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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce Mediální pokrytí smrti Ivety Bartošové na vybraných 

internetových serverech je popsat způsob, jakým vybraná online média informovala o 

sebevraždě známé české zpěvačky Ivety Bartošové a událostech následujících dní. 

Sledované období této práce vymezují dvě události – tou počáteční je zmíněná 

sebevražda, kterou Iveta Bartošová spáchala 29. dubna 2014 v Praze-Uhříněvsi, kde 

skočila pod vlak. Druhou hranicí sledovaného období je zpěvaččin pohřeb, který se 

konal 12. května 2014 v Praze-Strašnicích. Práce porovnává tzv. seriozní média, která 

zastupují servery Aktuálně.cz, Novinky.cz, Lidovky.cz a iDNES.cz, s bulvárními médii. 

Ta jsou zastoupena servery Super.cz, Extra.cz a Blesk.cz. Nesrovnává však jen tyto dva 

druhy médií mezi sebou, ale dívá se i na rozdíly uvnitř obou skupin. 

Práce sleduje intenzitu, s jakou hodnocená média vydávala své články, analyzuje jejich 

obsah, zmiňuje užité jazykové prostředky a upozorňuje na gramatické či pravopisné 

chyby, kterých se redaktoři těchto serverů při psaní dopustili. U tzv. seriozních médií 

práce rovněž hodnotí, do jaké míry podlehla bulvarizaci svého zpravodajství, tedy do 

jaké míry se přiklonila k praktikám médií bulvárních. Tato bakalářská práce se však 

zabývá pouze textovou složkou článků vydaných ve sledovaném období, nehodnotí 

fotografie ani další případné grafické prvky v článcích. 

 

 

 

 



   

 

Abstract 

 

The aim of this paper is to describe media coverage of a suicide that Iveta Bartošová, 

famous Czech singer, committed the 29th April 2014 in railway in Prague-Uhříněves. It 

compares the so-called conservative press – Aktuálně.cz, Novinky.cz, Lidovky.cz and 

iDNES.cz – and the yellow press represented by Super.cz, Extra.cz and Blesk.cz.  

The paper covers a period of time from the suicide to the singer's funeral which took 

place the 12th May 2014 and it examines in what way and with what means all 

mentioned websites informed their readers, how many articles were published, what 

were the topics of each website or what mistakes (grammatical or any other) did they 

do. It looks for differences not only between the conservative and the yellow press,  but 

in within those two groups of medias.  

It also describes if any conservative website went towards tabloidization which means if 

it used any practices of the yellow press in its work or if it was interested in similar 

topics as the yellow press was. The paper includes only texts of described articles and 

doesn't consider the influence of photos or any other graphics in the articles. 
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1. Úvod 

1.1 Motivace výběru tématu a cíl práce 

  

 Skandály, skomírající kariéra i osobní pády na dno zpěvačky Ivety Bartošové se 

v médiích, především v bulvárních, ale i v tzv. seriozních, objevovaly pravidelně už 

několik let před její náhlou smrtí. Zatímco se však bulvární novináři nezdráhali ukázat 

národu i ty nejintimnější chvíle oblíbené hvězdy, ostatní jako by nevěděli, jak s 

palčivým tématem naložit. Psali o připravovaných, zrušených a odložených koncertech, 

o zpěvaččině účasti v různých televizních pořadech. Tu a tam opatrně zmínili její boj se 

zdravotními problémy, až je nakonec vítězka několika Zlatých slavíků přestala zajímat. 

 Zpěvaččina sebevražda českou veřejnost bezpochyby šokovala. Ti, kteří její 

krize sledovali, možná něco podobného předvídali. Různou měrou však zasáhla i je, o 

nešťastné události nemluvili jen zdrcení fanoušci Bartošové, ale i lidé, kteří se od její 

hudby snažili držet co nejdál. Jen chvíli poté, co Bartošová 29. dubna 2014 dopoledne 

skočila pod vlak, už o jejím činu věděli snad všichni. A to logicky především díky 

médiím – o sebevraždě informovala všechna bez rozdílu. Už z prvních zpráv bylo 

zřejmé, do jaké míry se dané médium nejspíše hodlá tématem zabývat. Některé se 

spolehlo na informace ČTK, jiné vyslalo na místo tragédie své reportéry. Bulvární 

média se do tématu podle očekávání pustila naplno a do detailu rozebrala každou 

zjištěnou informaci (do jaké míry byla pravdivá, teď ponechme stranou). Tzv. seriozní 

média, pokud jimi chtěla i nadále být, však musela ctít novinářskou etiku. Autorka této 

práce proto se zájmem sledovala, jak se předním českým serverům podaří vybalancovat 

potřebu být zpravodajsky důkladný a přinést co nejvíce informací i více či méně 

skrývanou snahu vytěžit z lidské tragédie co největší zisk se skutečností, že sebevražda 

téměř zapomenuté celebrity není pro veřejnost příliš důležitá zpráva. 

 Cílem práce je tedy zmapovat, pro jaký postup se nakonec nejdůležitější zástupci 

tzv. seriozních médií rozhodli a zda se přiblížili médiím bulvárním. U bulvárních médií 

pak je samozřejmě cílem demonstrovat, v jak masivní míře se na lidských tragédiích 

přiživují, ale také popsat, jaké jsou v jejich metodách rozdíly a jak se do jejich zpráv 

promítají osobní postoje dotyčných redaktorů. 
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1.2 Metodika zpracování práce 

 

 Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. 

Teoretická část přináší krátký vhled do historie bulvárního tisku a jeho základních rysů, 

dále pak přehledný profil Ivety Bartošové a informace o její smrti. Největší pozornost je 

však věnována především vlastnímu praktickému výzkumu a teoretická část slouží 

zejména jako úvod a rámec pro část následující. Jak už bylo zmíněno výše, praktická 

část práce zkoumá mediální pokrytí smrti české zpěvačky Ivety Bartošové. Jako 

sledované období si stanovuje rozmezí od 29. dubna do 12. května 2014, tedy dva 

týdny, po které média o tragické události informovala nejintenzivněji.  

 Zpravodajské servery jsou nejprve podle své povahy rozděleny na dvě skupiny – 

na bulvární a tzv. seriozní média. V každé skupině si pak autorka práce volí 

nejvýznamnější zástupce, které podrobuje dalšímu zkoumání. Skupinu bulvárních médií 

zastupují servery Extra.cz, Super.cz a Blesk.cz, tzv. seriozní média pak reprezentují 

servery Aktuálně.cz, Novinky.cz, Lidovky.cz a iDNES.cz.  

Pro sběr dat byla použita databáze NEWTON Media Search, díky které bylo 

možno provést kvantitativní analýzu1, a tedy jednoduše stanovit, kolik článků každý 

server za sledované období na dané téma vydal a jak byly rozloženy v čase. 

Nejvýraznější výkyvy ve frekvenci publikace jsou pak zmíněny v příslušné kapitole. Z 

následných chronologických přehledů článků (viz přílohy) a samozřejmě i vlastního 

zkoumání však byly vyškrtnuty ty články, které se Ivety Bartošové netýkaly, byť je 

databáze ve výsledcích vyhledávání zobrazila. Služeb NEWTON Media Search bylo 

rovněž využito v případě, že některý z vydaných článků již na původní adrese nebyl 

dostupný, což se však týkalo jen několika málo textů. Tyto články pak u sebe v příloze 

nemají konkrétní internetový odkaz a případné citace bylo nutno provést z textu v 

databázi. U všech ostatních článků však práce cituje z originálního zdroje, originálního 

odkazu. 
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Sběr dat a stanovení velikosti zkoumaného vzorku následuje detailní obsahová 

analýza produkce každého serveru. Nutno podotknout, že tato bakalářská práce se 

nezabývá fotografiemi ani další grafikou v textech, ale pouze a jedině samotnými 

vydanými texty. Autorka přečetla všechny články týkající se Ivety Bartošové a její 

sebevraždy vydané během sledovaného období a na základě toho pak popisuje, jakým 

způsobem každé médium o události informovalo – jaká přinášelo témata, do jakých 

podrobností šlo a jestli se při popisu citlivé kauzy drželo zásad žurnalistické etiky.  

U tzv. seriozních médií si práce také pokládá otázku, do jaké míry podlehla 

bulvarizaci svého zpravodajství, tedy do jaké míry se přiklonila k praktikám médií 

bulvárních. „Bulvár měl a má svoje recipienty; v našich podmínkách (ale nejen v 

našich) má přiznaný bulvár tolik konzumentů, že mu takzvaná seriózní média nedokáží 

konkurovat. Vede to bohužel k tomu, že média považovaná za takzvaně kvalitní se 

pokoušejí tabloidy dohánět. Volí ale špatnou strategii: Domnívají se, že recipienty 

přitáhnou zjednodušováním, důrazem na typické atributy bulváru a redukováním témat, 

která by měla rezonovat právě v médiích kvalitních. Je to snaha mylná a způsobuje, že 

dochází k takzvané plíživé bulvarizaci, která je nebezpečnější než bulvár sám.“2  Práce 

si rovněž všímá stylistiky a výstavby textů, užitých jazykových prostředků a chyb, ať už 

gramatických, pravopisných nebo věcných, kterých se autoři článků dopustili. 

Kombinuje tedy kvantitativní a kvalitativní analýzu – srovnává počet vydaných článků a 

další související data na jednotlivých serverech, ale i kvalitu jejich obsahu z několika 

pohledů. Snaží se o maximální objektivitu s vědomím, že absolutní objektivita 

neexistuje3, a přiznává jistý střet zájmů (viz kapitola Server iDNES.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
1 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 

ISBN 978-80-7367-683-4. 
2 OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Co je bulvár, co je bulvarizace. Praha: Karolinum, 2016. 

ISBN 9788024632292. 
3 OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-

0248-2, s. 13 
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 2. Teoretická část 

2.1 Stručná historie a základní rysy bulvárního tisku 

 

 Bulvární tisk, jehož název je odvozen od francouzského výrazu boulevard pro 

široké ulice, ve kterých tyto noviny prodávali kameloti, se začal objevovat zhruba ve 

druhé polovině 19. století.4 Byl určen masovému čtenáři. „Tito čtenáři sice uměli číst, 

ale jejich vzdělání nebylo valné – tomu musela odpovídat i úroveň nabízených obsahů. 

Tak se zrodila představa masového publika - 'masy' čili málo diferencované skupiny 

izolovaných konzumentů médií.“5 I vizuálně se nový typ novin lišil od tzv. seriozního 

tisku. Charakterizovaly jej výrazné titulky, naddimenzované ilustrace (později 

fotografie) i krátké a jednoduché věty. „Tradicí se stalo umísťování výrazných fotografií 

a titulků v horní části printů, což vycházelo z předpokladu, že to je první, co recipient 

vidí jak v náruči kamelota, tak v novinovém stánku.“6 Kromě pojmu bulvární tisk se v 

různých  evropských zemích a ve Spojených státech uchytily i další názvy jako penny 

press, yellow press, presse à scandale či Groschenpresse. U nás se začala používat 

označení šestákový, senzační či krejcarový tisk. Názvy tak vyjadřují dvě základní 

charakteristiky bulvárního tisku – není drahý (od počátku se prodával za nejmenší 

mince) a jejich hlavní náplní jsou i dnes senzace a skandály, zločiny, různá neštěstí a 

klepy. 

 Průkopníky světového bulvárního tisku se staly noviny Penny Magazine, The 

New York Sun, New York Herald či La Presse. „Doslova převratný význam (…) měla 

činnost anglického vydavatele lorda Northcliffa, která vešla do dějin médií pod 

označením 'northcliffovská revoluce'.“7 Vydavatel listu Daily Mail posunul měřítka 

masového tisku dál než všichni ostatní. Nejenže jeho bulvární deník dosáhl nákladu 

téměř milion kusů, lord Northcliff především změnil ekonomickou organizaci vydávání  

                                                 
4 OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Co je bulvár, co je bulvarizace. Praha: Karolinum, 2016. 

ISBN 9788024632292. 
5 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8697-7, s. 

30. 
6 OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Co je bulvár, co je bulvarizace. Praha: Karolinum, 2016. 

ISBN 9788024632292. 
7 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8697-7, s. 

31. 
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novin, jejichž hlavním zdrojem příjmů už nebyli zákazníci, ale inzerce.8 Jeho nápad je 

používán dodnes. 

 V Československu vycházely bulvární deníky v meziválečném období, 

konkrétně Expres, Polední list, Večerní list, Pondělní list a další z koncernu Jiřího 

Stříbrného. S příchodem druhé světové války, protektorátu Čechy a Morava a posléze s 

nástupem komunistů se českoslovenští čtenáři museli s bulvárními tématy na čas 

rozloučit. O skandálech celebrit se začali dozvídat zase v 90. letech, kdy vznikl a pak 

zanikl Nezávislý polední list EXPRES či pokus o politický bulvární deník Špígl.9 

Dodnes nejúspěšnějším deníkem je bulvární Blesk, který poprvé vyšel 13. dubna 

1992.10 

 Dodejme, že proces, který nastolila northcliffovská revoluce, online žurnalistika 

ještě zdokonalila. Díky maximálnímu využívání příjmů z inzerce mohou seriozní i 

bulvární servery své produkty nabízet čtenářům zdarma, což posiluje pozici typicky 

nepříliš kvalitních a levných bulvárních médií – už na počátcích masového tisku byla 

přece jeho prodejní cena nižší než u tisku seriozního.11 Seriozním médiím však zdarma 

poskytované zpravodajství z ekonomického ani marketingového hlediska nevyhovuje. 

Některé zpravodajské servery v zahraničí (například The Wall Street Journal12) proto 

zavedly tzv. placený obsah – čtenáři získají přístup k některým částem webu či k 

některým článkům až poté, co za ně zaplatí. I v českém mediálním prostředí se tento 

způsob financování začíná objevovat, zavedl jej například časopis Reportér na svých 

webových stránkách.13 Placený obsah bývá prezentován jako návrat ke kvalitní 

žurnalistice, která je odpovídajícím způsobem ohodnocena, a jako „něco navíc“, co se 

vymyká na internetu volně dostupným zprávám a informacím. Snaha zdůraznit, že za 

                                                 
8 Tamtéž. 
9 OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Co je bulvár, co je bulvarizace. Praha: Karolinum, 2016. 

ISBN 9788024632292. 
10 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-698-8, s. XXXII 
11 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-717-8697-7, s. 

30. 
12 The Wall Street Journal [online]. [cit. 2016-07-28]. Dostupné z: http://www.wsj.com/europe 
13 Reportér na startu. Čtěte, co nabízí tento web. Reportér Magazín [online]. [cit. 2016-07-28]. Dostupné 

z: http://reportermagazin.cz/reporter-na-startu-ctete-co-nabizi-tento-web/ 
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kvalitní práci by se mělo platit i novinářům, tak může spolu se snahou přilákat 

náročnější čtenáře obnovit stírající se hranici mezi bulvárními a seriozními médii, která 

v boji o přežití často podléhají bulvarizaci.14 

 

2.2 Profil zpěvačky Ivety Bartošové 

  

 Česká popová zpěvačka Iveta Bartošová se narodila 8. dubna 1966 v 

severomoravské Čeladné společně se sestrou-dvojčetem Ivanou do rodiny Svatavy a 

Karla Bartošových. Ze sourozenců měla ještě staršího bratra Lumíra.15 

 Pěvecký talent se u ní projevil velmi brzy. „Již během studií na gymnáziu ve 

Frenštátě pod Radhoštěm začala zpívat s poloprofesionální kapelou Dianthus a 

studovala zpěv a hru na klavír u profesora Fryščáka na Lidové konzervatoři v Ostravě. 

V roce 1983 zvítězila v okresním kole pěvecké soutěže Talent v Novém Jičíně a 

postoupila do krajského kola v Třinci, kde obsadila druhou příčku. Souběžně s Talentem 

se v Třinci konala soutěž Zlatá loutna, na níž Iveta obsadila rovněž druhé místo. Tyto 

úspěchy ji kvalifikovaly na festival Mladá píseň Jihlava 1983, kde si vyzpívala 4. místo 

a Cenu poroty za interpretační výkon.“16  

 V Jihlavě se Bartošová seznámila se svým budoucím pěveckým i životním 

partnerem Petrem Sepéšim, se kterým v roce 1985 vydala gramofonovou desku duetů 

Knoflíky lásky. Deska však vyšla až po jeho smrti, 29. července 1985 totiž zemřel při 

autonehodě.17 Po krátké přestávce, kdy se stáhla do ústraní, se Bartošová vydala na 

sólovou dráhu. Zpívala ve skupině Balet, spolupracovala s Kroky Františka Janečka a 

orchestrem Ladislava Štaidla, se kterým se dala dohromady i v osobním životě.  

Prorazila s několika hity, například s Hej pane diskžokej, Léto nebo Rozvíjej se 

poupátko, a byla na vrcholu popularity. Třikrát vyhrála anketu Zlatý slavík v kategorii 

Nejlepší zpěvačka, úspěch měla i v pravidelné anketě TýTý. V roce 1996 Štaidlovi 

porodila syna Artura, a dala si proto další přestávku v kariéře. Po návratu z mateřské 

                                                 
14 Z tzv. seriozních médií rozebíraných v této práci však k placenému obsahu zatím nepřistoupilo ani 

jediné a všechny články jsou dostupné zdarma. 
15 Iveta. Iveta Bartošová: Oficiální stránky [online]. 2013 [cit. 2016-07-21]. Dostupné z: 

http://www.iveta.cz/iveta.html 
16 Tamtéž. 
17 Od tragické smrti zpěváka Petra Sepéšiho z Aše uplynulo 30 let. In: Český rozhlas: Plzeň [online]. 

2015 [cit. 2016-07-21]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/od-tragicke-

smrti-zpevaka-petra-sepesiho-z-ase-uplynulo-30-let--1516884 
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dovolené začala účinkovat v muzikálech, v Draculovi autora Karla Svobody měla 

například dvojroli Adriany a Sandry.  

 Za svou kariéru popové zpěvačky tzv. středního proudu natočila dvanáct 

studiových alb (například I. B., Blízko nás, Václavák, Ve jménu lásky či 22), pět 

kompilačních alb (Hej pane diskžokej, Vánoční Iveta či O Vánocích) a devět 

výběrových alb (anglicky zpívané Closer Now, Jsem zpátky: Největší hity, Víš, lásko či 

Noc je království).18 Desky Ve jménu lásky se v roce 1998 prodalo přes deset tisíc kusů 

a Bartošová tak za ni získala platinové album.19 Vydala také velké množství singlů, a 

podílela se na několika dalších albech. „Objevila se i ve filmu. První hereckou 

příležitostí byla v roce 1993 Svatba upírů, další dostala až v roce 2011 v hororu 

Poslední výkřik.“20 

 S nástupem třetího tisíciletí začala zpěvaččina úspěšná kariéra skomírat a 

Bartošová se čím dál více propadala do svých osobních problémů.  V roce 2007 se léčila 

ze závislosti na antidepresivech v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. „Závislost na 

lécích ale vystřídala závislost na alkoholu. V roce 2011 byla s depresemi 

hospitalizována na psychiatrické klinice, kde ovšem vydržela jen dva dny a s italským 

přítelem Domenicem Martuccim odjela do Itálie. Po návratu se ovšem znovu zhroutila a 

byla hospitalizována. Martucci ji opustil, syna Artura svěřil soud do péče otci. “21 Podle 

svých tvrzení se také potýkala s několika dalšími zdravotními problémy, i přesto se však 

snažila vystupovat a několikrát českou veřejnost překvapila proměnou k lepšímu. 

 Po vztazích se Štaidlem, hercem Jiřím Pomeje a zmíněným Martuccim se 

Bartošová provdala za svého bodyguarda Josefa Rychtáře, se kterým zůstala až do své 

smrti. Ta nastala 29. dubna 2014 krátce před půl dvanáctou dopoledne v Praze-

Uhříněvsi, kde Bartošová úmyslně skočila pod projíždějící vlak. Zraněním na místě 

podlehla, policejní vyšetřování poté vyloučilo zavinění cizí osoby i nešťastnou náhodu. 

Zpěvačka po sobě zanechala dopis na rozloučenou určený synu Arturovi.22 

 

                                                 
18 Diskografie. Iveta Bartošová: Oficiální fanklub Ivety Bartošové [online]. [cit. 2016-07-28]. Dostupné 

z: http://ivetabartosovaofk.cz/clanky/diskografie/ 
19 Ocenění. Iveta Bartošová: Oficiální fanklub Ivety Bartošové [online]. [cit. 2016-07-28]. Dostupné z: 

http://ivetabartosovaofk.cz/clanky/oceneni/ 
20 Wiki iDNES.cz: Iveta Bartošová. In: IDNES.cz [online]. Praha, 2014 [cit. 2016-07-21]. Dostupné z: 

http://wiki.idnes.cz/iveta-bartosova-0jl-/showbiz.aspx?klic=450001 
21 Wiki iDNES.cz: Iveta Bartošová. In: IDNES.cz [online]. Praha, 2014 [cit. 2016-07-21]. Dostupné z: 

http://wiki.idnes.cz/iveta-bartosova-0jl-/showbiz.aspx?klic=450001 
22 Manžel Bartošové ukázal její poslední vzkaz synovi. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: http://www.novinky.cz/krimi/334926-manzel-bartosove-ukazal-jeji-posledni-vzkaz-

synovi.html  
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 3. Praktická část  

3.1 Server iDNES.cz 

 

 Ve sledovaném období vzešlo z produkce zpravodajského serveru iDNES.cz 

osmadvacet článků, přičemž dvanáct pochází z bulvární sekce Revue, která tvoří 

samostatnou podkapitolu této práce. Redakce krátce po tragické události vytvořila 

klíčové slovo Úmrtí Ivety Bartošové, kterým opatřila všechny články týkající se 

zpěvaččiny smrti nebo osoby obecně. Čtenář pod ním nalezne související texty, ne však 

všechny, napříkad u článků Policie nemá důkazy, že by se na smrti Bartošové podílel 

někdo cizí23 ze 7. května a MF DNES: Po smrti Bartošové se ozývá mnohem více 

týraných žen24 klíčové slovo chybí. 

 S první zprávou o smrti Ivety Bartošové server přišel ve 12:44, zpráva nese 

titulek Iveta Bartošová spáchala sebevraždu, skočila pod vlak.25 Struktura zprávy je 

typicky zpravodajská s nejdůležitějšími informacemi v úvodu, v závěru doplněnými o 

background (širší kontext události). Informaci, že Bartošová zemřela, serveru „s 

pláčem“ potvrdil zpěvaččin manžel Josef Rychtář. Zpráva byla o den později ještě 

aktualizována a dnes už tedy není možné přesně říci, v jaké podobě byla publikována a  

co do ní až postupně přibylo. Zprávu doplňují také informace reportéra z místa nehody, 

že Bartošová nejspíše šla kus cesty podél kolejí nebo po nich a že Rychtáře odvezla 

záchranná služba do nemocnice. Čtenář se ze zprávy dozví například i to, že „na místo 

přijelo nejméně 6 policejních vozů, velký anton, kriminálka, pohotovostní motorizovaná 

jednotka, městská policie i tři vozy záchranné služby.“  

 Server iDNES.cz v této zprávě čerpá rovněž z bulvárního deníku Blesk a převzal 

od něj informaci, že zpěvačka svému manželovi zanechala dopis na rozloučenou. 

Kromě Rychtáře a reportéra zpráva cituje také policejní mluvčí Andreu Zoulovou. V 

závěru zprávy najdeme průřez zpěvaččinou hudební kariérou a přehled milostných 

                                                 
23 Viz příloha č. 1 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
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vztahů, kterými Bartošová prošla. Zpráva také upozorňuje na fakt, že zpěvačka zemřela 

v den šestapadesátých narozenin svého manžela Rychtáře. V boxu Smrt Ivety Bartošové  

je zařazeno devět textů, a to jak z pera redaktorů Zpráv, tak kulturní sekce a redaktorů 

bulvárního oddělení Revue. 

 Po prvotní informaci, že Iveta Bartošová spáchala sebevraždu, následovalo 29. 

dubna ještě šest článků, které se většinou nesly v duchu vzpomínek na zesnulou 

zpěvačku. Nedlouho po události vznikl například  rozhovor Normální zdravá holka, 

vzpomíná na Bartošovou režisér Jiří Adamec26 či krátký text s informací, jak se s 

událostí vyrovnává zpěvák a producent Michal David.  

Kulturní redaktor Jan Vedral sestavil zpěvaččin životopis Zářila za normalizace, ale i 

hudební příběh Ivety Bartošové byl smutný27, který popisuje vzestupy a pády ve 

zpěvaččině kariéře i její závislost na lécích a alkoholu a přináší detaily, které další 

hodnocené servery nemají. Například ten, že se Iveta Bartošová pokoušela prorazit v 

zahraničí s anglicky zpívanou písní Closer Now. Magazín pro ženy Ona přišel v reakci 

na zpěvaččinu sebevraždu s článkem Život závislých často končí sebevraždou jako u 

Ivety Bartošové28 s výkladem psychiatričky Gity Pekárkové. Vzpomínkový text vznikl 

také v regionální redakci Praha a střední Čechy, ve kterém tentokrát zavzpomínali 

zpěvaččini sousedé z Uhříněvsi - Nikdy nezapomněla pozdravit, vzpomíná Uhříněves na 

Bartošovou29. 

 V následujících dnech se frekvence vydávání článků o Ivetě Bartošové podstatně 

snížila. Ještě 30. dubna byly publikovány tři texty - vzpomínkový článek Poslední 

Vánoce s Ivetou. Jako by vstala z popela, líčí Aleš Cibulka30 a videočlánek VIDEO: 

Naposled herečkou. Iveta Bartošová v hororu Poslední výkřik31, především však 

rozhovor Za smrt Bartošové může její okolí, bulvár ne, říká Pavel Novotný32. V něm se 

tehdejší šéfredaktor bulvárního serveru Extra.cz Pavel Novotný, kterého v souvislosti s 

Bartošovou proslavil výrok, že ji bulvární novináři jednou k sebevraždě opravdu 

doženou,33 brání následné zlobě veřejnosti s tím, že za svůj osud si zpěvačka může sama 

a že jí k činu dopomohlo její nejbližší okolí a nikoliv novináři.  

                                                 
26 Viz příloha č. 1 
27 Tamtéž. 
28 Tamtéž. 
29 Tamtéž. 
30 Tamtéž. 
31 Tamtéž. 
32 Tamtéž. 
33 Šéf bulváru: Áno, Bartošovú naozaj zabijeme. Sme.sk [online]. 2013 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://ekonomika.sme.sk/c/6875794/sef-bulvaru-ano-bartosovu-naozaj-zabijeme.html 
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 Její nejbližší Novotný nazývá „duševními mrzáky“, kteří dovolili, aby o ní 

média mohla velmi nelichotivě psát, a šli tomu naproti. Tvrdí také, že má vůči zpěvačce 

čisté svědomí, že byli přátelé a že ji ve své redakci zaměstnával, když na server psala 

články ve formě deníkových zápisků. Novotný ve svých odpovědích dále útočí na česká 

tzv. seriozní média s tím, že i ona zpěvaččina neštěstí využila k vlastnímu prospěchu, 

byť mírnějšími titulky a zdrženlivějšími formulacemi ve vydaných textech. Připomíná 

například fakt, že server Lidovky.cz po zpěvaččině sebevraždě zveřejnil rok starý 

komentář Tomáše Baldýnského (viz kapitola Server Lidovky.cz). „Jen poskytujeme 

servis a budeme ho poskytovat tak dlouho, dokud ho budou (čtenáři) vyžadovat. Takže 

ještě několik měsíců. A budete ho poskytovat i vy,“ řekl dále Novotný a naznačil, že má 

jeho server Extra.cz v nejbližším okolí zpěvačky spolehlivý zdroj, nechtěl jej však 

prozradit. 

 Ve zbývajících dvanácti dnech do konce sledovaného období redakce vydala už 

jen šest textů. Dva z nich se týkaly posunu ve vyšetřování zpěvaččiny sebevraždy, tedy 

že policie potvrdila totožnost Bartošové a že nemá důkazy o něčí spoluvině na její smrti. 

Ve zprávě Pitva potvrdila totožnost Bartošové, policie tělo dál zkoumá34 se však 

redakce také čtenářům omluvila za své předchozí tvrzení, že Bartošová „podle výsledků 

toxikologického rozboru v době smrti neměla v krvi alkohol ani jiné látky.“ Rozbor 

však tehdy ještě nebyl hotový.  

 V dalších dvou textech server iDNES.cz spolupracoval také se sesterskou 

Mladou frontou DNES, když 7. května přebral její článek MF DNES: Po smrti 

Bartošové se ozývá mnohem více týraných žen35 a 12. května publikoval glosu 

redaktorky MF DNES Kláry Kubíčkové GLOSA: První životopis Ivety Bartošové vyšel 

dva dny před pohřbem36. Naopak velmi málo server využil služeb České tiskové 

kanceláře, kompletní text od ní převzal jen v případě zprávy Policie nemá důkazy, že by 

se na smrti Bartošové podílel někdo cizí37. Poslední vydaný text za sledované období se 

                                                                                                                                               
 
34 Viz příloha č. 1 
35 Tamtéž.  
36 Tamtéž. 
37 Tamtéž. 
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týká pohřbu Ivety Bartošové, kam redakce vyslala své kameramany - Lidé se ve 

Strašnicích rozloučili se zpěvačkou Ivetou Bartošovou38. 

 Nutno říct, že se server iDNES.cz nejvíce ze všech hodnocených tzv. seriozních 

médií dopouštěl bulvarizace své produkce, a to jak množstvím vydaných článků, tak 

předkládanými detaily všech událostí. Zvolené jazykové prostředky jsou zpravodajsky 

neutrální, snaha zaujmout čtenáře je však více než zřejmá. 

 

 

3.1.1 Rubrika Revue na serveru iDNES.cz 

 

 Společenská rubrika serveru iDNES.cz nazvaná Revue působila svou činností při 

popisování událostí kolem sebevraždy Ivety Bartošové spíše jako doplňkové 

zpravodajství než redakce se samostatnou agendou. Celkem na Revue vyšlo dvanáct 

článků, přičemž v den zpěvaččiny sebevraždy 29. dubna 2014 redaktoři této rubriky 

přispěli třemi články. Konkrétně výběrem fotografií OBRAZEM: Jak šel čas s Ivetou 

Bartošovou39, dále popisem zájmu, který Bartošová vyvolávala v bulvárních médiích, 

nazvaným Ivetu Bartošovou ničil bulvár, ale sama mu pomáhala40, a informací, že 

zpěvaččina manžela Josefa Rychtáře propustili z psychiatrie poté, co se psychicky 

zhroutil – Rychtáře pustili z psychiatrie, ukázal dopis od Bartošové41.  

 V následujících dnech pak Revue kombinovala vzpomínkové články, které 

vycházely i v rámci redakce Zpráv, s tématy, která zajímala především bulvární média. 

Pro příklad uveďme rozhovor s herečkou Danou Morávkovou S bolavou duší se musí k 

doktorovi, říká Dana Morávková42 ze 4. května a text Martucci podal trestní oznámení 

na Rychtáře a zveřejnil divný telefonát43 z 5. května 2014. Revue rovněž informovala o 

dohadech, které s Josefem Rychtářem vedla rodina Ivety Bartošové ohledně podoby 

zpěvaččina pohřbu. Posledním vydaným dílem v rubrice Revue je videočlánek VIDEO: 

Vandal poškodil hrob rodiny Josefa Rychtáře, věc řeší policie44 z 9. května. 

 

                                                 
38 Tamtéž. 
39 Viz příloha č. 2 
40 Viz příloha č. 2 
41 Viz příloha č. 2 
42 Tamtéž. 
43 Tamtéž. 
44 Tamtéž. 
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 Redaktoři rubriky Revue mnohem více než hlavní redakce Zprávy (včetně 

Kultury a Prahy a středních Čech) využívali informací České tiskové kanceláře, 

například ve zprávě Rychtáře vyšetřují pro podezření z účasti na sebevraždě 

Bartošové45 z 6. května a v několika málo odstavcích i v textu Ivetu Bartošovou ničil 

bulvár, ale sama mu pomáhala46, do kterého zařadila názory českých mediálních 

analytiků Milana Krumla a Milana Šmída na symbiózu zpěvačky a bulvárních médií. 

 

Poznámka: Autorka práce je zde v jistém střetu zájmů, poněvadž v době tvorby 

bakalářské práce pracovala a pracuje na serveru iDNES.cz, v roce 2014, jehož události 

tato práce popisuje, tam však nepracovala. 

 

3.2 Server Lidovky.cz 

 

 Webová mutace Lidových novin Lidovky.cz vydala ve sledovaném období 

sedmnáct článků, které se alespoň minimálně týkají Ivety Bartošové. Stejně jako 

například server Aktuálně.cz, i Lidovky.cz se spolehly především na produkci České 

tiskové kanceláře, přidaly však i několik vlastních textů a i ty agenturní doplnily o další 

informace. 

Už první zpráva Iveta Bartošová spáchala sebevraždu. V Uhříněvsi skočila pod vlak47, 

která byla vydána 29. dubna 2014 ve 12:45, sice z informací ČTK (byť nepřiznaně) 

vychází, nezakládá se však pouze na nich. Naopak se je snaží ověřit ještě i u dalších 

zdrojů, jako je policie, záchranná služba či Správa železniční dopravní cesty. Čtenářům 

také přiznává, kdo s informací o smrti zpěvačky přišel jako první – bulvární server 

Extra.cz. Stejně jako ČTK (a potažmo všechna česká média) se odkazuje i na další 

bulvární médium tn.cz, kterému identitu sražené osoby v Uhříněvsi údajně potvrdil 

manžel Ivety Bartošové Josef Rychtář. 

                                                 
45 Tamtéž. 
46 Tamtéž. 
47 Viz příloha č. 3 
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 Kromě úvodní zprávy vydaly Lidovky.cz během 29. dubna ještě čtyři články, 

přičemž server už od počátku balancuje mezi snahou neznechutit svou cílovou skupinu 

čtenářů příliš senzacechtivými texty či přemírou textů na toto téma a zároveň snahou 

využít potenciál, jaký téma má.  

 A tak pouhé dvě hodiny po vydání prvního článku přichází soubor reakcí 

známých osobností na smrt Ivety Bartošové nazvaný Ivetu uštval bulvár, říká její okolí. 

Velká lidská tragédie, míní Gott48, ve kterém se kromě ČTK odkazuje také na server 

iDNES.cz, respektive přebírá citaci Josefa Rychtáře, kterou server získal. 

