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Abstrakt 

Atentát nad Lockerbie, spáchaný v prosinci 1988, přináší z hlediska tehdejších 

československých tištěných médií unikátní situaci. V letadle registrovaném v USA je 

nad britským územím detonována bomba mající na svědomí 270 lidí, zejména 

amerických a britských občanů. Na oba tyto státy je v tehdejších médiích nahlíženo 

přinejmenším kriticky. Mezinárodní terorismus je ovšem věcí odsuzovanou bez ohledu 

na politickou situaci. Tato práce sleduje, jak se k informování o atentátu a jeho 

vyšetřování staví dva největší československé deníky - Rudé právo a Mladá fronta. 

Přinášení informací má dvě význačné etapy. První je období informování o pádu 

letounu, ze kterého se postupně stává informování o atentátu způsobeného 

výbušninou. Druhou etapou je doba, kdy jednotlivé důkazy poukazují na provedení 

atentátu Semtexem a spojující Československo s mezinárodním terorismem. Zatímco v 

první části je, až na rozsah informování o události, nahlíženo na katastrofu bez 

zabarvení a fakticky, v druhé zastávají oba deníky obranný postoj vůči těmto 

spekulacím a denně informují o snaze československých představitelů toto podezření 

vyvrátit. Největší odchylky od kritérií objektivity tak nacházíme nikoli v kritériu fakticity, 

ale v kritériu nestrannosti. 

Abstract 

The Lockerbie bombing, which happened in December 1988, brings an interesting 

and unique situation to Czechoslovakian newspapers. A US aircraft is destroyed over 

British territory, causing 270 people, mostly American and British citizens, to die. Both 

those countries are perceived as hostile in the media, given they belong to the West, 

whilst Czechoslovakia is part of the East. However, international terrorism is 

condemned regardless of the political situation. This paper describes how two biggest 



 
 

Czechoslovakian newspapers - Rudé právo and Mladá fronta - covered the subject. 

Reporting the incident has two major stages. The first one is informing about a plane 

crash which unveils as a bomb attack over time. The second stage is marked by 

suspicion that the explosive used was Czechoslovakian-made Semtex and possible 

links between Czechoslovakia and terrorist is hinted upon. While the first stage is 

covered without taking any sides, even though the scale of the coverage is much lower 

as the incident suggests, the second stage is marked by both newspapers taking a 

defensive stance against these speculations and are daily reporting about the efforts of 

Czechoslovakian officials to disprove this claim. The largest deviations from the 

objectivity criteria is a deviation in impartiality and not in facticity. 
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Úvod 

Atentát nad skotským městem Lockerbie 21. prosince 1988 byl z hlediska 

tehdejších českých tištěných médií velice ožehavou záležitostí. Na britské půdě se po 

výbuchu bomby zřítilo letadlo společnosti Pan American Airlines na lince číslo 103, 

v němž převážnou většinu z 259 cestujících a posádky tvořili Britové a Američané, 

z nichž žádný nepřežil. Spolu s nimi zemřelo i jedenáct obyvatel města Lockerbie. 

Složité vyšetřování potvrdilo vinu dvou občanů Libye, avšak oficiální představitelé této 

severoafrické země se od útoku navenek distancovali 

Navzdory uvolňování politické situace a přestavbě v Sovětském svazu byly tehdejší 

komunistické deníky poplatné vládnoucímu komunistickému režimu a jeho cenzurním 

zásahům. Vzhledem k tomu, že Spojené království i USA byli vnímáni jako ideologičtí 

nepřátelé, o čemž svědčí četné negativně zbarvené články1, nedá se automaticky 

předpokládat, že by tento teroristický čin byl automaticky odsouzen jak tištěnými médii, 

tak tehdejšími představiteli strany a státu. 

Československá socialistická republika neměla na celém atentátu a jeho 

vyšetřování jen roli pozorovatele, neboť atentát byl spáchán s pomocí výbušniny 

Semtex československé výroby. Bylo tedy v zájmu představitelů země se od atentátu 

distancovat nejpozději ve chvíli objevení původu výbušniny. 

Cílem této práce je pomocí zkoumání dobových tištěných médií zasadit atentát nad 

Lockerbie a události, které se ho bezprostředně týkaly, do kontextu tehdejší situace v 

médiích a s ní spojené situace v politice v době bezprostředně následující po atentátu. 

K zaměření se na téma z mediálního hlediska snad až příliš křiklavého - pádu letadla a 

smrt téměř tří stovek lidí - mě vedla prostá zvědavost nad způsobem pojetí tématu a 

jeho interpretace v Rudém právu a Mladé frontě let 1988 a 1989.  

V novodobé historii máme mnoho případů reakce tištěných médií na události 

podobného typu a tudíž si dokážeme i představit, v jakém rozsahu a stylu by o 

Lockerbie podávala informace média dnes. Porovnání s lety 1988 a 1989 tedy může 

přinést i zajímavé srovnání nejen o charakteru zpráv, ale i o jejich rozsahu a o 

tématech, která teroristickému útoku majícím za oběť téměř tři sta lidí, byla v té době 

nadřazena. 

                                            
1
 např. Zločinná agresívní akce na rozkaz Bílého domu. Rudé právo. 1986, roč. 66, č. 89., tento článek je 

prvním z řady informující o bombardování Libye letouny USA, při kterém zahynula stovka libyjských občanů 
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1. Reálie atentátu 

Atentát na Boeing 747 nad skotským městem Lockerbie byl proveden pomocí 

nástražného systému umístěného do zavazadla letícího z Malty a bez dalších kontrol 

přeloženého ve Frankfurtu na let do Londýna pokračující do New Yorku. Na let 

společnosti Air Malta z Luqy do Frankfurtu se dostalo jako nedoprovázené zavazadlo s 

pomocí Abdel Baseta al-Midžrahího, člena libyjské rozvědky2. Ten ve stejné době, v 

jaké se odbavoval let do Frankfurtu, nastoupil na palubu jiného letadla  - směřujícího do 

Tripolisu - čímž získal příležitost zavazadlo dostat skrze bezpečnostní kontroly. 

Zavazadlo s výbušninou bylo s pomocí kradených štítků, označujících cílové letiště 

zavazadla, naloženo na let do Frankfurtu a následně i do zavazadlových kontejnerů letu 

PA103 do New Yorku přes Londýn3. 

Air Malta dodnes považuje tuto verzi za nepravdivou4, nicméně kvůli nepřehledným 

a neúplným záznamům z jejích letů se jeví pravděpodobně5. Lze tedy dovodit, že hlavní 

příčinou úspěchu útoku bylo odeslání zavazadla z letiště s nízkými bezpečnostními 

standardy na letiště s vyššími bezpečnostními standardy, kde by jinak bylo okamžitě 

odhaleno vícenásobným systémem kontrol. 

1.1 Zahraniční vztahy v době atentátu 

Libye neměla od nástupu Muammara Kaddáfího k moci v roce 1969 až k přijetí 

mezinárodních sankcí v roce 1992 jednotný proud zahraniční politiky. Některé libyjské 

kroky, jako například znárodnění 51% zahraničních, převážně amerických, ropných 

společností a následné embargo na vývoz ropy do USA se obešly bez očekávaných 

silných diplomatických reakcí. Naproti tomu po atentátu nad Lockerbie byla přijata tvrdá 

opatření bez ohledu na pozdější vstřícnou rétoriku Libye. 

Problematická z hlediska zahraniční politiky byla i Kaddáfího otevřená morální i 

finanční podpora radikálním nebo i teroristickým organizacím, jako například „Sinn Féin, 

Irská republikánská armáda (IRA), Arménská tajná armáda, baskické separatistické 

hnutí (ETA), Frakce Rudé armády v Německu, Lidové síly 15. dubna v Portugalsku, 

                                            
2
 MARQUISE, Richard. Scotbom: Evidence and the Lockerbie investigation. New York: Algora Pub., 

2006, s.73 ISBN 978-087-5864-518.  
3
 MARQUISE, Richard. Scotbom: Evidence and the Lockerbie investigation. New York: Algora Pub., 

2006, s.107 ISBN 978-087-5864-518.  
4
 MALTA SITES RELATED TO THE LOCKERBIE CASE: Luqa: The Malta International Airport (old 

terminal). Malta Media [online]. 2000 [cit. 2012-06-13]. Dostupné z: 
http://maltamedia.com/news/lockerbie/lockerbie-malta11.shtml 

5
 EMERSON, Steven a Brian DUFFY. The fall of Pan Am 103: inside the Lockerbie investigation. 

New York, NY: Putnam, 1990, s.267 ISBN 03-991-3521-9. 
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Action Directe ve Francii, skupinou SIM na Sardínii, Národní osvobozeneckou frontu 

Morů na Filipínách, japonskou Rudou armádu a různé skupiny černých muslimů ve 

Spojených státech“6. V polovině 80. let však tato podpora slábla, až do konfliktu s USA 

v roce 1986. 

Libye obchodovala během osmdesátých let se západním světem i se Sovětským 

svazem. Ačkoli tyto bilaterální vztahy nebyly stvrzeny formálními smlouvami o přátelství, 

udržovaly ji mimo mezinárodní izolaci. Libye tak sice se Sovětským svazem 

obchodovala a prováděla námořní manévry, neposkytla však sovětům stálou námořní 

základnu. Po nástupu Michaila Gorbačova do čela Sovětského svazu se pak vztahy 

omezily na čistou obchodní a zbrojní spolupráci. Toto omezování styků vyvrcholilo 

v roce 1986 během amerického náletu na Libyi, kdy sovětská strana Libyi nevarovala 

před útokem, ale ani na něj nereagovala7. 

