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Abstrakt 
 Diplomová práce s názvem „Mediální obraz útoků Anderse Behringa Breivika 

v českém tisku“ se zabývá událostmi, které se odehrály 22. července 2011 v Norsku, 

kdy norský občan Anders Breivik odpálil bombu v centru Osla, která zabila 8 lidí  

a následně zastřelil 69 převážně mladých lidí na ostrově Utøya. Práce zkoumá, jak  

o událostech informovaly čtyři nejčtenější deníky v České republice Aha!, Blesk, Mladá 

fronta DNES a Právo. Zkoumané období je 22. července – 22. září 2011. Dalším 

zkoumaným obdobím je také duben – srpen 2012, kam spadá první výročí událostí  

a také soudní proces s Andersem Breivikem. Práce kombinuje kvantitativní  

a kvalitativní analýzu a mimo jiné zjišťuje, že nejvíce článků z celkových  

287 publikovala v daném období Mladá fronta DNES. Nejvíce fotografií k článku vydal 

deník Blesk, konkrétně 2.9 fotografie na článek. Hlavními tématy fotografií byly 

portréty obětí útoků a fotografie Anderse Breivika. Mezi nejdůležitější témata patřil 

soudní proces, informace o Breivikovi a pietní a vzpomínkové akce. Kvalitativní část 

práce se zaměřuje na použité jazykové prostředky a mimo jiné ukazuje, že obrazový 

materiál má velký vliv na celkové vyznění článku a jeho emoce. 

 

  



   

Abstract 
This master thesis called „The media portrait of the Anders Behring Breivik´s attack in 

czech press” focuses on events that took place on the 22nd of July 2011, when  

a norwegian citizen Anders Breivik detonated a bomb in the centre of Oslo and killed  

8 people. Then he shot 69 young people on the Utøya island. This thesis shows how 

these events were presented in the four most read newspapers in the Czech republic 

which are Aha!, Blesk, Mladá fronta DNES and Právo. The analysis focuses on the 

period of time between 22 nd of  July and 22 nd of September 2011 and then also on the 

period from April to August 2012 when the trial took place. This master thesis 

combines quantitative and qualitative research design and shows that Mladá fronta 

DNES published the most articles out of all 287. Blesk used the biggest amount of 

photographs – 2.9 photographs per an article. The most used photographs were of the 

victims and also the photographs of Breivik himself. The most frequent topics covered 

were of the trial, information about Breivik and memorial events. The qualitative part of 

the research focuses on used language means and proves that the visual part and the 

photographs play a very important role on the whole feel and emotions in the article. 
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Úvod 
 Přestože kořeny terorismu sahají až do počátků našeho letopočtu a v moderním 

slova smyslu se terorismus vyskytuje již od 18. století, strach a obavy z něj se začaly 

celosvětově a ve zvýšené míře šířit až během posledních několika desítek let. Byla to 

pravděpodobně série útoků na významné budovy Spojených států amerických, která 

bezprecedentně změnila dosavadní chápání terorismu a zaútočila na civilizovaný svět. 

Datum z kalendáře začalo žít svým vlastním životem. Přestalo být číslem a stalo se 

předmětem. Útoky 11. září 2001 významně změnily také vztah terorismu a médií. Ta 

tehdy zajistila událostem masivní pokrytí, které vyvolalo trauma a strach a teroristé tak 

vlastně dosáhli svého. Svět od té doby začal pátrat po příčinách útoků a motivacích 

teroristů v mnohem větší míře než doposud. V posledních letech se kromě politického 

terorismu navíc rozmohly i další formy, především nábožensky motivovaný terorismus. 

Příkladem z Evropy mohou být lednové a prosincové útoky ve Francii v roce 2015. 