 Krátce nato redaktoři Lidovek.cz také zaznamenali etický přešlap, kterého se 

dopustila televizní stanice Prima COOL na svých facebookových stránkách, když 

zveřejnila fotomontáž na pláži ležící Ivety Bartošové a záběru z animované pohádky 

Mašinka Tomáš; popsali jej v článku Je to trapná chyba, omlouvá se Prima za morbidní 

koláž s Bartošovou49 a doplnili jej také o přehled vzpomínkových pořadů, které do 

programů mimořádně zařadily české televize. Že se o bouřlivý život zpěvačky po celou 

dobu média zajímala v míře daleko přesahující únosnou mez, Lidovky.cz popsaly v 

textu Bartošová, kdysi zlatá slavice, se dlouho marně snažila o návrat50 a především 

pak v komentáři BALDÝNSKÝ: Milý národe, Iveta Bartošová není věc51. Ten přesouvá 

odpovědnost za pronásledování zpěvačky médii z novinářů na čtenáře, bez jejichž 

poptávky by nebyla ani nabídka. Text poprvé vyšel už o necelý rok dříve, 5. července 

2013, redakce jej však v den zpěvaččiny sebevraždy znovu zařadila. 

 V dalších dnech Lidovky.cz čerpaly opět především z produkce ČTK, a tak v 

článku Mediálním prostorem zahýbala smrt zpěvačky Bartošové52 z 30. dubna využily 

tytéž názory odborníků, které server Aktuálně.cz (rubrika Magazín) použil v textu Za 

smrt Bartošové jsou odpovědná i média, tvrdí odborník53. Totéž se stalo i v případě 

informací potvrzujících, že sražená žena v Uhřívněvsi měla stejné DNA jako Bartošová, 

či v případě podezření policie, že se na sebevraždě zpěvačky podílel její manžel Josef 

Rychtář, které se však nepotvrdilo. Redaktor Jakub Zelenka následně popsal, jaká je 

obecná praxe vyšetřování sebevražd v České republice a podezřelých z účasti na nich.  

                                                 
48 Tamtéž. 
49 Tamtéž. 
50 Viz příloha č. 3 
51 Tamtéž. 
52 Tamtéž. 
53 Viz příloha č. 5 
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 Své čtenáře Lidovky.cz rovněž informovaly, že Smrt Ivety Bartošové zvýšila 

sledovanost televizních pořadů54. Poslední zpráva Lidovek.cz ve sledovaném období 

pochází z pohřbu Ivety Bartošové a opět využívá především informací ČTK. Popisuje, 

že se pohřbu nezúčastnili ani příbuzní zpěvačky ani kolegové z oboru, zato přišlo 

několik jejích fanoušků. Ti však do sálu krematoria nebyli vpuštěni, neb pohřeb byl 

pouze pro zvané hosty. 

 Co se týká jazykových prostředků, Lidovky.cz se i vzhledem k velké části textu 

přejatého z ČTK drží neutrálního jazyka. Česká tisková agentura podle zkušeností 

autorky z každodenní práce se zpravodajstvím agentury zhusta užívá slovesa v trpném 

rodě, nerozpakuje se ani použít slovo „prý“, zatímco české zpravodajské servery se 

zpravidla přiklánějí k seriozněji znějícímu slovu „údajně“. Lidovkám.cz však slůvko 

„prý“ do článků několikrát proklouzlo, například v textu Rychtář je podezřelý z účasti 

na sebevraždě zpěvačky Bartošové55. Stylistika agenturního vyjadřování je taktéž podle 

názoru autorky této práce strojená a nelibozvučná, neatraktivní až nudná. ČTK se svými 

texty nesnaží zaujmout, pouze rychle a věcně informovat.56 Že je jazyk ČTK ze své 

podstaty automatizovaný, je logické a správné. „Automatizované vyjádření usnadňuje i 

příjemci vnímání a jeho interpretaci (…).“ Dnešní redakce jej však automaticky 

upravují, pokud právě neupřednostní rychlost před estetičností. 

 Lidovky.cz stejně jako ostatní hodnocené seriozní servery informace ČTK 

používají opakovaně, především do backgroundu článků. Právě z neustále opakovaných 

odstavců  a informací a stylisticky neobratných vět lze snadno poznat, které části článku 

pochází z pera České tiskové kanceláře, byť jsou třeba ve srovnání se zbytkem textu tak 

malé, že už redakce nepovažuje za nutné agenturu pod článek připodepsat. To se týká 

například článku Iveta Bartošová spáchala sebevraždu. V Uhříněvsi skočila pod vlak57. 

Ze zpravodajského jazyka vybočuje komentář BALDÝNSKÝ: Milý národe, Iveta 

Bartošová není věc, který je psán obecnou češtinou. 

  

 

 

 

 

                                                 
54 Viz příloha č. 3 
55 Tamtéž. 
56 MCNAIR, Brian. Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6, str. 120. 



   

 

25 

  

 Lidovky.cz se v hodnocených textech dopustily několika chyb. V textu Ivetu 

uštval bulvár, říká její okolí. Velká lidská tragédie, míní Gott58 uvádí nesprávně slovo 

„facebbookových“ (správně je „facebookových“) a ve větě (téhož textu): „Na hrozící 

tragédii upozornil také Lukáš Rejmon, kdo se dříve staral o koncerty Bartošové a 

komunikaci s fanoušky, později převzal i agendu manažera,“ volí chybně vztažné 

zájmeno „kdo“ namísto správného „který“.  

 V článku Sebevraždy v Česku: loni jich bylo 1740, u sedmi z nich tušila policie 

'spolupachatele'59, konkrétně první větě, zaměňuje ve formulaci „závažný trestní čin“ 

slova „trestný“ a „trestní“. V textu Bartošová, kdysi zlatá slavice, se dlouho marně 

snažila o návrat60 je pak zřetelná určitá nejistota v otázce skloňování jména zpěvaččina 

exmanžela Jiřího Pomeje, poněvadž jej zde redakce ve čtvrtém pádě čísla jednotného 

skloňuje do podoby „Pomejeho“, zatímco v ostatních textech uvádí nesklonnou podobu. 

Chyba je také v textu o přešlapu Primy Cool, a to ve větě: „Česká televize osobnost 

Ivety Bartošové připomene na prvním kanále epizodu ze životopisného cyklu Po 

stopách hvězd.“ Správně je „epizodou“. Autor textu KLUSÁK: Příběh Ivety Bartošové 

není jen o ní61 Pavel Klusák se pak dopustil faktické chyby, když uvedl, že zpěvaččino 

rodiště Čeladná se nachází ve Slezsku. Město Čeladná se však podle historických map i 

dnešního náhledu na geografii českých zemí řadí na Moravu.62 

 Lidovky.cz nepodlehly touze využít téma sebevraždy Ivety Bartošové v takové 

míře jako Novinky.cz nebo iDNES.cz. Přesto je zde jistá bulvarizace patrná. 

Neprojevuje se však ve zvolených jazykových prostředcích, které jsou veskrze neutrální 

díky svému agenturnímu původu, ale v počtu vydaných článků a částečně také 

zvolenému obsahu. Jistě by se čtenář Lidovek.cz obešel bez informací, že se o 

Bartošové píše i na Slovensku nebo že její sebevražda zvedla sledovanost českých 

televizí. Popisek fotografie v prvním vydaném textu v podobě „Policie odnáší tělo 

zpěvačky Ivety Bartošové.“ také (včetně samotného snímku) na seriozním serveru 

nemusel být. 

                                                                                                                                               
57 Příloha č. 3 
58 Tamtéž. 
59 Tamtéž. 
60 Tamtéž. 
61 Tamtéž. 
62 Tabula Generalis marchionatus Moraviae in sex circulos divisa. Mollova mapová sbírka [online]. 

Brno: Noriberge : Editore Joh. Bapt. Homanno, 1715 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: 

http://mapy.mzk.cz/mzk03/000/904/188/2619267549/  
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3.3 Server Aktuálně.cz 

 

 Server Aktuálně.cz se smrti Ivety Bartošové věnuje nesrovnatelně méně než 

ostatní sledované weby. Když pomineme rubriku Magazín, která je předmětem 

následující podkapitoly, vyšly zde pouhé čtyři články (seznam viz příloha č. 4). Ani 

jeden přitom není autorský, všechny jsou převzaty z agentury ČTK. První text stejně 

jako v případě ostatních serverů vyšel 29. dubna 2014 a informoval o zpěvaččině skonu. 

Přesný čas není uveden, ale vzhledem k agenturnímu původu textu se dá předpokládat, 

že pochází zhruba z 12:45, stejně jako na dalších serverech, které na ČTK odkazují. 

Druhý byl publikován o čtyři dny později a přinesl potvrzení, že ženou sraženou vlakem 

u Uhříněvsi je opravdu Iveta Bartošová. Poslední dva texty z 6. a 7. května 2014 se pak 

věnovaly osobě zpěvaččina manžela Josefa Rychtáře, respektive podezření policie, že se 

podílel na sebevraždě Bartošové.  

 Do konce sledovaného období už hlavní redakce serveru Aktuálně.cz k tématu 

nic dalšího nevydala, a tedy ani informaci o zpěvaččině pohřbu, kterým sledované 

období této práce končí a kterému se ostatní české servery alespoň minimálně věnovaly.  

Přístup tohoto serveru hovoří o potřebě nešťastnou událost zaznamenat, kromě nezbytně 

nutných informací jí už však nevěnovat další prostor. V první zprávě mu dokonce 

stačilo tvrzení ČTK, že o události informoval bulvární server televize Nova tn.cz63, 

jemuž to měl říct Josef Rychtář. Nevidíme zde žádnou patrnou snahu informaci ověřit z 

druhého zdroje, což může být považováno za neseriozní postup, v případě takto zásadní 

události však v dnešní době často vítězí rychlost nad žurnalistickými zásadami s tím, že 

na webu se dá vše později opravit či aktualizovat. 

 O senzacechtivém přístupu Aktuálně.cz k tématu však nemůže být řeč už 

vzhledem k agenturní povaze všech vydaných článků. Česká tisková kancelář zde 

typicky volila neutrální jazykové prostředky a střídmé jsou taktéž titulky, které i v 

případě převzetí agenturní zprávy redakce zpravodajských serverů zpravidla upravují do 

přitažlivější podoby.  

 

                                                 
63 Pokud by ČTK informaci ověřila i z druhého zdroje, neodkazovala by se na bulvární server tn.cz a 

informaci by předložila jako svou vlastní. Lidovky.cz tedy navzdory poučce, že agenturní informace 

už se ověřovat nemusejí, měly hledat i druhý zdroj. 
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 Kromě aktuálních informací v článcích najdeme průřez zpěvaččinou kariérou, 

který redakce rozdělila mezititulky. Čtenář se jen povrchně dozví o problémech, se 

kterými se Bartošová v posledních letech svého života potýkala, a o zájmu bulvárních 

médií o její osobu. V článku Rychtář je podezřelý z účasti na sebevraždě Bartošové64 je 

také zmíněn spor Josefa Rychtáře s rodinou Ivety Bartošové o podobě zpěvaččina 

pohřbu. Spor je znovu zmíněn v posledním článku na Aktuálně.cz, už však pouze 

okrajově. 

 

3.3.1 Rubrika Magazín na serveru Aktuálně.cz 

 

 Smrtí Ivety Bartošové se zabývá také společenská rubrika serveru Aktuálně.cz 

nazvaná Magazín. Ani ta se však nesnaží „vytěžit“ toto téma tak jako ostatní česká 

média. Ve sledovaném období vydala sedm článků, přičemž pět z nich hned 29. dubna. 

Zbývající dva jsou z 2. května, respektive 12. května. 

 Z těchto sedmi článků je jeden výběrem zpěvaččiných největších hitů v podobě 

videogalerie, kterou nedoplňuje žádný text. Ten chybí také ve fotogalerii FOTO Tak šel 

čas s Ivetou Bartošovou65. Formu fotogalerie zvolila redakce Magazínu ještě v dalších 

dvou článcích, a to v přehledu FOTO Osudoví muži Ivety Bartošové66 a FOTO Pohřeb 

Ivety Bartošové. Chyběli nejbližší příbuzní67. V těch už text nechybí, ani jeden však 

nepřesáhl tři odstavce.  

 I redakce Magazínu čerpá především z výběru, který médiím nabídla Česká 

tisková kancelář. Z pěti vydaných článků obsahujících text jsou autorské pouze dva – 

výše zmíněná galerie s osudovými muži zpěvačky, která obsahuje pouze tři krátké 

odstavce, a glosa Ostří Romana Lipčíka: Dáma na kolejích aneb Kdo je tu mrtvý?68, jež 

se od smrti Ivety Bartošové odráží k hodnocení české populace. Ta se podle autora 

glosy Romana Lipčíka od krásy přiklonila ke kýči a namísto skutečných umělců dává 

přednost pofiderním celebritám.  

                                                 
64 Viz příloha č. 4 
65 Viz příloha č. 5 
66 Tamtéž. 
67 Tamtéž. 
68 Tamtéž. 
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 Na rozdíl od zpravodajské redakce serveru Aktuálně.cz se Magazín podrobněji 

věnuje kariéře Ivety Bartošové, jejím životním partnerům i ohlasům, které její život měl 

v bulvárních médiích. Od ČTK redakce převzala také text Za smrt Bartošové jsou 

odpovědná i média, tvrdí odborník69, který přináší pohled tří odborníků (mediálních 

analytiků Milana Krumla a Milana Šmída a psychologa Jeronýma Klimeše) na roli 

médií v životě zpěvačky. 

 V článku Zemřela Iveta Bartošová. Smutný osud popelky české pop music70, 

který je jinak agenturního původu, redakce také cituje a odkazuje na komentář novináře 

Karla Hvížďaly Dva nekonečné TV seriály: O Ivetě a Miloši Zemanovi71, který na 

Aktuálně.cz vyšel 5. srpna 2013 a který životní příběh Ivety Bartošové přirovnává k 

televiznímu seriálu. Magazín také třemi odstavci zaznamenal průběh pohřbu zpěvačky, 

kterému se už hlavní redakce serveru Aktuálně.cz nevěnovala. 

 Stejně jako Aktuálně.cz se i Magazín drží střídmého stylu vyjadřování, 

ovlivněného agenturním původem většiny zpráv. Nesklouzává k bulvarizaci ani 

senzacechtivosti, pouze z povahy společenské rubriky logicky „odbavil“ více článků 

než zpravodajská sekce tohoto média. Jako příklad toho, kde se tento přístup nepodařilo 

udržet, uveďme fotogalerii se zpěvaččinými osudovými muži, která už patří spíše do 

bulváru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Viz příloha č. 5 
70 Tamtéž. 
71 Dva nekonečné TV seriály: O Ivetě a Miloši Zemanovi. Aktuálně.cz [online]. 2013 [cit. 2016-05-13]. 

Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/dva-nekonecne-tv-serialy-o-ivete-a-milosi-

zemanovi/r~d4a96272fdc511e2a50a002590604f2e/ 
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3.4 Server Novinky.cz 

 

 Server Novinky.cz vydal za sledované období dvacet článků o Ivetě Bartošové, 

přičemž většinu z nich především v prvních dnech. Jen v prvních dvou dnech jich bylo 

deset. Zprávu o smrti Ivety Bartošové publikoval 29. dubna 2014 ve 12:03, čímž 

předběhl všechny ostatní posuzované tzv. seriozní servery zhruba o čtyřicet minut. Jako 

jediný se také neodkazuje na ČTK, což je i důvodem oné rychlosti. Tragickou událost 

mu údajně potvrdil „zdroj z kriminální policie“, server si však k informacím zachovává 

jistou zdrženlivost. Titulek první zprávy sice zní Zemřela zpěvačka Iveta Bartošová, 

skočila pod vlak72, hned v perexu ovšem čteme, že zemřela „s největší 

pravděpodobností“. Až v následném přehledu hlavních událostí dne ze 13 hodin tato 

formulace mizí, objevuje se však o necelou hodinu a půl později v článku Svíčky a 

květiny, lidé se loučí s Ivetou Bartošovou73, kde předchází informaci o tom, že zpěvačka 

skočila pod vlak.   

 První zpráva také přináší informace, které ostatní zmiňované servery nemají – že 

k sebevraždě došlo mezi Uhříněvsí a Kolovraty, nedaleko Říčan; že Iveta Bartošová 

bydlela v ulici U Starého mlýna; že byl vlak, který zpěvačku srazil, plný dětí jedoucích 

z výletu; že z vlaku nesměl nikdo vystoupit. Mnohé z těchto informací Novinky.cz 

získaly díky svému reportérovi, který byl na místě události. V případě zpěvaččiny 

adresy se však server dopustil chyby, protože nebydlela v ulici U Starého mlýna, nýbrž 

v ulici U Říčanky.  

 Správnou adresu uvádí až v článku Svíčky a květiny, lidé se loučí s Ivetou 

Bartošovou74 z téhož dne, k předchozí chybné informaci se však nepřiznává. První 

zprávu doplňuje krátký přehled největších životních úspěchů i neúspěchů zpěvačky a 

informace, že Česká televize ještě týž večer připomene osobnost zpěvačky pořadem Po 

stopách hvězd. Změnám programu ČT se pak znovu věnuje text Televize večer 

připomenou Ivetu Bartošovou75, rozšířený o citaci režiséra Jiřího Adamce pro Českou 

                                                                                                                                               
 
72 Viz příloha č. 6 
73 Tamtéž. 
74 Viz příloha č.6 
75 Tamtéž. 
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televizi a o změny v programu televizí Nova a Prima. Tento text už však částečně čerpá 

z informací ČTK. 

 Novinky.cz své čtenáře 29. dubna 2014 informovaly ještě i o tom, že se 

železniční závory v Uhříněvsi staly improvizovaným pietním místem, kam lidé přinášeli 

svíčky a květiny a kam se vypravil i „rozrušený“ zpěvaččin manžel Josef Rychtář, který 

z kolejí odmítal odejít. Rychtář se stal ústřední postavou také poslední zprávy toho dne, 

a to textu Manžel Bartošové ukázal její poslední vzkaz synovi76, který pojednává o 

dopise na rozloučenou určeném zpěvaččině synovi Arturu Štaidlovi. 

 Jak už bylo naznačeno v úvodu, Novinky.cz příliš nevyužívají Českou tiskovou 

kancelář jako zdroj informací, v následujících dnech sledovaného období se na ni 

obracejí jen třikrát, a to v textech Příbuzní Ivety Bartošové na její pohřeb nepůjdou77 z 

2. května, Rychtář je podezřelý z účasti na sebevraždě Bartošové78 z 6. května a Na 

sebevraždě Bartošové se nikdo nepodílel, říká státní zástupkyně79 ze 7. května. Je 

zajímavé, že jde právě o texty, které jako podstatné vyhodnotily i ostatní posuzované, 

tzv. seriozní servery a z ČTK je též převzaly.  

 V těchto třech případech tedy Novinky.cz přinášejí tytéž informace a formulace 

jako ostatní, mimoto se však rozhodly jít cestou vlastních textů. Mezi ty patří především 

článek Iveta Bartošová: Promarněný talent, zmařený život80 z 30. dubna, který pro 

server napsal redaktor bulvárního serveru Super.cz a který popisuje zpěvaččinu kariéru 

včetně jejích osobních, zdravotních a milostných problémů. Dále byl publikován také 

výběr vzpomínek známých osobností na Ivetu Bartošovou Byla to jen otázka času, 

vzpomínají na Bartošovou kolegové a přátelé81, který zahrnuje také krátký rozhovor s 

producentem Františkem Janečkem. Autorským textem je i článek Pro Ivetu to byl 

uzavřený kruh, zhodnotil její obraz psychiatr Cimický82, rovněž z 30. dubna, v němž 

český psychiatr Jan Cimický rozebírá zpěvaččinu kresbu „Tvoje Iveta navždy“. 

Zpěvačka ji věnovala svému manželovi k narozeninám a Cimický v ní vidí nejistotu, 

depresi, bezradnost, úzkost, ale i náznaky naděje.  

 

 

                                                 
76 Tamtéž. 
77 Tamtéž. 
78 Tamtéž. 
79 Tamtéž. 
80 Viz příloha č. 6 
81 Tamtéž. 
82 Tamtéž. 
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 Téhož dne vyšel rovněž text První fan klub zpěvačky Ivety Bartošové byl založen 

v roce 1984 v Holešově v rubrice Vaše zprávy, kam přispívají čtenáři serveru 

Novinky.cz. Čtenářka Dana Ehlová v něm popsala, jak vznikl a fungoval první fanklub 

Bartošové a jak na zpěvačku vzpomíná jeho zakladatel Robert Rohál. Autorka pak do 

rubriky přispěla ještě jednou, a to 12. května, kdy s Rohálem pořídila rozhovor u 

příležitosti vydání jeho knihy Iveta – Životní příběh Ivety Bartošové. Rozhovor nese 

titulek Ivetu jsem poznal, když jí bylo sedmnáct, řekl Robert Rohál, autor publikace o 

Ivetě Bartošové a je posledním textem, který byl za sledované období publikován. 

 Mezitím se Novinky.cz věnují také tomu, že po smrti Bartošové nevyjde žádný 

výběr jejích největších hitů, protože už v roce 2012 jeden vznikl a na další už není z 

čeho brát. Dále pak přinášejí informace slovenského deníku Nový čas, který uvádí, že se 

jistý Braňo Mojsej pokusil dostat Bartošovou na protialkoholní léčení v Košicích, ale 

Josef Rychtář za to chtěl čtyři tisíce eur týdně. Samozřejmě nechybí zpráva o 

zpěvaččině pohřbu, která je však poměrně krátká, co se textu týče, ale je doplněna o 

několik videí a fotografií. 

 Server Novinky.cz se ve svých textech dopustil několika chyb. Kromě výše 

popsané faktické chyby ve zpěvaččině adrese také v několika textech zaměňuje rodiště 

Ivety Bartošové, kterým je Čeladná, s Frenštátem pod Radhoštěm, kde žije zpěvaččina 

rodina a kde i Bartošová v dětských letech bydlela. Těžko pochopitelné chyby se pak 

dopustil redaktor, který 7. května sestavoval přehled Události dne: Půl miliónu mrtvé 

policistce, manžel Bartošové v podezření, Austrálie vybíjí žraloky83, když do něj zařadil 

zprávu, že je Josef Rychtář podezřelý z účasti na sebevraždě Bartošové. Na serveru totiž 

už o dvaadvacet minut dříve vyšla zpráva, která tu předchozí vyvrací: Na sebevraždě 

Bartošové se nikdo nepodílel, říká státní zástupkyně.84 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Tamtéž. 
84 Viz příloha č. 6 
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 V článku Svíčky a květiny, lidé se loučí s Ivetou Bartošovou85 je chybně uvedeno 

„před tím“ namísto „předtím“. Server také projevuje nejistotu ve skloňování příjmení 

zpěvaččina exmanžela Jiřího Pomeje, a tak zatímco v autorských článcích jej skloňuje, v 

textech převzatých z ČTK zůstává nesklonné. Další chyby se nacházejí ve čtenářském 

článku o fanklubu Bartošové, a to ve větě: „,Ale asi kolem sebe neměla lidi, kteří by ji 

opravdu pomohli,ʻ dodal.“86 Zde náleží zájmeno ve třetím pádě – „jí“. Chybně je tam 

uvedeno také samotné slovo fanklub, autorka jej uvádí v podobě „fan klub“. 

Pravděpodobně k překlepu pak došlo ve zprávě Exmanžel Nory Mojsejové chtěl dostat 

Bartošovou na léčení87, a to ve větě: „,Žijeme ve zvláštní době, kdy si o člověka nikdo 

nestará,ʻ dodal Mojsej.“ Zde samozřejmě mělo být zvratné zájmeno „se“. 

 Co se týče jazykových prostředků v textech serveru Novinky.cz, jasně se zde 

projevuje fakt, že se redakce neobracela tak často na Českou tiskovou kancelář. Jazyk v 

textech působí atraktivněji, čtivěji a uživatelsky příjemněji, přesto ve většině případů 

stále zpravodajsky. Důvodem je převládající činný rod užitých sloves, obratnější 

stylistika a modernější slovník. Pravděpodobně chybějící editací se však trpný rod 

dostal přímo do titulku textu o fanklubu Ivety Bartošové z pera čtenářky: První fan klub 

zpěvačky Ivety Bartošové byl založen v roce 1984 v Holešově88. Z obou jejích textů je 

zřejmé, že rubrika Vaše zprávy prochází jen minimální editací. Proti stylisticky 

vytříbenému jazyku v některých textech hovoří užité číslovky tam, kde mohla být čísla 

vyjádřena slovy (příkladem budiž osmnácté narozeniny Artura Štaidla ve zprávě Manžel 

Bartošové ukázal její poslední vzkaz synovi89), opakující se slovesa či ne úplně jasné 

formulace v některých větách. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
85 Tamtéž. 
86 První fan klub zpěvačky Ivety Bartošové byl založen v roce 1984 v Holešově, viz příloha č. 6 
87 Tamtéž. 
88 Tamtéž. 
89 Tamtéž. 
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 Se čtivějším, neagenturním jazykem článků však jde ruku v ruce i snaha využít 

téma sebevraždy Ivety Bartošové, co nejvíc je to možné, a jistá míra bulvarizace 

zpravodajství serveru Novinky.cz. Nejmarkantnější je to už v samotném faktu, že jeden 

text pro redakci napsal bulvární redaktor David Zápal. Ten se ve svém vzpomínkovém 

článku Iveta Bartošová: Promarněný talent, zmařený život90 z 30. dubna uchyluje k 

mnoha citově zabarveným výrazům, hodnotícím soudům a klepům, které patří do 

bulvární sféry žurnalistiky. Příkladem budiž věty: „Kdysi zářící pěvecká hvězda se 

skvěle nastartovanou kariérou kvůli psychickým problémům a sklonům k alkoholu a 

práškům nakonec vzbuzovala ve svých fanoušcích spíše lítost.“; „Tvrdil jí prý, že je 

agentem tajných služeb, Bartošovou měl balit do alobalu, aby ji nikdo nemohl zaměřit. 

Nejhorším bylo obvinění o znásilnění.“; „Rodinná dispozice (tatínek byl těžký pijan, u 

jeho hrobu dokonce Iveta slibovala, že na rozdíl od něj ona svůj boj s alkoholem 

zvládne) jako by jí předurčila další osud.“; „Opět se objevily záběry velmi opuchlé Ivety 

Bartošové, které se bezúspěšně snažili pomoci lékaři v Rakousku i v Itálii.“ či „Národ, 

který ji nepřestal milovat, na chvíli uchlácholila její zázračná podzimní proměna, kdy 

zhubla a po dlouhé době vypadala velmi dobře.“ Autor také používá výrazy jako „spáry 

smrti“, „omluvně si ho vzala za muže“ nebo „láhev něčeho ostřejšího“. Rysem bulváru 

je také uvádění přesné adresy ulice, ve které zesnulá zpěvačka bydlela. 

 Zatímco tedy Lidovky.cz vydaly komentář odsuzující mediální i čtenářský zájem 

o zpěvačku v nesnázích (viz kapitola Server Lidovky.cz), Novinky.cz si do svých řad 

pozvaly novináře, který se na Ivetě Bartošové dlouhodobě přiživoval a její utrpení 

zhusta využíval ve své práci pro Super.cz. Senzacechtivost je patrná také z dalších textů 

serveru. Zpráva o dopise na rozloučenou Manžel Bartošové ukázal její poslední vzkaz 

synovi91 včetně jeho znění či rozbor zpěvaččiny kresby Pro Ivetu to byl uzavřený kruh, 

zhodnotil její obraz psychiatr Cimický92 jsou už za hranou tzv. seriozního zpravodajství. 

 

                                                 
90 Tamtéž. 
91 Viz příloha č. 6 
92 Tamtéž. 
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3.5 Server Super.cz 

  

 „Slovo super v propagandistickém slova smyslu, pokud víme, poprvé v moderní 

době použil v roce 1918 v Daily Mail lord Northcliffe, anglický ředitel zahraniční 

propagandy, když nazýval za první světové války Němce Huny a německý císař byl pro 

něj Super-Hun. Lord Northcliffe tak o císaři Vilémovi sděloval, že je více než velkým 

barbarem, bláznem, zrůdou, moderním Jidášem a zločinným monarchou. Slovo super je 

nabubřelé, dryáčnické a má v sobě v literárním kontextu vždy trochu záporný náboj. Ve 

čtenáři má vyvolat dojem odhalení, překvapení či velké rány.“93 

 Bulvární server Super.cz vydal k tématu za sledované období sto dvanáct článků 

rovnoměrně rozložených do celých čtrnácti dní, které období zahrnuje. S první zprávou 

o smrti Ivety Bartošové přišel 29. dubna 2014 ve 13:05 hodin – později než všechny tzv. 

seriozní servery a bulvární server Extra.cz, jenž smrt zpěvačky oznámil jako první 

médium v České republice. Za serverem je však ještě bulvární Blesk.cz, který byl v 

tomto ohledu poslední. 

 První zpráva serveru Super.cz nese titulek Poslední úsměv Ivety Bartošové: 

Vnouček ji udělal šťastnou pár dní před sebevraždou94 a ve třech odstavcích v drobných 

obměnách stále dokola opakuje jednu banální informaci, totiž tu, že se zpěvačka 

rozhodla zabít v době, kdy se mohla těšit z prvního vnoučete. V těsném sledu několika 

minut po ní následovalo ještě osm článků, například text Kruh se uzavřel: Ivetu 

Bartošovou zabil na kolejích vlak stejně jako její první lásku Sepéšiho95 či Iveta 

Bartošová spáchala sebevraždu v den narozenin svého manžela: Vzkaz nenávisti?96. Pro 

srovnání dodejme, že v den zpěvaččina pohřbu 12. května vyšlo na serveru třináct 

článků. 

 

 

 

                                                 
93 HVÍŽĎALA, Karel. Moc a nemoc médií: rozhovory, eseje a články 2000-2003. Praha: Máj, 2003. 

ISBN 80-866-4307-7. Autor popisuje tištěné bulvární noviny Super, které přestaly vycházet roku 

2002. Jeho slova jsou však platná i dnes pro server Super.cz. 

 
94 Viz příloha č. 7 
95 Viz příloha č. 7 
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 V článcích serveru Super.cz se objevuje několik hlavních aktérů – zesnulá Iveta 

Bartošová, její manžel Josef Rychtář a její obdivovatel Zdeněk Macura, dále pak její 

bývalí partneři Domenico Martucci a Jiří Pomeje, rodina, přátelé a fanoušci a 

Rychtářovi příbuzní. Především však prvních tří jmenovaných se týká naprostá většina 

vydaných článků. Josefa Rychtáře redaktoři serveru sledují téměř na každém kroku a 

informují veřejnost o všem, co udělal, řekl či se v budoucnu chystá udělat. Od faktu, že 

měl právě narozeniny, když Iveta Bartošová zemřela, přes jeho psychické zhroucení a 

agresivní chování vůči novinářům i Zdeňku Macurovi až po podobu pohřbu, který pro 

svou manželku uspořádal. Čtenářům nabídl také dva „exkluzivní“ rozhovory s 

Rychtářem.  

 Stejně jako ostatní hodnocená média Super.cz přinesl několik vzpomínkových 

článků a fotogalerií, které čtenářům připomněly, jak zpěvačka vypadala v dobách své 

největší slávy. Na rozdíl od tzv. seriozních médií se však příliš nevěnoval konkrétním 

informacím z jejího životopisu a její dílo bylo spíše okrajovým tématem. Zatímco 

seriozní média tyto informace o zpěvačce opakovala v backgroundu téměř každého 

článku, Super.cz zpěvaččiny úspěchy jen krátce a neúplně shrnul například v článku 

Vzpomínka na popovou princeznu: Podívejte se na sedmnáctiletou Ivetu Bartošovou a 

její první televizní vystoupení.97  

 Mnohem větší pozornost je zaměřena na zpěvaččin osobní život, její partnery a 

problémy. V tomto duchu sestavil několik seznamů: 13 osudových mužů Ivety 

Bartošové: Tito pánové tvořili nejsmutnější příběh v dějinách českého šoubyznysu98; 9 

důvodů, proč má Josef Rychtář velký podíl na smrti Ivety Bartošové99 a 2 nejhorší 

scénáře příčin smrti Ivety Bartošové: Mohl ji k tomu donutit násilnický manžel 

Rychtář?100.  

  

 

 

 

                                                                                                                                               
96 Tamtéž. 
97 Tamtéž. 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž. 
100 Tamtéž. 
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 Ve svých článcích server sleduje několik motivů a dohromady z nich skládá 

mozaiku toho, jak to v soukromí Ivety Bartošové před její smrtí vypadalo a co se dělo 

poté. Popisuje tak především možný podíl Josefa Rychtáře na smrti Ivety Bartošové 

včetně policejního vyšetřování v této věci, vzájemné vztahy obou manželů a psychický 

stav zpěvačky před smrtí z pohledu jejího okolí. Nevynechává ani Rychtářovo jednání 

před manželčinou sebevraždou a po ní, jeho dohady se zpěvaččinou rodinou o podobě 

jejího pohřbu, nenávist fanoušků vůči Josefu Rychtáři a jeho konflikty s některými z 

nich, reakce známých osobností na smrt Ivety Bartošové a jejich názory na osobu Josefa 

Rychtáře, Rychtářovy majetkové poměry a vztahy s vlastní rodinou a konečně průběh 

samotného zpěvaččina pohřbu.  

 Články až na několik výjimek nepřesahují délku několika odstavců a typické pro 

server Super.cz je, že z každého nového motivu vznikl nový článek a například 

výpovědi některých lidí ze zpěvaččina okolí jsou rozděleny tak, aby vystačily na více 

článků. Typicky jde o svědectví bubeníka ze zpěvaččiny kapely Jiřího Jirsy, které 

redakce rozdělila do tří článků, přičemž první dva doprovází dovětkem „brzy přineseme 

další část zpovědi“.101 

 Jazykové prostředky, které redaktoři serveru Super.cz volili, jsou radikálně 

odlišné od těch, které volila tzv. seriozní média. V titulcích i v těle vydaných článků se 

zhusta objevují věty zvolací i tázací, věty včetně titulků často končí třemi tečkami: 

Štaidl se rozhodl bránit památku Ivety Bartošové proti Rychtářovi. A hrozí i 

právníky!102; Měl to být začátek nového života... Manželství Bartošové s Rychtářem 

skončilo po sedmi měsících tragédií103 či Vdovce Rychtáře přijela navštívit utěšitelka: 

Stane se tato nevkusná princezna nástupkyní Ivety Bartošové?104 

 Redaktoři píší hovorovou češtinou, používají expresivní výrazy jako „tyátr“ či 

„taškařice“ a citově (kladně i záporně) zabarvená slova jako „maminka“, „dívenka“, 

„vnouček“, „máma“, „chytrolín“ nebo „chudinka“. 