Spolupráce mezi Libyí a Evropskými zeměmi byla založena na obchodní spolupráci 

a především na vývozu libyjské ropy. Největšími odběrateli ropy byly Itálie, SRN, 

Španělsko a Francie. 

Vztahy s USA v období Nixonovy (1969-1974) a Fordovy (1974-1977) vlády stavěly 

také na obchodní spolupráci, ale mimo ně byla Libye pro USA druhořadá. Jakožto 

tolerované a v určitém směru i přehlížené zemi v období bipolárního rozdělení světa byl 

Libyi poskytnut široký manévrovací prostor. 

Prudká změna ve vztazích mezi USA a Libyí došlo během Carterovy administrativy 

(1977-1981), během které byla zařazena na seznam potenciálních nepřátel USA, a 

následně došlo k zastavení vývozu vojenského materiálu do Libye. V roce 1979 došlo k 

dalšímu zhoršení vzájemných vztahů z důvodu útoku na americké velvyslanectví v 

Tripolisu, následované uzavřením velvyslanectvím ze strany USA a vyhoštěním 

libyjských diplomatů ze Spojených států amerických. 

Nejtvrdší zahraničně politickou rétoriku proti Libyi však vedl až prezident Ronald 

Reagan (v úřadě 1981-1989), během jehož prvního roku u moci došlo k sérii několika 

konfliktů amerického a libyjského námořnictva, mající za důsledek potopení třech 

libyjských lodí. Následně roku 1982 americká administrativa uvalila úplné embargo na 

                                            
6
 GOMBÁR, Eduard. Dramatický půlměsíc: Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace. Vyd. 1. V 

Praze: Karolinum, 2001, s.106 ISBN 80-246-0370-5. 
7
 GOMBÁR, Eduard. Dramatický půlměsíc: Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace. Vyd. 1. V 

Praze: Karolinum, 2001, s. 102 ISBN 80-246-0370-5. 
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dovoz ropy z Libye a vývoz techniky k těžbě ropy a zemního plynu do Libye. Stáhla také 

i své ropné pracovníky ze země. Ti však byli rychle nahrazeni pracovníky z jiných 

států8. 

Další ochlazení vztahů přinesla vražda britské policistky pracovníky libyjského 

velvyslanectví v Londýně v roce 1984. V roce 1985 byly potom teroristické útoky na 

letištích v Římě a Vídni přisouzeny organizaci Abú Nidála, spojené s libyjským režimem. 

Ve stínu těchto události byly Reaganem zastaveny všechny peněžní transakce mezi 

Libyí a USA a zablokovány veškeré libyjské prostředky v amerických bankách. 

Toto období vyvrcholilo v dubnu 1986 bombardováním Tripolisu a Benghází 

letectvem USA z britských základen. Tento útok, při němž bylo zabito přes sto 

libyjských civilistů, se však setkal se silně kritickou mezinárodní reakcí, neboť jeho 

oficiální příčina nebyla ani prokazatelná, ani odpovídající způsobu reakce. Důvodem pro 

útok na Libyi bylo údajné zapojení země do atentátu na berlínskou diskotéku 5. dubna 

1986. Při tomto atentátu zahynuli dva občané USA. 

Bombardování Libye v roce 1986 ovšem nebylo překvapivým aktem pomsty bez 

předchozích projevů. Ačkoli libyjští představitelé uvedli Itálii jako stát, který Kaddáfího 

čtyři dny před nálety varoval a tím mu zachránil život9, v den náletů o hrozbě a aktivitě 

amerického letectva na britských základnách psal zcela otevřeně na titulní straně i 

československý tisk10. 

Po tomto útoku zesílily Spojené státy sankce uvalené na Libyi a veřejně ji obvinily 

z podpory terorismu. Kaddáfí krátce po útocích navíc vyslovil plnou podporu IRA kvůli 

podpoře Spojeného království americkému letectvu. Tuto podporu však zcela odvolal 

v roce 1992, v roce zavedení mezinárodních sankcí kvůli Lockerbie, kdy IRA označil za 

teroristickou organizaci, jejíž činy neschvaluje a distancoval se od její podpory. 

Vzhledem k tomu, že uvalené sankce byly pouze jednostranné, Libye pouze 

přesměrovala své toky ropy a peněz směrem do Evropy a dále do Afriky. Většinu svého 

kapitálu dokázala z USA stáhnout již v době očekávání těchto sankcí a tudíž ani 

zablokováním svých prostředků v USA neutrpěla z hlediska národního hospodářství 

výrazné ztráty. 

                                            
8
 VANDEWALLE, Dirk J. A history of modern Libya. New York: Cambridge University Press, 2006, 

xxviii, 246 s. 133 ISBN 978-052-1615-549. 
9
 Italové zřejmě zachránili Kaddáfího před bombami USA. Týden.cz [online]. 2008 [cit. 2014-02-15]. 

Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/italove-zrejme-zachranili-kaddafiho-pred-
bombami-usa_88056.html 

10
 Flotila USA připravena k útoku. Rudé právo. 1986, roč. 66, č. 88, s. 7. 
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Tento stav se v libyjské mezinárodní politice zachoval až do počátku 90. let, kdy 

kvůli sankcím, které tentokrát byly uvaleny mezinárodně, začala Libye ukončovat svou 

podporu teroristickým organizacím a jednat se západním světem. 

1.2 Motivace 

Jak je z popisu vztahů Libye a západního světa popsaného v kapitole 1.1 vidět, 

jednalo se o vztahy komplikované. Obzvláště bombardování Tripolisu a Benghází 

americkými letouny v roce 1986 způsobilo další růst napětí mezi oběma státy. 

Vzhledem k tomu, že během bombardování údajně zahynula Kaddáfího adoptivní dcera 

a útoky byly vyvrcholením série několika vojenských akcí ze strany USA proti Libyi, 

předpokládá se, že pokud Kaddáfí útok skutečně nařídil, byl k tomu motivován právě 

touto akcí proti Libyi.  

Ačkoli, jak je zmíněno dále,  dodnes není naprosto přesvědčivě prokázáno, že se 

útok udál tak, jak je na něj dnes všeobecně pohlíženo, motivací byla téměř určitě 

odplata. A to i v případě, že za útokem stála íránská šíitská organizace. Její motivací by 

v případě útoku byla odplata za sestřelení íránského civilního letounu v roce 1988. 

1.3 Původ výbušnin 

Výbuch nad Lockerbie byl způsoben výbušninou Semtex československé výroby. 

Jak po roce 1989 odhalil prezident Václav Havel, komunistický režim obchodoval se 

Semtexem ve velkých objemech a konkrétně do Libye vyvezl více než tisíc tun této 

plastické trhaviny11. K atentátu nad Lockerbie bylo použito oproti tomuto množství 

zanedbatelných 300 gramů. 

Semtex použitý při atentátech však nebyl původem z množství vyvezeného 

Československem do Libye a pravděpodobně nebyl ani československé výroby. Existují 

dvě teorie původu výbušniny. První tvrdí, že Semtex byl teroristům dodán íránskými 

diplomaty a byl propašován z Blízkého východu diplomatickou cestou. Druhá poukazuje 

na recept na výrobu Semtexu nalezený v bytě jednoho z podezřelých, s nímž se plně 

shodovalo složení Semtexu použitého u Lockerbie.12 Obě varianty dokládají, že bez 

ohledu na původ výbušniny se atentát tehdejšího Československa nijak netýkal a ČSSR 

v něm nebyla jakkoli zapojena, což pro náhled tehdejších médií hrálo podstatnou roli. 

                                            
11

 FRANKEL, Glenn. Havel Details Sale of Explosive to Libya. Havel Details Sale of Explosive to 
Libya. 1990. Dostupné z: http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/inatl/longterm/panam103/stories/libya0390.htm 

12
 EMERSON, Steven a Brian DUFFY. The fall of Pan Am 103: inside the Lockerbie investigation. 

New York, NY: Putnam, 1990, s.258-259 ISBN 03-991-3521-9. 
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1.4 Důkazy 

Důkazy se při vyšetřování atentátu u Lockerbie dělí na dva druhy: důkazy, že se na 

atentátu podíleli oficiální představitelé Libye a důkazy proti jedinému odsouzenému 

Abdelbasetu al-Midžahrímu. 

To, že atentát nařídil vůdce Libye Muammar Kaddáfí, dodnes není přesvědčivě 

potvrzeno ani vyvráceno. Předpokládá se však, že ačkoli neznal detaily připravované 

akce, vydal alespoň obecný souhlas s celou akcí. O tom, svědčí i jeho vítání Midžahrího 

předčasně propuštěného ze skotského vězení v roce 2009 jako hrdiny.  

V souvislosti s posledními událostmi v severní Africe, během nichž byl Kaddáfí 

zabit, znamená podstatný zlom výpověď bývalého libyjského ministra spravedlnosti 

Mustafy Muhammada Abbúd Džalíla. Ten po přeběhnutí na stranu Kaddáfího odpůrců 

během tzv. "Arabského jara" informoval média, že útok nařídil Kaddáfí Midžahrímu 

osobně.13 

Přímé důkazy vůči libyjským představitelům však dodnes nalezeny nebyly, neboť i 

dodávky výbušnin a rozbušek použitých při atentátu nejsou přesvědčivé. 

Důkazy proti Midžahrímu jsou však přesvědčivé mnohem více. Základním faktem, 

vedoucím k jeho odsouzení, bylo jeho identifikování majitelem maltského obchodu s 

oděvy Tonym Gaucim, jenž prodal muži libyjského původu oblečení, jehož zbytky byly 

později nalezeny v kufru, ve kterém byla zabalena výbušnina. 