 Tématem této diplomové práce je však jeden z nejvýraznějších teroristických 

činů současného světa, který se odehrál v Norsku v roce 2011. Dne  22. července  

2011 došlo ve vládní čtvrti Osla Regjeringskvartalet k bombovému útoku, při němž 

zahynulo 8 lidí. Ten samý den, pouze o několik hodin později, následoval útok na 

účastníky letního tábora pořádaného mládežnickou organizací Norské strany práce na 

ostrově Utøya. Zde zahynulo 69 lidí. Pachatelem obou útoků byl norský občan Anders 

Behring Breivik. Tyto události se vzhledem ke své brutalitě a rozsahu staly národní 

tragédií, jedním z největších teroristických útoků poválečné Evropy a logicky také 

vysoce mediálně akcentovaným tématem nejen v Norsku, ale po celém světě. Soudní 

proces se uskutečnil ve dnech 26. dubna - 22. června 2012. Dne 24. srpna 2012 byl 

Anders Behring Breivik shledán vinným a byl odsouzen k 21 letům odnětí svobody 

s možností prodloužení, což je v současnosti podle norského právního systému nejvyšší 

možný trest. 

 Tato práce události zkoumá z pohledu české mediální krajiny a zjišťuje, jak  

o nich referovaly čtyři nejčtenější deníky v zemi. Práce je rozdělena do několika částí. 

První z nich se věnuje terorismu, vymezuje pojem, definuje jeho formy a cíle teroristů  

a přibližuje jejich ideologii a psychologii. Druhá část se zaměřuje na popis samotných 

událostí, následuje přiblížení osoby Anderse Breivika a soudního procesu a zasazení 

jeho činů do výše zmíněných teoretických konceptů. Práce dále obsahuje kapitolu 

zabývající se vztahem terorismu a médií. Konkrétně se zabývá mediální konstrukcí 
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reality, vztahem oboustranné prospěšnosti médií a teroristů a doporučeními, jak by měla 

média o terorismu informovat. Jelikož mezi čtyři nejčtenější deníky patří dva bulvární  

a dva seriózní tituly, práce obsahuje také krátkou charakteristiku bulvárního  

a seriózního tisku České republiky. Následuje metodologie a charakteristika vybraných 

deníků. Poslední část tvoří vlastní analýza sebraných dat a prezentace zjištění složená 

z kvantitativní a kvalitativní části. Součástí práce jsou také tři přílohy. První z nich 

přibližuje důležité aktéry, kteří v textu figurují: norského premiéra Jense Stoltenberga, 

soudkyni Wenche Elisabeth Arntzen a Breivikova obhájce Geira Lippestada. Druhá 

příloha obsahuje fotografie z vládní čtvrti v Oslu z roku 2015 a následuje rešerše 

veškerých analyzovaných článků. 

 

1. Cíle 
 Cílem práce je konstrukce mediálního obrazu útoků Anderse Behringa Breivika 

na vládní čtvrť v Oslu a na letní tábor na norském ostrově Utøya ve čtyřech 

nejčtenějších českých denících, kterými jsou Aha!, Blesk, Mladá fronta DNES a Právo.1 

Pomocí kvantitativní analýzy doplněné o obrazovou analýzu a jazykovou část se práce 

snaží popsat, jak české deníky o norských událostech informovaly, kolik prostoru jim 

věnovaly a jaká byla hlavní témata daných mediálních obsahů. Práce se soustředí na 

den, kdy se události odehrály a na následující období, konkrétně tedy na  

22. července - 22. září 2011. Dále se práce zaměřuje na soudní proces a zároveň na 

první výročí událostí, to znamená na období 1. dubna 2012 - 31. srpna 2012. Jelikož se 

soubor analyzovaných periodik skládá ze dvou bulvárních a dvou seriózních deníků, 

sekundárním cílem práce je v rámci analýzy porovnat, jak o událostech informovala 

bulvární a jak seriózní média, popřípadě nalézt charakteristické prvky pro oba typy 

deníků. 