                                                 
101 Tetralogie článků Marně jsem se snažil zachránit její život, říká o Ivetě Bartošové její nejbližší přítel; 

Exkluzivně: Iveta Bartošová před smrtí vyhodila manžela z domu a chtěla se rozvést, tvrdí její 

zpovědník; Svědek promluvil: Iveta Bartošová byla od ledna závislá na medikamentech. Sjetá jezdila i 

autem! a Bartošová prý měla z chování manžela obrovský strach: Nedává mi peníze a kontroluje mi 

mobil, stěžovala si kamarádovi. Viz příloha č. 7. 
102 Tamtéž. 
103 Tamtéž. 
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 Často také přímo oslovují čtenáře a píší v první osobě množného čísla, jako 

například v článku z 1. května Rychtář plánuje velkolepé poslední rozloučení: Iveta má 

být pohřbena v těchto svatebních šatech: „Iveta by tak na své poslední cestě měla 

vypadat jako princezna. O vhodnosti výběru těchto šatů však raději pomlčíme.“105  

Zvolené jazykové prostředky tak sledují několik cílů – působit na emoce čtenářů, 

vyvolat v nich požadovaný dojem (například že je Josef Rychtář netvor a vrah) a 

vyjádřit názor redakce. Nejmarkantnější je to v případě titulků článků Rychtářovy 

údajné strašlivé plány s tělem Ivety Bartošové. Bože, on si vážně nedá pokoj!; Umřela ti 

maminka, dozvěděl se syn Ivety Bartošové v den tragédie v ředitelně školy; Poslední 

rozloučení s Ivetou Bartošovou: Ti, co ji milovali, nepřijdou. Zapalme za ni svíčku, ať ze 

světa neodchází sama! či A je to tady: Policie podezírá Rychtáře z účasti na sebevraždě 

Bartošové!106.  

 Ve vydaných článcích se také objevují sousloví jako „z toho mrazí“, „děsivé 

tajemství“, „krutá realita“, „velmi drsný dárek“, „ujížděla na vlnách alkoholu“, „ve své 

evidentně nemocné hlavě“ či „chtěl mu dát na budku“. Až na naprosté výjimky se však 

v produkci serveru Super.cz neobjevují pravopisné či gramatické chyby. Jako příklad 

uveďme nesprávnou interpunkci ve větě: „Čtyři dny před smrtí již věděl, že co se chystá 

udělat a nezasáhl?“ z článku 9 důvodů, proč má Josef Rychtář velký podíl na smrti Ivety 

Bartošové107. Redaktoři serveru se až na Jiřího Nedvídka rovněž rozhodli, že jméno 

zpěvaččina exmanžela Jiřího Pomeje budou skloňovat. 

 Server Super.cz ve svých článcích nečerpá z informací České tiskové kanceláře a 

kromě policejních mluvčích jsou jeho zdroji výhradně aktéři popisovaných událostí a 

jejich okolí. Redakce také často odkazuje na konkurenční Blesk a televizi Prima. 

 Super.cz a především jeho redaktor David Zápal, který o Ivetě Bartošové psal 

jednoznačně nejčastěji, se ve svých článcích staví do role mravokárce a veřejného 

soudce aktérů popisovaných situací. Zejména pak Josefa Rychtáře, ať už přímo či 

prostřednictvím citací lidí ze zpěvaččina nejbližšího okolí, obviňuje ze smrti Ivety 

Bartošové. A to pouze na základě spekulací, svědectví třetích osob a domněnek, 

                                                                                                                                               
104 Tamtéž. 
105 Tamtéž. 
106 Všechny viz příloha č. 7. 
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zejména těch, že Rychtář svou ženu dlouhodobě týral. Je zřejmé, na čí straně v tomto 

případě redaktoři stojí a vyjma rozhovorů s Rychtářem se jen výjimečně objevuje snaha  

o pohled z druhé strany. Na Rychtářovu obranu vyšel například článek Dva psychopaté, 

co se drželi vzájemně pod krkem, popisuje soužití Bartošové a Rychtáře kamarád.108  

 O zpravodajský odstup se redaktoři serveru ani nepokoušejí, v několika 

případech se však jejich profese prolnula s osobní rovinou jejich života. David Zápal se 

totiž nezdráhal zveřejnit osobní textovou konverzaci, kterou si se zpěvačkou údajně šest 

dnů před její smrtí vyměnil: „Náš redaktor jí jemně naznačoval, že názor, že vypadá 

bohužel špatně, není vůbec ojedinělý. ,Nepíšu to zle, ale ze strachu. Protože je mi Tě 

líto,ʻ odepsal jí s tím, že by byl moc rád, kdyby mu dala důvod uveřejňovat o ní samé 

články ve stylu, že je zase zpátky na výsluní.“109 Doplnil ho také odpovědí zpěvačky: 

„Přeju ti jen to dobré a ať jsi šťastný.“110  

 Super.cz obecně a především David Zápal také s obdivuhodnou lehkostí tvrdí, že 

byli jediní, kdo se zpěvačce snažil pomoci a kdo to s ní myslel dobře. Tvrdí, že jako 

jediní dlouhodobě upozorňovali na její špatný zdravotní stav a nepatřičný vliv Josefa 

Rychtáře na její osobu: „Potvrdil tak i dlouhodobou domněnku Super.cz, že Rychtář 

pravděpodobně zasáhl do Ivetina života vždy, když fungovala a byla už příliš 

samostatná, aby s ní šlo lehce manipulovat.“111 Neváhají negativně hodnotit Rychtářovo 

chování a zároveň z něj těžit další a další články. Symbióza, v jaké spolu fungují, je 

očividná. Server ji přesto nikdy nepřiznal a negativní vliv médií na Ivetu Bartošovou je 

vždy zmíněn jako činnost „některých médií“ či „ostatních médií“. Svůj vlastní podíl na 

mediálním tlaku na zpěvačku server v žádném případě nepřipouští. A jakkoliv se staví 

do role obránce bezbranné Bartošové a její památky před „netvorem“ Josefem 

Rychtářem, neustále připomínají její eskapády v  osobním životě. 

 

 

                                                                                                                                               
107 Tamtéž. 
108 Tamtéž. 
109 Poslední zpráva Ivety Bartošové. Jako by se loučila: Přeju ti jen to dobré a ať jsi šťastný..., viz příloha 

č. 7 
110 Tamtéž. 
111 Rychtáře nazval zrůdou, a teď ještě přitvrdil: Ivetu Bartošovou poslal na dno, aby ho poslouchala!, 

viz příloha č. 7 
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3.6 Server Extra.cz 

 

 Bulvární server Extra.cz vydal k tématu smrti Ivety Bartošové ve sledovaném 

období devětadevadesát článků, přičemž pouhou půlhodinu před zpěvaččinou 

sebevraždou ještě vyšel poslední článek, který ji zmiňoval jako „zpěvačku zmítanou 

osudem“112. Tento text však není zahrnut do sledovaného období, protože to u všech 

hodnocených serverů začíná první zprávou informující o smrti Ivety Bartošové. Server 

Extra.cz s touto první zprávou přišel nejdříve ze všech hodnocených médií a podle 

svého tvrzení jako první ze všech českých médií vůbec. S titulkem Víme první: Iveta 

Bartošová spáchala sebevraždu!113 byla zpráva publikována 29. dubna 2014 ve 12:25 a 

obsahuje pouhých pět vět. Kromě informace, že je zpěvačka „bohužel“ po smrti, dále 

přináší hodnocení, že je její smrt šokující, ale ne úplně překvapivá. Server ve zprávě 

také uvádí, „že disponuje ověřenou informací“, že jde skutečně o známou zpěvačku. 

Poslední větou je příslib dalších podrobností. Po první zprávě pak na serveru vyšlo ještě 

patnáct článků. 

 Redaktoři serveru Extra.cz v čele s jeho šéfredaktorem Pavlem Novotným ve 

svých článcích velmi často používají ironii, sarkasmus a parodii. Své čtenáře nazývají 

„nadrženou masou čtenářů bulváru“114 a svou agendu mísí s nadsázkou i fabulací, které 

mají za cíl pobavit bystřejší čtenáře a zesměšnit ty, kteří „zpravodajství“ serveru 

důvěřují. „Pokud recipient bere bulvární média vážně, lze ho politovat,“ uvádí ostatně 

Barbora Osvaldová v kolektivní monografii Co je bulvár, co je bulvarizace115. „Podle 

našeho informátora, který špízuje veškeré dění v Uhříněvsi v převlečení za jednu z bříz 

na zahradě domu, které Iveta tak ráda objímala, dostal Rychtář speciálně ušitý oblek pro 

tuto událost,“ píše se tak například v článku z 10. května s titulkem Rychtář už se chystá 

na pohřeb! Známe další kroky, které vdovec po Bartošové podnikl.116  

 

 

                                                 
112 Macura povolal svou týranou milenku do zbraně: Polonahá blondýna si před ním musela kleknout a 

splnit strašný úkol!  
113 Viz příloha č. 8 
114 Válka pohřebáků! Funus Bartošové bude o víkendu: Proč mu Štaidl nedokáže zabránit?, viz příloha č. 

8 
115 Osvaldová, str. 3 
116 Vz příloha č. 8 
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 V textu z 5. května Musíte slyšet: Rychtářův nezkrácený noční telefonát hraběti 

po smrti Ivety! Výhrůžky, které v něm zazní, berou dech!117 se ze stejného důvodu 

objevuje věta: „Záznam hovoru, který nám předal neznámý Afroameričan v temném 

průchodu a zdrhnul, rozhodně není pro děti.“ Rozhořčení redakce předstírá také v 

článku Skandál: ČT neodvysílá přímý přenos z pohřbu Ivety! Havla vysílali, Bartošovou 

ne, PROČ?118, v němž veřejnoprávní Českou televize varuje, že proti rozhodnutí 

neodvysílat pohřeb Ivety Bartošové v přímém přenosu poslala protestní nótu. Veskrze 

ironický je také způsob, jakým server upozorňuje na opomenutý nápis „zrušeno pro 

nemoc“ u koncertu Ivety Bartošové v Šumperku. Vydává ho totiž za možnost, že 

zpěvačka nezemřela - Bartošová možná žije! Šumperk dal naději zlomenému národu! 

Zruší Rychtář dnešní pohřeb?119. 

 Redakce serveru Extra.cz stejně jako ostatní bulvární servery často vyjadřuje 

svůj názor na popisované události a píše v první osobě množného čísla. Typické je to v 

textech, ve kterých redaktoři ironicky komentují jednání jednotlivých aktérů. „Ten, kdo 

se ji přes rok snažil vyrvat z údajně agresivních spárů Josefa Rychtáře (56), Zdeněk 

Macura (39), je teď v naprostém šoku a potom, co jsme ho slyšeli v telefonu, doufáme, 

že i on navštíví odbornou pomoc,“ píší například v textu Macura už je v Uhříněvsi a 

mění názor, kdo může za smrt Bartošové. Vrazi jsou policisté! Jakou udělal scénu?120.  

 Redakce se také často staví do role mravokárce a arbitra vkusu, ze své podstaty 

je to však pouhá přetvářka. V textu YouTube vydal zatím nejbrutálnější útok na mrtvou 

Bartošovou! Kam až jsou hyeny ochotné zajít?121 totiž propaguje morbidní video s 

dovětkem „ani my v redakci, která je esencí otrlosti, jsme se nenasmáli, spíš naopak“ a 

přáním, aby videu tímto článkem nezvýšila popularitu. Je však více než zřejmé, že 

redakce věděla, že efekt bude přesně opačný. 

 S lehkostí, s jakou redakce doplňuje pravdivé informace nepravdivými, jde však 

ruku v ruce také snaha přistupovat k okolnostem sebevraždy Ivety Bartošové střízlivěji 

než bulvární konkurenti, především než Super.cz, který bez ostychu útočí na zpěvaččina 

                                                 
117 Tamtéž. 
118 Tamtéž. 
119 Tamtéž. 
120 Tamtéž. 
121 Viz příloha č. 8 
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manžela Josefa Rychtáře a otevřeně jej označuje za hlavního viníka její smrti (viz 

kapitola Server Super.cz).  

 I Extra.cz upozorňuje na Rychtářovo poměrně nepřiléhavé jednání, agresivitu a 

zálibu v promlouvání do médií, nepovažuje jej však za původce všeho zlého, co se v 

životě Ivety Bartošové stalo.  

 Naopak opakovaně připomíná problémy, kterými zpěvačka trpěla, s tím, že za 

svůj osud si mohla jen a jen sama. „Ta ale dnes dopoledne skočila pod vlak, protože už 

zřejmě nedokázala snášet tíhu depresí, mixů alkoholu s prášky a rozhodla se pro 

dobrovolnou smrt,“ uvádí například v článku Rychtář se po sebevraždě Bartošové 

zhroutil, odvezli ho do psychiatrické léčebny! Fotky z kolapsu v galerii122. Negativní 

obraz Rychtáře v ostatních médiích a v řadách zpěvaččiných fanoušků server Extra.cz 

reflektuje a své čtenáře o něm informuje (zpravidla formulací, že jej „velká část 

veřejnosti nenávidí“), nicméně se jej nesnaží dále účelově posilovat. Čtenář tohoto 

serveru a čtenáři serverů Super.cz či Blesk.cz tak mohou získat naprosto odlišný dojem 

o Rychtářově vlivu na známou zpěvačku a její osud. 

 O co méně se redaktoři Extra.cz „opírají“ do osoby Josefa Rychtáře, o to více si 

to vynahrazují na ostatních lidech ze zpěvaččina okolí a českých větších či menších 

celebritách. Popsali například jejich reakce na zpěvaččino úmrtí, a to v článku Smrt 

Ivety: Nejtrapnější facebookové statusy českých celebrit, kterým to nedalo přihřát si 

polívčičku...123 Ve dvou článcích se také posmívají hokejistovi Jaromíru Jágrovi, který 

za viníka smrti Ivety Bartošové označil bulvární média. V obou článcích ho nazývají 

„detektivem“, kupříkladu v textu Víme první: Detektiv Jágr na pohřeb Ivety nepřijede, 

ač odhalil její vrahy! Známe důvod!124.  

 Samostatnou kapitolou je pak přístup serveru Extra.cz k ostatním médiím, 

především k serverům Super.cz a iDNES.cz. Šéfredaktor Extra.cz Pavel Novotný se 

například 1. května 2014 v textu Frackovo okénko: Poděkování iDnes.cz za lekci v tom, 

jak se dělá online bulvár125 formou dopisu  pozastavil nad počínáním serveru iDNES.cz, 

který sice vystupuje jako tzv. seriozní médium a ta bulvární kritizuje, přesto k tématu 

smrti Ivety Bartošové vytvořil dlouhou sérii článků, rozcestníkový box i rozsáhlé 

fotogalerie a v článcích se nevyhýbá ani detailům tragické události na trati (viz kapitola 

Server iDNES.cz).   

                                                 
122 Tamtéž. 
123 Tamtéž. 
124 Tamtéž. 
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 U serveru Super.cz si pak redaktoři Extra.cz všímají jeho kampaně proti osobě 

Josefa Rychtáře, především z pera reportéra Davida Zápala, jehož v textu Detektivové, 

pozor: Porovnejte písmo Bartošové pár dnů před sebevraždou a 3 roky zpátky! Vidíte 

ten rozdíl?126 Nazývají „dlouholetým kuchatelem Ivetina života“. Oba zmíněné servery 

pak Extra.cz posměšně zmiňuje i v textu Pohřeb Bartošové: Ke krematoriu se sjíždějí 

média a čumilové! Víme, co za chvíli vypukne!: „Dodatek k textu, není určeno běžným 

čtenářům, media only, TOP SECRET!: Vydavatel eXtra přenechá maskovaný posed na 

topolu č. 36 v areálu krematoria, cena dohodou, v případě rychlého jednání sleva, která 

neplatí v případě Super.cz (mají dost peněz) a iDnes (největší bulvární konkurence).“127 

 V případě pohřbu Ivety Bartošové dala redakce opakovaně najevo, že se jej z 

piety k bývalé kolegyni (Bartošová měla na serveru svou rubriku ve formě deníkových 

zápisků) nehodlá zúčastnit, ale informovat o něm bude – opisováním od konkurence a 

fabulací. 

 Jazykové prostředky, které se ve vydaných článcích objevují, vyplývají z povahy 

tohoto média. Redakce velmi často používá tázací a zvolací věty (a to i s několika 

vykřičníky), pro zdůraznění a jako grafický prvek také některá slova píše verzálkami. 

Například jde o titulek článku Macura je po smrti Ivety Bartošové v amoku: Rychtář se 

synem jsou VRAZI!128 z 29. dubna či slovo „SEBEvražda“ v textu ze 7. května s 

titulkem Komentář: Z bludného kruhu závislosti už nevyšli silnější jedinci, než byla 

Iveta Bartošová129.  

 Redaktoři píší hovorovou a nespisovnou češtinou, používají expresivní výrazy 

jako „nakvartýrovala se“, citově zabarvená slova jako „máma“, ale i vulgární výrazy. U 

vulgárních výrazů je však patrná jistá nekonzistentnost serveru v postoji k jejich 

používání. V případě, že se vulgární výraz v textu nachází v citaci třetí osoby, výraz je 

jen naznačen pomocí hvězdiček. Ovšem v případě, že jej použije samotný autor textu, 

výraz je uveden v plném znění.  

 

 

                                                                                                                                               
125 Viz příloha č. 8 
126 Tamtéž. 
127 Tamtéž. 
128 Tamtéž. 
129 Tamtéž. 
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 Příkladem budiž články Další neuvěřitelný telefonát, který se neměl dostat ven! 

Rychtář čelí podezření: Ztopil Ivetě peníze od Martucciho otce? z 9. května a Ulice 

očima odborníka Novotného: Nyklová sprostě přežila, svatba se povedla a další špatné 

zprávy...130 z 2. května. Ivetu Bartošovou a jejího syna Artua Štaidla také v několika 

případech zmiňují jen za pomoci jejich křestního jména, což má ve čtenářích vzbudit 

dojem, že jde o jim i redakci blízké osoby. Samotný Pavel Novotný v glose k dění v 

seriálu Ulice napsal, že měl Ivetu Bartošovou rád. Zároveň se však on ani jeho kolegové 

nezdráhají opakovaně použít zpěvaččinu nelichotivou přezdívku Džambulka. 

 Redaktoři serveru Extra.cz se ve svých textech téměř nedopouštěli gramatických 

ani pravopisných chyb, výjimkou je například nesprávný zápis historické země Slezska 

v článku 7 podivných "náhod", které 29. dubna pronásledovaly sebevraždu Ivety 

Bartošové!131 z 29. dubna, kde ji uvádí jako „Slezko“. Nesprávně je také napsán 

expresivní výraz tyátr v textu Rychtář má doma část Bartošové (†48): Tohle je kousek 

mojí Ivety, šokoval!132 – redaktoři jej zapisují jako „tyjátr“. Chyby v interpunkci se pak 

dopustili v článku z 29. dubna s titulkem Iveta si datum smrti nemohla vybrat náhodně: 

Proboha, vždyť Rychtář má dnes narozeniny!133, a to ve větě: „Nejen že 29. (července) 

zemřel její souputník a velká láska Petr Sepéši, ale dnešní datum, má mnohem temnější 

rozměr, který zřejmě nahraje spekulacím.“ 

 Server Extra.cz se ve svých článcích vysmívá všemu a všem, včetně zesnulé 

Ivety Bartošové, o níž tvrdí, že ji měl rád. Kategoricky odmítá, že by měl na její smrti 

sebemenší podíl a zesměšňuje každého, kdo jen zmíní, že byl na zpěvačku ze strany 

bulvárních médií vytvářen setrvalý tlak, a jejich vliv soustavně bagatelizuje. „A nám se 

chce říct něco o mediálním cirkuse, který se roztáčí sám od sebe, ale my jsme přece ten 

bulvár, ti novináři, co za všechno mohou. Nebo…?“ píše se v textu A už začíná 

přestřelka: Josef Rychtář včera večer živě vystoupil v televizi a pustil se ostře do 

Štaidla. O co šlo?134.  

                                                 
130 Všechny viz příloha č. 8 
131 Tamtéž. 
132 Tamtéž. 
133 Tamtéž. 
134 Tamtéž. 
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 Bez špetky sebekritiky informuje o morálních přešlapech ostatních, že se však 

sám podílí přinejmenším na vzniku sekundární viktimizace pozůstalých po Ivetě 

Bartošové, odmítá přiznat. Své čtenáře odsuzuje za vyhledávání bulvárních zpráv, 

neváhá však s jejich vytvářením a využíváním tragické události ve svůj prospěch. 
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3.7 Server Blesk.cz 

 

 Bulvární server Blesk.cz o smrti Ivety Bartošové publikoval enormních sto 

osmdesát článků, nejvíce ze všech hodnocených serverů. Jen za první den sledovaného 

období jich vydal osmnáct, zdaleka nejvíce jich však bylo publikováno až druhý den, a 

to čtyřiadvacet. Poté už se denní množství vydaných textů ustálilo na v průměru desíti. 

 První zprávu o úmrtí zpěvačky server zveřejnil 29. dubna 2014 v 13:18, 

nejpozději ze všech hodnocených médií. Zpráva nese titulek Sebevražda Bartošové: 

Rychtářovi napsala dopis na rozloučenou135 a nese se v duchu předpokladu redaktorů, 

že čtenáři už o sebevraždě vědí. Začíná citací z údajného dopisu na rozloučenou, který 

zpěvačka měla napsat svému manželovi: „Budu se na tebe dívat odjinud.“ Pokračuje 

popisem, že Bartošová k sebevraždě využila nepřítomnost Josefa Rychtáře, což měl pro 

deník Blesk uvést Rychtářův syn Jan. Tomu se pár dní předtím narodilo první dítě, což 

server neváhá připomenout s tím, že se k němu Bartošová v porodnici „něžně tulila“. 

 Téměř dvojnásobná produkce ve srovnání se zbylými bulvárními médii se odráží 

i v množství témat, s kterým redaktoři Blesku.cz přišli. Kromě „běžné agendy“, jakou 

byly spekulace o podílu Josefa Rychtáře na smrti Ivety Bartošové, spory s jejími 

fanoušky, životopisné články nebo vzpomínky známých osobností, se redaktoři zaměřili 

i na detailní rozbor okolností a důvodů, jež Iveta Bartošová k sebevraždě mohla mít. A 

to z pohledu různých odborníků i pseudoodborníků. Server velmi často oslovoval 

například psychiatra Jana Cimického, dále také grafoložku Zuzanu Dobiášovou, 

„věštce“ Vlastíka Plamínka či numeroložku Janu Tamchynovou. Přispěl také několika 

konspiračními teoriemi o počátcích vztahu Ivety Bartošové a jejího manžela. 

 Produkce serveru Blesk.cz se kromě velkého množství napsaných článků 

vyznačuje také enormním útokem na emoce čtenářů, morbidními detaily daleko za 

hranicemi jakékoliv etiky, naprosto nulovými ohledy na syna Ivety Bartošové Artura 

Štaidla, které ostatní hodnocené servery alespoň do jisté míry zachovávají, ale také 

velkým množstvím pravopisných i gramatických chyb. 

 

 

 

 

                                                 
135 Viz příloha č. 9 
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 Útok na city čtenářů je společný všem bulvárním médiím, Blesk.cz je v něm 

ovšem nejvýraznější. Zatímco Super.cz vedl téměř až osobní kampaň proti Josefu 

Rychtáři a v produkci serveru Extra.cz se i za dojemnými titulky skrývá ironie, Blesk.cz 

se vydal cestou zobrazování smutku. „Rychtář vnuka vyndal z kolébky, vzal ho do 

náruče a pevně si ho přitiskl k hrudi. V duchu se s ním za Ivetu nejspíš rozloučil. Oči 

měl přitom zarudlé a zalité slzami,“ píše se v článku Den po smrti Bartošové navštívil 

Rychtář vnoučka: Babička nám odešla, Honzíku!136. O den dříve se čtenáři dozvěděli, že 

se „Rychtář poté vydal k místu, kde jeho manželku smetl vlak. Když na koleje pokládal 

kytici bílých růží, neubránil se slzám. Bartošová navíc spáchala sebevraždu v den jeho 

narozenin,“ a to v textu Návrat Rychtáře na místo smrti: Položil Ivetě na koleje kytici 

růží137. Emoce Blesk.cz „ždímal“ nejen z neustálého sledování činů Josefa Rychtáře z 

bezprostřední blízkosti (ostatně server Super.cz na asistenci fotografů konkurenčního 

média ve svých článcích opakovaně upozorňoval). Útok na city se skrývá také například 

v článku Co odhalila dvě smuteční oznámení Bartošové (†48): Maminka ji měla 

radši!138.  

 Už od první zprávy o smrti Ivety Bartošové server Blesk.cz přináší ohromné 

množství detailů, a to i  velmi morbidních či obscénních, které ostatní média 

vynechávají či pouze parafrázují. Typickým příkladem je článek Mrtvou Ivetu ukázali 

Rychtářovi mladšímu. Poznal ji až podle jizvy na břiše139, který podrobně rozebírá, co se 

odehrávalo na trati ve chvíli zpěvaččiny sebevraždy a těsně poté. Mnohem obsáhleji než 

ostatní média Blesk.cz připomíná také dávnou kauzu Ivety Bartošové, kdy ji měl unést 

fanatický obdivovatel Roman Tříska, u soudu byl však následně zproštěn obvinění. 

„,Byl hnusnej a smradlavej. Přivazoval mě k topení. Znásilňoval mě znovu a znovu. 

Nemohla jsem se ani hýbat,ʻ svěřila se zpěvačka o mnoho let později, kdy také 

zavzpomínala, jak ji Tříska držel na chalupě v jižních Čechách a neustále jí cpal 

prášky,“ cituje server zpěvačku v souhrnu jejího života s titulkem Příběh Ivety 

Bartošové: Popová princezna s polámanými křídly140.  

 

 

                                                 
136 Viz příloha č. 9 
137 Tamtéž. 
138 Tamtéž. 
139 Tamtéž. 
140 Tamtéž. 
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 Blesk.cz také porušil nepsané rozhodnutí ostatních serverů, že o zármutku 

zpěvaččina tehdy sedmnáctiletého syna Artura Štaidla budou informovat co nejméně. 

Ani jeden z bulvárních serverů se sice tomuto tématu zcela nevyhnul, Blesk.cz si z něj 

však udělal jedno z hlavních témat a o Štaidlovi psal opakovaně v průběhu celého 

sledovaného období. Pouhé vyjmenování některých titulků je toho důkazem: 

Sebevražda Bartošové: Skočila pod vlak! Artur přijel na místo tragédie!; První foto 

Artura po sebevraždě Ivety Bartošové (†48): Na pohřeb nepřijdu, maminko!; Štaidlův 

kamarád: Ta k*rva Rychtář pohřbem zničí i Artura!; Jak se Artur dozvěděl o smrti 

mámy! A kde řekli o sebevraždě Bartošové (†48) expartnerovi Štaidlovi; Výzva 

Rychtáře: Arture, přijď na pohřeb maminky!; Přijde na pohřeb Artur? Celý v černém 

zamířil do školy!; Po smrti Ivety odjel Artur tajně do Říčan: Koho tam hledal?141 

 Co se týká jazykových prostředků, redaktoři serveru Blesk.cz se příliš nelišili od 

svých kolegů ve zbylých dvou hodnocených bulvárních redakcích. Používají expresivní 

výrazy, záplavu zvolacích i tázacích vět a nevyhýbají se ani vulgárním výrazům v 

titulcích. Více než v článcích ostatních hodnocených médií je však v textech serveru 

Blesk.cz pravopisných a gramatických chyb. V online reportáži ze zpěvaččina pohřbu 

POHŘEB IVETY BARTOŠOVÉ: Sledujeme ONLINE!142 je nesprávně zapsáno sloveso 

nezúčastnit se – redakce jej zapsala v podobě „nezůčastní se“. Hrubé chyby ve 

skloňování se pak redaktoři dopustili ve větě: „Všichni se modlili, aby se na všechny 

chlapi, kteří se kolem ní motali, vykašlala, ale ona udělala pravý opak.“ Chyba se 

nachází v textu  Jak šel čas s Ivetou Bartošovou? Něžná blondýnka, matka i 

nešťastnice143. „A její fanoušci si jí zapamatovali jako tu obtloustlou a zmatenou 

Bartošovou,“ píše se rovněž chybně v článku Naposledy s Ivetou: Rušila koncerty, 

promluvila v televizi, pochovala si vnoučka144. Nesprávné skloňování osobního zájmena 

„ona“ se nachází v textech napříč celým sledovaným obdobím, mimo jiné také v článku 

Bartošovou stavba od počátku děsila: Iveta nenáviděla dům v Uhříněvsi!145, a to hned 

ve dvou větách. Zhusta se objevují také chyby v interpunkci. 

 

                                                 
141 Všechny viz příloha č. 9 
142 Tamtéž. 
143 Tamtéž. 
144 Tamtéž. 
145 Tamtéž. 
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4. Závěr 

 

Náhlá smrt známé zpěvačky Ivety Bartošové byla na konci dubna 2014 velkou 

událostí. Nejen pro pracovníky železnice, na níž si Bartošová rozhodla vzít život, a 

policisty, kteří tragickou událost následně vyšetřovali, ale i pro celou českou veřejnost. 

Kromě zpěvaččiných nejbližších, fanoušků a kolegů z umělecké scény zasáhla každého, 

kdo si uvědomuje, v jakém psychickém stavu Bartošová musela být, aby ji dohnal až k 

sebevraždě. A jakkoliv se tomu bulvární novináři brání s tím, že za svůj osud si může 

každý sám, těžko pochopitelný čin zpěvačky ukázal, jaký vliv může dlouhodobý tlak z 

jejich strany mít. Bulvární média samozřejmě zpěvačku nezabila, rozhodně jí však 

nepomohla.  

Argument novináře serveru Super.cz Davida Zápala, že právě bulvární novináři 

jsou ti, kdo intenzivně upozorňovali na nebezpečí, jež zpěvačce hrozí už kvůli lidem, 

kterými se obklopila, zatímco tzv. seriozní média už zkrachovalá hvězda přestala 

zajímat, neobstojí. Pokud by jim na ní opravdu záleželo, sami by ji odvezli do 

psychiatrické nemocnice, podle svých tvrzení se znali dobře. A pokud by jim na ní 

opravdu záleželo, neukazovali by veřejnosti každý lidsky ponižující moment jejího 

života. Poučka novinářské etiky: „Nepište tak, jak byste nechtěli, aby někdo psal o vaší 

rodině nebo o vás,“ je jim jistě dobře známá, absolutně ji však ignorovali. Ano, bulvár 

je charakteristický nepříliš velkým dodržováním morálních norem a profesní či 

jakékoliv jiné etiky a psychicky odolný jedinec je schopen toto racionálně zpracovat a 

mediální tlak s větším či menším úsilím vydržet. Psychicky labilní zpěvačka na dně 

však byla velmi snadný a zbytečný terč. 

Nakonec i zpěvaččina sebevražda média zajímala, což se samozřejmě dalo 

očekávat. Intenzita, s jakou o ní především bulvární novináři psali, je však jen stěží 

pochopitelná či omluvitelná. Už od první chvíle, kdy se o tragické události na trati 

dozvěděli, začali vydávat desítky článků (že drtivá většina z nich obsahovala jen pár vět 

až pár odstavců, je v tomto případě nepodstatné, svůj účel splnily). Přeborníkem se z 

tohoto ohledu stal server Blesk.cz, který za čtrnáct dní publikoval neskutečných sto 

osmdesát článků, ale i zbylé dva hodnocené servery se na téma vrhly a dostatečně jej 

„vytěžily“ – Super.cz vydal článků sto dvanáct, Extra.cz chyběl jeden do sta.  
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Servery své čtenáře informovaly úplně o všem. O okolnostech smrti Ivety 

Bartošové, o tom, co jí bezprostředně předcházelo. O jejích sporech s manželem 

Josefem Rychtářem. O podezřeních, že ji týral a k sebevraždě ji možná dohnal. O 

Rychtářově chování a emocích těsně po smrti jeho ženy. O jeho agresi vůči novinářům i 

ochotě mluvit do médií, o jeho exhibicionismu a nepochopitelném jednání. O jeho 

potyčkách se zpěvaččiným obdivovatelem Zdeňkem Macurou i dalšími fanoušky a 

expartnery. O jeho přání vystrojit své manželce okázalý veřejný pohřeb a sporu se 

zpěvaččinou rodinou, která chtěla pravý opak. O tom, co si o tragédii myslí známé 

osobnosti. O tom, jak na svou kolegyni vzpomínají a jestli přijdou na pohřeb. O 

policejním vyšetřování. A nakonec i o podobě a průběhu pohřbu Ivety Bartošové, který 

byl pro média i veřejnost nepřístupný. Ač se tam média nedostala, všechny tři bulvární 

servery pohřeb označily za nedůstojný a emotivně prohlásily, že si jej zpěvačka 

nezasloužila. 

Pravidelní čtenáři bulváru tak měli detailní přehled o tom, co se v případu 

sebevraždy známé zpěvačky děje. Zajímavé ovšem je, že velmi záleželo na tom, který 

bulvární server si pro získání těchto informací vybrali. Konzument článků z produkce 

Super.cz totiž spolu s nimi získal naprosto odlišný dojem o povaze věcí než čtenář 

Extra.cz. Zatímco server Super.cz rozjel vůči osobě zpěvaččina manžela Josefa 

Rychtáře nenávistnou, téměř až osobně laděnou kampaň a utvrzoval čtenáře v 

podezření, že za smrtí nebohé zpěvačky stojí ďábelský manipulátor Rychtář, produkce 

serveru Extra.cz budila dojem, že Rychtář má sice své chyby a spoustu situací nezvládl 

či minimálně podcenil, největší podíl však na své smrti má především zpěvačka sama. 

Server v čele s šéfredaktorem Pavlem Novotným také zarytě odmítal jakoukoliv 

negativní roli médií, zatímco Super.cz vinu házel na „některá média“ či „ostatní média“. 

Blesk.cz pak v názoru na vinu Josefa Rychtáře i médií ze zpěvaččiny smrti stojí kdesi 

uprostřed.  

 Všechny tři bulvární servery útočí na city svého čtenáře, odlišná je však míra a 

způsob, jakými to dělají. Způsob redaktorů Super.cz souvisí s výše řečeným – štvali 

veřejnost proti Josefu Rychtáři a bědovali nad osudem utrápené zpěvačky, která podle 

jejich názoru nemusela zemřít, kdyby někdo zakročil a pomohl jí. Snažili se svou 

čtenářskou základnu dojmout a přesvědčit, že měli Bartošovou upřímně rádi.  

 



   

 

50 

  

 

 

 Rovněž ve vší vážnosti tvrdí, že jsou všechny předkládané informace pravdivé, 

což se rozhodně nedá říct o přístupu serveru Extra.cz. Ten svými čtenáři otevřeně 

pohrdá a zesměšňuje ty, kteří by snad jeho ironickým článkům věřili. Ostatní zase baví 

hrou na investigativní objevy.  