Dalším důkazem je falešný pas s Midžahrího fotografií, se kterým přicestoval dva 

dny před atentátem do Malty, odkud následně v den atentátu odletěl do Libye, přičemž 

nechal kufr s bombou přesměrovat do New Yorku letem číslo 103. 

1.5 Reakce západního světa 

Ve chvíli, kdy byli oba pachatelé známi a jejich propojení s Libyí bylo předmětem 

častých spekulací, přistoupila Organizace spojených národů, podpořená silným 

nátlakem USA k požadavkům vůči libyjským představitelům, jejichž nesplnění mělo 

vyústit v uvalení sankcí vůči celé Libyi. Hlavním předmětem bylo vydání obou pachatelů 

k soudnímu řízení. 

                                            
13

 Útok nad Lockerbie nařídil přímo Kaddáfí, mám důkazy, tvrdí zběhlý exministr. IHNED.CZ [online]. 
2011 [cit. 2012-03-19]. Dostupné z: http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-50655480-utok-nad-lockerbie-
naridil-primo-kaddafi-mam-dukazy-tvrdi-zbehly-exministr 
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Francie, Velká Británie a USA v roce 1992 během konzultací s tehdejším 

generálním tajemníkem OSN Ghálím přednesly požadavky, mezi něž patřilo právě 

vydání Midžrahího a Al Amina Chalífi Fimaha, který byl později soudem prohlášen za 

nevinného. Kromě vydání západní státy vyžadovali ještě předání důkazů proti oběma 

obviněným stejně jako slib zaplacení kompenzací rodinám pozůstalých.14 

Jednání ztroskotala na neochotě Libye vydat dva své občany k trestnímu stíhání, 

které se mělo konat na půdě USA, tedy ve státě zasaženém atentátem. Tento fakt 

podle libyjských představitelů nezaručoval spravedlivý proces a požadavky tří 

západních států byly odmítnuty. 

Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí však chtěl dle svých slov pouze započít dialog o 

procesu a vydání a podmínky kladené západem mu nevyhovovaly. Prohlásil však, že 

"Libye je připravena spolupracovat všemi možnými způsoby na zastavení teroristických 

aktivit a přerušit styky s veškerými organizacemi cílícími na nevinné civilisty". 

Tato nedostatečná reakce ze strany Libye vedle k přijetí rezoluce OSN číslo 748 

(1992), zakazující všechny lety z nebo na území Libye a lety libyjských leteckých 

společností vůbec. Dále vyzývala členské státy k razantnímu omezení přítomnosti 

libyjských diplomatických pracovníků na území států, tj. de facto vyhoštění s 

požadavkem na omezení pohybu libyjských diplomatů, kteří na území států zůstanou. 

Zároveň tato rezoluce zopakovala požadavky kladené na Libyi, zejména vydání dvou 

obviněných v případě letu Pan Am 103. 

Snaha Libye o další vyjednávání byla neúspěšná a vždy narážela na požadavky 

kladené OSN, kromě již zmíněného vydání pachatelů i placení kompenzací a veřejné 

odsouzení terorismu. Neochota Libye jednat a neochota OSN jednat vedla k uvalení 

přísnějších sankcí rezolucí 883 z 11. listopadu 1993. Tato rezoluce OSN nařizovala 

státům, aby okamžitě zmrazily veškeré finanční prostředky a zdroje, které libyjská vláda 

nebo kdokoli spojený s Libyí má uloženy na jejich území, tedy hlavně finanční 

prostředky v bankách. 

                                            
14

 MATAR, Khalil I. a Robert W. THABIT. Lockerbie and Libya: a study in international relations. 
Jefferson, N.C.: McFarland, 2004, s.20-21 ISBN 07-864-1609-2. 
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Rezoluce se však nevztahovala na obchody s libyjskou ropou, ačkoli zakazovala 

dodávání technických prostředků a náhradních dílu do Libye.15 

Libye však v roce 2003 po dlouhých jednáních svolila k výplatě kompenzací ve výši 

deseti milionů dolarů každé rodině pozůstalé po obětích atentátu. Sporné ovšem bylo 

přijetí odpovědnosti za činy Midžahrího coby oficiálního představitele Libye. 

Libye původně svolila se zaplacením kompenzací rodinám jen coby akt dobré vůle 

a nadále odmítala jakýkoli podíl na atentátu. Kvůli přísným sankcím ze strany OSN 

ovšem nakonec svolila a 15. srpna 2003 byl předsedovi Rady bezpečnosti OSN 

doručen oficiální dopis, v němž Libye "přijímá zodpovědnost za skutky svých oficiálních 

představitelů"16 

Sankce OSN vůči Libyi byly nakonec zrušeny až po odsouzení Midžrahího a 

zaplacení kompenzací rodinám obětí atentátu v roce 2003. USA ani Velká Británie 

nepodaly proti zrušení sankcí námitky, tudíž bylo 12. září 2003 odhlasováno většinou 

třinácti z patnácti hlasů stažení sankcí vydaných rezolucemi 748 (1992) a 883 (1993). 

K úplnému zrušení sankcí došlo v roce 2006 zároveň z odstranění Libye ze 

seznamu států sponzorujících mezinárodní terorismus. 

1.6 Nesrovnalosti vyšetřování 

Po několika letech od uzavření vyšetřování se v médiích objevila fakta poukazující 

na nesrovnalosti ve vyšetřovacích postupech naznačující, že oběma obviněným a 

zejména Abdelbasetu al-Midžrahímu nebyl dopřán spravedlivý proces a celé 

vyšetřování mělo být nasměrováno výhradně proti Libyi. 

Nejsilnějším argumentem pro toto tvrzení je výplat tří milionů dolarů majiteli 

obchodů s oděvy Tony Gaucimu. Ten poté, co u výslechů podával protichůdná 

svědectví a u samotného soudu Midžrahího poznal teprve poté, co mu byl představen, 

identifikoval Midžrahího jako zákazníka kupujícího si oděvy, do kterých byla následně 

zabalena nálož. 

                                            
15

 MATAR, Khalil I. a Robert W. THABIT. Lockerbie and Libya: a study in international relations. 
Jefferson, N.C.: McFarland, 2004, s.33-34 ISBN 07-864-1609-2. 

 
16

 MATAR, Khalil I. a Robert W. THABIT. Lockerbie and Libya: a study in international relations. 
Jefferson, N.C.: McFarland, 2004, s.239-240 ISBN 07-864-1609-2. 
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Tato částka mu měla být vyplacena přímo americkým Ministerstvem spravedlnosti v 

rámci programu "Reward-for-Justice"17 a jejím účelem bylo podle americké strany 

poskytnout Gaucimu prostředky pro opuštění Malty a úniku od zájmu médií. Gaucí dnes 

žije v Austrálii. 

Druhou nesrovnalostí ve vyšetřování případu je výpověď technika firmy MEBO, jejíž 

časovač sloužil k odpálení bomby, který se v roce 2007 přiznal ke křivé výpovědi 

ohledně typu časovače. Sám majitel společnosti MEBO prohlásil, že zbytky časovače 

nalezené u Lockerbie, se neshodují s typem vyváženým v osmdesátých letech do 

Libye. To však bylo jedním z hlavních argumentů proti Libyi a jejím představitelům, 

neboť tyto časovače byly dodávány právě libyjské armádě.18 

1.7 Související teroristické útoky 

S atentátem nad Lockerbie má souvislost několik akcí teroristického charakteru, se 

kterými byla Libye přímo nebo nepřímo spojována a které poskytly další argumenty pro 

přijetí mezinárodních sankcí v letech 1992 a 1993. 

Prvním takovým útokem bylo zastřelení britské policistky Yvonne Fletcherové 

v roce 1984. Ta dohlížela na demonstraci před libyjskou ambasádou, organizovanou 

libyjskými opozičními představiteli. Zemřela po zásahu dávkou ze samopalu vypálenou 

z ambasády. Kromě Fletcherové bylo zasaženo dalších deset lidí, další oběti však 

přežily. Tento útok hrál podle vyjádření Margaret Thatcherové z 16. dubna 198619 

velkou roli při schválení amerického náletu na Tripolis a Benghází v dubnu 1986. 

Přímo po zastřelení policistky byla ambasáda několik dní obléhána policejními 

jednotkami, nakonec však byli její zaměstnanci propuštěni ven a deportováni ze země. 

Podle dalších informací byl střelec po návratu do Libye okamžitě oběšen20. 

Dalším teroristickým útokem, ze kterého byla Libye obviněna, a kterému přímo 

následovalo bombardování libyjských strategických objektů, je výbuch na diskotéce 

v západním Berlíně v roce 1986. Ačkoli přesvědčivé důkazy o spáchání atentátu Libyjci 

                                            
17

 CARRELL, Severin. US paid reward to Lockerbie witness, Abdelbaset al-Megrahi papers claim. 
The Guardian [online]. 2009 [cit. 2012-06-12]. Dostupné z: 
http://www.guardian.co.uk/world/2009/oct/02/lockerbie-documents-witness-megrahi 

18
 SMITH, Alex Duval. Vital Lockerbie evidence 'was tampered with'. The Guardian [online]. 2007 

[cit. 2012-07-17]. Dostupné z: http://www.guardian.co.uk/business/2007/sep/02/theairlineindustry.libya 
19

 HC S: [US bombing of Libya]. Margaret Thatcher Foundation [online]. 1986 [cit. 2014-02-17]. 
Dostupné z: http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=106363 

20
 1984: Libyan embassy shots kill policewoman. BBC: On this day [online]. 2008 [cit. 2014-02-17]. 

Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/17/newsid_2488000/2488369.stm 



11 
 

byly objeveny až v 90. letech21, deset dní po atentátu provedly Spojené státy za 

podpory Spojeného království nálet na Libyi za účelem likvidace vojenských a 

zpravodajských objektů a zabitím Kaddáfího. Ten však nálety i díky varováním přežil, 

zemřela však jeho roční adoptivní dcera. 

Teroristickým útokem, který je v souvislosti s Lockerbie zmiňován nejčastěji, je 

odpálení výbušniny na palubě letu UTA772 19. září 1989 na trase Brazzaville – 

N’Djamena – Paříž. Po startu letounu z N’Djameny byla na palubě odpálena bomba a 

následný pád letadla způsobil smrt všech 170 osob na palubě. Předpokládaným 

motivem útoku byla stabilní francouzská podpora Čadu a zároveň podpora čadských 

vojsk během libyjského útoku22. Z útoku bylo obviněno šest Libyjců, z nichž všichni byli 

odsouzeni v nepřítomnosti francouzským soudem v roce 1999. Hlavním organizátorem 

útoku měl být Abdulláh Senussí, Kaddáfího švagr a velitel zpravodajské služby. Ten byl 

francouzským soudem odsouzen na doživotí. Zadržen byl v Mauretánii v roce 2012 a 

vydán do Libye, kde je v současnosti souzen23. 

  

                                            
21

 Flashback: The Berlin disco bombing. MELINARICH, Nathalie. BBC News Online [online]. 2001 
[cit. 2014-02-17]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1653848.stm 

22
 The French Military Role in Chad. Countries of the World [online]. 1988 [cit. 2014-02-17]. 

Dostupné z: http://www.photius.com/countries/chad/national_security/ chad_national_security_the_french 
_military_~863.html 

23
 Libyan court charges Gaddafi-era figures. BBC News Africa [online]. 2013 [cit. 2014-02-15]. 

Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-africa-24659181 
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2. Politická situace a média v době atentátu 

2.1 Situace v ČSSR 

V období po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 byl představiteli 

Československa podepsán Moskevský protokol, zavazující je opět se chopit silné vlády 

v zemi a dostat pod svoji kontrolu důležité instituce, mimo jiné média. V důsledku 

nového přístupu KSČ docházelo k postupnému vytěsňování osobností reformního 

proudu Pražského jara z čelních pozic KSČ a jejich nahrazováním prosovětskými 

komunisty. Spolu s tím byly zahájeny i důkladné „prověrky“ členů KSČ za účelem 

vyloučení všech, kteří nadále prosazovali program předokupačních reforem. Celkem 

KSČ opustila dobrovolně i vyloučením asi třetina členů, tj. 400 000 lidí. Spolu s tím byly 

likvidovány zárodky občanské společnosti, svobody slova a pohybu z první poloviny 

roku 1968, v důsledku čehož zvolilo 90 tisíc občanů emigraci. 

Od počátku okupace byla prováděna snaha o “normalizaci“ společenských poměrů, 

která se pak v plné síle ukázala až s nástupem Gustáva Husáka do funkce prvního 

tajemníka KSČ v dubnu 1969. Prvním projevem tvrdého a důsledného vyžadování 

poslušnosti byl zásah proti protestům při prvním výročí okupace. Tyto protesty byly 

rozehnány pomocí tanků a ostré střelby a bylo při nich zabito pět demonstrantů. 

Normalizace znamenala rovněž profesní likvidaci občanů nesouhlasících s okupací, 

zánik svobodné kultury a obnovení politických procesů, které však byly inscenovány 

v mírnější formě oproti drastickým 50. letům. Veškeré šance k obnovení reformních 

snah z počátku roku 1968 definitivně uzavřel text „Poučení z krizového vývoje ve straně 

a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“ z prosince 1970 vykládající minulý vývoj24. Zároveň 

byly anulovány závěry XIV. sjezdu KSČ ze srpna 1968 a v květnu 1971 došlo ke svolání 

„řádného“ XIV. sjezdu, který podpořil myšlenky normalizace a zvolil Gustáva Husáka do 

funkce generálního tajemníka KSČ25. 

Rok 1975 přinesl zvolení Gustáva Husáka prezidentem, čímž došlo k opětovnému 

sloučení nejvyšší stranické a ústavní pozice. Došlo však také k usnesení Konference o 

bezpečnosti a spolupráci v Evropě završené podpisem závěrečné dohody v Helsinkách, 

která na jedné straně uznávala sovětskou nadvládu nad střední a východní Evropou, na 

                                            
24

 ŠAROCHOVÁ, Gabriela V. et al. České země v evropských dějinách. Vyd. 1. Praha: Paseka, 
2006. 4 sv. s. 230-243 ISBN 80-7185-795-5. 

25
 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do 

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. s.323 Žurnalistika a komunikace.ISBN 978-80-247-3028-8. 
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druhé straně však požadovala dodržování základních lidských a občanských práv 

obyvatel. 

Po pokusu o odsouzení členů a příznivců kapely The Plastic People of the Universe 

došlo k vzedmutí občanské solidarity a povzbuzeno helsinským usnesením došlo 

k založení občanské iniciativy Charta 77, proti níž se však režim ostře obrátil a její čelní 

představitelé čelili tvrdé perzekuci. Odpovědí režimu bylo rovněž shromáždění umělců 

v Národním divadle, prezentované jako souhlas s dokumentem „Za nové tvůrčí činy ve 

jménu socialismu a míru“, neboli tzv. antichartou.26 

2.2 Situace v médiích 

V médiích došlo k naplňování Moskevského protokolu personálními čistkami. Spolu 

s tím vznikl Úřad pro tisk a informace (ÚTI), v lednu 1969 přejmenovaný na Český úřad 

pro tisk a informace (ČÚTI). Paralelně k tomu již delší dobu na Slovensku fungoval 

Slovenský úrad pre tlač a informácie (SÚTI). ČÚTI uplatňoval především následnou 

cenzuru, pouze při význačných příležitostech přistupoval k předběžné cenzuře. 

Nejdůležitější cenzurní aktivitou však byla autocenzura samotných autorů, kteří psali 

prorežimně a uniformně. Došlo zároveň k zastavení vydávání desítek titulů. 

V návaznosti na tzv. hokejové události bylo přikročeno k další čistce v médiích, 

výměně na pozicích zástupců šéfredaktora, v ČST na pozici šéfredaktora televizních 

novin a ve vedení ČÚTI.27 

Cenzurní praxe se mimo autocenzuru odehrávala i na úrovni šéfredaktorů a 

vydavatelů, kteří mohli být sankcionováni z mnoha příčin, některých zdánlivě naprosto 

malicherných. Mohlo se jednat o „nevhodné zakomponování článku na stránce či 

v konkrétním vydání, čímž mohly být u čtenáře vzbuzeny nežádoucí asociace, dále 

skrytá propagace výrobků z kapitalistických zemí, nahrávání západní propagandě, 

opomenutí kritiky Západu při informování o určitém problému či události, nevhodně 

pojatá publicita státních či stranických orgánů, kritické materiály, které nevycházely ze 

zásad tzv. konstruktivní kritiky a mohly působit na čtenáře bezvýchodně, nedodržení 

                                            
26

 ŠAROCHOVÁ, Gabriela V. et al. České země v evropských dějinách. Vyd. 1. Praha: Paseka, 
2006. 4 sv. s. 262-265 ISBN 80-7185-795-5. 

27
 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010. s.192-197 ISBN 978-80-7367-698-8. 
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pokynů z tiskové porady s ideology KSČ, či politická provokace“28. Z tohoto důvodu 

docházelo k úpravám článků ještě dříve, než se dostaly k ČÚTI. 

V roce 1980 přešla řada pravomocí ČÚTI a SÚTI na nově zřízený Federální úřad 

pro tisk a informace (FÚTI). Ten byl podřízen federální vládě a řízen ÚV KSČ. V jeho 

kompetenci byla kontrola celostátních deníků (krajská a lokální periodika nově 

kontrolovaly ČÚTI a SÚTI). Pokyny týkající se obsahů médií byly vydávány ÚV KSČ 

v týdenních intervalech. Bylo stanoveno, které události musí a které naopak nesmí být 

zařazeny do tištěných médií a zároveň i rozsah informování o nich. Z tohoto důvodu se 

co se týče rozsahu a důrazu na jednotlivé články deníky příliš neliší. 

V duchu normalizace postupně rozrušované přestavbou probíhajícím v Sovětském 

svazu přetrvala oficiální mediální scéna do roku 1988. Z tehdejších osmnácti 

vydávaných deníků bylo nejčtenějším Rudé právo vydávané ÚV KSČ s nákladem 

1 018 000 výtisků, Mladá fronta vydávaná ÚV SSM byla třetím nejčtenějším deníkem 

s denním nákladem 325 000 výtisků.29 

2.3 Mezinárodní situace 

Období 70. a počátku 80. let se v globálním měřítku vyznačovalo velkou polarizací 

mezi východními a západními mocnostmi, reprezentovanými Sovětským svazem, 

respektive Spojenými státy americkými. Mezi těmito zeměmi probíhala neustálá 

poměřování sil, ať už vojenských, technologických nebo kulturních. Ostatní státy, které 

již nebyly v konkrétní sféře vlivu (především Východ určoval své spojence pomocí 

spřízněných režimů) zpravidla musely volit, ke které části rozděleného světa chtějí 

patřit. Tento fakt zároveň zjednodušoval stabilizaci mezinárodní situace na prostou 

dohodu dvou států. 

Stabilizace mezinárodní situace však nebyla triviálním úkolem, neboť střídající se 

vůdčí osobnosti obou zemí často nenavazovaly na linii zahraniční politiky svých 

předchůdců. Po uklidnění vztahů Richardem Nixonem došlo k opětovnému zhoršení 

kvůli invazi SSSR do Afghánistánu a následné rozmisťování raket na území Evropy. 