I Extra.cz láká na emotivní titulky a expresivní výrazy, je z nich však zřejmá 

nezúčastněnost a promyšlená snaha „nachytat“ svou cílovou skupinu, kterou tak dobře 

zná, a využít její naivity a senzacechtivosti pro svůj prospěch. Mnohem autentičtěji však 

působí sem tam se objevující náznaky, že především Pavla Novotného smrt Ivety 

Bartošové lidsky zasáhla, jakkoliv neprojevil ani minimum sebekritiky ve vztahu k 

jejímu osudu. Nejdál ovšem v útoku na city čtenářů došel server Blesk.cz, který se 

nezdráhal využít ani morbidní detaily o tragédii na železnici, jež ostatní média z 

obyčejné lidské úcty vynechala. Blesk.cz také nerespektoval nepsané rozhodnutí 

českých médií dopřát soukromí alespoň sedmnáctiletému synovi Ivety Bartošové. 

Artura Štaidla naopak pozoruje na každém kroku a své čtenáře informuje, zda půjde na 

matčin pohřeb a proč, jestli působí smutně či ne a co měl na sobě cestou do školy. 

Naproti tomu čtenáři tzv. seriozních médií se tolik informací ani zdaleka 

nedozvěděli a dojem o povaze věcí, který z jejich zpravodajství mohli získat, byl u 

všech hodnocených serverů víceméně podobný. V průběhu sledovaného období všechny 

servery často využívaly nabídky České tiskové kanceláře, a tak se ani jazyk jejich 

článků výrazně nelišil, což platí i v případě momentů, které všechny servery považovaly 

za stěžejní. Všechny si totiž vybraly stejně - od sebevraždy Ivety Bartošové přes posun 

ve vyšetřování možné spoluúčasti Josefa Rychtáře na její smrti až po fakt, že se 

zpěvaččini nejbližší rozhodli nezúčastnit jejího pohřbu. Všechny hodnocené tzv. 

seriozní servery rovněž do omrzení připomínaly důležité mezníky v kariéře zpěvačky a 

obecné věty o jejích závislostech na lécích a alkoholu. I mezi těmito servery se však 

projevily rozdíly v přístupu k celému tématu.  
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 Seriozní média totiž musela balancovat mezi potřebou informovat přesně a co 

nejvíce, ale ne přílíš. Mezi snahou naplnit poptávku čtenářů a snahou neznechutit své 

stálé čtenáře využíváním smutného tématu, které ve své podstatě není tak důležité, aby 

mu čtenáři i novináři museli věnovat takovou pozornost, k vlastnímu prospěchu a  

obohacení. Tedy mezi snahou „pokrýt“ vše podstatné, ale nesklouzávat k praktikám 

bulváru – k bulvarizaci.  

Hodnocená tzv. seriozní média se s tím vypořádala různě. Od zjevného nezájmu 

o téma na stránkách serveru Aktuálně.cz, který to nejnutnější přebral z ČTK a alespoň 

jakous takous pozornost Ivetě Bartošové věnoval ve společenské rubrice Magazín, až po 

jistý cynismus či pokrytectví serverů Novinky.cz a iDNES.cz. Oba kriticky připomínaly 

tlak ze strany bulvárních novinářů, kterému musela zpěvačka před svou smrtí čelit. 

Novinky.cz však neváhaly oslovit jednoho z nich, Davida Zápala, ke spolupráci. Server 

iDNES.cz zase na zpěvaččin pohřeb poslal kameramany a tématu se věnoval nejvíce ze 

všech tzv. seriozních médií (byť téměř polovina vydaných článků vyšla ve společenské 

rubrice Revue). Všechny články doplňovaly rozsáhlé fotogalerie včetně záběrů z 

neštěstí na trati, ke kterému dokonce vzniklo samostatné klíčové slovo a rozcestníkové 

boxy, vše s cílem přimět čtenáře, aby otevřeli co nejvíce článků. Prvky bulvarizace 

vykazovala také jistá snaha serveru iDNES.cz přinést co nejvíce detailů. I Lidovky.cz se 

o téma zesnulé zpěvačky zajímaly více, než by jako tzv. seriozní médium měly či 

musely, svou čtenost si však zvýšily jinak než ostatní média. V roli arbitra etiky 

upozorňovaly na morální přešlapy jiných. 

„Úměrně, jak se o zpěvačku přestaly zajímat alespoň jakž takž seriózní kulturní 

rubriky či média, protože už to při nejlepší vůli nešlo, když se vytratila podstata, tedy 

hudební činnost, soustředil se na ni bulvár,“ píše ve své glose146 na serveru Aktuálně.cz 

Roman Lipčík a ukazuje tak podstatnou propast mezi bulvárem a ostatními médii, která 

i s příklonem k bulvarizaci zpravodajství stále přetrvává. Zatímco tzv. seriozní novináři 

se o Ivetu Bartošovou přestali zajímat krátce po jejím pohřbu, ti bulvární z jejího 

neštěstí těžili ještě spoustu měsíců poté a díky postavám, jako je Josef Rychtář či 

Zdeněk Macura, z něj těží dodnes. 

 

                                                 
146 Viz příloha č. 4 
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Summary 

 

This work proves that there are still crucial differences between the so-called 

conservative press and the yellow press. The conservative press as Lidovky.cz, 

Aktuálně.cz, Novinky.cz and iDNES.cz informed about the death of Iveta Bartošová, of 

course, but apart from some occasional exceptions (especially at iDNES.cz and 

Novinky.cz) they didn't use unethical practises typical for the yellow press and they 

weren´t interested in the topic as much as the yellow press was. But the conservative 

press' interest in the topic varies – from almost none at all (Aktuálně.cz) to really big 

interest with many articles with many details, galeries, keywords and special 

guideboxes (iDNES.cz). It was tough for the conservative editors – they had to balance 

the potential of such a big topic as the Iveta Bartošová's suicide with no doubts was and 

the danger of tabloidization which happens to medias very intensively lately. 

Apparently, much more news about the case were published in the yellow press. 

The winner in this race was Blesk.cz who published 180 articles, but this server wasn't 

the first one who came with the information about Bartošová's suicide. It was Extra.cz 

who found out. We can find some differences also in the area of the yellow press. In 

fact, there was really huge difference if people read Extra.cz or Super.cz. These two 

tabloids presented the circumstances of the suicide and the aspects of Bartošová's and 

her husband Josef Rychtář's marriage totally differently. When Super.cz claimed that 

the guilt of a „demon“ Josef Rychtář in his wife's suicide is obvious, Extra.cz was 

constantly pointing out that Iveta Bartošová was mentally sick, addicted and unstable 

and it was only her fault that she ended so miserably. Extra.cz also refused to admit its 

influence on the singer's bad mental health at all and was very ironic towards his readers 

or the reported figures. Common part of its articles were covered lies meant as jokes. 

But with disgusting and morbid details and violating of the singer's young son Artur, it 

was Blesk.cz who crossed journalistic ethics or just common social ethics the most. 

The conservative press stopped caring about Iveta Bartošová right after her 

funeral, but the yellow press lived on for many months and thanks to stories about Josef 

Rychtář and the others it still abuses the topic for its own good. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1: Chronologický přehled článků ze sledovaného období na serveru 

iDNES.cz 

 

1. Iveta Bartošová spáchala sebevraždu, skočila pod vlak 

Iveta Bartošová spáchala sebevraždu, skočila pod vlak. IDNES.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/iveta-bartosova-spachala-sebevrazdu-

dvg-/krimi.aspx?c=A140429_124415_krimi_jav  

 

2. Michala Davida smrt Bartošové šokovala. Tohle bych nečekal, opakoval 

Michala Davida smrt Bartošové šokovala. Tohle bych nečekal, opakoval. IDNES.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/bartosova-

david-0jf-/hudba.aspx?c=A140429_131718_hudba_ts  

 

3. Normální zdravá holka, vzpomíná na Bartošovou režisér Jiří Adamec 

Normální zdravá holka, vzpomíná na Bartošovou režisér Jiří Adamec. IDNES.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/bartosova-

adamec-0k3-/hudba.aspx?c=A140429_141357_hudba_ts  

 

4. Zářila za normalizace, ale i hudební příběh Ivety Bartošové byl smutný 

Zářila za normalizace, ale i hudební příběh Ivety Bartošové byl smutný. IDNES.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/bartosova-

hudebni-pribeh-0xh-/hudba.aspx?c=A140429_142826_hudba_vdr  

 

5. Život závislých často končí sebevraždou jako u Ivety Bartošové 

Život závislých často končí sebevraždou jako u Ivety Bartošové. IDNES.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://ona.idnes.cz/zavisle-zeny-sebevrazdy-iveta-

bartosova-fp3-/spolecnost.aspx?c=A140429_153059_spolecnost_haa  

 

6. Spojuje nás cvokařina, shodli se Renč se Stašovou ve videochatu 
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Spojuje nás cvokařina, shodli se Renč se Stašovou ve videochatu. IDNES.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/stasova-videochat-

03k-/filmvideo.aspx?c=A140425_171835_filmvideo_ts  

7. Nikdy nezapomněla pozdravit, vzpomíná Uhříněves na Bartošovou 

Nikdy nezapomněla pozdravit, vzpomíná Uhříněves na Bartošovou. IDNES.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/sousede-v-uhrivevsi-

vzpominaji-na-ivetu-bartosovou-f92-/praha-

zpravy.aspx?c=A140429_191530_krimi_neh  

 

8. Za smrt Bartošové může její okolí, bulvár ne, říká Pavel Novotný 

Za smrt Bartošové může její okolí, bulvár ne, říká Pavel Novotný. IDNES.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/pavel-novotny-rozhovor-

smrt-iveta-bartosova-faz-/domaci.aspx?c=A140429_193737_domaci_mcn  

 

9. Poslední Vánoce s Ivetou. Jako by vstala z popela, líčí Aleš Cibulka 

Poslední Vánoce s Ivetou. Jako by vstala z popela, líčí Aleš Cibulka. IDNES.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/vanoce-s-ivetou-v-tv-

0qa-/televize.aspx?c=A140430_093822_televize_spm  

 

10. VIDEO: Naposled herečkou. Iveta Bartošová v hororu Poslední výkřik 

VIDEO: Naposled herečkou. Iveta Bartošová v hororu Poslední výkřik. IDNES.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/bartosova-v-

hororu-0as-/filmvideo.aspx?c=A140430_111835_filmvideo_spm  

 

11. Pitva potvrdila totožnost Bartošové, policie tělo dál zkoumá 

Pitva potvrdila totožnost Bartošové, policie tělo dál zkoumá. IDNES.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/soudni-lekar-urcil-pricinu-smrti-

ivety-bartosove-fvk-/krimi.aspx?c=A140503_125732_krimi_jp  

 

12. VIDEA TÝDNE: Sporný gól, vypadlé ňadro a falešný policista Čtvrtníček 

VIDEA TÝDNE: Sporný gól, vypadlé ňadro a falešný policista Čtvrtníček. IDNES.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/videa-tydne-sporny-

gol-vypadle-nadro-a-ctvrtnicek-jako-falesny-policista-1qq-

/domaci.aspx?c=A140504_110524_domaci_nov  
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13. MF DNES: Po smrti Bartošové se ozývá mnohem více týraných žen 

MF DNES: Po smrti Bartošové se ozývá mnohem více týraných žen. IDNES.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/kvuli-smrti-bartosove-se-

ozyvaji-tyrane-zeny-foq-/domaci.aspx?c=A140506_221507_domaci_zt  

 

14. Policie nemá důkazy, že by se na smrti Bartošové podílel někdo cizí 

Policie nemá důkazy, že by se na smrti Bartošové podílel někdo cizí. IDNES.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/policie-nema-

dukazy-ze-by-se-na-smrti-bartosove-podilel-nekdo-cizi-p9v-

/krimi.aspx?c=A140507_131422_krimi_js  

 

15. GLOSA: První životopis Ivety Bartošové vyšel dva dny před pohřbem 

GLOSA: První životopis Ivety Bartošové vyšel dva dny před pohřbem. IDNES.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/knihy-o-

ivete-bartosove-0sl-/literatura.aspx?c=A140511_185614_literatura_spm  

 

16. Lidé se ve Strašnicích rozloučili se zpěvačkou Ivetou Bartošovou 

Lidé se ve Strašnicích rozloučili se zpěvačkou Ivetou Bartošovou. IDNES.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/bartosova-pohreb-

0en-/hudba.aspx?c=A140509_150241_hudba_vha  

 

 

Příloha č. 2: Chronologický přehled článků v rubrice Revue na serveru iDNES.cz 

 

1. OBRAZEM: Jak šel čas s Ivetou Bartošovou 

OBRAZEM: Jak šel čas s Ivetou Bartošovou. IDNES.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-

12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/iveta-bartosova-0jl-

/lidicky.aspx?c=A140429_130444_lidicky_nh  

 

2. Ivetu Bartošovou ničil bulvár, ale sama mu pomáhala 

Ivetu Bartošovou ničil bulvár, ale sama mu pomáhala. IDNES.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/iveta-bartosova-a-bulvar-088-

/lidicky.aspx?c=A140429_140023_lidicky_zar  
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3. Rychtáře pustili z psychiatrie, ukázal dopis od Bartošové 

Rychtáře pustili z psychiatrie, ukázal dopis od Bartošové. IDNES.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/josef-rychtar-psychiatrie-dcx-

/lidicky.aspx?c=A140429_163035_lidicky_nh  

 

4. Poslední focení Ivety Bartošové. Užívala si to, vzpomíná fotografka 

Poslední focení Ivety Bartošové. Užívala si to, vzpomíná fotografka. IDNES.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/iveta-bartosova-posledni-

fotky-d3o-/lidicky.aspx?c=A140429_221158_lidicky_ved  

 

5. Josef Rychtář zatím zůstane v domě Bartošové, který patří jejímu synovi 

Josef Rychtář zatím zůstane v domě Bartošové, který patří jejímu synovi. IDNES.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/josef-rychtar-zatim-

zustane-v-dome-bartosove-ktery-patri-jejimu-synovi-1am-

/lidicky.aspx?c=A140430_112912_lidicky_nh  

 

6. Lucie Bílá o Ivetě Bartošové: Není ještě čas mluvit  

Lucie Bílá o Ivetě Bartošové: Není ještě čas mluvit. IDNES.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/lucie-bila-cvl-

/lidicky.aspx?c=A140501_100030_lidicky_ved  

 

7. Rodina Bartošové nepřijde na její pohřeb, pokud nebude soukromý 

Rodina Bartošové nepřijde na její pohřeb, pokud nebude soukromý. IDNES.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/rodina-ivety-bartosove-

odmita-prijit-na-jeji-pohreb-fhu-/lidicky.aspx?c=A140502_120920_lidicky_nh  

 

8. S bolavou duší se musí k doktorovi, říká Dana Morávková  

S bolavou duší se musí k doktorovi, říká Dana Morávková. IDNES.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/dana-moravkova-01c-

/lidicky.aspx?c=A140502_091710_lidicky_ved  

 

9. Martucci podal trestní oznámení na Rychtáře a zveřejnil divný telefonát 
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Martucci podal trestní oznámení na Rychtáře a zveřejnil divný telefonát. IDNES.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/domenico-martucci-

podal-trestni-oznameni-na-josefa-rychtare-plh-

/lidicky.aspx?c=A140505_103335_lidicky_nh  

 

10. Pohřeb Ivety Bartošové bude soukromý, bez veřejnosti a médií 

Pohřeb Ivety Bartošové bude soukromý, bez veřejnosti a médií. IDNES.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/iveta-bartosova-pohreb-07r-

/lidicky.aspx?c=A140505_172537_lidicky_zar 

 

11. Rychtáře vyšetřují pro podezření z účasti na sebevraždě Bartošové 

Rychtáře vyšetřují pro podezření z účasti na sebevraždě Bartošové. IDNES.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/josef-rychtar-celi-podezreni-z-

ucasti-na-sebevrazde-bartosove-pbc-/lidicky.aspx?c=A140506_212606_lidicky_nh  

 

12. VIDEO: Vandal poškodil hrob rodiny Josefa Rychtáře, věc řeší policie 

VIDEO: Vandal poškodil hrob rodiny Josefa Rychtáře, věc řeší policie. IDNES.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/josef-rychtar-a-iveta-

bartosova-dnp-/lidicky.aspx?c=A140509_153837_lidicky_zar  

 

 

Příloha č. 3: Chronologický přehled článků ze sledovaného období na serveru 

Lidovky.cz 

 

1. Iveta Bartošová spáchala sebevraždu. V Uhříněvsi skočila pod vlak 

Iveta Bartošová spáchala sebevraždu. V Uhříněvsi skočila pod vlak. Lidovky.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/v-uhrinevsi-vlak-srazil-

zenu-bulvar-je-to-bartosova-fyp-/lide.aspx?c=A140429_124559_lide_vsv  

 

2. Ivetu uštval bulvár, říká její okolí. Velká lidská tragédie, míní Gott  

Ivetu uštval bulvár, říká její okolí. Velká lidská tragédie, míní Gott. Lidovky.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/ivetu-ustval-bulvar-rika-jeji-

okoli-velka-lidska-tragedie-mini-gott-1p2-/lide.aspx?c=A140429_145212_lide_mev  
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3. Je to trapná chyba, omlouvá se Prima za morbidní koláž s Bartošovou 

Je to trapná chyba, omlouvá se Prima za morbidní koláž s Bartošovou. Lidovky.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/je-to-trapna-

chyba-omlouva-se-prima-za-morbidni-kolaz-s-bartosovou-1c5-

/media.aspx?c=A140429_150652_ln-media_mev  

 

4. Bartošová, kdysi zlatá slavice, se dlouho marně snažila o návrat  

Bartošová, kdysi zlatá slavice, se dlouho marně snažila o návrat. Lidovky.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/bartosova-kdysi-zlata-

slavice-se-dlouho-marne-snazila-o-navrat-p7o-/lide.aspx?c=A140429_155914_lide_sho  

 

5. BALDÝNSKÝ: Milý národe, Iveta Bartošová není věc 

BALDÝNSKÝ: Milý národe, Iveta Bartošová není věc. Lidovky.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/baldynsky-mily-narode-iveta-

bartosova-neni-vec-fl4-/nazory.aspx?c=A130724_120006_ln_nazory_mc  

 

6. Mediálním prostorem zahýbala smrt zpěvačky Bartošové 

Mediálním prostorem zahýbala smrt zpěvačky Bartošové. Lidovky.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/socialni-site-zaplnily-zpravy-o-

tragicke-smrti-zpevacky-bartosove-1p1-/media.aspx?c=A140429_215711_ln-

media_sho  

 

7. Úmrtí Ivety Bartošové bylo tématem i pro slovenská média 

Úmrtí Ivety Bartošové bylo tématem i pro slovenská média. Lidovky.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/umrti-ivety-bartosove-bylo-

tematem-i-pro-slovenska-media-pzn-/media.aspx?c=A140430_100712_ln-media_ele  

 

8. Co vám uniklo: soud posílá Janouška do vězení i jamajský tanec plný sexu 

Co vám uniklo: soud posílá Janouška do vězení i jamajský tanec plný sexu. Lidovky.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/co-vam-uniklo-

soud-posila-janouska-do-vezeni-i-jamajsky-tanec-plny-sexu-13d-/zpravy-

domov.aspx?c=A140430_204407_ln_domov_mpr  

 

9. KLUSÁK: Příběh Ivety Bartošové není jen o ní 
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KLUSÁK: Příběh Ivety Bartošové není jen o ní. Lidovky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-

12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/klusak-pribeh-ivety-bartosove-neni-jen-o-ni-

fkj-/nazory.aspx?c=A140430_135438_ln_nazory_ele  

 

10. Příbuzní tragicky zesnulé Bartošové se jejího pohřbu nezúčastní 

Příbuzní tragicky zesnulé Bartošové se jejího pohřbu nezúčastní. Lidovky.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/pribuzni-tragicky-zesnule-

bartosove-se-jejiho-pohrbu-nezucastni-p9m-/lide.aspx?c=A140502_114949_lide_mct  

 

11. Co vám uniklo: mrtvé po bojích hlásí Slavjansk i Oděsa  

Co vám uniklo: mrtvé po bojích hlásí Slavjansk i Oděsa. Lidovky.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/co-vam-uniklo-mrtve-po-bojich-hlasi-

slavjansk-i-odesa-f9s-/zpravy-domov.aspx?c=A140502_171654_ln_domov_ani  

 

12. Sražená žena je Bartošová, potvrdily testy DNA 

Sražená žena je Bartošová, potvrdily testy DNA. Lidovky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/srazena-zena-je-bartosova-potvrdily-testy-

dna-f4w-/lide.aspx?c=A140503_141351_lide_ele  

 

13. Rychtář je podezřelý z účasti na sebevraždě zpěvačky Bartošové 

Rychtář je podezřelý z účasti na sebevraždě zpěvačky Bartošové. Lidovky.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/rychtar-je-podezrely-z-

ucasti-na-sebevrazde-bartosove-ppl-/lide.aspx?c=A140506_204705_lide_jzl  

 

14. Rychtář se na sebevraždě Bartošové nepodílel, tvrdí po výslechu policie  

Rychtář se na sebevraždě Bartošové nepodílel, tvrdí po výslechu policie. Lidovky.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/rychtar-se-na-

sebevrazde-bartosove-nepodilel-tvrdi-po-vyslechu-policie-1n5-

/lide.aspx?c=A140507_111617_lide_jzl  

 

15. Sebevraždy v Česku: loni jich bylo 1740, u sedmi z nich tušila policie 

'spolupachatele' 

Sebevraždy v Česku: loni jich bylo 1740, u sedmi z nich tušila policie 'spolupachatele'. 

Lidovky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/ucast-
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na-sebevrazde-v-cesku-jde-o-par-pripadu-rocne-fsb-/zpravy-

domov.aspx?c=A140507_153653_ln_domov_jzl  

 

16. Smrt Ivety Bartošové zvýšila sledovanost televizních pořadů  

Smrt Ivety Bartošové zvýšila sledovanost televizních pořadů. Lidovky.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/smrt-ivety-bartosove-zvysila-

sledovanost-televiznich-poradu-pbq-/media.aspx?c=A140510_085443_ln-media_ele  

 

17. Pohřeb Bartošové proběhl bez přítomnosti jejích nejbližších  

Pohřeb Bartošové proběhl bez přítomnosti jejích nejbližších. Lidovky.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/ve-strasnicich-probehl-pohreb-

bartosove-pro-verejnost-byl-uzavreny-1gx-/lide.aspx?c=A140512_144652_lide_ape  

 

 

Příloha č. 4: Chronologický přehled článků ze sledovaného období na serveru 

Aktuálně.cz 

 

1. Zpěvačka Iveta Bartošová spáchala sebevraždu 

Zpěvačka Iveta Bartošová spáchala sebevraždu. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/iveta-bartosova-spachala-

sebevrazdu-skocila-pod-vlak/r~7aa8f230cf8c11e3a09e0025900fea04/  

 

 

2. Test DNA potvrdil totožnost Bartošové, výsledky pitvy známy 

Test DNA potvrdil totožnost Bartošové, výsledky pitvy známy. Aktuálně.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/srazena-zena-je-iveta-

bartosova-potvrzuje-to-test-dna/r~c1c8d826d2b911e39a370025900fea04/  

 

3. Rychtář je podezřelý z účasti na sebevraždě Bartošové  

Rychtář je podezřelý z účasti na sebevraždě Bartošové. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/rychtar-je-podezrely-z-

ucasti-na-sebevrazde-bartosove/r~d4943acad54f11e3b3cb002590604f2e/  

 

4. Policie: Na smrti Bartošové se nikdo nepodílel  



   

 

64 

  

Policie: Na smrti Bartošové se nikdo nepodílel. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/na-smrti-bartosove-se-

podle-policie-nikdo-nepodilel/r~1b451630d5ee11e3af98002590604f2e/  

 

 

Příloha č. 5: Chronologický přehled článků ze sledovaného období v rubrice 

Magazín na serveru Aktuálně.cz 

 

1. Zemřela Iveta Bartošová. Smutný osud popelky české pop music 

Zemřela Iveta Bartošová. Smutný osud popelky české pop music. Aktuálně.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://magazin.aktualne.cz/celebrity/iveta-

bartosova-smutny-osud-popelky-ceske-

popmusic/r~05e62f1ecf9e11e3af98002590604f2e/  

 

2. VIDEO Největší hity Ivety Bartošové 

VIDEO Největší hity Ivety Bartošové. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: http://magazin.aktualne.cz/video/nejvetsi-hity-ivety-

bartosove/r~d572a8eccfa411e3b3cb002590604f2e/  

 

3. FOTO Tak šel čas s Ivetou Bartošovou 

FOTO Tak šel čas s Ivetou Bartošovou. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: http://magazin.aktualne.cz/obrazem/zpevacka-iveta-bartosova-spachala-

sebevrazdu/r~5a310f9ccf8c11e3b2520025900fea04/r~55ed92e4cf8b11e3af9800259060

4f2e/  

 

4. FOTO Osudoví muži Ivety Bartošové 

FOTO Osudoví muži Ivety Bartošové. Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: http://magazin.aktualne.cz/obrazem/iveta-bartosova-a-jeji-osudovi-

muzi/r~a59f4648cf9011e3b2520025900fea04/  

 

5. Za smrt Bartošové jsou odpovědná i média, tvrdí odborník 

Za smrt Bartošové jsou odpovědná i média, tvrdí odborník. Aktuálně.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://magazin.aktualne.cz/celebrity/za-smrt-bartosove-

jsou-odpovedna-i-media-tvrdi-odbornik/r~228b9926cfb011e38f5c0025900fea04/  



   

 

65 

  

6. Ostří Romana Lipčíka: Dáma na kolejích aneb Kdo je tu mrtvý? 

Ostří Romana Lipčíka: Dáma na kolejích aneb Kdo je tu mrtvý? Aktuálně.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://magazin.aktualne.cz/kultura/ostri-romana-

lipcika-dama-na-kolejich-a-varhanik-na-kuru/r~d9af5ebad1c911e3a1ef002590604f2e/  

 

7. FOTO Pohřeb Ivety Bartošové. Chyběli nejbližší příbuzní 

FOTO Pohřeb Ivety Bartošové. Chyběli nejbližší příbuzní. Aktuálně.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://magazin.aktualne.cz/obrazem/rozlouceni-s-ivetou-

bartosovou-na-pohrbu-chybeli-nejblizsi/r~73184c82d9d711e3af98002590604f2e/  

 

 

Příloha č. 6:  Chronologický přehled článků ze sledovaného období na serveru 

Novinky.cz 

 

1. Zemřela zpěvačka Iveta Bartošová, skočila pod vlak 

Zemřela zpěvačka Iveta Bartošová, skočila pod vlak. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/krimi/334872-zemrela-zpevacka-

iveta-bartosova-skocila-pod-vlak.html  

 

2. Události dne: Janouškova verze rozprášena, zemřela Iveta Bartošová, Zaorálek Tibet 

odepsal 

Události dne: Janouškova verze rozprášena, zemřela Iveta Bartošová, Zaorálek Tibet 

odepsal. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/stalo-se/334856-udalosti-dne-janouskova-verze-rozprasena-

zemrela-iveta-bartosova-zaoralek-tibet-odepsal.html  

 

3. Svíčky a květiny, lidé se loučí s Ivetou Bartošovou  

Svíčky a květiny, lidé se loučí s Ivetou Bartošovou. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/krimi/334886-svicky-a-kvetiny-lide-

se-louci-s-ivetou-bartosovou.html  

 

4. Televize večer připomenou Ivetu Bartošovou  
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Televize večer připomenou Ivetu Bartošovou. Novinky.cz [online]. [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: http://www.novinky.cz/kultura/334905-televize-vecer-pripomenou-ivetu-

bartosovou.html  

 

5. Manžel Bartošové ukázal její poslední vzkaz synovi  

Manžel Bartošové ukázal její poslední vzkaz synovi. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/krimi/334926-manzel-bartosove-

ukazal-jeji-posledni-vzkaz-synovi.html  

 

6. Iveta Bartošová: Promarněný talent, zmařený život  

Iveta Bartošová: Promarněný talent, zmařený život. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/334932-iveta-bartosova-

promarneny-talent-zmareny-zivot.html  

 

7. Byla to jen otázka času, vzpomínají na Bartošovou kolegové a přátelé  

Byla to jen otázka času, vzpomínají na Bartošovou kolegové a přátelé. Novinky.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/334953-

byla-to-jen-otazka-casu-vzpominaji-na-bartosovou-kolegove-a-pratele.html 

 

8. Události dne: Janoušek dostal tři roky, lidé vzpomínají na Bartošovou, Kyjev ztrácí 

kontrolu  

Události dne: Janoušek dostal tři roky, lidé vzpomínají na Bartošovou, Kyjev ztrácí 

kontrolu. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/stalo-se/334988-udalosti-dne-janousek-dostal-tri-roky-lide-

vzpominaji-na-bartosovou-kyjev-ztraci-kontrolu.html  

 

9. Pro Ivetu to byl uzavřený kruh, zhodnotil její obraz psychiatr Cimický  

Pro Ivetu to byl uzavřený kruh, zhodnotil její obraz psychiatr Cimický. Novinky.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/335012-

pro-ivetu-to-byl-uzavreny-kruh-zhodnotil-jeji-obraz-psychiatr-cimicky.html  

 

10. První fan klub zpěvačky Ivety Bartošové byl založen v roce 1984 v Holešově  

První fan klub zpěvačky Ivety Bartošové byl založen v roce 1984 v Holešově. 

Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/vase-
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zpravy/zlinsky-kraj/kromeriz/1043-24392-prvni-fan-klub-zpevacky-ivety-bartosove-

byl-zalozen-v-roce-1984-v-holesove.html 

 

11. Příbuzní Ivety Bartošové na její pohřeb nepůjdou 

Příbuzní Ivety Bartošové na její pohřeb nepůjdou. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/335151-pribuzni-ivety-bartosove-

na-jeji-pohreb-nepujdou.html  

 

12. Události dne: Útok na Slavjansk, Chládek chce odškodnit učitele, spory o pohřeb 

Bartošové 

Události dne: Útok na Slavjansk, Chládek chce odškodnit učitele, spory o pohřeb 

Bartošové. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/stalo-se/335165-udalosti-dne-utok-na-slavjansk-chladek-chce-

odskodnit-ucitele-spory-o-pohreb-bartosove.html 

 

13. Hity Bartošové nebudou. Už vyšly  

Hity Bartošové nebudou. Už vyšly. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: http://www.novinky.cz/kultura/335140-hity-bartosove-nebudou-uz-

vysly.html 

 

14. Pitva Ivety Bartošové potvrdila devastující zranění, na toxikologii se čeká  

Pitva Ivety Bartošové potvrdila devastující zranění, na toxikologii se čeká. Novinky.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/krimi/335231-

pitva-ivety-bartosove-potvrdila-devastujici-zraneni-na-toxikologii-se-ceka.html 

 

15. Exmanžel Nory Mojsejové chtěl dostat Bartošovou na léčení  

Exmanžel Nory Mojsejové chtěl dostat Bartošovou na léčení. Novinky.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/335523-

exmanzel-nory-mojsejove-chtel-dostat-bartosovou-na-leceni.html 

 

16. Rychtář je podezřelý z účasti na sebevraždě Bartošové  

Rychtář je podezřelý z účasti na sebevraždě Bartošové. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/krimi/335537-rychtar-je-podezrely-z-

ucasti-na-sebevrazde-bartosove.html  
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17. Na sebevraždě Bartošové se nikdo nepodílel, říká státní zástupkyně  

Na sebevraždě Bartošové se nikdo nepodílel, říká státní zástupkyně. Novinky.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/krimi/335617-na-

sebevrazde-bartosove-se-nikdo-nepodilel-rika-statni-zastupkyne.html  

 

18. Události dne: Půl miliónu mrtvé policistce, manžel Bartošové v podezření, Austrálie 

vybíjí žraloky  

Události dne: Půl miliónu mrtvé policistce, manžel Bartošové v podezření, Austrálie 

vybíjí žraloky. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/stalo-se/335606-udalosti-dne-pul-milionu-mrtve-policistce-

manzel-bartosove-v-podezreni-australie-vybiji-zraloky.html 

 

19. Lidé se naposledy loučili s Ivetou Bartošovou  

Lidé se naposledy loučili s Ivetou Bartošovou. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-

12]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/335975-lide-se-naposledy-loucili-s-

ivetou-bartosovou.html 

 

20. Ivetu jsem poznal, když jí bylo sedmnáct, řekl Robert Rohál, autor publikace o Ivetě 

Bartošové  

Ivetu jsem poznal, když jí bylo sedmnáct, řekl Robert Rohál, autor publikace o Ivetě 

Bartošové. Novinky.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/1043-24694-ivetu-jsem-poznal-kdyz-ji-bylo-

sedmnact-rekl-robert-rohal-autor-publikace-o-ivete-bartosove.html  

 

Příloha č. 7: Chronologický přehled článků ze sledovaného období na serveru 

Super.cz 

 

1. Poslední úsměv Ivety Bartošové: Vnouček ji udělal šťastnou pár dní před 

sebevraždou 

Poslední úsměv Ivety Bartošové: Vnouček ji udělal šťastnou pár dní před sebevraždou. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/259943-
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posledni-usmev-ivety-bartosove-vnoucek-ji-udelal-stastnou-par-dni-pred-

sebevrazdou.html 

 

2. Kruh se uzavřel: Ivetu Bartošovou zabil na kolejích vlak stejně jako její první lásku 

Sepéšiho 

Kruh se uzavřel: Ivetu Bartošovou zabil na kolejích vlak stejně jako její první lásku 

Sepéšiho. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/259946-kruh-se-uzavrel-ivetu-bartosovou-zabil-na-kolejich-vlak-

stejne-jako-jeji-prvni-lasku-sepesiho.html 

 

3. Marně jsem se snažil zachránit její život, říká o Ivetě Bartošové její nejbližší přítel  

Marně jsem se snažil zachránit její život, říká o Ivetě Bartošové její nejbližší přítel. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/259959-

marne-jsem-se-snazil-zachranit-jeji-zivot-rika-o-ivete-bartosove-jeji-nejblizsi-

pritel.html 

 

4. Iveta Bartošová byla zavražděna, zabil ji Rychtář, pláče její bývalý přítel  

Iveta Bartošová byla zavražděna, zabil ji Rychtář, pláče její bývalý přítel. Super.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/259981-iveta-

bartosova-byla-zavrazdena-zabil-ji-rychtar-place-jeji-byvaly-pritel.html 

 

5. Foto z místa činu: Tady skončil životní příběh princezny českého popu 

Foto z místa činu: Tady skončil životní příběh princezny českého popu. Super.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260018-foto-z-

mista-cinu-tady-skoncil-zivotni-pribeh-princezny-ceskeho-popu.html 

 

6. Tohle video bylo předzvěstí blížícího se konce: Iveta Bartošová už byla na konci 

psychických sil  

Tohle video bylo předzvěstí blížícího se konce: Iveta Bartošová už byla na konci 

psychických sil. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 
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https://www.super.cz/260014-tohle-video-bylo-predzvesti-bliziciho-se-konce-iveta-

bartosova-uz-byla-na-konci-psychickych-sil.html 

 

7. Iveta Bartošová spáchala sebevraždu v den narozenin svého manžela: Vzkaz 

nenávisti?  