Spolu s tím došlo v USA k nástupu Reaganovy administrativy, prosazující mnohem 

menší míru tolerance k SSSR, než jeho předchůdce. Konečné uklidnění vztahů přineslo 

                                            
28

 KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel a ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 
Praha: Portál, 2010. s.209 ISBN 978-80-7367-698-8. 

29
 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2010, s. 253 ISBN 978-807-3676-988. 
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až zvolení Michaila Gorbačova generálním tajemníkem KSSS a následná „přestavba“ a 

uvolňování cenzury.30 

Druhým význačným znakem 70. a 80. let bylo globální rozšíření teroristických 

praktik po celém světě. Konec 60. let a 70. léta jsou spojena se vznikem teroristických 

buněk, z nichž k nejznámějším patří Irská IRA. Ovšem téměř ve stejnou dobu se 

formovaly komunistické a palestinské teroristické jednotky v Německu (Rote Armee 

Fraktion a Organizace pro osvobození Palestiny) nebo v Itálii (Rudé brigády). V tomto 

prostředí se státy musely vyrovnat s touto novou hrozbou. Naopak státy jako Libye, 

jichž se vnitřní terorismus netýkal, zvolily cestu podpory teroristických buněk 

v zahraničí.31  

                                            
30

 
30

 BEDNAŘÍK, Petr, JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do 
současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. s.317-318 Žurnalistika a komunikace.ISBN 978-80-247-3028-8. 

31
 ŠAROCHOVÁ, Gabriela V. et al. České země v evropských dějinách. Vyd. 1. Praha: Paseka, 

2006. 4 sv. s. 250-252 ISBN 80-7185-795-5. 



16 
 

3. Reakce médií na atentát nad Lockerbie 

3.1 Rudé právo 

Agenda Rudého práva, ústředního deníku KSČ, se v období přímo předcházejícímu 

atentátu zabývala především návštěvou francouzského prezidenta Francoise 

Mitterranda v Praze, zemětřesením v Arménii a pokračujícím sovětsko-americkým 

vyjednáváním o odzbrojení a zlepšení vztahů. 

3.1.1 Bezprostřední doba po atentátu 

První zmínka o atentátu se na jeho stránkách objevila hned následujícího dne. 

Krátká zpráva na straně 7 oznamovala smrt 258 lidí nad Skotskem, když se let z 

Londýna do New Yorku zřítil. Zároveň uváděla, že "očití svědkové údajně viděli 'veliký 

výbuch a obrovský oheň'"32. 

V dalším vydání Rudého práva už se objevují spekulace o "sabotáži", na kterou 

poukazoval radarový obraz letadla před zřícením a zkoumání trosek rozptýlených v 

okolí. Zároveň byla zmíněna informace stanice BBC o anonymním telefonátu, který 

několik dní před atentátem obdrželi američtí diplomaté, varujícím před teroristickým 

útokem na velké americké dopravní letadlo. RP dále cituje agenturu AP, podle níž se k 

atentátu přihlásila organizace Strážci islámské revoluce33. 

Anonymní telefonát z 5. prosince 1988 potvrzuje i vyjádření mluvčí prezidenta USA, 

který však popírá přítomnost důkazů o sabotáži letounu34. 

Tři dny po atentátu se Rudé právo o případu zmiňuje jen v pravidelné rubrice 

"Zahraniční tisk". Ve spojitosti s Libyí však informuje o možném útoku USA na Libyi 

kvůli přítomnosti továrny na chemické zbraně, kterou Libye prohlašuje za továrnu na 

léky35. 

Dalšího dne Rudé právo uvádí, že "Stále nic nepotvrzuje široce diskutovanou 

možnost sabotáže. Naopak opatrné náznaky odborníků nevylučují konstrukční chybu." 

K této informaci je zopakována informace o anonymním telefonátu a příběh tří letounů, 

                                            
32

 Letecké neštěstí. Rudé právo. 1988, roč. 69, č. 301, s. 7. 
33

 Úvahy o atentátu. Rudé právo. 1988, roč. 69, č. 302, s. 7. 
34

 USA důkazy o sabotáži nemají. Rudé právo. 1988, roč. 69, č. 302, s. 7. 
35

 Libye odmítla tvrzení USA. Rudé právo. 1988, roč. 69, č. 303, s. 7. 
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které musely předchozího dne preventivně neplánovaně přistát kvůli hrozbě 

teroristického útoku.36 

V dalších dnech RP referuje o obou příčinách pádu letadla, zaměřuje se ale spíše 

na podezřelý kufr. Kromě toho na titulní straně píše o odsouzení výhružek USA vůči 

Libyi Ligou arabských států. 

Na titulní stranu se atentát nad Lockerbie dostává až 29. prosince 1988, kdy se 

potvrzuje, že pád letadla byl skutečně způsoben bombou na palubě letounu. Dle RP 

britské ministerstvo dopravy prohlásilo, že "zbytky [výbušniny] byly bezpečně 

identifikovány a podle všech příznaků šlo o plastickou trhavinu"37. Toto zjištění je 

důležité zejména proto, že v následujících dnech povede k vyslání skupiny 

československých odborníků na výbušniny do Skotska, kde se budou podílet na 

vyšetřování typu použité výbušniny. 

V posledních dnech roku 1988 se na stránkách RP objevuje jen zpráva o začátku 

rozsáhlého vyšetřování události, která už je v tuto dobu brána jako teroristický útok. 

Zároveň s tím RP informuje, že prezident USA Ronald Reagan prodloužil platnost 

sankcí vůči Libyi uvedených v platnost v roce 1986. 

Během prvních deseti dnů od atentátu se na stránkách oficiálního deníku 

ústředního výboru strany neobjevil jediný komentář, ať už od člena redakce nebo ze 

strany politické reprezentace. Kromě informování o soustrastných dopisech ministerské 

předsedkyni Velké Británie Margaret Thatcherové od představitelů východního bloku 

(nikoli však od představitelů ČSSR) není na stránkách RP prezentováno žádné 

stanovisko k atentátu. Naproti tomu americká hrozba vojenského zásahu v Libyi kvůli 

podezření z postavení továrny na chemické zbraně je komentována téměř denně. 

3.1.2 Doba vyšetřování 

2. ledna přináší Rudé právo další zprávu o množství dosud nenalezených těl a o 

hledání výbušniny a roznětky z bomby. Zvláštní důraz také klade na používání 

ochuzeného uranu v ocasní části Boeingu 747, který zde slouží k vyvažování polohy 

těžiště.38 

V dalším dni se Rudé právo věnuje způsobu informování o událostech zahraničním 

tiskem. Poukazuje na to, že ministerská předsedkyně Spojeného království Margaret 

                                            
36

 Havárie stále neobjasněna. Rudé právo. 1988, roč. 69, č. 304, s. 7. 
37

 Havárie ve Skotsku způsobena pumou. Rudé právo. 1988, roč. 69, č. 306, s. 7. 
38

 Hledání příčin letecké katastrofy. Rudé právo. 1989, roč. 69, č. 1, s. 7. 
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Thatcherová žádá důsledné potrestání viníků, ale nehodlá se uchylovat ke krokům, jako 

bylo bombardování Libye Spojenými státy před dvěma roky. Případné bombardování by 

totiž mohlo ukončit mírový proces na Blízkém východě a v případě, že konec mírového 

procesu byl cílem atentátu, splnil by i cíle teroristů.39 Mimo to v zahraniční rubrice 

najdeme prosté konstatování o pokračujícím vyšetřování.40 

4. ledna se titulní strana deníku věnuje potenciálnímu bombardování továrny 

v Rabtě Spojenými státy, přičemž to, že továrna vyrábí pouze léčiva, konstatuje jako 

fakt.41 V případu Lockerbie přináší zprávu o rozšiřujícím se pátrání a také o výhružce 

arabským mužem budapešťské bezpečnosti, hlásící se k atentátu jménem íránské 

šíitské organizace coby odplatu za sestřelený íránský Airbus.42 

Americko-libyjské vztahy se na titulní stranu dostávají i 5. ledna po sestřelení dvou 

libyjských stíhaček americkými letouny. Objevuje se okamžité odsouzení činu i 

vyjádření libyjských představitelů. Vyjádření USA je označeno uvozovkami: „Mluvčí 

Pentagonu Rick Oborn na „vysvětlenou“ uvedl…“43 

V tomto čísle se také objevuje komentář odsuzující teroristický atentát nad 

Lockerbie. Uvádí, že „jsme svědky teroristického činu nejhrubšího zrna“, který „vlády 

mnoha států, stejně jako naše veřejnost i naše vláda (…) odsoudily“. Komentář ostře 

vystupuje proti mezinárodnímu terorismu a označuje jej jako praktiku, která nemá 

v mezinárodní společnosti místo. Podezření, že při výbuchu byl použit Semtex, však 

označuje za „tendenční dohady“.44 Je to první natolik ostré vyjádření a také první, které 

otevřeně vyjadřuje odmítnutí terorismu jako praktiky a postavení se proti jeho praktikám. 

Sílící dohady o původu výbušnin použitých u Lockerbie však vedou k tomu, že na 

titulní straně se 7. ledna objevuje článek o návrhu Československa Britům na přijetí 

konvencí o označování a detekci plastických zbraní. Zároveň však stále odmítá použití 

Semtexu nad Lockerbie a označuje jej za „protičeskoslovenskou kampaň založenou na 

nepodloženém tvrzení“.45 Británie následně přijímá československou nabídku na 

vyslání expertů do Skotska, o čemž informuje článek z pondělí 9. ledna.46 

                                            
39

 Zahraniční tisk 2. ledna 1989. Rudé právo. 1989, roč. 69, č. 2, s. 6. 
40

 Vyšetřování neštěstí pokračují. Rudé právo. 1989, roč. 69, č. 2, s. 7. 
41

 Zahrávají si s akcí proti Libyi. Rudé právo. 1989, roč. 69, č. 3, s. 1. 
42

 Pátrání po troskách stále trvá. Rudé právo. 1989, roč. 69, č. 3, s. 7. 
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 Američtí letci sestřelili dvě libyjská letadla. Rudé právo. 1989, roč. 69, č. 4, s. 1. 
44

 KOVAŘÍK, Jan. K tragédii nad Skotskem. Rudé právo. 1989, roč. 69, č. 4, s. 7. 
45

 Navrhujeme Británii společnou iniciativu. Rudé právo. 1989, roč. 69, č. 6, s. 1. 
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 Londýn k čs. návrhům. Rudé právo. 1989, roč. 69, č. 7, s. 7. 
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V tomto období se v Rudém právu objevuje i řada článků o situaci mezi USA a 

Libyí, protože však v tuto dobu není Libye spojována s atentátem, nejsou z hlediska této 

práce zvlášť důležité. Pouze ukazují na postoj v médiích, kde je Libye všeobecně 

přijímána jako napadený spojenec, zatímco USA jako agresor. 

V linii vyšetřování původu výbušniny je i zpráva z 11. ledna 1989 o setkání 

britského a českého ministra zahraničí a jejich debatě o boji proti terorismu a systému 

označování a detekce výbušnin, stejně jako o vyslání československých expertů do 

Skotska. Jak Rudé právo uvádí na konci článku, československá iniciativa, vzbudila 

pochvalné reakce u britského tisku.47  

O vyslání expertů je informováno hned dalšího dne. Ze zprávy však vyplývá, že 

primárním účelem vyslání skupiny bylo bilaterálně vyjednat pravidla označování 

výbušnin a jejich pomoc při vyšetřování atentátu je brána jako vedlejší úkol.48 To je 

zcela v rozporu s tím, jak bylo o úkolu této skupiny referováno do této doby. 

Po zbytek ledna není vyjma občasných zmínek o pokračujícím vyšetřování, které 

však nepřináší valné výsledky, o atentátu nad Lockerbie uvedena žádná zpráva většího 

rozsahu. V souvisejících tématech ustupuje přítomnost Libye a reakce na letecký střet u 

jejích břehů, stoupá však důraz na chemické odzbrojení a odsuzování chemických 

zbraní obecně. 

Jediný článek, který se v souvislosti s atentátem v Rudém právu objevuje v únoru, 

vychází 11. února 1989. Zabývá se kompletně možností, že atentát byl spáchán za 

použití výbušniny C4 americké výroby.49 

3.2 Mladá fronta 

Mladá fronta se také během prosince 1988 o Libyi nijak nezmiňuje ani v souvislosti 

s mezinárodním tlakem USA ani kvůli možné továrně na chemické zbraně v Rabtě. 

Chemické zbraně obecně jsou ale v lednu 1989 předmětem ostré kritiky během 

mezinárodních jednání za jejich úplný zákaz. 

V období před atentátem je ale v souvislosti s íránským směrem vyšetřování 

atentátu nad Lockerbie pozoruhodná zpráva o závěrech vyšetřovací komise ohledně 

sestřelení íránského civilního letounu nad Perským zálivem americkým křižníkem 
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 Čs.-britské jednání. Rudé právo. 1989, roč. 69, č. 9, s. 7. 
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 Pomoc při objasnění havárie. Rudé právo. 1989, roč. 69, č. 8, s. 7. 
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Vincennes. Komise z pověření Mezinárodní organizace pro civilní letectví dospěla 

k názoru, že plnou odpovědnost za událost nese vedení vojenského námořnictva USA. 

Tato zpráva však není nijak akcentována a je zařazena mezi ostatní krátké zprávy ze 

zahraničí. 

3.2.1 Bezprostřední doba po atentátu 

Den po atentátu není ve vydání Mladé fronty žádná zmínka o zmizelém nebo 

ztroskotaném letadle. To může být způsobeno uzávěrkou vydání, která proběhla před 

příchodem prvních informací z místa neštěstí. Atentát byl spáchán ve 20:03 SEČ. Rudé 

právo tuto zprávu ještě stihnulo zařadit, patrně z důvodu pozdější uzávěrky vydání. 

První zpráva o pádu letounu se objevuje ve vydání z 23. prosince mezi dalšími 

zahraničními událostmi na páté straně. V této zprávě se objevují informace o počtu 

obětí a spekulace, že se může jednat o odplatu za sestřelené íránské letadlo. Spolu 

s tím je zveřejněna informace o předchozím anonymním telefonátu varujícím před 

útokem na tento let, obdrženém americkým Federálním úřadem pro letectví na začátku 

prosince. Veškeré spekulace o případné sabotáži jsou však v článku označeny za 

předčasné. Zpráva je doplněna informací o vyjádření soustrasti Michailem Gorbačovem 

a íránským premiérem, který zároveň odsuzuje útoky na civilní letadla.50 

Další den mezi hraničními zprávami na straně 7 informuje Mladá fronta o celkovém 

počtu obětí i o tom, že příčina pádu je stále nejasná. Dále upřesňuje, že varování před 

teroristickým útokem bylo na začátku prosince obdrženo velvyslanectvím USA 

v Helsinkách, nikoli Federálním úřadem pro letectví. Zároveň poukazuje na to, že do 

letadla byla naložena zavazadla z jiných letů bez další kontroly, což „vyvolává 

předčasné dohady a pokusy o přesunování odpovědnosti“51. 

Vedle tohoto článku je zároveň krátká informace o sporu USA a Libye o továrnu 

v Rabtě, která dle Libye slouží výrobě léků a podle USA k výrobě chemických zbraní. 

Dle článku „Washington však podle Reaganových slov uvažuje o „preventivním“ 

leteckém bombardování objektu“52. 

3.2.2 Vyšetřování 

Po vánočních svátcích se opět mezi zahraničními událostmi, tentokrát na straně 3, 

objevuje zpráva o dále probíhajícím pátrání, která poukazuje na nerovnoměrnou 
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 Závada nebo pumový útok?. Mladá fronta. 1988, roč. 44, č. 302. 
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 Stále stejně - nejasně. Mladá fronta. 1988, roč. 44, č. 303. 
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destrukci křídel a kokpit ležící pět kilometrů od trupu. Popírá však, že by byla potvrzena 

„široce diskutovaná možnost sabotáže. Naopak opatrné náznaky odborníků nevylučují 

konstrukční chybu.“53 

Mnoho nových informací nepřináší ani další vydání, opakující stejné údaje a 

přidávající informaci o nalezení úlomků kufru z letounu a jejich odeslání na odborné 

posouzení.54 Na stejné straně je uveřejněna i krátká zpráva o odsouzení výhružek USA 

vůči Libyi Ligou arabských států.55 

29. prosince přichází Mladá fronta se zprávou, že pád letounu je skutečně 

důsledkem výbuchu bomby, což je první případ, kdy se katastrofa dostává na titulní 

stranu. V sekci s hlavními zahraničními zprávami v horní části titulní straně se objevuje 

titulek „Na palubě amerického Boeingu skutečně výbuch!“ odkazující na stranu 5. Mimo 

to se na titulní straně nachází článek o předání komentáře afrických států k továrně 

v Rabtě ministerstvu zahraničí. Vyjádření obsahuje reakci na slova prezidenta USA na 

adresu továrny v Rabtě a popírá, že by se v továrně vyrábělo něco jiného, než léčiva.56 

Na páté straně potom článek informuje, že z pozůstatků zavazadlových kontejnerů 

a zavazadel samotných vyplývá, že letadlo skutečně bylo zničeno výbuchem nejspíše 

plastické výbušniny. Zpráva je převzata z vyjádření britského ministerstva dopravy a 

nespekuluje o motivech, ani o pachatelích atentátu.57 

Dalšího dne je opět v zahraničních zprávách uveřejněno potvrzení faktu, že se 

jednalo o atentát, představiteli USA. Ti zároveň předběžně pro pachatele požadují 

„nejpřísnější potrestání“.58 Dlužno ještě podotknout, že do této doby nepřišla Mladá 

fronta s žádným komentářem, ať už redakčním, nebo státním, k celé katastrofě. 

V duchu nedostatku nových informací se nese i poslední zpráva z roku 1988 

shrnující dosud sebraná fakta a kladoucí otázku ohledně původu výbušniny a rozbušky 

a způsobu dopravy bomby na palubu letounu. Zároveň zmiňuje zvýšená bezpečnostní 

opatření pro lety amerických leteckých společností z Evropy a Blízkého východu. Nově 

platí pravidlo, že každé zavazadlo musí být jednoznačně identifikováno a patřit 
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k cestujícímu na palubě.59 Tento princip se v letectví dochoval dodnes a je označován 

jako rekonciliace zavazadel. 