Iveta Bartošová spáchala sebevraždu v den narozenin svého manžela: Vzkaz nenávisti? 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/259995-

iveta-bartosova-spachala-sebevrazdu-v-den-narozenin-sveho-manzela-vzkaz-

nenavisti.html 

 

8. Exkluzivně: Iveta Bartošová před smrtí vyhodila manžela z domu a chtěla se rozvést, 

tvrdí její zpovědník  

Exkluzivně: Iveta Bartošová před smrtí vyhodila manžela z domu a chtěla se rozvést, 

tvrdí její zpovědník. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260046-exkluzivne-iveta-bartosova-pred-smrti-vyhodila-manzela-

z-domu-a-chtela-se-rozvest-tvrdi-jeji-zpovednik.html 

 

9. Z fotky zbědovaného vdovce Josefa Rychtáře se vám podlomí kolena. Chci jít za 

Ivetou, vyhrožuje prý  

Z fotky zbědovaného vdovce Josefa Rychtáře se vám podlomí kolena. Chci jít za 

Ivetou, vyhrožuje prý. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260122-z-fotky-zbedovaneho-vdovce-josefa-rychtare-se-vam-

podlomi-kolena-chci-jit-za-ivetou-vyhrozuje-pry.html 

 

10. Poslední zpráva Ivety Bartošové. Jako by se loučila: Přeju ti jen to dobré a ať jsi 

šťastný...  

Poslední zpráva Ivety Bartošové. Jako by se loučila: Přeju ti jen to dobré a ať jsi 

šťastný.. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260078-posledni-zprava-ivety-bartosove-jako-by-se-loucila-preju-

ti-jen-to-dobre-a-at-jsi-stastny.htmlS 
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11. Vdovec Rychtář ve světle reflektorů: Pózoval na místě smrti Bartošové a dobýval se 

na policii  

Vdovec Rychtář ve světle reflektorů: Pózoval na místě smrti Bartošové a dobýval se na 

policii. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260145-vdovec-rychtar-ve-svetle-reflektoru-pozoval-na-miste-

smrti-bartosove-a-dobyval-se-na-policii.html 

 

12. Štaidl se rozhodl bránit památku Ivety Bartošové proti Rychtářovi. A hrozí i 

právníky!  

Štaidl se rozhodl bránit památku Ivety Bartošové proti Rychtářovi. A hrozí i právníky!. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260161-

staidl-se-rozhodl-branit-pamatku-ivety-bartosove-proti-rychtarovi-a-hrozi-i-

pravniky.html 

 

13. Kamarádi Ivety Bartošové pláčou: Je to tragédie, ale nebylo jí pomoci  

Kamarádi Ivety Bartošové pláčou: Je to tragédie, ale nebylo jí pomoci. Super.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260204-kamaradi-

ivety-bartosove-placou-je-to-tragedie-ale-nebylo-ji-pomoci.html 

 

14. Svědectví z domu Bartošové: Iveta byla před smrtí předopovaná prášky!  

Svědectví z domu Bartošové: Iveta byla před smrtí předopovaná prášky!. Super.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260174-svedectvi-z-

domu-bartosove-iveta-byla-pred-smrti-predopovana-prasky.html 

 

15. Vzpomínka na popovou princeznu: Podívejte se na sedmnáctiletou Ivetu Bartošovou 

a její první televizní vystoupení  

Vzpomínka na popovou princeznu: Podívejte se na sedmnáctiletou Ivetu Bartošovou a 

její první televizní vystoupení. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260106-vzpominka-na-popovou-princeznu-podivejte-se-na-

sedmnactiletou-ivetu-bartosovou-a-jeji-prvni-televizni-vystoupeni.html 
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16. Agresivní vdovec po Ivetě Bartošové opět vyhrožuje fyzickým násilím: Mrkněte na 

jeho další nesmyslný záchvat!  

Agresivní vdovec po Ivetě Bartošové opět vyhrožuje fyzickým násilím: Mrkněte na jeho 

další nesmyslný záchvat!. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260345-agresivni-vdovec-po-ivete-bartosove-opet-vyhrozuje-

fyzickym-nasilim-mrknete-na-jeho-dalsi-nesmyslny-zachvat.html 

 

17. Rvačka před Ivetiným domem: Agresivní Rychtář vrazil facku Macurovi, který ho 

označil za vraha Bartošové 

Rvačka před Ivetiným domem: Agresivní Rychtář vrazil facku Macurovi, který ho 

označil za vraha Bartošové. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260380-rvacka-pred-ivetinym-domem-agresivni-rychtar-vrazil-

facku-macurovi-ktery-ho-oznacil-za-vraha-bartosove.html 

 

18. Svědek promluvil: Iveta Bartošová byla od ledna závislá na medikamentech. Sjetá 

jezdila i autem!  

Svědek promluvil: Iveta Bartošová byla od ledna závislá na medikamentech. Sjetá 

jezdila i autem!. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260287-svedek-promluvil-iveta-bartosova-byla-od-ledna-zavisla-

na-medikamentech-sjeta-jezdila-i-autem.html 

 

19. 13 osudových mužů Ivety Bartošové: Tito pánové tvořili nejsmutnější příběh v 

dějinách českého šoubyznysu  

13 osudových mužů Ivety Bartošové: Tito pánové tvořili nejsmutnější příběh v dějinách 

českého šoubyznysu. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260074-13-osudovych-muzu-ivety-bartosove-tito-panove-tvorili-

nejsmutnejsi-pribeh-v-dejinach-ceskeho-soubyznysu.html 

 

20. Exkluzivně: Policie přizvala k vyšetřování smrti Bartošové specialisty na domácí 

násilí  
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Exkluzivně: Policie přizvala k vyšetřování smrti Bartošové specialisty na domácí násilí. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260255-

exkluzivne-policie-prizvala-k-vysetrovani-smrti-bartosove-specialisty-na-domaci-

nasili.html 

 

21. Bartošová prý měla z chování manžela obrovský strach: Nedává mi peníze a 

kontroluje mi mobil, stěžovala si kamarádovi 

Bartošová prý měla z chování manžela obrovský strach: Nedává mi peníze a kontroluje 

mi mobil, stěžovala si kamarádovi. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné 

z: https://www.super.cz/260292-bartosova-pry-mela-z-chovani-manzela-obrovsky-

strach-nedava-mi-penize-a-kontroluje-mi-mobil-stezovala-si-kamaradovi.html 

 

22. Rychtář plánuje velkolepé poslední rozloučení: Iveta má být pohřbena v těchto 

svatebních šatech  

Rychtář plánuje velkolepé poslední rozloučení: Iveta má být pohřbena v těchto 

svatebních šatech. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260434-rychtar-planuje-velkolepe-posledni-rozlouceni-iveta-ma-

byt-pohrbena-v-techto-svatebnich-satech.html 

 

23. Poraněný Macura ukázal, jak mu nafackoval Rychtář a úpěnlivě prosí: Zabraňte 

kremaci Bartošové! 

Poraněný Macura ukázal, jak mu nafackoval Rychtář a úpěnlivě prosí: Zabraňte kremaci 

Bartošové!. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260519-poraneny-macura-ukazal-jak-mu-nafackoval-rychtar-a-

upenlive-prosi-zabrante-kremaci-bartosove.html 

 

24. Josef Rychtář dostal nakládačku. Jsi vrah, křičel na něj rozlícený fanoušek Ivety 

Bartošové  

Josef Rychtář dostal nakládačku. Jsi vrah, křičel na něj rozlícený fanoušek Ivety 

Bartošové. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 
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https://www.super.cz/260554-josef-rychtar-dostal-nakladacku-jsi-vrah-kricel-na-nej-

rozliceny-fanousek-ivety-bartosove.html 

 

25. 9 důvodů, proč má Josef Rychtář velký podíl na smrti Ivety Bartošové   

9 důvodů, proč má Josef Rychtář velký podíl na smrti Ivety Bartošové. Super.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260361-9-duvodu-

proc-ma-josef-rychtar-velky-podil-na-smrti-ivety-bartosove.html 

 

26. Měl to být začátek nového života... Manželství Bartošové s Rychtářem skončilo po 

sedmi měsících tragédií  

Měl to být začátek nového života.. Manželství Bartošové s Rychtářem skončilo po 

sedmi měsících tragédií. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/259998-mel-to-byt-zacatek-noveho-zivota--manzelstvi-bartosove-

s-rychtarem-skoncilo-po-sedmi-mesicich-tragedii.html 

 

27. Rychtářovy údajné strašlivé plány s tělem Ivety Bartošové. Bože, on si vážně nedá 

pokoj!  

Rychtářovy údajné strašlivé plány s tělem Ivety Bartošové. Bože, on si vážně nedá 

pokoj!. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260560-rychtarovy-udajne-straslive-plany-s-telem-ivety-

bartosove-boze-on-si-vazne-neda-pokoj.html 

 

28. To snad ne! Rychtář může připravit syna Ivety Bartošové o velkou část majetku 

To snad ne! Rychtář může připravit syna Ivety Bartošové o velkou část majetku. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260590-to-

snad-ne-rychtar-muze-pripravit-syna-ivety-bartosove-o-velkou-cast-majetku.html 

 

29. Josefu Rychtáři hrozí obvinění kvůli sebevraždě Ivety Bartošové  

Josefu Rychtáři hrozí obvinění kvůli sebevraždě Ivety Bartošové. Super.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260585-josefu-rychtari-hrozi-

obvineni-kvuli-sebevrazde-ivety-bartosove.html 
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30. Josef Rychtář se chce přestěhovat zpátky k exmanželce. A už začíná lhát  

Josef Rychtář se chce přestěhovat zpátky k exmanželce. A už začíná lhát. Super.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260608-josef-

rychtar-se-chce-prestehovat-zpatky-k-exmanzelce-a-uz-zacina-lhat.html 

 

31. Artur opět osobně poprosil Rychtáře o tiché rozloučení s maminkou Ivetou 

Bartošovou. Bezcitně ho odmítl  

Artur opět osobně poprosil Rychtáře o tiché rozloučení s maminkou Ivetou Bartošovou. 

Bezcitně ho odmítl. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260665-artur-opet-osobne-poprosil-rychtare-o-tiche-rozlouceni-s-

maminkou-ivetou-bartosovou-bezcitne-ho-odmitl.html 

 

32. Lucie Vondráčková zrušila kvůli smrti Bartošové premiéru nového klipu: Co přesně 

ji k tomu vedlo? 

Lucie Vondráčková zrušila kvůli smrti Bartošové premiéru nového klipu: Co přesně ji k 

tomu vedlo? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260681-lucie-vondrackova-zrusila-kvuli-smrti-bartosove-

premieru-noveho-klipu-co-presne-ji-k-tomu-vedlo.html 

 

33. Děsivé tajemství: Iveta Bartošová už přežila jeden pokus o sebevraždu na kolejích  

Děsivé tajemství: Iveta Bartošová už přežila jeden pokus o sebevraždu na kolejích. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260621-

desive-tajemstvi-iveta-bartosova-uz-prezila-jeden-pokus-o-sebevrazdu-na-kolejich.html 

 

34. Fanoušci na Ivetu nezapomněli: Dojemné vzkazy, obrázky a svíčky nosili k jejímu 

domku i na 1. máje  

Fanoušci na Ivetu nezapomněli: Dojemné vzkazy, obrázky a svíčky nosili k jejímu 

domku i na 1. máje. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260625-fanousci-na-ivetu-nezapomneli-dojemne-vzkazy-obrazky-

a-svicky-nosili-k-jejimu-domku-i-na-1-maje.html 
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35. Umřela ti maminka, dozvěděl se syn Ivety Bartošové v den tragédie v ředitelně školy  

Umřela ti maminka, dozvěděl se syn Ivety Bartošové v den tragédie v ředitelně školy. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260619-

umrela-ti-maminka-dozvedel-se-syn-ivety-bartosove-v-den-tragedie-v-reditelne-

skoly.html 

 

36. Mrazivá zpověď Josefa Rychtáře: Proč neberu ohledy na Artura s pohřbem? Jen já 

jsem manžel Ivety Bartošové!  

Mrazivá zpověď Josefa Rychtáře: Proč neberu ohledy na Artura s pohřbem? Jen já jsem 

manžel Ivety Bartošové!. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260800-mraziva-zpoved-josefa-rychtare-proc-neberu-ohledy-na-

artura-s-pohrbem-jen-ja-jsem-manzel-ivety-bartosove.html 

 

37. 2 nejhorší scénáře příčin smrti Ivety Bartošové: Mohl ji k tomu donutit násilnický 

manžel Rychtář?  

2 nejhorší scénáře příčin smrti Ivety Bartošové: Mohl ji k tomu donutit násilnický 

manžel Rychtář? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260701-2-nejhorsi-scenare-pricin-smrti-ivety-bartosove-mohl-ji-

k-tomu-donutit-nasilnicky-manzel-rychtar.html 

 

38. Josef Rychtář exkluzivně: Proč jsem nezachránil život Ivetě Bartošové. A proč jsem 

vyráběl důkazy? 

Josef Rychtář exkluzivně: Proč jsem nezachránil život Ivetě Bartošové. A proč jsem 

vyráběl důkazy? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260910-josef-rychtar-exkluzivne-proc-jsem-nezachranil-zivot-

ivete-bartosove-a-proc-jsem-vyrabel-dukazy.html 

 

39. Exmanžel Ivety Bartošové Jiří Pomeje poprvé od sebevraždy zpěvačky promluvil: 

Víme, co vzkázal Josefu Rychtářovi 

Exmanžel Ivety Bartošové Jiří Pomeje poprvé od sebevraždy zpěvačky promluvil: 

Víme, co vzkázal Josefu Rychtářovi. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. 
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Dostupné z: https://www.super.cz/260939-exmanzel-ivety-bartosove-jiri-pomeje-

poprve-od-sebevrazdy-zpevacky-promluvil-vime-co-vzkazal-josefu-rychtarovi.html 

 

40. Nad Rychtářem se stahují mračna: Policie mu zabavila Ivetin dopis na rozloučenou 

Arturovi, na který připsal datum  

Nad Rychtářem se stahují mračna: Policie mu zabavila Ivetin dopis na rozloučenou 

Arturovi, na který připsal datum. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260940-nad-rychtarem-se-stahuji-mracna-policie-mu-zabavila-

ivetin-dopis-na-rozloucenou-arturovi-na-ktery-pripsal-datum.html 

 

41. Rychtář se zhroutil: Kriminálka po pitvě potvrdila totožnost Ivety Bartošové a 

vrátila mu její osobní věci  

Rychtář se zhroutil: Kriminálka po pitvě potvrdila totožnost Ivety Bartošové a vrátila 

mu její osobní věci. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260984-rychtar-se-zhroutil-kriminalka-po-pitve-potvrdila-

totoznost-ivety-bartosove-a-vratila-mu-jeji-osobni-veci.html 

 

42. Policie ukončuje vyšetřování, Rychtářovi vydá tělo manželky začátkem týdne 

Policie ukončuje vyšetřování, Rychtářovi vydá tělo manželky začátkem týdne. Super.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/260993-policie-

ukoncuje-vysetrovani-rychtarovi-vyda-telo-manzelky-zacatkem-tydne.html 

 

43. Bude pohřeb Bartošové fraškou pro veřejnost, nebo vyhraje rodina? O všem může 

rozhodnout soud  

Bude pohřeb Bartošové fraškou pro veřejnost, nebo vyhraje rodina? O všem může 

rozhodnout soud. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260942-bude-pohreb-bartosove-fraskou-pro-verejnost-nebo-

vyhraje-rodina-o-vsem-muze-rozhodnout-soud.html 

 

44. Nejlepší kamarádka exmanželky Rychtáře promluvila: Darina má z návratu 

Rychtáře panický strach 
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Nejlepší kamarádka exmanželky Rychtáře promluvila: Darina má z návratu Rychtáře 

panický strach. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260941-nejlepsi-kamaradka-exmanzelky-rychtare-promluvila-

darina-ma-z-navratu-rychtare-panicky-strach.html 

 

45. Velký podvod s narozeninovým obrazem od Bartošové pro Rychtáře? Svědkyně říká: 

Iveta ho měla už dávno 

Velký podvod s narozeninovým obrazem od Bartošové pro Rychtáře? Svědkyně říká: 

Iveta ho měla už dávno. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260999-velky-podvod-s-narozeninovym-obrazem-od-bartosove-

pro-rychtare-svedkyne-rika-iveta-ho-mela-uz-davno.html 

 

46. Policie objíždí celou republiku a vyslýchá desítky svědků. Svědčí kamarádi 

Bartošové proti Rychtářovi?  

Policie objíždí celou republiku a vyslýchá desítky svědků. Svědčí kamarádi Bartošové 

proti Rychtářovi? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261037-policie-objizdi-celou-republiku-a-vyslycha-desitky-

svedku-svedci-kamaradi-bartosove-proti-rychtarovi.html 

 

47. O sebevraždu se už pokusila několikrát: Poprvé si Iveta Bartošová sáhla na život už 

před 21 lety. Proč?  

O sebevraždu se už pokusila několikrát: Poprvé si Iveta Bartošová sáhla na život už 

před 21 lety. Proč? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261034-o-sebevrazdu-se-uz-pokusila-nekolikrat-poprve-si-iveta-

bartosova-sahla-na-zivot-uz-pred-21-lety-proc.html 

 

48. Proč Rychtář odmítá vyslyšet prosby Ivetiny rodiny? Nenáviděla ji, tvrdí  

Proč Rychtář odmítá vyslyšet prosby Ivetiny rodiny? Nenáviděla ji, tvrdí s 

narozeninovým obrazem od Bartošové pro Rychtáře? Svědkyně říká: Iveta ho měla už 

dávno. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 
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https://www.super.cz/260988-proc-rychtar-odmita-vyslyset-prosby-ivetiny-rodiny-

nenavidela-ji-tvrdi.html 

 

49. Iveta Bartošová se zabít nechtěla, plánovala budoucnost. Za tím musí být Rychtář, 

myslí si její spolupracovník  

Iveta Bartošová se zabít nechtěla, plánovala budoucnost. Za tím musí být Rychtář, myslí 

si její spolupracovník. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260587-iveta-bartosova-se-zabit-nechtela-planovala-budoucnost-

za-tim-musi-byt-rychtar-mysli-si-jeji-spolupracovnik.html 

 

50. Z toho mrazí: Takto vzpomínala Iveta na Sepéšiho, který skončil pod koly vlaku 

stejně jako ona  

Z toho mrazí: Takto vzpomínala Iveta na Sepéšiho, který skončil pod koly vlaku stejně 

jako ona. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260177-z-toho-mrazi-takto-vzpominala-iveta-na-sepesiho-ktery-

skoncil-pod-koly-vlaku-stejne-jako-ona.html 

 

51. Josef Rychtář se bojí o život: Vyhrožují mu smrtí! 

Josef Rychtář se bojí o život: Vyhrožují mu smrtí!: Takto vzpomínala Iveta na Sepéšiho, 

který skončil pod koly vlaku stejně jako ona. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: https://www.super.cz/261061-josef-rychtar-se-boji-o-zivot-vyhrozuji-mu-

smrti.html 

 

52. Maminka Ivety Bartošové poprvé promluvila: Rychtář je ďábel a dceru psychicky 

týral 

Maminka Ivety Bartošové poprvé promluvila: Rychtář je ďábel a dceru psychicky týral. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/261148-

maminka-ivety-bartosove-poprve-promluvila-rychtar-je-dabel-a-dceru-psychicky-

tyral.html 
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53. Viki Cabadaj, který s Bartošovou točil naposled, promluvil: Iveta se Rychtáře bála, 

je to sebestředný hajzl a odporná zrůda   

Viki Cabadaj, který s Bartošovou točil naposled, promluvil: Iveta se Rychtáře bála, je to 

sebestředný hajzl a odporná zrůda. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné 

z: https://www.super.cz/261141-viki-cabadaj-ktery-s-bartosovou-tocil-naposled-

promluvil-iveta-se-rychtare-bala-je-to-sebestredny-hajzl-a-odporna-zruda.html 

 

54. Po smrti Ivety Bartošové Rychtář a Macura páchají šílené trestné činy: A kdo další 

je v hledáčku policie? 

Po smrti Ivety Bartošové Rychtář a Macura páchají šílené trestné činy: A kdo další je v 

hledáčku policie? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261069-po-smrti-ivety-bartosove-rychtar-a-macura-pachaji-

silene-trestne-ciny-a-kdo-dalsi-je-v-hledacku-policie.html 

 

55. Jsem slabá a už nemůžu dál, plakala Bartošová před sebevraždou. A stěžovala si na 

bití od Rychtáře 

Jsem slabá a už nemůžu dál, plakala Bartošová před sebevraždou. A stěžovala si na bití 

od Rychtáře. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261310-jsem-slaba-a-uz-nemuzu-dal-plakala-bartosova-pred-

sebevrazdou-a-stezovala-si-na-biti-od-rychtare.html 

 

56. Tohle je parte Ivety Bartošové: Rychtář rezignoval a pohřeb nakonec bude tajný a 

bez tyátru  

Tohle je parte Ivety Bartošové: Rychtář rezignoval a pohřeb nakonec bude tajný a bez 

tyátru. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261462-tohle-je-parte-ivety-bartosove-rychtar-rezignoval-a-

pohreb-nakonec-bude-tajny-a-bez-tyatru.html 

 

57. Před vilou Ivety Bartošové to vypadalo jako na fotbale: Policie rozehnala její 

rozvášněné fanoušky  
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Před vilou Ivety Bartošové to vypadalo jako na fotbale: Policie rozehnala její 

rozvášněné fanoušky. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261482-pred-vilou-ivety-bartosove-to-vypadalo-jako-na-fotbale-

policie-rozehnala-jeji-rozvasnene-fanousky.html 

 

58. Další rvačka na obzoru! Domenico Martucci vyzval na pěstní souboj Josefa 

Rychtáře  

Další rvačka na obzoru! Domenico Martucci vyzval na pěstní souboj Josefa Rychtáře. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/261249-

dalsi-rvacka-na-obzoru-domenico-martucci-vyzval-na-pestni-souboj-josefa-

rychtare.html 

 

59. Rychtář čekal na příležitost, jak se Ivety zbavit. Mám na to důkazy, tvrdí Macura  

Rychtář čekal na příležitost, jak se Ivety zbavit. Mám na to důkazy, tvrdí Macura. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/261227-

rychtar-cekal-na-prilezitost-jak-se-ivety-zbavit-mam-na-to-dukazy-tvrdi-macura.html 

 

60. Bartošová byla jako vězeň. Rychtáře se strašně bála a nesměla s nikým mluvit, tvrdí 

její přítelkyně   

Bartošová byla jako vězeň. Rychtáře se strašně bála a nesměla s nikým mluvit, tvrdí její 

přítelkyně. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261372-bartosova-byla-jako-vezen-rychtare-se-strasne-bala-a-

nesmela-s-nikym-mluvit-tvrdi-jeji-pritelkyne.html 

 

61. Halina Pawlowská promluvila o Ivetě Bartošové: Skočila pod vlak jako Anna 

Karenina  

Halina Pawlowská promluvila o Ivetě Bartošové: Skočila pod vlak jako Anna Karenina. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/261161-

halina-pawlowska-promluvila-o-ivete-bartosove-skocila-pod-vlak-jako-anna-

karenina.html 
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62. Rychtáře nazval zrůdou, a teď ještě přitvrdil: Ivetu Bartošovou poslal na dno, aby 

ho poslouchala!  

Rychtáře nazval zrůdou, a teď ještě přitvrdil: Ivetu Bartošovou poslal na dno, aby ho 

poslouchala!. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261449-rychtare-nazval-zrudou-a-ted-jeste-pritvrdil-ivetu-

bartosovou-poslal-na-dno-aby-ho-poslouchala.html 

 

63. Rodina Ivety Bartošové nesouhlasí, že byla uvedena na parte: Od Josefa Rychtáře 

se distancuje  

Rodina Ivety Bartošové nesouhlasí, že byla uvedena na parte: Od Josefa Rychtáře se 

distancuje. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261534-rodina-ivety-bartosove-nesouhlasi-ze-byla-uvedena-na-

parte-od-josefa-rychtare-se-distancuje.html 

 

64. Na plotě u domu Ivety Bartošové visí podivný plakát: Obhajuje Rychtáře a uráží 

zesnulou zpěvačku  

Na plotě u domu Ivety Bartošové visí podivný plakát: Obhajuje Rychtáře a uráží 

zesnulou zpěvačku. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261560-na-plote-u-domu-ivety-bartosove-visi-podivny-plakat-

obhajuje-rychtare-a-urazi-zesnulou-zpevacku.html 

 

Policie si podala Josefa Rychtáře. Kvůli domácímu násilí ho zadržovali pět hodin 

Policie si podala Josefa Rychtáře. Kvůli domácímu násilí ho zadržovali pět hodin. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/261649-

policie-si-podala-josefa-rychtare-kvuli-domacimu-nasili-ho-zadrzovali-pet-hodin.html 

 

66. Rakev s ostatky Ivety Bartošové už je v rukou Rychtáře: Převezli ji z patologie do 

krematoria 

Rakev s ostatky Ivety Bartošové už je v rukou Rychtáře: Převezli ji z patologie do 

krematoria. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 
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https://www.super.cz/261738-rakev-s-ostatky-ivety-bartosove-uz-je-v-rukou-rychtare-

prevezli-ji-z-patologie-do-krematoria.html 

 

67. Mrazivý telefonát s Bartošovou. Rychtář se po něm smál a sliboval, že Iveta 

sebevraždu nikdy nespáchá  

Mrazivý telefonát s Bartošovou. Rychtář se po něm smál a sliboval, že Iveta sebevraždu 

nikdy nespáchá. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261847-mrazivy-telefonat-s-bartosovou-rychtar-se-po-nem-smal-

a-sliboval-ze-iveta-sebevrazdu-nikdy-nespacha.html 

 

68. A je to tady: Policie podezírá Rychtáře z účasti na sebevraždě Bartošové!  

A je to tady: Policie podezírá Rychtáře z účasti na sebevraždě Bartošové!. Super.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/261871-a-je-to-tady-

policie-podezira-rychtare-z-ucasti-na-sebevrazde-bartosove.html 

 

69. Porucha osobnosti, slavománie a mindráky: Takhle dopadl Rychtář po vyšetření u 

psychiatrů   

Porucha osobnosti, slavománie a mindráky: Takhle dopadl Rychtář po vyšetření u 

psychiatrů. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261577-porucha-osobnosti-slavomanie-a-mindraky-takhle-

dopadl-rychtar-po-vysetreni-u-psychiatru.html 

 

70. Cože? Rychtář si odnesl od tratě kámen s Ivetiným vlasem a zaschlou krev jako 

památku  

Cože? Rychtář si odnesl od tratě kámen s Ivetiným vlasem a zaschlou krev jako 

památku. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261890-coze-rychtar-si-odnesl-od-trate-kamen-s-ivetinym-

vlasem-a-zaschlou-krev-jako-pamatku.html 

 

71. Sousedé Ivety Bartošové touží po klidu: Bitky, vášně fanoušků a davy cizích lidí 

změnily poklidnou čtvrť k nepoznání  
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Sousedé Ivety Bartošové touží po klidu: Bitky, vášně fanoušků a davy cizích lidí 

změnily poklidnou čtvrť k nepoznání. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: https://www.super.cz/261621-sousede-ivety-bartosove-touzi-po-klidu-

bitky-vasne-fanousku-a-davy-cizich-lidi-zmenily-poklidnou-ctvrt-k-nepoznani.html 

 

72. Vdovec po Ivetě Bartošové si může oddechnout: Policie po něm (zatím) nejde!  

Vdovec po Ivetě Bartošové si může oddechnout: Policie po něm (zatím) nejde!. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/261997-

vdovec-po-ivete-bartosove-si-muze-oddechnout-policie-po-nem-zatim-nejde.html 

 

73. Tajemství pohřbu Ivety Bartošové. Kdy bude a kdo se ho rozhodně nezúčastní?  

Tajemství pohřbu Ivety Bartošové. Kdy bude a kdo se ho rozhodně nezúčastní? Super.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/262015-tajemstvi-

pohrbu-ivety-bartosove-kdy-bude-a-kdo-se-ho-rozhodne-nezucastni.html 

 

74. Policejní grilovačka podezřele se chovajícího vdovce po Ivetě Bartošové: Jaké 

otázky zazněly?  

Policejní grilovačka podezřele se chovajícího vdovce po Ivetě Bartošové: Jaké otázky 

zazněly? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262023-policejni-grilovacka-podezrele-se-chovajiciho-vdovce-po-

ivete-bartosove-jake-otazky-zaznely.html 

 

75. Syn Josefa Rychtáře exkluzivně: Proč utěšuju tátu, když mi zmlátil mámu!  

Syn Josefa Rychtáře exkluzivně: Proč utěšuju tátu, když mi zmlátil mámu!. Super.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/261956-syn-josefa-

rychtare-exkluzivne-proc-utesuju-tatu-kdyz-mi-zmlatil-mamu.html 

 

76. Maminka Ivety Bartošové vyvěsila ve Frenštátě parte: Co dojemného v něm uvedla 

a podepsala i Rychtáře?  

Maminka Ivety Bartošové vyvěsila ve Frenštátě parte: Co dojemného v něm uvedla a 

podepsala i Rychtáře? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 
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https://www.super.cz/262115-maminka-ivety-bartosove-vyvesila-ve-frenstate-parte-co-

dojemneho-v-nem-uvedla-a-podepsala-i-rychtare.html 

 

77. Dva psychopaté, co se drželi vzájemně pod krkem, popisuje soužití Bartošové a 

Rychtáře kamarád  

Dva psychopaté, co se drželi vzájemně pod krkem, popisuje soužití Bartošové a 

Rychtáře kamarád. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260986-dva-psychopate-co-se-drzeli-vzajemne-pod-krkem-

popisuje-souziti-bartosove-a-rychtare-kamarad.html 

 

78. Alkohol dostal Ivetu Bartošovou na dno: Takhle se v Kroměříži léčila ze závislosti, 

když ještě nebylo vše ztraceno 

Alkohol dostal Ivetu Bartošovou na dno: Takhle se v Kroměříži léčila ze závislosti, 

když ještě nebylo vše ztraceno. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262060-alkohol-dostal-ivetu-bartosovou-na-dno-takhle-se-v-

kromerizi-lecila-ze-zavislosti-kdyz-jeste-nebylo-vse-ztraceno.html 

 

79. Chystá si vdovec Josef Rychtář zadní vrátka? Víme, co pohledával u své exmanželky  

Chystá si vdovec Josef Rychtář zadní vrátka? Víme, co pohledával u své exmanželky. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/262193-

chysta-si-vdovec-josef-rychtar-zadni-vratka-vime-co-pohledaval-u-sve-

exmanzelky.html 

 

80. Vdovce Rychtáře přijela navštívit utěšitelka: Stane se tato nevkusná princezna 

nástupkyní Ivety Bartošové?  