Zpráva z 2. ledna 1989 informuje o pokračujícím pátrání po 29 cestujících, levém 

křídle a motoru a po celé zadní části letadla, kteří stále zůstávají nenalezeni. Naprosto 

mimo předchozí kontext informování o katastrofě je na konci článku uvedeno, že britský 

tisk citoval československé stanovisko, že „Československo nikdy nedodávalo a 

nedodává výbušniny teroristickým skupinám“. Mimo to informoval o nabídce 

Československa na vyslání vlastních odborníků, kteří by mohli pomoci 

s vyšetřováním.60 

Linii nedostatku nových informací narušuje až zpráva o neformálním setkání 

velvyslance USA a zástupce Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) v Tunisu a 

žádost USA o pomoc s pátráním po pachatelích atentátu. Další novou informací je 

výzva Sovětského svazu, že „v souladu s normami morálky a práva“ musejí být viníci 

katastrofy potrestáni. Poslední novinkou je anonymní telefonát na velitelství 

Budapešťské policie hlásící se jménem íránské šíitské organizace k atentátu, jako 

prostředku odvety za sestřelení íránského letounu.61 Na tyto zprávy poukazuje i odkaz 

na titulní straně tohoto vydání, který sděluje „Svět začíná spolupracovat při vyšetřování 

letecké katastrofy ve Skotsku“. 

5. ledna se na titulní stranu s pokračováním na straně 5 dostává zpráva o 

sestřelení dvou libyjských stíhaček nad mezinárodními vodami u libyjského pobřeží 

americkými letouny. Ačkoli je situace a její viníci ze zprávy nejasná, zpráva je napsána 

s citelným protiamerickým tónem, např. „Mluvčí Pentagonu (…) na „vysvětlenou“ uvedl, 

že…“62 K tématu Lockerbie se vrací v tom samém čísle článek citující OOP deklarující 

snahu o pomoc s vypátráním účastníků atentátu, avšak poukazující na to, že 

„Američané jsou na omylu, pokud soudí, že palestinské hnutí je s to neprodleně 

shromáždit vyčerpávající informace“. OOP dále soudí, že atentát je dílem tajné služby a 

ne teroristické organizace.63 

V dalších dnech je na téma sestřelených stíhaček uveřejněno několik článků, 

včetně vyjádření ministerstva zahraničních věcí odsuzujícího celou událost jako vinu 

amerického letectva. 
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7. ledna je zároveň na straně 2 uvedeno prohlášení ministerstva zahraničí o přijetí 

britského chargé d’affaires ve věci Lockerbie a označující „zcela nepodložené tvrzení“ o 

tom, že atentát byl spáchán pomocí Semtexu za součást „protičeskoslovenské 

kampaně“. Zároveň informuje o vyslání českých odborníků do Lockerbie a shodě 

v tématu nutnosti zavedení pravidel označování konvenčních zbraní, tedy mimo jiné i 

výbušnin.64 

Další zlom nastává 11. ledna, kdy britské ministerstvo dopravy oznámilo, že atentát 

byl spáchán pomocí výbušniny v přední části zavazadlového prostoru. Dle prohlášení 

ministerstva „je možné, ale ne jisté“ že použitou výbušninou byl Semtex. Mladá fronta 

dodává, že tento „závěr byl učiněn bez účasti čs. odborníků, které ČSSR nabídla 

Británii“. Polovinu zprávy tvoří informace o tom, že britská strana vítá iniciativu 

Československa o lepší kontrolu nad výbušninami v mezinárodním obchodu.65 

Další den přichází oficiální reakce na toto podezření. Na titulní straně se objevuje 

zpráva o vyslání čtyř expertů majících za úkol v Británii zjistit původ výbušniny použité u 

Lockerbie.66 Spolu s tím je ještě ve vydání zpráva o setkání britského a 

československého ministra zahraničních věcí ve věci výbušnin a zamezování jejich 

použití při teroristické činnosti, ačkoli Lockerbie přímo jmenováno není.67 V obou 

zprávách je kladen důraz na boj proti terorismu, k němuž je ČSSR mezinárodně právně 

zavázána. 

Až do konce zkoumaného období je o Lockerbie napsáno dalších pět článků, které, 

poté co byly informace o Semtexu označeny jako neprokázané, se věnují především 

neúspěšnému pátrání po pachatelích. Vymyká se zejména redakční komentář z 11. 

února vyjmenovávající podezřelé ze spáchání útoku. Výčet dle komentáře zahrnuje 

šíitské extremisty, Al-Fatáh a Lidová fronta za osvobození Palestiny.68 

3.3 Analýza článků 

Stručný pohled na kvantitativní aspekty článků uveřejněných k celé události ve 

sledovaných médiích ve sledované době ukazuje, že napříč oběma médii se počet 

článků nijak neliší a i v pozdějším období vyšetřování vydávají články se stejnými 

informacemi ve stejné dny, patrně tak, jak jsou vydávány ČTK. Jediný rozdíl nalezneme 
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v době bezprostředně po atentátu, kdy Rudé právo přináší článek o zřícení letounu 

hned další den, zatímco Mladá fronta až dva dny po atentátu. Jak již bylo zmíněno, 

pravděpodobným důvodem může být rozdílný čas uzávěrky vydání obou deníků. 

Oba deníky vydaly dvacet článků týkajících se samotného atentátu a dalších 

několik na téma leteckého konfliktu mezi Libyí a Spojenými státy, což ovšem ve 

sledované době nebylo bráno jako související události. 

Až do doby počátku spekulací o možnosti, že byl k atentátu použit Semtex, se 

událost prakticky nedostala na titulní stranu a byla vždy součástí zahraničního 

zpravodajství na jemu vymezených stránkách. V tomto ohledu nenacházíme obdobnou 

událost na území Sovětského svazu, kterou bychom mohli z tohoto hlediska porovnat. 

Nabízí se však srovnání mezi sestřelením korejského letounu sovětským strojem v roce 

1983 a sestřelení íránského letadla lodí Vincennes. V prvním případě je v Rudém právu 

další den jen krátké vyjádření TASS o narušiteli vzdušného prostoru Sovětského 

svazu69 a následně vydáno prohlášení obviňující Korejce ze špionáže pro USA70. Druhá 

událost je zaznamenána na titulní straně71 a je o ní několik dní informováno a je velice 

silně odsouzena.72 

Vzhledem k tomu, že množství zpráv o jedné události a jejich zařazení a rozsah 

ovlivňují čtenářovo vnímání události73, je vidět, že čtenáři nemá být lhostejná, neboť se 

o události informuje v dlouhém období, je ale vždy zmiňována bez většího důrazu v 

zahraniční rubrice. V porovnání s tím, jak je informováno o návštěvách zahraničních 

představitelů v ČSSR a naopak, například o návštěvě Miloše Jakeše na Kubě, 

probíhající ve sledovaném období, hraje roli téměř zanedbatelnou. 

Pozoruhodné je přesné citování některých odstavců, které nepřinášejí jen faktické 

informace, ale i stanoviska. Ačkoli v době po atentátu nebyla Libye často s atentátem 

spojována, klademe v práci důraz i na informace spojené s lednovým leteckým střetem, 

neboť dobře dokresluje mezinárodní situaci v této době. Právě tohoto tématu se týká 

článek s asi nejvyšší zabarveností, citující mluvčího Pentagonu a uvádějící, že jeho 

vyjádření je "na "vysvětlenou"". 
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Analýza objektivity, rozdělená na sledování fakticity a nestrannosti74 se jeví jako 

vhodný analytický náhled na formu zpracování dané události v tehdejších médiích. Jako 

podklad pro sledování fakticity používáme dnes dostupné informace o atentátu, které 

bereme jako objektivní a nezkreslené.  

V tomto případě můžeme sledování fakticity rozdělit na dvě části: na informování o 

události jako takové a na informování o použité výbušnině, neboť tato dvě témata se 

značně liší. Již krátce po atentátu obě média přinášejí zprávu, že při atentátu zemřelo 

270 lidí, z toho 11 patřilo mezi obyvatele Lockerbie. Přesně a bez komentářů, které by 

porušovaly faktografické vyznění zprávy, informují i o tom, že některé oběti stále nebyly 

nalezeny a pátrání po nich se rozšiřuje. Co ovšem fakticitu těchto zpráv v pozdějších 

dnech vyšetřování narušuje, je kladení důrazu oběma deníky na přítomnost velkého 

počtu amerických armádních představitelů na palubě, naznačující spojitost mezi 

atentátem a cestujícími. Jako porušení fakticity tedy tyto informace brát můžeme, neboť 

během vyšetřování se neobjevila jakákoli spojitost mezi americkými armádními 

představiteli na palubě a atentátem. Kromě toho žádný ze současných zdrojů nepodává 

informaci o jakkoli význačné skupině cestujících, ani z okruhu armády USA, ani 

z okruhu jiného. 

Jiná situace se naskýtá v pozdějších fázích vyšetřování, kdy deníky informují o 

podezření, že atentát byl proveden pomocí Semtexu a objevuje se tedy i podezření, že 

Československo dodalo teroristům výbušniny. V těchto zprávách označují Rudé právo i 

Mladá fronta tvrzení za „nepodložené dohady“, respektive za „zcela nepodložené 

tvrzení“, které je součástí „protičeskoslovenské kampaně“. Oba deníky během 

informování vybočují z faktografické roviny a překračují hranici ke komentáři, navíc 

názorově zabarvenému. To zařazujeme mezi významná porušení fakticity a tedy i 

celkové objektivity. 

Druhým kritériem objektivity je nestrannost75, tedy odměřené informování o všech 

stranách události nebo problému. Hodnotit nestrannost v tištěných médiích let 1988 a 

1989, obzvláště dvou deníků, z nichž jeden je deníkem ÚV KSČ a jeden ÚV SSM, má 

předem určený výsledek. Zejména v nastavené důležitostí témat jsou oba deníky 

problematické neboť i z dnešního pohledu důležité zprávy ze zahraničí přinášejí jako 

jednu z mnoha zpráv v zahraniční rubrice, zatímco obrovský prostor věnují informování 
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o aktivitách představitelů ČSSR a spřátelených států a nezřídka přinášejí 

několikastránkové doslovné přepisy jejich projevů. 

V rámci informování o atentátu nad Lockerbie samotném, tedy v interním rámci 

jedné události, však porušování nestrannosti není tak znatelné, jako v rámci celého 

média. 
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4. Pokračování případu do současnosti 

V roce 1991 bylo skotskými vyšetřovateli oznámeno obvinění Abdelbaseta Al-

Midžráhího, pracovníka libyjské zpravodajské služby a vedoucího bezpečnosti u Libyan 

Arab Airlines, a Al-Amina Chálífy Fhimaha, vedoucího pobočky Libyan Arab Airlines na 

Maltě, z vraždy a porušení mezinárodních leteckých zákonů.76 Toto obvinění bylo 

závěrem dvouletého pátrání a prozkoumávání různých scénářů události.  

O třináct dnů později zažádaly Spojené státy a Velká Británie oficiálně Libyi o 

vydání obou podezřelých k soudnímu procesu. K tomu však došlo až v roce 1999. Do té 

doby Libye oběma mužům uložila domácí vězení, vydání ke skotskému nebo 

americkému soudu se však bránila z důvodu obav z nespravedlivého a zaujatého 

procesu. Následovala řada sankcí OSN i jednostranných sankcí ze strany USA. Až 

teprve snaha generálního tajemníka OSN Kofi Annana a prezidenta JAR Nelsona 

Mandely vedla k dohodě a vydání obou podezřelých k soudu před skotskými soudci. 

Soud se však dle dohody konal na území Nizozemska, na vojenské základně 

Camp van Zeist. 

Soud s oběma muži začal 3. května 2000 a po 84 dnech soudu, 31. ledna 2001 

dospěl k závěru. Al-Midžráhí byl shledán vinným a odsouzen na doživotí s možností 

zmírnění rozsudku po dvaceti letech ve vězení, zatímco Fhimah byl osvobozen.77 

Ve vězení zažádal Midžráhí dvakrát o přezkoumání případu, pokaždé bez úspěchu. 

Po osmi letech, v roce 2008 mu však byla diagnostikována rakovina prostaty. Požádal 

tedy o propuštění poté, co bylo zjištěno, že už mu zbývají pouze měsíce života. 

20. srpna 2009 byl přes protesty příbuzných obětí i administrativy USA propuštěn.78 

Po návratu do Libye byl Midžráhí, i přes upozornění Kaddáfího, aby se obyvatelé 

vyvarovali nevkusných oslav, které by mohly zahraničním pozorovatelům připadat 

nevkusné, vítán jako hrdina. Lékařské závěry předpokládající jeho smrt v řádu měsíců 

se však nepotvrdily a Midžráhí žil v Libyi bez dalších zpráv další dva roky, což 

vyvolávalo nespokojenost u rodin obětí katastrofy z Lockerbie, 
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V srpnu 2011 byl Kaddáfího režim svržen v rámci Arabského jara a Kaddáfí se 

skrýval před revolučně naladěným davem. V této době také zahraniční novináři 

vyhledali Midžráhího a našli ho v kritickém stavu, upoutaného na lůžko. Midžráhí 

nakonec umírá 20. května 2012, téměř tři roky po svém propuštění a návratu do 

Libye.79 

Během Arabského jara, v říjnu 2011, byl v Libyi zastřelen Muammar Kaddáfí. 

Dodnes tak zůstává neobjasněno, jestli byl atentát nařízen právě jím, nebo zdali se udál 

na cizí popud. Vzhledem k tomu, že ani otevření archivů po revoluci v Libyi nepřineslo 

uspokojivé odpovědi, Byl Kaddáfí zřejmě jedinou osobou, která mohla tuto teorii potvrdit 

nebo vyvrátit. 

Do dnešního dne se však objevují spekulace o tom, že se celý atentát odehrál 

jinak, než zní závěr vyšetřování a soudu. Nejnovější informací je výpověď bývalého 

íránského špióna Abolghassema Mesbahiho, který tvrdí, že atentát si objednal Írán na 

rozkaz Ajatolláha Chomejního, tehdejšího vůdce Íránu. Atentát měl být odplatou za 

sestřelení íránského letounu šest měsíců před atentátem v Lockerbie.  

Atentát měl být proveden teroristickou jednotkou se základnou v Sýrii. Zároveň se 

v této souvislosti objevuje spekulace, že Spojené státy a Velká Británie raději 

postupovaly cestou obvinění Libye, aby nedošlo ke zhoršení vzájemných vztahů se 

Sýrií, která byla v té době důležitým spojencem sousedícím s nepřátelským Irákem.80 
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Závěr 

Ačkoli byl atentát nad Lockerbie spáchán na americkém letadle, nad britským 

územím a většinu obětí tvořili obyvatelé USA a Velké Británie, tedy států, ke kterým 

tehdejší média přistupovala rezervovaně, bylo o atentátu informováno fakticky a bez 

důrazu na politickou situaci v dané době. 

Rozsahem informování se oba dva deníky neliší, jak co do počtu článků, tak do 

jejich rozsahu. Objevují se i redakční komentáře odsuzující mezinárodní terorismus a 

Mladá fronta ve svém redakčním komentáři dokonce spekuluje o možný vinících celé 

události. Naproti tomu Rudé právo se ke spekulacím, že byl atentát proveden 

Semtexem, staví mnohem ostřeji než Mladá fronta a otevřeně je označuje jako 

protičeskoslovenskou kampaň. 

Z hlediska v dnešní době citovaných kritérií objektivity se největší rozdíly objevují v 

důležitosti, která je tématu dávána. Úmyslně spáchaný atentát s téměř třemi stovkami 

obětí nemá v této době mnoho obdob a jeho umístění mezi ostatní články zahraniční 

rubriky se jeví jako hrubé podhodnocení důležitosti zprávy. 

Sledujeme-li zprávy, které se v daném období objevují na titulních stranách, jde 

tematicky o návštěvy zahraničních státníků v Československu, návštěvy 

československých představitelů v zahraničí, nebo tradiční bilancování na přelomu 

kalendářního roku. Tomuto výběru témat můžeme dle dnes přijímaných hodnot 

objektivity vytknout nedostatek fakticity a upřednostňování vybraných zpráv. 

Kritérium fakticity je v počátku sledovaného období dodržováno, informace jsou 

podávány nezabarveně a odpovídají i dnes známým a zveřejněným faktům o atentátu. 

Fakticita je však porušována zejména v druhé polovině sledovaného období, tj. v druhé 

polovině ledna a v únoru 1989, kdy se otevřeně spekuluje o možnosti použití Semtexu a 

o propojení Československa a mezinárodního terorismu. V této době jsou podobné 

informace odsuzovány jako nepodložené a deníky zaujímají jednoznačně obranný 

postoj vůči zmíněným obviněním. 

Atentát nad Lockerbie je dodnes z hlediska mezinárodních vztahů a jejich vývoje 

zásadní událostí, neboť vedl k více než deset let trvajícím jednostranným sankcím 

uvaleným vůči jednomu  státu. Zároveň vedl k výjimkám v oblasti mezinárodního práva, 

ke změně v mezinárodních vztahů nejen mezi Libyí a USA, ale v celé severní Africe a 

na Blízkém východě. Kaddáfího režim v Libyi byl svržen a bývalý vůdce i osvobozený 
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atentátník jsou dnes po smrti a nové informace ukazují na možnost, že atentát byl 

spáchán jinými osobami a státními službami, než těmi, kteří jsou dnes v obecném 

povědomí bráni jako viníci. Bez zveličování tak můžeme říci, že historie celé události 

není ani po šestadvaceti letech zcela jasná. 

Summary 

Even though the Lockerbie bombing involved an American aircraft, happened over 

a British territory and most of the victims were British and US nationals, countries that 

were perceived as hostile in that time, the bombing was reported factually and without 

unnecessary political side notes. 

Both newspapers do not differ in the terms of number of articles and their size. 

There are even editorial comments present, which criticize terrorism on an international 

scale and Mlada fronta in its commentary even speculates on the culprits of the 

bombing. Rude pravo, on the other hand, denies the suspicion that the explosive used 

was Czechoslovakia-made Semtex much more strictly and labels those speculation as 

an anti-Czechoslovakian campaign. 

Based on criteria of objectivity as they are perceived today, we can find the biggest 

difference in the attention that is given to this incident. A bombing killing almost three 

hundred people on purpose is a unique event in this time and its placement in the 

foreign news section seems like an underestimate. 

The news appearing in the same period contain visits of foreign officials in 

Czechoslovakia as well as visits of Czechoslovakian officials abroad or a traditional 

summary at the end of the year. This choice of what is important can be perceived as 

lacking facticity based on today's criteria. 

The facticity criteria is complied with in the beginning of the reference period as the 

news are reported in an objective manner and the facts are the same that those 

available today. However, facticity is not followed in the second half of the reference 

period, i.e. in the second half of January and in February 1989, when a suspicion of 

usage of Semtex as the explosive starts rumour about connection of Czechoslovakia 

and international terrorist groups. This information is denied as unfounded and the 

newspapers take a defensive stance against the suspicion.  
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Viewed international relations-wise, the Lockerbie bombing was an important 

incident as it led to more than ten years of one-sided sanctions against a single country. 

It also led to several exceptions from the international law, changes in international 

relations not only between Libya and the USA, but all across north Africa and Middle 

East. Qaddafi's regime was overthrown and former leader, as well as the bombing 

convict, are now dead. New information hints that the attack was planned by different 

people and groups than the ones found guilty today. We can say without exaggeration 

that the whole incident holds some secrets even after twenty-six years. 
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