Vdovce Rychtáře přijela navštívit utěšitelka: Stane se tato nevkusná princezna 

nástupkyní Ivety Bartošové? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262216-vdovce-rychtare-prijela-navstivit-utesitelka-stane-se-tato-

nevkusna-princezna-nastupkyni-ivety-bartosove.html 
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81. Ivetu Bartošovou nahradila Rychtářova exmanželka: Takhle si vnoučka užívá 

babička Darina  

Ivetu Bartošovou nahradila Rychtářova exmanželka: Takhle si vnoučka užívá babička 

Darina. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260303-ivetu-bartosovou-nahradila-rychtarova-exmanzelka-

takhle-si-vnoucka-uziva-babicka-darina.html 

 

82. Životní trumf i předzvěst úpadku: 9 muzikálových rolí Ivety Bartošové symbolicky 

odráží její cestu ke dnu  

Životní trumf i předzvěst úpadku: 9 muzikálových rolí Ivety Bartošové symbolicky 

odráží její cestu ke dnu. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262101-zivotni-trumf-i-predzvest-upadku-9-muzikalovych-roli-

ivety-bartosove-symbolicky-odrazi-jeji-cestu-ke-dnu.html 

 

83. Blanarovičová se opět vyprsila: Na tenhle mega výstřih by měla nosit zbrojní pas  

Blanarovičová se opět vyprsila: Na tenhle mega výstřih by měla nosit zbrojní pas. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/261709-

blanarovicova-se-opet-vyprsila-na-tenhle-mega-vystrih-by-mela-nosit-zbrojni-pas.html 

 

84. Chtěla si Iveta Bartošová vůbec vzít život? Schoulila se do kolejí, jako by doufala, že 

pod vlakem přežije  

Chtěla si Iveta Bartošová vůbec vzít život? Schoulila se do kolejí, jako by doufala, že 

pod vlakem přežije. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260650-chtela-si-iveta-bartosova-vubec-vzit-zivot-schoulila-se-

do-koleji-jako-by-doufala-ze-pod-vlakem-prezije.html 

 

85. Tajné přípravy pohřbu Ivety Bartošové: Ochranka Madonny a exprezidenta Bushe 

už mapuje terén  

Tajné přípravy pohřbu Ivety Bartošové: Ochranka Madonny a exprezidenta Bushe už 

mapuje terén. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 
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https://www.super.cz/262320-tajne-pripravy-pohrbu-ivety-bartosove-ochranka-

madonny-a-exprezidenta-bushe-uz-mapuje-teren.html 

 

86. Josef Rychtář se sesypal. Jeho blízcí se bojí, že si sáhne na život!  

Josef Rychtář se sesypal. Jeho blízcí se bojí, že si sáhne na život!. Super.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/262333-josef-rychtar-se-

sesypal-jeho-blizci-se-boji-ze-si-sahne-na-zivot.html  

 

87. Rekonstrukce sebevraždy Ivety Bartošové: Policie zkoumá poslední minuty jejího 

života  

Rekonstrukce sebevraždy Ivety Bartošové: Policie zkoumá poslední minuty jejího 

života. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262349-rekonstrukce-sebevrazdy-ivety-bartosove-policie-

zkouma-posledni-minuty-jejiho-zivota.html 

 

88. Hyenismus největšího kalibru: Vandal znesvětil hrob rodiny Josefa Rychtáře. 

Označil ho za vraha a hovado 

Hyenismus největšího kalibru: Vandal znesvětil hrob rodiny Josefa Rychtáře. Označil 

ho za vraha a hovado. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262364-hyenismus-nejvetsiho-kalibru-vandal-znesvetil-hrob-

rodiny-josefa-rychtare-oznacil-ho-za-vraha-a-hovado.html 

 

89. Zneuctěný hrob Rychtářova otce: Policie usilovně pátrá po pachateli, Macura vinu 

odmítá 

Zneuctěný hrob Rychtářova otce: Policie usilovně pátrá po pachateli, Macura vinu 

odmítá. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262423-zneucteny-hrob-rychtarova-otce-policie-usilovne-patra-

po-pachateli-macura-vinu-odmita.html 

 

90. Další tajemství odhaleno: Chytrolín Josef Rychtář na základce v šesté třídě propadl 

a napadal slabší spolužáky!  
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Další tajemství odhaleno: Chytrolín Josef Rychtář na základce v šesté třídě propadl a 

napadal slabší spolužáky!. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262263-dalsi-tajemstvi-odhaleno-chytrolin-josef-rychtar-na-

zakladce-v-seste-tride-propadl-a-napadal-slabsi-spoluzaky.html 

 

91. Nejsmutnější místo na světě: Uhříněves se po smrti Ivety Bartošové proměnila v 

slzavé údolí  

Nejsmutnější místo na světě: Uhříněves se po smrti Ivety Bartošové proměnila v slzavé 

údolí. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262443-nejsmutnejsi-misto-na-svete-uhrineves-se-po-smrti-ivety-

bartosove-promenila-v-slzave-udoli.html 

 

92. Iveto, jdu si lehnout na tvou postel! Bláznivý fanoušek Ivety chce truchlit tam, kde 

ležela Bartošová  

Iveto, jdu si lehnout na tvou postel! Bláznivý fanoušek Ivety chce truchlit tam, kde 

ležela Bartošová. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262387-iveto-jdu-si-lehnout-na-tvou-postel-blaznivy-fanousek-

ivety-chce-truchlit-tam-kde-lezela-bartosova.html 

 

93. Prokletí Draculy: Iveta Bartošová je jeho šestou hvězdou, která už nežije. Jde o 

druhou muzikálovou sebevraždu  

Prokletí Draculy: Iveta Bartošová je jeho šestou hvězdou, která už nežije. Jde o druhou 

muzikálovou sebevraždu. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/260714-prokleti-draculy-iveta-bartosova-je-jeho-sestou-hvezdou-

ktera-uz-nezije-jde-o-druhou-muzikalovou-sebevrazdu.html 

 

94. A pak že neexistuje elixír mládí! Nejobskurnější fanynka Bartošové a Rychtářova 

utěšitelka Naďa si umí ubrat několik desetiletí  

A pak že neexistuje elixír mládí! Nejobskurnější fanynka Bartošové a Rychtářova 

utěšitelka Naďa si umí ubrat několik desetiletí. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-

12]. Dostupné z: https://www.super.cz/262342-a-pak-ze-neexistuje-elixir-mladi-
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nejobskurnejsi-fanynka-bartosove-a-rychtarova-utesitelka-nada-si-umi-ubrat-nekolik-

desetileti.html 

 

95. 5 fotek, na kterých Iveta Bartošová vypadala šťastně: Připomeňte si, jak zpěvačka 

zářila jako sluníčko  

5 fotek, na kterých Iveta Bartošová vypadala šťastně: Připomeňte si, jak zpěvačka zářila 

jako sluníčko. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/261285-5-fotek-na-kterych-iveta-bartosova-vypadala-stastne-

pripomente-si-jak-zpevacka-zarila-jako-slunicko.html 

 

96. Kde najde Iveta Bartošová konečně klid? V hrobce rodiny Rychtáře ji nechtějí  

Kde najde Iveta Bartošová konečně klid? V hrobce rodiny Rychtáře ji nechtějí. Super.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/262583-kde-najde-

iveta-bartosova-konecne-klid-v-hrobce-rodiny-rychtare-ji-nechteji.html 

 

97. Artur Štaidl je i s tátou mimo republiku. Přijde se rozloučit s mámou? A co další 

kamarádi?  

Artur Štaidl je i s tátou mimo republiku. Přijde se rozloučit s mámou? A co další 

kamarádi? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262596-artur-staidl-je-i-s-tatou-mimo-republiku-prijde-se-

rozloucit-s-mamou-a-co-dalsi-kamaradi.html 

 

98. Klidná neděle vdovce Rychtáře? Dostal pokutu, utěšovala ho neteř a navštívila 

policie  

Klidná neděle vdovce Rychtáře? Dostal pokutu, utěšovala ho neteř a navštívila policie. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/262617-

klidna-nedele-vdovce-rychtare-dostal-pokutu-utesovala-ho-neter-a-navstivila-

policie.html 

 

99. Neznámé fotky Ivety Bartošové: Takhle krásná byla po čtyřicítce, když nepila a byla 

zamilovaná  
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Neznámé fotky Ivety Bartošové: Takhle krásná byla po čtyřicítce, když nepila a byla 

zamilovaná. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262437-nezname-fotky-ivety-bartosove-takhle-krasna-byla-po-

ctyricitce-kdyz-nepila-a-byla-zamilovana.html 

 

100. Poslední rozloučení s Ivetou Bartošovou: Ti, co ji milovali, nepřijdou. Zapalme za 

ni svíčku, ať ze světa neodchází sama!  

Poslední rozloučení s Ivetou Bartošovou: Ti, co ji milovali, nepřijdou. Zapalme za ni 

svíčku, ať ze světa neodchází sama!. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: https://www.super.cz/262641-posledni-rozlouceni-s-ivetou-bartosovou-ti-

co-ji-milovali-neprijdou-zapalme-za-ni-svicku-at-ze-sveta-neodchazi-sama.html 

 

101. Z téhle písně Ivety Bartošové o smrti mrazí: Zesnulá hvězda zpívala o polibku na 

rozloučenou  

Z téhle písně Ivety Bartošové o smrti mrazí: Zesnulá hvězda zpívala o polibku na 

rozloučenou. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: Z téhle písně Ivety 

Bartošové o smrti mrazí: Zesnulá hvězda zpívala o polibku na rozloučenou 

 

102. Pohřeb Ivety Bartošové: Rychtář se chystá na nejtěžší chvíle života, ochranka ho 

kryje deštníkem  

Pohřeb Ivety Bartošové: Rychtář se chystá na nejtěžší chvíle života, ochranka ho kryje 

deštníkem. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262768-pohreb-ivety-bartosove-rychtar-se-chysta-na-nejtezsi-

chvile-zivota-ochranka-ho-kryje-destnikem.html 

 

103. Rychtářův syn se odmítl zúčastnit pohřbu Ivety Bartošové. A vzkazuje: 

Sebevrahové do nebe nepatří 

Rychtářův syn se odmítl zúčastnit pohřbu Ivety Bartošové. A vzkazuje: Sebevrahové do 

nebe nepatří. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262779-rychtaruv-syn-se-odmitl-zucastnit-pohrbu-ivety-

bartosove-a-vzkazuje-sebevrahove-do-nebe-nepatri.html 
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104. Kněz a druhý syn Rychtáře se chystají na pohřeb: V Uhříněvsi zní nadějeplná píseň 

Ivety Dej mi ruku  

Kněz a druhý syn Rychtáře se chystají na pohřeb: V Uhříněvsi zní nadějeplná píseň 

Ivety Dej mi ruku. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262842-knez-a-druhy-syn-rychtare-se-chystaji-na-pohreb-v-

uhrinevsi-zni-nadejeplna-pisen-ivety-dej-mi-ruku.html 

 

105. Ochranka už si jde pro Josefa Rychtáře. Bojí se lynče od rozzuřeného davu 

fanoušků Ivety?  

Ochranka už si jde pro Josefa Rychtáře. Bojí se lynče od rozzuřeného davu fanoušků 

Ivety? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262848-ochranka-uz-si-jde-pro-josefa-rychtare-boji-se-lynce-od-

rozzureneho-davu-fanousku-ivety.html 

 

106. Macura chtěl pohřeb bojkotovat kvůli strachu o své zdraví. Nakonec ale stejně 

dorazil  

Macura chtěl pohřeb bojkotovat kvůli strachu o své zdraví. Nakonec ale stejně dorazil. 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/262859-

macura-chtel-pohreb-bojkotovat-kvuli-strachu-o-sve-zdravi-nakonec-ale-stejne-

dorazil.html 

 

107. Ani deštníky ho neochránily: Fanoušky Bartošové nenáviděný vdovec Rychtář se 

rozloučil s manželkou  

Ani deštníky ho neochránily: Fanoušky Bartošové nenáviděný vdovec Rychtář se 

rozloučil s manželkou. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262888-ani-destniky-ho-neochranily-fanousky-bartosove-

nenavideny-vdovec-rychtar-se-rozloucil-s-manzelkou.html 

 

108. Rychtář uspořádal manželce nedůstojný pohřeb. Trval jen chvíli a nikdo z jejích 

milovaných na něm nebyl  
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Rychtář uspořádal manželce nedůstojný pohřeb. Trval jen chvíli a nikdo z jejích 

milovaných na něm nebyl. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262907-rychtar-usporadal-manzelce-nedustojny-pohreb-trval-jen-

chvili-a-nikdo-z-jejich-milovanych-na-nem-nebyl.html 

 

109. Jediná známá tvář na pohřbu Bartošové: Přišla se znovu proslavit? 

Jediná známá tvář na pohřbu Bartošové: Přišla se znovu proslavit? Super.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/262921-jedina-znama-tvar-

na-pohrbu-bartosove-prisla-se-znovu-proslavit.html 

 

110. Maminka Bartošové se v den dceřina pohřbu zhroutila: Ivetu jsem milovala, proč v 

televizi lžou?  

Maminka Bartošové se v den dceřina pohřbu zhroutila: Ivetu jsem milovala, proč v 

televizi lžou? Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262966-maminka-bartosove-se-v-den-dcerina-pohrbu-zhroutila-

ivetu-jsem-milovala-proc-v-televizi-lzou.html 

 

111. Macura na pohřbu Ivety Bartošové kázal o Bohu: Věřím, že jednou bude Iveta 

vzkříšena  

Macura na pohřbu Ivety Bartošové kázal o Bohu: Věřím, že jednou bude Iveta 

vzkříšena. Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

https://www.super.cz/262967-macura-na-pohrbu-ivety-bartosove-kazal-o-bohu-verim-

ze-jednou-bude-iveta-vzkrisena.html 

 

112. Známe osud urny s popelem Ivety Bartošové. Co s ní bude a proč ji budou 

otevírat? 

Známe osud urny s popelem Ivety Bartošové. Co s ní bude a proč ji budou otevírat? 

Super.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: https://www.super.cz/262992-

zname-osud-urny-s-popelem-ivety-bartosove-co-s-ni-bude-a-proc-ji-budou-

otevirat.html 

 



   

 

93 

  

 

 

Příloha č. 8: Chronologický přehled článků ze sledovaného období na serveru 

Extra.cz 

 

1. Víme první: Iveta Bartošová spáchala sebevraždu!  

Víme první: Iveta Bartošová spáchala sebevraždu!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/mimoradna-zprava-iveta-bartosova-spachala-

sebevrazdu 

 

2. Iveta Bartošová je mrtvá! Zemřela na kolejích v Uhříněvsi! Jak se to stalo?  

Iveta Bartošová je mrtvá! Zemřela na kolejích v Uhříněvsi! Jak se to stalo? Extra.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/iveta-bartosova-je-

mrtva-zemrela-na-kolejich-v-uhrinevsi-jak-se-to-stalo 

 

3. Smrt Bartošové: Víme, co se stalo ve vile v Uhříněvsi minuty před její smrtí! 

Smrt Bartošové: Víme, co se stalo ve vile v Uhříněvsi minuty před její smrtí!. Extra.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/smrt-bartosove-vime-

co-se-stalo-ve-vile-uhrinevsi-minuty-pred-jeji-smrti 

 

4. Zdrcený Martucci: Pořád věřím, že to není pravda! Co ještě řekl? 

Zdrcený Martucci: Pořád věřím, že to není pravda! Co ještě řekl? Extra.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/zdrceny-martucci-porad-

verim-ze-to-neni-pravda-co-jeste-rekl 

 

5. Iveta si datum smrti nemohla vybrat náhodně: Proboha, vždyť Rychtář má dnes 

narozeniny! 

Iveta si datum smrti nemohla vybrat náhodně: Proboha, vždyť Rychtář má dnes 

narozeniny!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/iveta-si-datum-smrti-nemohla-vybrat-nahodne-proboha-vzdyt-

rychtar-ma-dnes-narozeniny 

 

6. Macura je po smrti Ivety Bartošové v amoku: Rychtář se synem jsou VRAZI! 
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Macura je po smrti Ivety Bartošové v amoku: Rychtář se synem jsou VRAZI!. Extra.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/macura-je-po-smrti-

ivety-bartosove-v-amoku-rychtar-se-synem-jsou-vrazi 

 

7. Macura už je v Uhříněvsi a mění názor, kdo může za smrt Bartošové. Vrazi jsou 

policisté! Jakou udělal scénu? 

Macura už je v Uhříněvsi a mění názor, kdo může za smrt Bartošové. Vrazi jsou 

policisté! Jakou udělal scénu? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/macura-uz-je-v-uhrinevsi-a-meni-nazor-kdo-muze-za-smrt-

bartosove-vrazi-jsou-policiste-co-se-tam-delo-za-scenu 

 

8. Drastické fotky z místa činu: Na tomto místě dnes tragicky vyhasl život Ivety 

Bartošové! 

Drastické fotky z místa činu: Na tomto místě dnes tragicky vyhasl život Ivety 

Bartošové!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/drasticke-fotky-z-mista-cinu-na-tomto-miste-dnes-tragicky-

vyhasnul-zivot-ivety-bartosove 

 

9. Rychtář se po sebevraždě Bartošové zhroutil, odvezli ho do psychiatrické léčebny! 

Fotky z kolapsu v galerii 

Rychtář se po sebevraždě Bartošové zhroutil, odvezli ho do psychiatrické léčebny! 

Fotky z kolapsu v galerii. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/rychtar-se-po-sebevrazde-bartosove-zhroutil-odvezli-ho-do-

psychiatricke-lecebny-fotky-z-kolapsu-v-galerii 

 

10. Kvůli tragické sebevraždě Ivety Bartošové mění dnes večer největší české televizní 

stanice svůj program, čím připomenou její osud? 

Kvůli tragické sebevraždě Ivety Bartošové mění dnes večer největší české televizní 

stanice svůj program, čím připomenou její osud? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-

13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/kvuli-tragicke-sebevrazde-ivety-bartosove-meni-

dnes-vecer-nejvetsi-ceske-televizni-stanice-svuj-program-cim-pripomenou-jeji-osud 

 

11. Rychtář opustil blázinec a šokoval: Původně ho vezli na patologii! 
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Rychtář opustil blázinec a šokoval: Původně ho vezli na patologii!. Extra.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/rychtar-opustil-blazinec-a-

sokoval-puvodne-ho-vezli-na-patologii 

 

12. Dramatické fotky po sebevraždě Bartošové! Macura šílel, Rychtáře po kolapsu 

sbírala policie 

Dramatické fotky po sebevraždě Bartošové! Macura šílel, Rychtáře po kolapsu sbírala 

policie. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/dramaticke-fotky-po-sebevrazde-bartosove-macura-silel-rychtare-

po-kolapsu-sbirala-policie 

 

13. Macura na Facebooku opět nadává Rychtářovi a jeho synovi do vrahů! Věříte jeho 

slovům? 

Macura na Facebooku opět nadává Rychtářovi a jeho synovi do vrahů! Věříte jeho 

slovům? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/macura-na-facebooku-opet-nadava-rychtarovi-a-jeho-synovi-do-

vrahu-verite-jeho-slovum 

 

14. Smrt Ivety Bartošové (†48) zasáhla Česko! Připomeňte si průřez její kariérou v 15 

fotografiích 

Smrt Ivety Bartošové (†48) zasáhla Česko! Připomeňte si průřez její kariérou v 15 

fotografiích. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/smrt-ivety-bartosove-48-zasahla-cesko-pripomente-si-prurez-jeji-

karierou-v-15-fotografiich 

 

15. 7 podivných "náhod", které 29. dubna pronásledovaly sebevraždu Ivety Bartošové! 

7 podivných "náhod", které 29. dubna pronásledovaly sebevraždu Ivety Bartošové!. 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/7-

podivnych-nahod-ktere-29-dubna-pronasledovaly-sebevrazdu-ivety-bartosove 

 

16. Josef Rychtář zveřejnil znění textu dopisu na rozloučenou, který napsala Iveta 

Bartošová (†48) pro svého syna 

Josef Rychtář zveřejnil znění textu dopisu na rozloučenou, který napsala Iveta 

Bartošová (†48) pro svého syna. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 
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http://www.extra.cz/josef-rychtar-zverejnil-zneni-textu-dopisu-na-rozloucenou-ktery-

napsala-iveta-bartosova-48-pro-sveho-syna 

 

17. A už začíná přestřelka: Josef Rychtář včera večer živě vystoupil v televizi a pustil se 

ostře do Štaidla. O co šlo? 

A už začíná přestřelka: Josef Rychtář včera večer živě vystoupil v televizi a pustil se 

ostře do Štaidla. O co šlo? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/a-uz-zacina-prestrelka-josef-rychtar-vcera-vecer-zive-vystoupil-v-

televizi-a-pustil-se-ostre-do-staidla-o-co-slo 

 

18. Exkluzivně od policejního zdroje: Rychtář věděl, že šla na koleje! Dorazil tam dřív 

než ona, ale... 

Exkluzivně od policejního zdroje: Rychtář věděl, že šla na koleje! Dorazil tam dřív než 

ona, ale.. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/exkluzivne-od-policejniho-zdroje-rychtar-vedel-ze-sla-na-koleje-

dorazil-tam-driv-nez-ona-ale 

 

19. Klip, ze kterého mrazí: Píseň "Ku Praze uhání vlak" se stala Ivetinou ironií osudu! 

Citováno z databáze NEWTON Media Search. 

 

20. Smrt Ivety: Nejtrapnější facebookové statusy českých celebrit, kterým to nedalo 

přihřát si polívčičku... 

Smrt Ivety: Nejtrapnější facebookové statusy českých celebrit, kterým to nedalo přihřát 

si polívčičku.. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/smrt-ivety-nejtrapnejsi-facebookove-statusy-ceskych-celebrit-

kterym-to-nedalo-prihrat-si-polivcicku 

 

21. Ještě před necelým rokem byla naprosto spokojená: Takhle Iveta Bartošová zářila 

na svatbě s Rychtářem! 

Ještě před necelým rokem byla naprosto spokojená: Takhle Iveta Bartošová zářila na 

svatbě s Rychtářem!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/jeste-pred-necelym-rokem-byla-naprosto-spokojena-takhle-iveta-

bartosova-zarila-na-svatbe-s-rychtarem 

 



   

 

97 

  

22. Čarodějka Ariana Argoni o tragické smrti Bartošové: Co ji dohnalo k sebevraždě? 

A další děsivé svědectví karet! 

Čarodějka Ariana Argoni o tragické smrti Bartošové: Co ji dohnalo k sebevraždě? A 

další děsivé svědectví karet!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/carodejka-ariana-argoni-o-tragicke-smrti-bartosove-co-ji-dohnalo-

k-sebevrazde-a-dalsi-desive-svedectvi-karet 

 

23. Válka pohřebáků! Funus Bartošové bude o víkendu: Proč mu Štaidl nedokáže 

zabránit? 

Válka pohřebáků! Funus Bartošové bude o víkendu: Proč mu Štaidl nedokáže zabránit? 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/valka-

pohrebaku-funus-bartosove-bude-o-vikendu-proc-mu-staidl-nedokaze-zabranit 

 

24. YouTube vydal zatím nejbrutálnější útok na mrtvou Bartošovou! Kam až jsou hyeny 

ochotné zajít? 

YouTube vydal zatím nejbrutálnější útok na mrtvou Bartošovou! Kam až jsou hyeny 

ochotné zajít? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/youtube-vydal-zatim-nejbrutalnejsi-utok-na-mrtvou-bartosovou-

kam-az-jsou-hyeny-ochotne-zajit 

 

25. Rychtáře dnes málem přejel vlak! Co se dělo na kolejích, kde se včera zabila Iveta? 

Rychtáře dnes málem přejel vlak! Co se dělo na kolejích, kde se včera zabila Iveta? 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/rychtare-

dnes-malem-prejel-vlak-co-se-delo-na-kolejich-kde-se-vcera-zabila-iveta 

 

26. VIDEO: Drsná bitka plná krve v Uhříněvsi. Rychtář a Macura se do sebe zase 

pustili jako psi! 

VIDEO: Drsná bitka plná krve v Uhříněvsi. Rychtář a Macura se do sebe zase pustili 

jako psi!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/video-drsna-bitka-plna-krve-v-uhrinevsi-rychtar-a-macura-se-do-

sebe-zase-pustili-jako-psi 

 

27. Záhada Ivetina dopisu na rozloučenou: Vzkaz pro syna Artura, falešné datum a 

dluhy! Co to znamená? 
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Záhada Ivetina dopisu na rozloučenou: Vzkaz pro syna Artura, falešné datum a dluhy! 

Co to znamená? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/zahada-ivetina-dopisu-na-rozloucenou-vzkaz-pro-syna-artura-

falesne-datum-a-dluhy-co-to-znamena 

 

28. Pozůstalostí Ivety jsou samé dluhy: Právník nám prozradil, co s nimi bude! 

Pozůstalostí Ivety jsou samé dluhy: Právník nám prozradil, co s nimi bude!. Extra.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/pozustalosti-ivety-

jsou-same-dluhy-pravnik-nam-prozradil-co-s-nimi-bude 

 

29. Napsala dopis na rozloučenou skutečně Iveta, nebo jde o podvrh? Máme svědectví 

grafoložky! 

Napsala dopis na rozloučenou skutečně Iveta, nebo jde o podvrh? Máme svědectví 

grafoložky!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/napsala-dopis-na-rozloucenou-skutecne-iveta-nebo-jde-o-podvrh-

mame-svedectvi-grafolozky 

 

30. Je to tu! Zemřela další slavná osobnost, herec Bob Hoskins. Umírá se po třech, kdo 

bude další?! 

Je to tu! Zemřela další slavná osobnost, herec Bob Hoskins. Umírá se po třech, kdo 

bude další?!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/je-to-tu-zemrela-dalsi-slavna-osobnost-herec-bob-hoskins-umira-

se-po-trech-kdo-bude-dalsi 

 

31. Kdy bude pohřeb Bartošové? Rychtář dnes navštívil pohřební ústav, Ivetě už vybral 

šaty, jenže nastal problém! 

Kdy bude pohřeb Bartošové? Rychtář dnes navštívil pohřební ústav, Ivetě už vybral 

šaty, jenže nastal problém!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/kdy-bude-pohreb-bartosove-rychtar-dnes-navstivil-pohrebni-ustav-

ivete-uz-vybral-saty-jenze-nastal-problem 

 

32. Dohady kolem pohřbu Bartošové: Proti Rychtářovi už není jen Štaidl, ale i Ivetina 

matka. Co řekla? 
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Dohady kolem pohřbu Bartošové: Proti Rychtářovi už není jen Štaidl, ale i Ivetina 

matka. Co řekla? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/dohady-kolem-pohrbu-bartosove-proti-rychtarovi-uz-neni-jen-

staidl-ale-i-ivetina-matka-co-rekla 

 

33. 5 nejúchylnějších momentů v kariéře Ivety Bartošové: Únosy, Pomeje, Heja, heja a 

další! 

5 nejúchylnějších momentů v kariéře Ivety Bartošové: Únosy, Pomeje, Heja, heja a 

další!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/5-

nejuchylnejsich-momentu-v-kariere-ivety-bartosove-unosy-pomeje-heja-heja-a-dalsi 

 

34. Zoufalý Macura hledá Ivetino krematorium a naléhavě vyzývá rodinu Bartošové: 

Nedopusťte, aby došlo ke kremaci! Proč?  

Zoufalý Macura hledá Ivetino krematorium a naléhavě vyzývá rodinu Bartošové: 

Nedopusťte, aby došlo ke kremaci! Proč? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. 

Dostupné z: http://www.extra.cz/zoufaly-macura-hleda-ivetino-krematorium-a-

nalehave-vyzyva-rodinu-bartosove-nedopustte-aby-doslo-ke-kremaci-proc 

 

35. Rychtář byl brutálně napaden, skončil v nemocnici! Víme, co se stalo  

Rychtář byl brutálně napaden, skončil v nemocnici! Víme, co se stalo. Extra.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/rychtar-byl-brutalne-napaden-

skoncil-v-nemocnici-vime-co-se-stalo 

 

36. 5 záhad kolem smrti Bartošové. Rychtář přiznal, že upravil dopis na rozloučenou! 

Jak?  

5 záhad kolem smrti Bartošové. Rychtář přiznal, že upravil dopis na rozloučenou! Jak? 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/5-zahad-

kolem-smrti-bartosove-rychtar-priznal-ze-upravil-dopis-na-rozloucenou-jak 

 

37. Tohle je muž, který brutálně napadl Rychtáře! Znáte ho? Sdílejte!!!  

Tohle je muž, který brutálně napadl Rychtáře! Znáte ho? Sdílejte!!!. Extra.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/tohle-je-muz-ktery-brutalne-

napadl-rychtare-znate-ho 
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38. Frackovo okénko: Poděkování iDnes.cz za lekci v tom, jak se dělá online bulvár  

Frackovo okénko: Poděkování iDnes.cz za lekci v tom, jak se dělá online bulvár. 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/frackovo-

okenko-podekovani-idnes-cz-za-lekci-v-tom-jak-se-dela-online-bulvar 

 

39. Takhle vypadal Rychtář po brutálním útoku agresivního plešouna! Jak zní verdikt 

lékařů?  

Takhle vypadal Rychtář po brutálním útoku agresivního plešouna! Jak zní verdikt 

lékařů? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/takhle-vypadal-rychtar-po-brutalnim-utoku-agresivniho-plesouna-

jak-zni-verdikt-lekaru 

 

40. Smrt Bartošové vyřešena: Selský synek Jágr zveřejnil, kdo má na vraždě podíl!  

Smrt Bartošové vyřešena: Selský synek Jágr zveřejnil, kdo má na vraždě podíl!. 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/smrt-

bartosove-vyresena-selsky-synek-jagr-zverejnil-kdo-ma-na-vrazde-podil 

 

41. Bartošová pomoc ve skutečnosti nechtěla, říká psycholog! Co nám ještě napsal o 

sebevrazích?  

Bartošová pomoc ve skutečnosti nechtěla, říká psycholog! Co nám ještě napsal o 

sebevrazích? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/bartosova-pomoc-ve-skutecnosti-nechtela-rika-psycholog-co-nam-

jeste-napsal-o-sebevrazich 

 

42. Mrtvá Bartošová: Další SMS s voláním o pomoc! Je opilý a bojím se ho, psala 

zoufalá! A to není vše... 

Mrtvá Bartošová: Další SMS s voláním o pomoc! Je opilý a bojím se ho, psala zoufalá! 

A to není vše.. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/mrtva-bartosova-dalsi-sms-s-volanim-o-pomoc-je-opily-a-bojim-

se-ho-psala-zoufala-a-to-neni-vse 

 

43. Lidé na Facebooku se dočista zcvokli! Draží se Bartošové NOHA a trhlá Lucka 

Vondrajda ruší kvůli Ivetě premiéru klipu! Proč? 
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Lidé na Facebooku se dočista zcvokli! Draží se Bartošové NOHA a trhlá Lucka 

Vondrajda ruší kvůli Ivetě premiéru klipu! Proč? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-

13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/lide-na-facebooku-se-docista-zcvokli-drazi-se-

bartosove-noha-a-trhla-lucka-vondrajda-rusi-kvuli-ivete-premieru-klipu-proc 

 

44. Tohle že je pieta? Opilý Rychtář lezl na koleje, kde se zabila Iveta, a choval se jako 

smyslů zbavený. Co se stalo? 

Tohle že je pieta? Opilý Rychtář lezl na koleje, kde se zabila Iveta, a choval se jako 

smyslů zbavený. Co se stalo? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/tohle-ze-je-pieta-opily-rychtar-lezl-na-koleje-kde-se-zabila-iveta-a-

choval-se-jako-smyslu-zbaveny-co-se-stalo 

 

45. Pohřeb Ivety se mění ve frašku: Všichni proti Rychtářovi! Servou se nad jejími 

ostatky? 

Pohřeb Ivety se mění ve frašku: Všichni proti Rychtářovi! Servou se nad jejími ostatky? 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/pohreb-

ivety-se-meni-ve-frasku-vsichni-proti-rychtarovi-servou-se-nad-jejimi-ostatky 

 

46. Místo poslední tragédie Ivety Bartošové: Rychtáře tam málem srazil vlak, její 

fanoušek se tam chtěl v noci také zabít! 

Místo poslední tragédie Ivety Bartošové: Rychtáře tam málem srazil vlak, její fanoušek 

se tam chtěl v noci také zabít!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/misto-posledni-tragedie-ivety-bartosove-rychtare-tam-malem-

srazil-vlak-jeji-fanousek-se-tam-chtel-v-noci-take-zabit/galerie/3 

 

47. Z Rychtáře se může stát milionář! Vzdal se domu po Ivetě, jenže je tu ještě něco! 

Z Rychtáře se může stát milionář! Vzdal se domu po Ivetě, jenže je tu ještě něco!. 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/z-rychtare-

se-muze-stat-milionar-vzdal-se-domu-po-ivete-jenze-je-tu-jeste-neco 

 

48. Tohle šílené video teď hýbe světem českého internetu: Podívejte se na hardcore 

remix s rozzuřeným Macurou! 

Tohle šílené video teď hýbe světem českého internetu: Podívejte se na hardcore remix s 

rozzuřeným Macurou!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 



   

 

102 

  

http://www.extra.cz/tohle-silene-video-ted-hybe-svetem-ceskeho-internetu-podivejte-se-

na-hardcore-remix-s-rozzurenym-macurou 

 

49. Bartošová dnes v exkluzivním videu šokovala: Roztřeseným hlasem se rozpovídala, 

jak ji Rychtář ničil. Jak to bylo doopravdy? 

Bartošová dnes v exkluzivním videu šokovala: Roztřeseným hlasem se rozpovídala, jak 

ji Rychtář ničil. Jak to bylo doopravdy? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. 

Dostupné z: http://www.extra.cz/bartosova-dnes-v-exkluzivnim-videu-sokovala-

roztresenym-hlasem-se-rozpovidala-jak-ji-rychtar-nicil-ale-nebylo-to-jinak 

 

50. Ulice očima odborníka Novotného: Nyklová sprostě přežila, svatba se povedla a 

další špatné zprávy... 

Ulice očima odborníka Novotného: Nyklová sprostě přežila, svatba se povedla a další 

špatné zprávy.. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/ulice-ocima-odbornika-novotneho-nyklova-sproste-prezila-svatba-

se-povedla-a-dalsi-spatne-zpravy 

 

51. Josef Rychtář po sebevraždě Ivety Bartošové vyhrožuje Martuccimu: Hrabě na něj 

podal trestní oznámení za tyhle sprosťárny! 

Josef Rychtář po sebevraždě Ivety Bartošové vyhrožuje Martuccimu: Hrabě na něj 

podal trestní oznámení za tyhle sprosťárny!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. 

Dostupné z: http://www.extra.cz/josef-rychtar-po-sebevrazde-ivety-bartosove-

vyhrozuje-martuccimu-hrabe-na-nej-podal-trestni-oznameni-za-tyhle-sprostarny 

 

52. Vezme ho zpět? Rychtář chce po smrti Ivety zpátky k exmanželce, víme, kde bude 

spát! 

Vezme ho zpět? Rychtář chce po smrti Ivety zpátky k exmanželce, víme, kde bude 

spát!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/vezme-ho-zpet-rychtar-chce-po-smrti-ivety-zpatky-k-exmanzelce-

vime-kde-bude-spat 

 

53. Pro dopis, který Iveta psala synu Arturovi, si k Rychtářovi přijela kriminální policie! 

Půjde sedět? 



   

 

103 

  

Pro dopis, který Iveta psala synu Arturovi, si k Rychtářovi přijela kriminální policie! 

Půjde sedět? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/pro-dopis-ktery-iveta-psala-synu-arturovi-si-k-rychtarovi-prijela-

kriminalni-policie-pujde-sedet 

 

54. Detektivové, pozor: Porovnejte písmo Bartošové pár dnů před sebevraždou a 3 roky 

zpátky! Vidíte ten rozdíl? 

Detektivové, pozor: Porovnejte písmo Bartošové pár dnů před sebevraždou a 3 roky 

zpátky! Vidíte ten rozdíl? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/detektivove-pozor-porovnejte-pismo-bartosove-par-dnu-pred-

sebevrazdou-a-3-roky-zpatky-vidite-ten-rozdil 

 

55. Výsledky pitvy vyloučily poslední pochybnosti: Na smrt Bartošové neměly vliv léky 

ani alkohol! 

Výsledky pitvy vyloučily poslední pochybnosti: Na smrt Bartošové neměly vliv léky ani 

alkohol!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/vysledky-pitvy-vyloucily-posledni-pochybnosti-na-smrt-bartosove-

nemely-vliv-leky-ani-alkohol 

 

56. Retro eXtra: Iveta Bartošová jako česká Madonna! Takhle nádherná zpěvačka 

zářila, když jí bylo pouhých 25 let! 

Retro eXtra: Iveta Bartošová jako česká Madonna! Takhle nádherná zpěvačka zářila, 

když jí bylo pouhých 25 let!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/retro-extra-iveta-bartosova-jako-ceska-madonna-takhle-nadherna-

zpevacka-zarila-kdyz-ji-bylo-pouhych-25-let 

 

57. Je tohle vůbec možné? České dráhy budou po rodině Ivety Bartošové chtít 

odškodnění za zpoždění vlaků! 

Je tohle vůbec možné? České dráhy budou po rodině Ivety Bartošové chtít odškodnění 

za zpoždění vlaků!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/je-tohle-vubec-mozne-ceske-drahy-budou-po-rodine-ivety-

bartosove-chtit-odskodneni-za-zpozdeni-vlaku 
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58. Česko pořádá hon na Rychtáře: Za smrt Ivety může on, říkají. O co je ale Macura 

lepší? 

Česko pořádá hon na Rychtáře: Za smrt Ivety může on, říkají. O co je ale Macura lepší? 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/cesko-

porada-hon-na-rychtare-za-smrt-ivety-muze-on-rikaji-o-co-je-ale-macura-lepsi 

 

59. Tisíc a jeden hejt Mařky Rosákové: Hejt obyčejného slušného člověka 

Tisíc a jeden hejt Mařky Rosákové: Hejt obyčejného slušného člověka. Extra.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/tisic-a-jeden-hejt-

marky-rosakove-hejt-obycejneho-slusneho-cloveka 

 

60. Nekompromisní Bartošová: Takhle se zpěvačka před třemi lety vytrvale domáhala 

doutníku, máme video 

Nekompromisní Bartošová: Takhle se zpěvačka před třemi lety vytrvale domáhala 

doutníku, máme video. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/nekompromisni-bartosova-takhle-se-zpevacka-pred-tremi-lety-

vytrvale-domahala-doutniku-mame-video 

 

61. Legendární bitky Rychtáře s Macurou nejspíš vstoupí do dějin: Tohle je 5 jejich 

nejlepších podob! 

Legendární bitky Rychtáře s Macurou nejspíš vstoupí do dějin: Tohle je 5 jejich 

nejlepších podob!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/legendarni-bitky-rychtare-s-macurou-nejspis-vstoupi-do-dejin-

tohle-je-5-jejich-nejlepsich-podob 

 

62. Poslední děsivá slova, která Bartošová nazpívala: "A co teď dál? Jsem unavená, 

stane se, co má se stát!" 

Poslední děsivá slova, která Bartošová nazpívala: "A co teď dál? Jsem unavená, stane 

se, co má se stát!". Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/posledni-desiva-slova-ktera-bartosova-nazpivala-a-co-ted-dal-jsem-

unavena-stane-se-co-ma-se-stat 

 

63. 5 věcí, které Rychtář pokazil: Tohle je důkaz, kdy zapíral, že je Iveta alkoholička a 

ještě víc! 
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5 věcí, které Rychtář pokazil: Tohle je důkaz, kdy zapíral, že je Iveta alkoholička a ještě 

víc!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 5 věcí, které Rychtář 

pokazil: Tohle je důkaz, kdy zapíral, že je Iveta alkoholička a ještě víc! 

 

64. Praha vyhlásila stav obležení, policie má pohotovost: Leo Beránek je volný, nahradí 

Bartošovou?  

Praha vyhlásila stav obležení, policie má pohotovost: Leo Beránek je volný, nahradí 

Bartošovou? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/praha-vyhlasila-stav-oblezeni-policie-ma-pohotovost-leo-beranek-

je-volny-nahradi-bartosovou 

 

65. Rychtář posílá Martuccimu vulgární SMS, italský hrabě z něj strach nemá a jel před 

jeho dům. Co tam dělal? 

Rychtář posílá Martuccimu vulgární SMS, italský hrabě z něj strach nemá a jel před 

jeho dům. Co tam dělal? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/rychtar-posila-martuccimu-vulgarni-sms-italsky-hrabe-z-nej-strach-

nema-a-jel-pred-jeho-dum-co-tam-delal 

 

66. Rychtář vyvěsil u domu Ivety parte! Co na něm je? Budete zírat! 

Rychtář vyvěsil u domu Ivety parte! Co na něm je? Budete zírat!. Extra.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/rychtar-vyvesil-u-domu-ivety-

parte-co-na-nem-je-budete-zirat 

 

67. Musíte slyšet: Rychtářův nezkrácený noční telefonát hraběti po smrti Ivety! 

Výhrůžky, které v něm zazní, berou dech! 

Musíte slyšet: Rychtářův nezkrácený noční telefonát hraběti po smrti Ivety! Výhrůžky, 

které v něm zazní, berou dech!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/musite-slyset-rychtaruv-nezkraceny-nocni-telefonat-hrabeti-po-

smrti-ivety-vyhruzky-ktere-v-nem-zazni-berou-dech 

 

68. Výslech Rychtáře: Kriminálku opustil jen syn. Co se děje? 

Výslech Rychtáře: Kriminálku opustil jen syn. Co se děje? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/vyslech-rychtare-kriminalku-opustil-jen-

syn-co-se-deje 
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69. Dnes už pořádně šokující rozhovor! Iveta Bartošová v něm mluví o "skákání na 

rozjetý vlak"! 

Dnes už pořádně šokující rozhovor! Iveta Bartošová v něm mluví o "skákání na rozjetý 

vlak"!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/dnes-

uz-poradne-sokujici-rozhovor-iveta-bartosova-v-nem-mluvi-o-skakani-na-rozjety-vlak 

 

70. Tenhle podivný seladon se snažil přiživit na smrti Ivety: Sledujte video, ve kterém se 

pustil do vystrašeného Macury! 

Tenhle podivný seladon se snažil přiživit na smrti Ivety: Sledujte video, ve kterém se 

pustil do vystrašeného Macury!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/tenhle-podivny-seladon-se-snazil-prizivit-na-smrti-ivety-sledujte-

video-ve-kterem-se-pustil-do-vystraseneho-macury 

 

71. Exkluzivní pohled do vily Bartošové v Uhříněvsi: Podívejte se, jak to vypadá uvnitř 

chmurného domu! 

Exkluzivní pohled do vily Bartošové v Uhříněvsi: Podívejte se, jak to vypadá uvnitř 

chmurného domu!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/exkluzivni-pohled-do-vily-bartosove-v-uhrinevsi-podivejte-se-jak-

to-vypada-uvnitr-chmurneho-domu 

 

72. Frackovo okénko: 5 věcí, které se určitě stanou na pohřbu Ivety Bartošové!  

Frackovo okénko: 5 věcí, které se určitě stanou na pohřbu Ivety Bartošové!. Extra.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/frackovo-okenko-5-

veci-ktere-se-urcite-stanou-na-pohrbu-ivety-bartosove 

 

73. Pohřeb Bartošové: Ke krematoriu se sjíždějí média a čumilové! Víme, co za chvíli 

vypukne!  

Pohřeb Bartošové: Ke krematoriu se sjíždějí média a čumilové! Víme, co za chvíli 

vypukne!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/pohreb-bartosove-ke-krematoriu-se-sjizdeji-media-a-cumilove-

vime-co-za-chvili-vypukne 
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74. Komentář: Z bludného kruhu závislosti už nevyšli silnější jedinci, než byla Iveta 

Bartošová  

Komentář: Z bludného kruhu závislosti už nevyšli silnější jedinci, než byla Iveta 

Bartošová. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/komentar-z-bludneho-kruhu-zavislosti-uz-nevysli-silnejsi-jedinci-

nez-byla-iveta-bartosova 

 

75. Rychtář má doma část Bartošové (†48): Tohle je kousek mojí Ivety, šokoval! 

Rychtář má doma část Bartošové (†48): Tohle je kousek mojí Ivety, šokoval!. Extra.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/rychtar-ma-doma-

cast-bartosove-48-tohle-je-kousek-moji-ivety-sokoval 

 

76. Máme video, kde mluví Bartošová o týrání Rychtářem: Poslechněte si její výpověď! 

Máme video, kde mluví Bartošová o týrání Rychtářem: Poslechněte si její výpověď!. 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/mame-video-

kde-mluvi-bartosova-o-tyrani-rychtarem-poslechnete-si-jeji-vypoved 

 

77. Tahle píseň Bartošové budí silné emoce i po letech: Najdou díky ní fanoušci smíření 

s krutou smrtí své modly? 

Tahle píseň Bartošové budí silné emoce i po letech: Najdou díky ní fanoušci smíření s 

krutou smrtí své modly? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/tahle-pisen-bartosove-budi-silne-emoce-i-po-letech-najdou-diky-ni-

fanousci-smireni-s-krutou-smrti-sve-modly 

 

78. Artur rozhodl o osudu domu v Uhříněvsi, Rychtář se vrací k exmanželce! Kdo bude 

ve vile po Ivetě nakonec bydlet? 

Artur rozhodl o osudu domu v Uhříněvsi, Rychtář se vrací k exmanželce! Kdo bude ve 

vile po Ivetě nakonec bydlet? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/artur-rozhodl-o-osudu-domu-v-uhrinevsi-rychtar-se-vraci-k-

exmanzelce-kdo-bude-ve-vile-po-ivete-nakonec-bydlet 

 

 

79. To snad ne! Rychtář se zbavuje věcí po Bartošové. Někdo vlezl do popelnice a tam 

se našly skvosty 
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To snad ne! Rychtář se zbavuje věcí po Bartošové. Někdo vlezl do popelnice a tam se 

našly skvosty. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/to-snad-ne-rychtar-se-zbavuje-veci-po-bartosove-nekdo-vlezl-do-

popelnice-a-tam-se-nasly-skvosty 

 

80. Iveta Bartošová (†48) má už dvě parte! Kdo vyrobí třetí? A co by na něm bylo? 

Iveta Bartošová (†48) má už dvě parte! Kdo vyrobí třetí? A co by na něm bylo? Extra.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/iveta-bartosova-48-

ma-uz-dve-parte-kdo-vyrobi-treti-a-co-by-na-nem-bylo 

 

81. Další šílená slavomanka: Tato žena teď jede ve vile Bartošové švédskou trojku s  

Rychtářem a zvukařem Standou! 

Další šílená slavomanka: Tato žena teď jede ve vile Bartošové švédskou trojku s 

Rychtářem a zvukařem Standou!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/dalsi-silena-slavomanka-tato-zena-ted-jede-ve-vile-bartosove-

svedskou-trojku-s-rychtarem-a-zvukarem-standou 

 

82. Zdrcený Zdeněk Macura veřejně vyzývá Ježíše: "Nechtěl bys vzkřísit Ivetu? Je to 

divná smrt!" 

Zdrcený Zdeněk Macura veřejně vyzývá Ježíše: "Nechtěl bys vzkřísit Ivetu? Je to divná 

smrt!". Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/zdrceny-zdenek-macura-verejne-vyzyva-jezise-nechtel-bys-

vzkrisit-ivetu-je-to-divna-smrt 

 

83. Další neuvěřitelný telefonát, který se neměl dostat ven! Rychtář čelí podezření: 

Ztopil Ivetě peníze od Martucciho otce? 

Další neuvěřitelný telefonát, který se neměl dostat ven! Rychtář čelí podezření: Ztopil 

Ivetě peníze od Martucciho otce? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/dalsi-neuveritelny-telefonat-ktery-se-nemel-dostat-ven-rychtar-celi-

podezreni-ztopil-ivete-penize-od-martucciho-otce 

 

84. Rychtáře opět označili za vraha! Lidská hyena mu posprejovala hrob, kde by měla 

ležet Iveta! 
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Rychtáře opět označili za vraha! Lidská hyena mu posprejovala hrob, kde by měla ležet 

Iveta!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/rychtare-opet-oznacili-za-vraha-lidska-hyena-mu-posprejovala-

hrob-kde-by-mela-lezet-iveta 

 

85. U Rychtáře je opět kriminálka: Řeší tajemství proutěného košíku! Kde je, co v něm 

asi bylo a ukradl ho někdo od dráhy, nebo místní? 

U Rychtáře je opět kriminálka: Řeší tajemství proutěného košíku! Kde je, co v něm asi 

bylo a ukradl ho někdo od dráhy, nebo místní? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. 

Dostupné z: http://www.extra.cz/u-rychtare-je-opet-kriminalka-resi-tajemstvi-

prouteneho-kosiku-kde-je-co-v-nem-asi-bylo-a-ukradl-ho-nekdo-od-drahy-nebo-mistni 

 

86. Děsivá shoda okolností: Tohle video s Bartošovou a Krausem zveřejnili přesně rok 

před její sebevraždou! 

Děsivá shoda okolností: Tohle video s Bartošovou a Krausem zveřejnili přesně rok před 

její sebevraždou!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/desiva-shoda-okolnosti-tohle-video-s-bartosovou-a-krausem-

zverejnili-presne-rok-pred-jeji-sebevrazdou 

 

87. Burcující kultovní video na záchranu lidí s diagnózou, co měla Bartošová: Má cenu 

je zachránit! 

Burcující kultovní video na záchranu lidí s diagnózou, co měla Bartošová: Má cenu je 

zachránit!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/burcujici-kultovni-video-na-zachranu-lidi-s-diagnozou-co-mela-

bartosova-ma-cenu-je-zachranit 

 

88. Bartošová uzavřela tučnou životní pojistku: Rychtáře už den po její smrti zajímalo, 

kolik by mohl shrábnout! 

Bartošová uzavřela tučnou životní pojistku: Rychtáře už den po její smrti zajímalo, 

kolik by mohl shrábnout!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/bartosova-uzavrela-tucnou-zivotni-pojistku-rychtare-uz-den-po-

jeji-smrti-zajimalo-kolik-by-mohl-shrabnout 
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89. Rychtář už se chystá na pohřeb! Známe další kroky, které vdovec po Bartošové 

podnikl 

Rychtář už se chystá na pohřeb! Známe další kroky, které vdovec po Bartošové podnikl. 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/rychtar-uz-

se-chysta-na-pohreb-zname-dalsi-kroky-ktere-vdovec-po-bartosove-podnikl 

 

90. Proti Rychtářovi se postavil už i tajemný Lesní muž: "Tohle bude mít dohru!" slibuje 

Bartošové 

Proti Rychtářovi se postavil už i tajemný Lesní muž: "Tohle bude mít dohru!" slibuje 

Bartošové. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/proti-rychtarovi-se-postavil-uz-i-tajemny-lesni-muz-tohle-bude-

mit-dohru-slibuje-bartosove 

 

91. Drsné obvinění: Rychtář má podle syna podíl na smrti Bartošové. Co všechno řekl o 

svém otci? 

Drsné obvinění: Rychtář má podle syna podíl na smrti Bartošové. Co všechno řekl o 

svém otci? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/drsne-obvineni-rychtar-ma-podle-syna-podil-na-smrti-bartosove-

co-vsechno-rekl-o-svem-otci 

 

92. Obskurní fanynka Bartošové Naďa v šíleném videu: Takhle kdysi chtěla prorazit v 

šoubyznysu! 

Obskurní fanynka Bartošové Naďa v šíleném videu: Takhle kdysi chtěla prorazit v 

šoubyznysu!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/obskurni-fanynka-bartosove-nada-v-silenem-videu-takhle-kdysi-

chtela-prorazit-v-soubyznysu 

 

93. Další drama v Uhříněvsi! Rychtář má znovu oplétačky s policií, tentokrát jsou ve 

hře hřbitovní svíčky! 

Další drama v Uhříněvsi! Rychtář má znovu oplétačky s policií, tentokrát jsou ve hře 

hřbitovní svíčky!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/dalsi-drama-v-uhrinevsi-rychtar-ma-znovu-opletacky-s-policii-

tentokrat-jsou-ve-hre-hrbitovni-svicky 
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94. Zítra pohřbí Ivetu (†48): Ta atakuje zájmem obřad Václava Havla! Kdo bude vítěz? 

Zítra pohřbí Ivetu (†48): Ta atakuje zájmem obřad Václava Havla! Kdo bude vítěz? 

Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/zitra-pohrbi-

ivetu-48-ta-atakuje-zajmem-o-obrad-vaclava-havla-kdo-bude-vitez 

 

95. Víme první: Detektiv Jágr na pohřeb Ivety nepřijede, ač odhalil její vrahy! Známe 

důvod! 

Víme první: Detektiv Jágr na pohřeb Ivety nepřijede, ač odhalil její vrahy! Známe 

důvod!. Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/vime-prvni-detektiv-jagr-na-pohreb-ivety-neprijede-ac-odhalil-jeji-

vrahy-zname-duvod 

 

96. Bartošová možná žije! Šumperk dal naději zlomenému národu! Zruší Rychtář dnešní 

pohřeb? 

Bartošová možná žije! Šumperk dal naději zlomenému národu! Zruší Rychtář dnešní 

pohřeb? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/bartosova-mozna-zije-sumperk-dal-nadeji-zlomenemu-narodu-

zrusi-rychtar-dnesni-pohreb 

 

97. Pohřeb Ivety: Pomeje, Emil, Vladko a Bendig se neukážou, Macura má poslední 

šanci na sebe upozornit! Přijde se slavomankou Evou? 

Pohřeb Ivety: Pomeje, Emil, Vladko a Bendig se neukážou, Macura má poslední šanci 

na sebe upozornit! Přijde se slavomankou Evou? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-

13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/pohreb-ivety-pomeje-emil-vladko-a-bendig-se-

neukazou-macura-ma-posledni-sanci-na-sebe-upozornit-prijde-se-slavomankou-evou 

 

98. Skandál: ČT neodvysílá přímý přenos z pohřbu Ivety! Havla vysílali, Bartošovou ne, 

PROČ? 

Skandál: ČT neodvysílá přímý přenos z pohřbu Ivety! Havla vysílali, Bartošovou ne, 

PROČ? Extra.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: 

http://www.extra.cz/skandal-ct-neodvysila-primy-prenos-z-pohrbu-ivety-havla-vysilali-

bartosovou-ne-proc 

 

99. Rychtář dnes pohřbil Bartošovou (†48): Tohle si Iveta nezasloužila! 
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Rychtář dnes pohřbil Bartošovou (†48): Tohle si Iveta nezasloužila!. Extra.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.extra.cz/rychtar-dnes-pohrbil-

bartosovou-48-tohle-si-iveta-nezaslouzila 

 

 

Příloha č. 9: Chronologický přehled článků ze sledovaného období na serveru 

Blesk.cz 

 

1. Sebevražda Bartošové: Rychtářovi napsala dopis na rozloučenou 

Sebevražda Bartošové: Rychtářovi napsala dopis na rozloučenou. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248440/sebevrazda-bartosove-rychtarovi-napsala-dopis-na-rozloucenou.html 

 

2. KONDOLENCE: Zemřela Iveta Bartošová: Pošlete jí vzkaz do nebe 

KONDOLENCE: Zemřela Iveta Bartošová: Pošlete jí vzkaz do nebe. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248448/kondolence-zemrela-iveta-bartosova-poslete-ji-vzkaz-do-nebe.html 

 

3. Smutné: Slavné ženy, které zničily deprese, alkohol či drogy! 

Smutné: Slavné ženy, které zničily deprese, alkohol či drogy!. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-

vip/191077/smutne-slavne-zeny-ktere-znicily-deprese-alkohol-ci-drogy.html 

 

4. Potkala jsem Bartošovou, když šla k vlaku! 

Potkala jsem Bartošovou, když šla k vlaku!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248475/potkala-

jsem-bartosovou-kdyz-sla-k-vlaku.html 

 

5. Bartošová zvolila stejnou smrt jako její láska Sepéši a ve stejný den! 

Bartošová zvolila stejnou smrt jako její láska Sepéši a ve stejný den!. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-
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bartosove/248469/bartosova-zvolila-stejnou-smrt-jako-jeji-laska-sepesi-a-ve-stejny-

den.html 

 

6. Poslední rozhovor Ivety Bartošové (†48): Už tehdy tušila smrt... 

Poslední rozhovor Ivety Bartošové (†48): Už tehdy tušila smrt.. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248470/posledni-rozhovor-ivety-bartosove-48-uz-tehdy-tusila-smrt.html 

 

7. Zdeněk Macura řval v agónii: Rychtář je vrah! Zabil Ivetu.... 

Zdeněk Macura řval v agónii: Rychtář je vrah! Zabil Ivetu.. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248459/zdenek-macura-rval-v-agonii-rychtar-je-vrah-zabil-ivetu.html 

 

8. Lucka Vondráčková o Bartošové: Odešla příliš brzy! Snad má konečně klid 

Lucka Vondráčková o Bartošové: Odešla příliš brzy! Snad má konečně klid. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248453/lucka-vondrackova-o-bartosove-odesla-prilis-brzy-snad-

ma-konecne-klid.html 

 

9. Bartošová: Krásná holka, která neměla štěstí na chlapy! 

Bartošová: Krásná holka, která neměla štěstí na chlapy!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248485/bartosova-krasna-holka-ktera-nemela-stesti-na-chlapy.html 

 

10. Sebevražda Ivety Bartošové (†48): Svou smrt plánovala? 

Sebevražda Ivety Bartošové (†48): Svou smrt plánovala? Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248507/sebevrazda-ivety-bartosove-48-svou-smrt-planovala.html 

 

11. Příběh Ivety Bartošové: Popová princezna s polámanými křídly 
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Příběh Ivety Bartošové: Popová princezna s polámanými křídly. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248513/pribeh-ivety-bartosove-popova-princezna-s-polamanymi-kridly.html 

 

12. Sebevražda Bartošové: Skočila pod vlak! Artur přijel na místo tragédie! 

Sebevražda Bartošové: Skočila pod vlak! Artur přijel na místo tragédie!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248424/sebevrazda-bartosove-skocila-pod-vlak-artur-prijel-na-

misto-tragedie.html 

 

13. Dramatické záběry Rychtáře na místě smrti Bartošové: Skácel se u stromu! 

Dramatické záběry Rychtáře na místě smrti Bartošové: Skácel se u stromu!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248545/dramaticke-zabery-rychtare-na-miste-smrti-bartosove-

skacel-se-u-stromu.html 

 

14. Uplakaný Rychtář utekl z Bohnic domů! Slzy pro Ivetu a vztek! 

Uplakaný Rychtář utekl z Bohnic domů! Slzy pro Ivetu a vztek!. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248484/uplakany-rychtar-utekl-z-bohnic-domu-slzy-pro-ivetu-a-vztek.html 

 

15. Bartošová před sebevraždou: Chtěla rozvod! Chodila za jiným mužem! 

Bartošová před sebevraždou: Chtěla rozvod! Chodila za jiným mužem!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248544/bartosova-pred-sebevrazdou-chtela-rozvod-chodila-za-

jinym-muzem.html 

 

16. Hysterický záchvat před domem Bartošové (†48): Ukažte mi toho vraha, řval 

Macura! 

Hysterický záchvat před domem Bartošové (†48): Ukažte mi toho vraha, řval Macura!. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 
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http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248568/hystericky-zachvat-

pred-domem-bartosove-48-ukazte-mi-toho-vraha-rval-macura.html 

 

17. Dopis na rozloučenou pro Artura: Iveta ho napsala čtyři dny před smrtí! 

Dopis na rozloučenou pro Artura: Iveta ho napsala čtyři dny před smrtí!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248574/dopis-na-rozloucenou-pro-artura-iveta-ho-napsala-ctyri-

dny-pred-smrti.html 

 

18. Návrat Rychtáře na místo smrti: Položil Ivetě na koleje kytici růží 

Návrat Rychtáře na místo smrti: Položil Ivetě na koleje kytici růží. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248588/navrat-rychtare-na-misto-smrti-polozil-ivete-na-koleje-kytici-

ruzi.html 

 

19. Iveta Bartošová? Příběh šílené princezny je mementem pro jiné  

Iveta Bartošová? Příběh šílené princezny je mementem pro jiné. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-komentare-

frantisky/248617/iveta-bartosova-pribeh-silene-princezny-je-mementem-pro-jine.html 

 

20. Její sebevražda je vzkaz Rychtářovi, tvrdí léčitel Ivety Bartošové  

Její sebevražda je vzkaz Rychtářovi, tvrdí léčitel Ivety Bartošové. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248521/jeji-sebevrazda-je-vzkaz-rychtarovi-tvrdi-lecitel-ivety-bartosove.html 

 

21. Sebevražda Ivety Bartošové: Manžel ztropil scénu na patologii  

Sebevražda Ivety Bartošové: Manžel ztropil scénu na patologii. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248638/sebevrazda-ivety-bartosove-manzel-ztropil-scenu-na-patologii.html 
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22. Vondráčková o Ivetě Bartošové: Nikdo nemá právo vzít si život!  

Vondráčková o Ivetě Bartošové: Nikdo nemá právo vzít si život!. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip-

rozhovory/248644/vondrackova-o-ivete-bartosove-nikdo-nema-pravo-vzit-si-zivot.html 

 

23. Jak šel čas s Ivetou Bartošovou? Něžná blondýnka, matka i nešťastnice  

Jak šel čas s Ivetou Bartošovou? Něžná blondýnka, matka i nešťastnice. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-

vip/248669/jak-sel-cas-s-ivetou-bartosovou-nezna-blondynka-matka-i-nestastnice.html 

 

24. Zoufalý telefonát Ivety Bartošové před smrtí. Bála se Pepy, prosila o pomoc  

Zoufalý telefonát Ivety Bartošové před smrtí. Bála se Pepy, prosila o pomoc. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248710/zoufaly-telefonat-ivety-bartosove-pred-smrti-bala-se-

pepy-prosila-o-pomoc.html 

 

25. Den po smrti Bartošové navštívil Rychtář vnoučka: Babička nám odešla, Honzíku!  

Den po smrti Bartošové navštívil Rychtář vnoučka: Babička nám odešla, Honzíku!. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248805/den-po-smrti-

bartosove-navstivil-rychtar-vnoucka-babicka-nam-odesla-honziku.html 

 

26. Hádka o pohřeb Bartošové! Štaidl brání přání Artura před Rychtářem  

Hádka o pohřeb Bartošové! Štaidl brání přání Artura před Rychtářem. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248606/hadka-o-pohreb-bartosove-staidl-brani-prani-artura-pred-

rychtarem.html 

 

27. První foto Artura po sebevraždě Ivety Bartošové (†48): Na pohřeb nepřijdu, 

maminko!  
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První foto Artura po sebevraždě Ivety Bartošové (†48): Na pohřeb nepřijdu, maminko!. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248837/ladislav-staidl-

exkluzivne-artura-usetrim-traumatu-z-verejneho-pohrbu.html 

 

28. Bojím se ho! Iveta Bartošová posílala před smrtí zoufalé esemesky. Bylo to volání o 

pomoc  

Bojím se ho! Iveta Bartošová posílala před smrtí zoufalé esemesky. Bylo to volání o 

pomoc. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248600/bojim-se-ho-iveta-

bartosova-posilala-pred-smrti-zoufale-esemesky-bylo-to-volani-o-pomoc.html 

 

29. Smrt Ivety Bartošové (†48): Byla fenomén... chudák Artur, truchlí Janeček  

Smrt Ivety Bartošové (†48): Byla fenomén.. chudák Artur, truchlí Janeček. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248577/smrt-ivety-bartosove-48-byla-fenomen-chudak-artur-

truchli-janecek.html 

 

30. Mrtvou Ivetu ukázali Rychtářovi mladšímu. Poznal ji až podle jizvy na břiše  

Mrtvou Ivetu ukázali Rychtářovi mladšímu. Poznal ji až podle jizvy na břiše. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248680/mrtvou-ivetu-ukazali-rychtarovi-mladsimu-poznal-ji-az-

podle-jizvy-na-brise.html 

 

31. Macura a Rychtář se drsně porvali před Ivetiným domem! Pošlapali její památku!  

Macura a Rychtář se drsně porvali před Ivetiným domem! Pošlapali její památku!. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248738/macura-a-rychtar-se-

drsne-porvali-pred-ivetinym-domem-poslapali-jeji-pamatku.html 

 

32. Rychtář se vrátil na koleje: Pak se porval s Macurou!  



   

 

118 

  

Rychtář se vrátil na koleje: Pak se porval s Macurou!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248715/rychtar-se-vratil-na-koleje-pak-se-porval-s-macurou.html 

 

33. Exekuce na domov, kde Iveta prožila posledních 13 let života: Vystěhují Rychtáře?  

Exekuce na domov, kde Iveta prožila posledních 13 let života: Vystěhují Rychtáře? 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248589/exekuce-na-domov-

kde-iveta-prozila-poslednich-13-let-zivota-vystehuji-rychtare.html 

 

34. Uzavřený kruh symbolizuje vězení a bezradnost, rozebral Ivetin obraz psycholog  

Uzavřený kruh symbolizuje vězení a bezradnost, rozebral Ivetin obraz psycholog. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248739/uzavreny-kruh-

symbolizuje-vezeni-a-bezradnost-rozebral-ivetin-obraz-psycholog.html 

 

35. Rychtářův temný scénář: Ivetu pohřbí ve svatebních šatech  

Rychtářův temný scénář: Ivetu pohřbí ve svatebních šatech. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248773/rychtaruv-temny-scenar-ivetu-pohrbi-ve-svatebnich-satech.html 

 

36. Štaidlův kamarád: Ta k*rva Rychtář pohřbem zničí i Artura!  

Štaidlův kamarád: Ta k*rva Rychtář pohřbem zničí i Artura!. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248798/staidluv-kamarad-ta-k-rva-rychtar-pohrbem-znici-i-artura.html 

 

37. Platí dopis Arturovi jako závěť? Odpovídá OMBUDSMAN Blesku!  

Platí dopis Arturovi jako závěť? Odpovídá OMBUDSMAN Blesku!. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248734/plati-dopis-arturovi-jako-zavet-odpovida-ombudsman-blesku.html 

Naposledy s Ivetou: Rušila koncerty, promluvila v televizi, pochovala si vnoučka  
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38. Iveta, Sepéši, Rychtář, Artur: Spojuje je osudové číslo 11! To nemůže být náhoda, 

říká numeroložka  

Iveta, Sepéši, Rychtář, Artur: Spojuje je osudové číslo 11! To nemůže být náhoda, říká 

numeroložka. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248769/iveta-sepesi-rychtar-

artur-spojuje-je-osudove-cislo-11-to-nemuze-byt-nahoda-rika-numerolozka.html 

 

39. Grafoložka o Ivetině dopisu Arturovi: Datum připsal někdo jiný! Je vůbec pravý?  

Grafoložka o Ivetině dopisu Arturovi: Datum připsal někdo jiný! Je vůbec pravý? 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248694/grafolozka-o-ivetine-

dopisu-arturovi-datum-pripsal-nekdo-jiny-je-vubec-pravy.html 

 

40. Děti slavných: Jak se vyrovnávaly se smrtí rodičů?  

Děti slavných: Jak se vyrovnávaly se smrtí rodičů? Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip-ze-zivota-

hvezd/248480/deti-slavnych-jak-se-vyrovnavaly-se-smrti-rodicu.html 

 

41. Nejslavnější české čarodějnice. Tyhle celebrity by ve středověku upálily!  

Nejslavnější české čarodějnice. Tyhle celebrity by ve středověku upálily!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

ceske-celebrity/248678/nejslavnejsi-ceske-carodejnice-tyhle-celebrity-by-ve-

stredoveku-upalili.html 

 

42. Kde pohřbí Ivetu Bartošovou: Vedle jejího otce ve Frenštátě, nebo Rychtář 

rozhodne jinak?  

Kde pohřbí Ivetu Bartošovou: Vedle jejího otce ve Frenštátě, nebo Rychtář rozhodne 

jinak? Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248832/kde-pohrbi-ivetu-

bartosovou-vedle-jejiho-otce-ve-frenstate-nebo-rychtar-rozhodne-jinak.html 
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43. Sebevražda Ivety Bartošové: Policie spolupracuje s experty na domácí násilí!  

Sebevražda Ivety Bartošové: Policie spolupracuje s experty na domácí násilí!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248866/sebevrazda-ivety-bartosove-policie-spolupracuje-s-

experty-na-domaci-nasili.html 

 

44. Proti Rychtářovi je i maminka Bartošové! Stejně jako Artur nechce veřejný pohřeb  

Proti Rychtářovi je i maminka Bartošové! Stejně jako Artur nechce veřejný pohřeb. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248855/proti-rychtarovi-je-i-

maminka-bartosove-stejne-jako-artur-nechce-verejny-pohreb.html 

 

45. Sebevraždy Ivety Bartošové: Jak poznáte, že se váš blízký chystá k tragickému činu?  

Sebevraždy Ivety Bartošové: Jak poznáte, že se váš blízký chystá k tragickému činu? 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-zdravi/248672/sebevrazdy-ivety-

bartosove-jak-poznate-ze-se-vas-blizky-chysta-k-tragickemu-

cinu.html?fb_comment_id=1446350632271040_1446603402245763#f2683dfdd5b071e 

 

46. Bartošová byla v příšerném stavu! Sjetá léky a pila jen kafe, vzpomíná bubeník z její 

kapely  

Bartošová byla v příšerném stavu! Sjetá léky a pila jen kafe, vzpomíná bubeník z její 

kapely. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248867/bartosova-byla-v-

prisernem-stavu-sjeta-leky-a-pila-jen-kafe-vzpomina-bubenik-z-jeji-kapely.html 

 

47. Rychtář pustil policisty do domu Ivety. A nejen je! 

Rychtář pustil policisty do domu Ivety. A nejen je!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248925/rychtar-pustil-policisty-do-domu-ivety-a-nejen-je.html 
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48. Josefa Rychtáře brutálně zmlátil fanoušek! To máš za Ivetu, křičel 

Josefa Rychtáře brutálně zmlátil fanoušek! To máš za Ivetu, křičel. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248894/josefa-rychtare-brutalne-zmlatil-fanousek-to-mas-za-ivetu-kricel.html 

 

49. Kremaci Ivety zabráním pomocí policie! Rychtář chce zahladit stopy, tvrdí Macura  

Kremaci Ivety zabráním pomocí policie! Rychtář chce zahladit stopy, tvrdí Macura. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248892/kremaci-ivety-

zabranim-pomoci-policie-rychtar-chce-zahladit-stopy-tvrdi-macura.html 

 

50. Zoufalý fanoušek Ivety (†48): Pokusil se o sebevraždu na stejném místě jako ona!  

Zoufalý fanoušek Ivety (†48): Pokusil se o sebevraždu na stejném místě jako ona!. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248928/zoufaly-fanousek-

ivety-48-pokusil-se-o-sebevrazdu-na-stejnem-miste-jako-ona.html 

 

51. Fingovaná bitka? Rychtářův útočník se prý procházel po zahradě domu  

Fingovaná bitka? Rychtářův útočník se prý procházel po zahradě domu. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248919/fingovana-bitka-rychtaruv-utocnik-se-pry-prochazel-po-

zahrade-domu.html 

 

52. Rychtář šokuje: Vrátím se k exmanželce! Přijde o dům, Iveta (†48) napsala závěť na 

Artura  

Rychtář šokuje: Vrátím se k exmanželce! Přijde o dům, Iveta (†48) napsala závěť na 

Artura. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248950/rychtar-sokuje-

vratim-se-k-exmanzelce-prijde-o-dum.html 
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53. Josef Rychtář přiznal, že na dopis pro Artura připsal datum! Proč to udělal? 

Josef Rychtář přiznal, že na dopis pro Artura připsal datum! Proč to udělal? Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248872/josef-rychtar-priznal-ze-na-dopis-pro-artura-pripsal-

datum-proc-to-udelal.html 

 

54. Cimický o Rychtářově podivném truchlení: Snaží se přesvědčit, že za smrt Ivety 

nemůže!  

Cimický o Rychtářově podivném truchlení: Snaží se přesvědčit, že za smrt Ivety 

nemůže!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248775/cimicky-o-

rychtarove-podivnem-truchleni-snazi-se-presvedcit-ze-za-smrt-ivety-nemuze.html 

 

55. Rodina Bartošové promluvila o pohřbu: Rychtář chce divadlo, nepřijdeme  

Rodina Bartošové promluvila o pohřbu: Rychtář chce divadlo, nepřijdeme. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/249037/rodina-bartosove-promluvila-o-pohrbu-rychtar-chce-

divadlo-neprijdeme.html 

 

56. Až 12 let vězení pro Rychtáře? Za nezabránění sebevraždě Bartošové  

Až 12 let vězení pro Rychtáře? Za nezabránění sebevraždě Bartošové. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249011/az-12-let-vezeni-pro-rychtare-za-nezabraneni-sebevrazde-

bartosove.html 

 

57. Jak se Artur dozvěděl o smrti mámy! A kde řekli o sebevraždě Bartošové (†48) 

expartnerovi Štaidlovi  

Jak se Artur dozvěděl o smrti mámy! A kde řekli o sebevraždě Bartošové (†48) 

expartnerovi Štaidlovi. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248924/jak-se-artur-
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dozvedel-o-smrti-mamy-a-kde-rekli-o-sebevrazde-bartosove-48-expartnerovi-

staidlovi.html 

 

58. Martucci žaluje Rychtáře kvůli smrti Ivety Bartošové (†48): Neposkytl jsi jí první 

pomoc! 

Martucci žaluje Rychtáře kvůli smrti Ivety Bartošové (†48): Neposkytl jsi jí první 

pomoc!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249153/martucci-zaluje-

rychtare-kvuli-smrti-ivety-bartosove-48-neposkytl-jsi-ji-prvni-pomoc.html 

 

59. Smrt Ivety Bartošové (†48): Kolik peněz dostane Artur? 250 tisíc ročně!  

Smrt Ivety Bartošové (†48): Kolik peněz dostane Artur? 250 tisíc ročně!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/248952/smrt-ivety-bartosove-48-kolik-penez-dostane-artur-250-

tisic-rocne.html 

 

60. Nejdřív ji mlátil, teď se k ní stěhuje! Rychtář se po smrti Bartošové vrací k 

exmanželce  

Nejdřív ji mlátil, teď se k ní stěhuje! Rychtář se po smrti Bartošové vrací k exmanželce. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249069/nejdriv-ji-mlatil-ted-

se-k-ni-stehuje-rychtar-se-po-smrti-bartosove-vraci-k-exmanzelce.html 

 

61. Kamarádka Bartošové z Bohnic promluvila: Rychtář je haj*l, Iveta se ho bála!  

Kamarádka Bartošové z Bohnic promluvila: Rychtář je haj*l, Iveta se ho bála!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/249099/kamaradka-bartosove-z-bohnic-promluvila-rychtar-je-haj-

l-iveta-se-ho-bala.html 

 

62. Dluh na Ivetině domě je 1,4 milionu! Já to platit nebudu, stěhuju se, říká Rychtář  
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Dluh na Ivetině domě je 1,4 milionu! Já to platit nebudu, stěhuju se, říká Rychtář. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248996/dluh-na-ivetine-

dome-je-1-4-milionu-ja-to-platit-nebudu-stehuju-se-rika-rychtar.html 

 

63. Výzva Rychtáře: Arture, přijď na pohřeb maminky!  

Výzva Rychtáře: Arture, přijď na pohřeb maminky!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249136/vyzva-rychtare-arture-prijd-na-pohreb-maminky.html 

 

64. Proč sahal Rychtář do Ivetiny krve na kolejích? Snaží se zviditelnit, říká Cimický! 

Proč sahal Rychtář do Ivetiny krve na kolejích? Snaží se zviditelnit, říká Cimický!. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249136/vyzva-rychtare-

arture-prijd-na-pohreb-maminky.html 

 

65. Iveta pod vlak skákala už loni! Přiznal Rychtář! Proto věděl, kam poslat policii  

Iveta pod vlak skákala už loni! Přiznal Rychtář! Proto věděl, kam poslat policii. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/249001/iveta-pod-vlak-skakala-uz-loni-priznal-rychtar-proto-

vedel-kam-poslat-policii.html 

 

66. Pochybnosti o rvačce Rychtáře s fanouškem narůstají: Co řekl svědek?  

Pochybnosti o rvačce Rychtáře s fanouškem narůstají: Co řekl svědek? Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/249084/pochybnosti-o-rvacce-rychtare-s-fanouskem-narustaji-co-

rekl-svedek.html 

 

67. Smrt Ivety vyšetřuje 1. oddělení kriminálky! Detektivové zjišťují možnou spoluúčast 

další osoby 
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Smrt Ivety vyšetřuje 1. oddělení kriminálky! Detektivové zjišťují možnou spoluúčast 

další osoby. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248949/smrt-ivety-vysetruje-

1-oddeleni-kriminalky-detektivove-zjistuji-moznou-spoluucast-dalsi-osoby.html 

 

68. Osudoví muži Ivety B.: Přivedli ji k šílenství? 

Osudoví muži Ivety B.: Přivedli ji k šílenství? Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. 

Dostupné z: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip-ze-zivota-

hvezd/201357/osudovi-muzi-ivety-bartosova-privedli-ji-k-silenstvi.html 

 

69. České dráhy chtějí kvůli sebevraždě Bartošové náhradu po příbuzných!  

České dráhy chtějí kvůli sebevraždě Bartošové náhradu po příbuzných!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/249264/ceske-drahy-chteji-kvuli-sebevrazde-bartosove-nahradu-

po-pribuznych.html 

 

70. Expřítel Bartošové Martucci má výčitky: Cítím na sobě kus viny!  

Expřítel Bartošové Martucci má výčitky: Cítím na sobě kus viny!. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249146/expritel-bartosove-martucci-ma-vycitky-citim-na-sobe-kus-viny.html 

 

71. Svědek promluvil o neštěstí Bartošové (†48): Rychtář zabavil Ivetě mobil!  

Svědek promluvil o neštěstí Bartošové (†48): Rychtář zabavil Ivetě mobil!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/249149/svedek-promluvil-o-nestesti-bartosove-48-rychtar-zabavil-

ivete-mobil.html 

 

73. V rakvi musí být krásná! Říká Rychtář, který chce Bartošovou pohřbít ke své rodině!  

V rakvi musí být krásná! Říká Rychtář, který chce Bartošovou pohřbít ke své rodině!. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 
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http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249225/v-rakvi-musi-byt-

krasna-rika-rychtar-ktery-chce-bartosovou-pohrbit-ke-sve-rodine.html 

 

75. Černá můra Dariny Nové se vrací: Rychtář ji chce po smrti Ivety Bartošové znovu 

zničit! 

Černá můra Dariny Nové se vrací: Rychtář ji chce po smrti Ivety Bartošové znovu 

zničit!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249156/cerna-mura-dariny-

nove-se-vraci-rychtar-ji-chce-po-smrti-ivety-bartosove-znovu-znicit.html 

 

76. Věštec Vlastík Plamínek o posledním obrazu Ivety Bartošové (†48): Dala jím 

najevo, na co se chystá...  

Věštec Vlastík Plamínek o posledním obrazu Ivety Bartošové (†48): Dala jím najevo, na 

co se chystá.. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248746/vestec-vlastik-

plaminek-o-poslednim-obrazu-ivety-bartosove-48-dala-jim-najevo-na-co-se-chysta.html 

 

77. Policie vrátila Rychtářovi šaty a šperky, v nichž se Iveta zabila  

Policie vrátila Rychtářovi šaty a šperky, v nichž se Iveta zabila. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249232/policie-vratila-rychtarovi-saty-a-sperky-v-nichz-se-iveta-zabila.html 

 

78. Policie dokončila pitvu! Víme, kdy vydají Ivetino tělo!  

Policie dokončila pitvu! Víme, kdy vydají Ivetino tělo!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249214/policie-dokoncila-pitvu-vime-kdy-vydaji-ivetino-telo.html 

 

79. Artur se dočká malého pohřbu?! Rychtář už bere zpátečku  

Artur se dočká malého pohřbu?! Rychtář už bere zpátečku. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249248/artur-se-docka-maleho-pohrbu-rychtar-uz-bere-zpatecku.html 
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80. Natáčela s Ivetou show o vaření: Den jsem pro ni brečela, říká žena z lidu paní Lída  

Natáčela s Ivetou show o vaření: Den jsem pro ni brečela, říká žena z lidu paní Lída. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249253/natacela-s-ivetou-

show-o-vareni-den-jsem-pro-ni-brecela-rika-zena-z-lidu-pani-lida.html 

 

81. Iveta zoufale hledala lásku! V těchto písních zůstane navždy princeznou!  

Iveta zoufale hledala lásku! V těchto písních zůstane navždy princeznou!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-

vip/249028/iveta-zoufale-hledala-lasku-v-techto-pisnich-zustane-navzdy-

princeznou.html 

 

82. Kruhy na obrazech se postupně uzavíraly: Agrese a bezradnost Ivety se stupňovala, 

říká psycholožka 

Kruhy na obrazech se postupně uzavíraly: Agrese a bezradnost Ivety se stupňovala, říká 

psycholožka hledala lásku! V těchto písních zůstane navždy princeznou!. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/249120/kruhy-na-obrazech-se-postupne-uzaviraly-agrese-a-

bezradnost-ivety-se-stupnovala-rika-psycholozka.html 

  

83. Štaidl měl Ivetě pomoc! Rychtáře bych seřezal, říká v slzách fanoušek  

Štaidl měl Ivetě pomoc! Rychtáře bych seřezal, říká v slzách fanoušek. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/249233/staidl-mel-ivete-pomoc-rychtare-bych-serezal-rika-v-

slzach-fanousek.html 

 

84. Rychtář a Macura na telefonu: Volali si, když Iveta stála na kolejích!  

Rychtář a Macura na telefonu: Volali si, když Iveta stála na kolejích!. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249145/rychtar-a-macura-na-telefonu-volali-si-kdyz-iveta-stala-na-

kolejich.html 
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85. Ivetu potřebuji naposledy obejmout, aby její dušička neodcházela sama, lká Rychtář  

Ivetu potřebuji naposledy obejmout, aby její dušička neodcházela sama, lká Rychtář. 

Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249213/ivetu-potrebuji-

naposledy-obejmout-aby-jeji-dusicka-neodchazela-sama-lka-rychtar.html 

 

86. Drsné obvinění Goldy, chůvy Artura: Iveta tu mohla být, kdyby nebyl Rychtář 

bezcitný!  

Drsné obvinění Goldy, chůvy Artura: Iveta tu mohla být, kdyby nebyl Rychtář 

bezcitný!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248946/drsne-obvineni-

goldy-chuvy-artura-iveta-tu-mohla-byt-kdyby-nebyl-rychtar-bezcitny.html 

 

87. Rychtář prozradil: Dopis pro Artura jsem našel pod polštářem. Proč nic neudělal?  

Rychtář prozradil: Dopis pro Artura jsem našel pod polštářem. Proč nic 

neudělal? Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249193/rychtar-prozradil-

dopis-pro-artura-jsem-nasel-pod-polstarem-proc-nic-neudelal.html 

 

88. Poslední píseň Bartošové před smrtí: Zpívala o sebevraždě? Z jejích slov jde hrůza!  

Poslední píseň Bartošové před smrtí: Zpívala o sebevraždě? Z jejích slov jde 

hrůza!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249332/posledni-pisen-

bartosove-pred-smrti-zpivala-o-sebevrazde-z-jejich-slov-jde-hruza.html 

 

89. Zhroucená Bartošová na utajovaném videu nadává Rychtářovi: Je to hajzl!  

Zhroucená Bartošová na utajovaném videu nadává Rychtářovi: Je to 

hajzl!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249252/zhroucena-

bartosova-na-utajovanem-videu-nadava-rychtarovi-je-to-hajzl.html 
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90. Tomáš Gottlieb, první manažer Bartošové: Už ve dvaceti páchala sebevraždy!  

Tomáš Gottlieb, první manažer Bartošové: Už ve dvaceti páchala 

sebevraždy!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249259/tomas-gottlieb-

prvni-manazer-bartosove-uz-ve-dvaceti-pachala-sebevrazdy.html 

 

91. Smrt Bartošové zasáhla i Ameriku: Byl jsem v šoku, přiznává přítel hudebního bosse 

Janečka  

Smrt Bartošové zasáhla i Ameriku: Byl jsem v šoku, přiznává přítel hudebního bosse 

Janečka. Blesk.cz[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249361/smrt-bartosove-

zasahla-i-ameriku-byl-jsem-v-soku-priznava-pritel-hudebniho-bosse-janecka.html 

 

92. Zneužije Rychtář pohřbu Bartošové? Mohl by ho uspořádat v den svého soudu!  

Zneužije Rychtář pohřbu Bartošové? Mohl by ho uspořádat v den svého 

soudu!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249342/zneuzije-rychtar-

pohrbu-bartosove-mohl-by-ho-usporadat-v-den-sveho-soudu.html 

 

93. Petice za důstojný pohřeb Bartošové: Fanoušci se bouří, Rychtář je hyena!  

Petice za důstojný pohřeb Bartošové: Fanoušci se bouří, Rychtář je 

hyena!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249322/petice-za-dustojny-

pohreb-bartosove-fanousci-se-bouri-rychtar-je-hyena.html 

 

94. Když hvězdy propadnou alkoholu! Tihle, na rozdíl od I. Bartošové, svůj boj s 

démonem zvládly  

Když hvězdy propadnou alkoholu! Tihle, na rozdíl od I. Bartošové, svůj boj s démonem 

zvládly. Blesk.cz[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 
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http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip-ze-zivota-hvezd/248479/kdyz-hvezdy-

propadnou-alkoholu-tihle-na-rozdil-od-i-bartosove-svuj-boj-s-demonem-zvladly.html 

 

95. Tajné video Ivety Bartošové (†48), které neměl nikdo vidět: Tady byla na úplném 

dně!  

Tajné video Ivety Bartošové (†48), které neměl nikdo vidět: Tady byla na úplném 

dně!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249254/tajne-video-ivety-

bartosove-48-ktere-nemel-nikdo-videt-tady-byla-na-uplnem-dne.html 

 

96. Po smrti Bartošové štěkl Rychtář po Martuccim: Ivetu jsem dostal tam, kam jsem 

potřeboval!  

Po smrti Bartošové štěkl Rychtář po Martuccim: Ivetu jsem dostal tam, kam jsem 

potřeboval!. Blesk.cz[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249310/po-smrti-bartosove-

stekl-rychtar-po-martuccim-ivetu-jsem-dostal-tam-kam-jsem-potreboval.html 

 

97. Psycholožka o Rychtářovi: Bál se, že nad Ivetou ztratí moc!  

Psycholožka o Rychtářovi: Bál se, že nad Ivetou ztratí moc!. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/248942/psycholozka-o-rychtarovi-bal-se-ze-nad-ivetou-ztrati-moc.html 

 

98. Celý showbyznys se bouří kvůli pohřbu Ivety: Pochovejte Ivetu v klidu!  

Celý showbyznys se bouří kvůli pohřbu Ivety: Pochovejte Ivetu v 

klidu!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/248948/cely-showbyznys-se-

bouri-kvuli-pohrbu-ivety-pochovejte-ivetu-v-klidu.html 

 

99. Léčitel Saavedra: Iveta měla bloky z dětství. Rychtář to krutě podcenil  

Léčitel Saavedra: Iveta měla bloky z dětství. Rychtář to krutě 

podcenil. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 
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http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249280/lecitel-saavedra-

iveta-mela-bloky-z-detstvi-rychtar-to-krute-podcenil.html 

 

100. Rychtář se na ženy přisává a ničí je, varuje Darinu psycholožka  

Rychtář se na ženy přisává a ničí je, varuje Darinu psycholožka. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249251/rychtar-se-na-zeny-prisava-a-nici-je-varuje-darinu-psycholozka.html 

 

101. Šokující svědectví štábu Ivetiny reality show: Chlast skrytý v limonádách, monokl 

pod okem a prášky v kávě!  

Šokující svědectví štábu Ivetiny reality show: Chlast skrytý v limonádách, monokl pod 

okem a prášky v kávě!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249309/sokujici-svedectvi-

stabu-ivetiny-reality-show-chlast-skryty-v-limonadach-monokl-pod-okem-a-prasky-v-

kave.html 

 

102. Bartošová volala SOS kamarádce: Zbav mě Rychtáře!  

Bartošová volala SOS kamarádce: Zbav mě Rychtáře!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249360/bartosova-volala-sos-kamaradce-zbav-me-rychtare.html 

 

103. Rychtář ustoupil: Pohřeb Bartošové uspořádá podle přání Artura!  

Rychtář ustoupil: Pohřeb Bartošové uspořádá podle přání Artura!. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249578/rychtar-ustoupil-pohreb-bartosove-usporada-podle-prani-artura.html 

 

104. Šílený fanoušek před domem Bartošové: Řval na Macuru, ten se utekl schovat!  

Šílený fanoušek před domem Bartošové: Řval na Macuru, ten se utekl 

schovat!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249564/sileny-fanousek-

pred-domem-bartosove-rval-na-macuru-ten-se-utekl-schovat.html 
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105. Patologie chystá vydání těla Bartošové: Co s ním teď bude?  

Patologie chystá vydání těla Bartošové: Co s ním teď bude? Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249516/patologie-chysta-vydani-tela-bartosove-co-s-nim-ted-bude.html 

 

106. Exmilenec Bartošové Martucci: Čekal jsem, že ji Rychtář zabije jinak!  

Exmilenec Bartošové Martucci: Čekal jsem, že ji Rychtář zabije 

jinak!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249455/exmilenec-

bartosove-martucci-cekal-jsem-ze-ji-rychtar-zabije-jinak.html 

 

107. Dvojče Bartošové: Sestra Ivana žila ve stínu Ivety! Neměly se příliš rády  

Dvojče Bartošové: Sestra Ivana žila ve stínu Ivety! Neměly se příliš 

rády. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249357/dvojce-bartosove-

sestra-ivana-zila-ve-stinu-ivety-nemely-se-prilis-rady.html 

 

108. Maminka Bartošové: RYCHTÁŘ JE ĎÁBEL! Týral ji a přivlastnil si ji jen pro sebe, 

říká v exkluzivním rozhovoru  

Maminka Bartošové: RYCHTÁŘ JE ĎÁBEL! Týral ji a přivlastnil si ji jen pro sebe, 

říká v exkluzivním rozhovoru. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249422/maminka-bartosove-

rychtar-je-dabel-tyral-ji-a-privlastnil-si-ji-jen-pro-sebe-rika-v-exkluzivnim-

rozhovoru.html 

 

109. Myslela jsem, že smrt Ivety je nechutný vtip, přiznává Morávková!  

Myslela jsem, že smrt Ivety je nechutný vtip, přiznává Morávková!. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249458/myslela-jsem-ze-smrt-ivety-je-nechutny-vtip-priznava-

moravkova.html 
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110. To parte je blamáž, s Rychtářem dohodu nemáme! tvrdí rodina Bartošové  

To parte je blamáž, s Rychtářem dohodu nemáme! tvrdí rodina Bartošové. Blesk.cz 

[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

smrt-ivety-bartosove/249642/to-parte-je-blamaz-s-rychtarem-dohodu-nemame-tvrdi-

rodina-bartosove.html 

 

111. Trpí Rychtář ztrátou paměti? Iveta nikdy deprese neměla, tvrdí...  

Trpí Rychtář ztrátou paměti? Iveta nikdy deprese neměla, tvrdí.. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249509/trpi-rychtar-ztratou-pameti-iveta-nikdy-deprese-nemela-tvrdi.html 

 

112. Pochybnosti o sebevraždě: Iveta (†48) se zabít nechtěla! Tvrdí spolupracovník 

Pochybnosti o sebevraždě: Iveta (†48) se zabít nechtěla! Tvrdí 

spolupracovník. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249438/pochybnosti-o-

sebevrazde-iveta-48-se-zabit-nechtela-tvrdi-spolupracovnik.html 

  

113. Drsná zpověď Duchoslava: Rychtář je odporná zrůda!  

Drsná zpověď Duchoslava: Rychtář je odporná zrůda!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249364/drsna-zpoved-duchoslava-rychtar-je-odporna-zruda.html 

 

114. Pomoc! Týrá mě! Proč ženy jako Iveta Bartošová tajně trpí!  

Pomoc! Týrá mě! Proč ženy jako Iveta Bartošová tajně trpí!. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-laska-a-vztahy-

laska-a-vztahy/249574/pomoc-tyra-me-proc-zeny-jako-iveta-bartosova-tajne-

trpi.html?fb_comment_id=1430228280569436_1430389423886655 

 

115. Co bude s mazlíčky Bartošové? Čeká je útulek, láska, nebo smrt?  
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Co bude s mazlíčky Bartošové? Čeká je útulek, láska, nebo smrt? Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249649/co-bude-s-mazlicky-bartosove-ceka-je-utulek-laska-nebo-smrt.html 

 

116. Tělo Bartošové odvezli do krematoria! Rychtář byl 5 hodin na výslechu!  

Tělo Bartošové odvezli do krematoria! Rychtář byl 5 hodin na 

výslechu!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249704/telo-bartosove-

odvezli-do-krematoria-rychtar-byl-5-hodin-na-vyslechu.html 

 

117. Rychtář řídil Bartošovou jako malé děcko! Proč ho musela poslouchat na slovo  

Rychtář řídil Bartošovou jako malé děcko! Proč ho musela poslouchat na 

slovo. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249645/rychtar-ridil-

bartosovou-jako-male-decko-proc-ho-musela-poslouchat-na-slovo.html 

 

118. Ivetiny obrazy by mohly vydělat velké peníze, říká umělec!  

Ivetiny obrazy by mohly vydělat velké peníze, říká umělec!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249730/ivetiny-obrazy-by-mohly-vydelat-velke-penize-rika-umelec.html 

 

119. Iveta zabila sebe i Macuru! Píše obdivovatel v den svých narozenin na facebooku  

Iveta zabila sebe i Macuru! Píše obdivovatel v den svých narozenin na 

facebooku. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249719/iveta-zabila-sebe-i-

macuru-pise-obdivovatel-v-den-svych-narozenin-na-facebooku.html 

 

120. Seznámení Ivety s Rychtářem: Byla to doopravdy náhoda?  

Seznámení Ivety s Rychtářem: Byla to doopravdy náhoda? Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 

2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249512/seznameni-ivety-s-rychtarem-byla-to-doopravdy-nahoda.html 
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121. Rychtář: Teď vám řeknu, co jsme s Ivetou tak tajili!  

Rychtář: Teď vám řeknu, co jsme s Ivetou tak tajili!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249683/rychtar-ted-vam-reknu-co-jsme-s-ivetou-tak-tajili.html 

 

122. Perný den Josefa Rychtáře: Co všechno za 24 hodin musel stihnout?  

Perný den Josefa Rychtáře: Co všechno za 24 hodin musel stihnout? Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249864/perny-den-josefa-rychtare-co-vsechno-za-24-hodin-musel-

stihnout.html 

 

123. Policie 5 hodin vyslýchala Rychtáře: Proč zatajil dopis před sebevraždou!  

Policie 5 hodin vyslýchala Rychtáře: Proč zatajil dopis před 

sebevraždou!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/galerie/celebrity-smrt-ivety-bartosove/342475/policie-5-hodin-

vyslychala-rychtare-proc-zatajil-dopis-pred-sebevrazdou 

 

124. Proč Rychtář vybral tak levnou rakev? To si Iveta nezaslouží!  

Proč Rychtář vybral tak levnou rakev? To si Iveta nezaslouží!. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249768/proc-rychtar-vybral-tak-levnou-rakev-to-si-iveta-nezaslouzi.html 

 

125. Exmanžel Mojsejové zařídil Ivetě léčení: Rychtář mu ji chtěl prodat!  

Exmanžel Mojsejové zařídil Ivetě léčení: Rychtář mu ji chtěl prodat!. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249801/exmanzel-mojsejove-zaridil-ivete-leceni-rychtar-mu-ji-chtel-

prodat.html 

 

126. Proč Iveta před smrtí upadla zpátky do depresí? Pacient nesmí léky vysadit!  
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Proč Iveta před smrtí upadla zpátky do depresí? Pacient nesmí léky 

vysadit!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249654/proc-iveta-pred-

smrti-upadla-zpatky-do-depresi-pacient-nesmi-leky-vysadit.html 

 

127. Psycholog Jiří Jelen: Toto je profil psychopata! Sedí na Rychtáře?  

Psycholog Jiří Jelen: Toto je profil psychopata! Sedí na Rychtáře? Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249796/psycholog-jiri-jelen-toto-je-profil-psychopata-sedi-na-rychtare.html 

 

128. Bartošová žila ve strachu: Měla v domě odposlechy?  

Bartošová žila ve strachu: Měla v domě odposlechy? Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-

05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249815/bartosova-zila-ve-strachu-mela-v-dome-odposlechy.html 

 

129. Rychtář sledoval Bartošovou na každém kroku: Přitom je ale právě bezpečnostní 

agentura svedla dohromady!  

Rychtář sledoval Bartošovou na každém kroku: Přitom je ale právě bezpečnostní 

agentura svedla dohromady!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249592/rychtar-sledoval-

bartosovou-na-kazdem-kroku-pritom-je-ale-prave-bezpecnostni-agentura-svedla-

dohromady.html 

 

130. Další výslechy kvůli sebevraždě Bartošové: Sestru Rychtáře držela policie přes 2 

hodiny!  

Další výslechy kvůli sebevraždě Bartošové: Sestru Rychtáře držela policie přes 2 

hodiny!. Blesk.cz[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/galerie/celebrity-smrt-ivety-bartosove/342616/dalsi-vyslechy-

kvuli-sebevrazde-bartosove-sestru-rychtare-drzela-policie-pres-2-hodiny 

 

131. Nechutný útok na Bartošovou: Byla Hitlerova sestra, objevilo se na internetu  
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Nechutný útok na Bartošovou: Byla Hitlerova sestra, objevilo se na 

internetu. Blesk.cz [online]. [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249942/nechutny-utok-na-

bartosovou-byla-hitlerova-sestra-objevilo-se-na-internetu.html 

 

132. Kdy konečně pohřbí Bartošovou? Rychtář v pohřební službě, syn u výslechu  

Kdy konečně pohřbí Bartošovou? Rychtář v pohřební službě, syn u 

výslechu. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249917/kdy-konecne-pohrbi-

bartosovou-rychtar-v-pohrebni-sluzbe-syn-u-vyslechu.html 

 

133. Nesrovnalosti po smrti Bartošové (†48): Rychtář vypovídá pokaždé něco jiného!  

Nesrovnalosti po smrti Bartošové (†48): Rychtář vypovídá pokaždé něco 

jiného!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250012/nesrovnalosti-po-

smrti-bartosove-48-rychtar-vypovida-pokazde-neco-jineho.html 

 

134. Druhé parte pro Ivetu: Maminka vybrala milovanou písničku a veselou fotku! Ne 

jako Rychtář...  

Druhé parte pro Ivetu: Maminka vybrala milovanou písničku a veselou fotku! Ne jako 

Rychtář.. Blesk.cz[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249959/druhe-parte-pro-

ivetu-maminka-vybrala-milovanou-pisnicku-a-veselou-fotku-ne-jako-rychtar.html 

 

135. Záhadná blondýna u Rychtáře! Do domu Ivety ji pustila jeho sestra  

Záhadná blondýna u Rychtáře! Do domu Ivety ji pustila jeho sestra. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/250070/zahadna-blondyna-u-rychtare-do-domu-ivety-ji-pustila-jeho-

sestra.html 

 

136. Jak to mohl udělat? Rychtář vyhodil fotku Ivety (†48), fanoušci zuří!  
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Jak to mohl udělat? Rychtář vyhodil fotku Ivety (†48), fanoušci zuří!. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/250061/jak-to-mohl-udelat-rychtar-vyhodil-fotku-ivety-48-fanousci-zuri.html 

 

137. Morbidní Rychtář: Z kolejí si odnesl Ivetinu krev a kámen s jejím vlasem!  

Morbidní Rychtář: Z kolejí si odnesl Ivetinu krev a kámen s jejím 

vlasem!. Blesk.cz [online]. [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249922/morbidni-rychtar-z-

koleji-si-odnesl-ivetinu-krev-a-kamen-s-jejim-vlasem.html 

 

138. Poslední sbohem od fanoušků: Co všechno přinesli před dům Bartošové (†48)?  

Poslední sbohem od fanoušků: Co všechno přinesli před dům Bartošové 

(†48)? Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250136/posledni-sbohem-od-

fanousku-co-vsechno-prinesli-pred-dum-bartosove-48.html 

 

139. Bartošovou stavba od počátku děsila: Iveta nenáviděla dům v Uhříněvsi!  

Bartošovou stavba od počátku děsila: Iveta nenáviděla dům v 

Uhříněvsi!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249353/bartosovou-stavba-

od-pocatku-desila-iveta-nenavidela-dum-v-uhrinevsi.html 

 

140. Za jeden obraz až 200 000 Kč! O depresivní tvorbu Ivety Bartošové je zájem  

Za jeden obraz až 200 000 Kč! O depresivní tvorbu Ivety Bartošové je 

zájem. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249846/za-jeden-obraz-az-

200-000-kc-o-depresivni-tvorbu-ivety-bartosove-je-zajem.html 

 

141. Rychtář monitoroval každý krok Bartošové Iveta žila »v kleci«!  
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Rychtář monitoroval každý krok Bartošové Iveta žila »v kleci«!. Blesk.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/249586/rychtar-monitoroval-kazdy-krok-bartosove-iveta-zila-v-kleci.html 

 

142. První láska Bartošové Sepéši (†25) kdysi přiznal: Ivetin hlas mě od první chvíle 

přitahoval!  

První láska Bartošové Sepéši (†25) kdysi přiznal: Ivetin hlas mě od první chvíle 

přitahoval!. Blesk.cz[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250115/prvni-laska-

bartosove-sepesi-25-kdysi-priznal-ivetin-hlas-me-od-prvni-chvile-pritahoval.html 

 

143. Artur rozhodl, co udělá s domem hrůzy: Překvapivý zvrat v otázce dědictví po Ivetě 

Bartošové  

Artur rozhodl, co udělá s domem hrůzy: Překvapivý zvrat v otázce dědictví po Ivetě 

Bartošové. Blesk.cz[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/249833/artur-rozhodl-co-

udela-s-domem-hruzy-prekvapivy-zvrat-v-otazce-dedictvi-po-ivete-bartosove.html 

 

144. Slzy a smutek pro Ivetu i ve Vatikánu: Kardinál Vlk na zpěvačku zavzpomínal při 

mši!  

Slzy a smutek pro Ivetu i ve Vatikánu: Kardinál Vlk na zpěvačku zavzpomínal při 

mši!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250157/slzy-a-smutek-pro-

ivetu-i-ve-vatikanu-kardinal-vlk-na-zpevacku-zavzpominal-pri-msi.html 

 

145. Tajemná návštěva u Rychtáře: Neznámá žena přinesla dopis a korunku pro Ivetu 

(†48)!  

Tajemná návštěva u Rychtáře: Neznámá žena přinesla dopis a korunku pro Ivetu 

(†48)!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250151/tajemna-navsteva-u-

rychtare-neznama-zena-prinesla-dopis-a-korunku-pro-ivetu-48.html 
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146. Macura se nevzdává: Ivetu (†48) chce vzkřísit za pomoci Ježíše!  

Macura se nevzdává: Ivetu (†48) chce vzkřísit za pomoci Ježíše!. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/250175/macura-se-nevzdava-ivetu-48-chce-vzkrisit-za-pomoci-jezise.html 

 

147. Rychtář se vrátil do domu exmanželky! Naplňuje se černá můra Dariny Nové?  

Rychtář se vrátil do domu exmanželky! Naplňuje se černá můra Dariny 

Nové? Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250121/rychtar-se-vratil-do-

domu-exmanzelky-naplnuje-se-cerna-mura-dariny-nove.html 

 

148. Co odhalila dvě smuteční oznámení Bartošové (†48): Maminka ji měla radši!  

Co odhalila dvě smuteční oznámení Bartošové (†48): Maminka ji měla 

radši!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250177/co-odhalila-dve-

smutecni-oznameni-bartosove-48-maminka-ji-mela-radsi.html 

 

149. Michal David otevřeně o smrti Bartošové: Záchranu Ivety mi překazil Rychtář! 

Michal David otevřeně o smrti Bartošové: Záchranu Ivety mi překazil 

Rychtář!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250194/michal-david-

otevrene-o-smrti-bartosove-zachranu-ivety-mi-prekazil-rychtar.html 

 

150. Rekonstrukce sebevraždy: Policie prošla stezku smrti Ivety Bartošové. Hledají 

záhadný košík  

Rekonstrukce sebevraždy: Policie prošla stezku smrti Ivety Bartošové. Hledají záhadný 

košík. Blesk.cz[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250259/rekonstrukce-

sebevrazdy-policie-prosla-stezku-smrti-ivety-bartosove-hledaji-zahadny-kosik.html 
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151. Poslední sbohem Ivety Bartošové (†48): VIP ochranka zařizovala detaily pohřbu 

Poslední sbohem Ivety Bartošové (†48): VIP ochranka zařizovala detaily 

pohřbu. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250271/posledni-sbohem-

ivety-bartosove-48-vip-ochranka-zarizovala-detaily-pohrbu.html 

  

152. Nechutný útok na Rychtáře: Neznámý útočník posprejoval hrob jeho rodičů!  

Nechutný útok na Rychtáře: Neznámý útočník posprejoval hrob jeho 

rodičů!. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250284/nechutny-utok-na-

rychtare-neznamy-utocnik-posprejoval-hrob-jeho-rodicu.html 

 

153. Rychtář už napsal Arturovi, Štaidlovi & spol.: Přijďte na pohřeb! 

Rychtář už napsal Arturovi, Štaidlovi & spol.: Přijďte na pohřeb!. Blesk.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-

bartosove/250190/rychtar-uz-napsal-arturovi-staidlovi-spol-prijdte-na-pohreb.html 

 

154. Bývalý spolužák o Rychtářovi: Vždy si vybíral ty, kteří se mu nebyli schopni bránit  

Bývalý spolužák o Rychtářovi: Vždy si vybíral ty, kteří se mu nebyli schopni 

bránit. Blesk.cz [online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250251/byvaly-spoluzak-o-

rychtarovi-vzdy-si-vybiral-ty-kteri-se-mu-nebyli-schopni-branit.html 

 

155. Markéta: Jak jsem točila nejpodivnější rozhovor s Ivetou Bartucci! Dnes už se 

tomu nesměji  

Markéta: Jak jsem točila nejpodivnější rozhovor s Ivetou Bartucci! Dnes už se tomu 

nesměji. Blesk.cz[online]. 2014 [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/250277/marketa-jak-jsem-
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