 

  

                                                
1 Deníky jsou seřazeny podle abecedy. Podle čtenosti v letech 2010-2014 je řazení následující: Blesk, 
Mladá fronta DNES, Právo, Aha!. Informace o čtenosti jednotlivých periodik z daných let pocházejí  
z oficiálního výzkumu čtenosti tiskových titulů Media projekt (www.unievydavatelu.cz). 
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2. Teoretická část 

2.1 Terorismus 

2.1.1 Vymezení pojmu 

 S ohledem na události posledních několika desítek let je možné konstatovat, že 

se terorismus ve svých nejrůznějších možných formách ve světovém měřítku stále více 

rozšiřuje. V důsledku toho pojmy teror, terorismus a terorista téměř zdomácněly a došlo 

k jejich opotřebení, nicméně se tím nestaly srozumitelnějšími (Strmiska 2001: 9). 

Hovoříme-li o terorismu a teroristech, zdá se, že význam těchto slov je jasný. Pravdou 

ovšem je, že vzhledem ke komplexnosti této problematiky neexistuje definice, nad 

kterou by panovala všeobecná shoda. Z tohoto důvodu také neexistuje žádná globální 

dohoda o spolupráci proti terorismu, protože jednotlivé státy nejsou schopné určit, které 

akce, organizace a osoby by měly být pod tyto pojmy zařazeny (Corte Ibáñez  

2009: 13)2. Někteří odborníci terorismus dokonce odmítají s tvrzením, že se jedná  

o subjektivní pojem a domnívají se, že neexistují žádná objektivní, univerzální  

a ověřitelná kritéria, která by umožňovala odlišit terorismus od ostatních násilných 

aktivit (Wilkinson 2006: 1). O terorismu tak lze s největší jistotou tvrdit především to, 

že představuje velký problém a také mimořádně složitý předmět studia. 

 Slovo teror, jež tvoří základ pojmu terorismus, pochází z latinského terrere, což 

znamená strašný, hrozný nebo také vyvolávat strach a působit hrůzu. Terorismus lze 

tedy označit za takové činnosti a metody, které vyvolávají pocit strachu a hrůzy. 

Podrobnějších definic terorismu nicméně existuje celá řada. Například v roce 1980 byl 

v USA definován jako „propočítané použití násilí nebo hrozba násilím, obvykle 

zaměřené proti nezúčastněným osobám s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím 

jsou dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle“ (Brzybohatý 1999a: 11).3 

Je důležité si uvědomit, že terorismus je akce. Jedná se tedy o vědomé jednání, které je 

                                                
2 Přesto existuje řada mezinárodních úmluv – v Evropě se jedná například o Evropskou úmluvu  
o potlačování terorismu, která byla vydána v roce 1977 Radou Evropy a v 90. letech podepsána také 
zástupci ČSFR. V prosinci 2001 zveřejnila Rada EU také dokument s názvem Společný postoj Rady EU 
pro užití zvláštních opatření pro boj s terorismem (www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/index01.htm). 
3 Rezoluce 1566 Organizace spojených národů z roku 2004 (United Nations Security Council resolution 
1566) definuje terorismus takto: „Kriminální činy včetně činů proti civilistům, spáchané za účelem 
způsobit smrt nebo vážná tělesná zranění, využívání rukojmích s cílem vyprovokovat teror, zastrašit 
populaci nebo donutit vlády a mezinárodní organizace k ne/vykonání jakéhokoliv aktu, který by porušoval 
právo a protokoly dané země v souvislosti s terorismem, nesmí být v žádném případě ospravedlněny ani 
s přihlédnutím k politickým, filozofickým, ideologickým, rasovým, etnickým a náboženským okolnostem“ 
(Wilkinson 2006: 2) 
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naplánované a je vykonáváno s určitým úmyslem a s předpokládanými následky. 

Terorismus je tak možné popsat jako akci nebo sled akcí, jejichž úmyslem je rozpoutat 

teror, neboli pocit děsu, který je fakticky ideálním strategickým cílem teroristy (Corte 

Ibáñez 2009: 16-17). Psychologický efekt, jež daný akt vyvolá je v případě terorismu 

nejdůležitější. Pocit ohrožení totiž může ve společnosti vyvolat změnu názorů a postojů 

a může vést až ke vzniku krize na lokální, státní i mezistátní úrovni (Brzybohatý  

1999a: 15).  

 V kontrastu s cíleným vražděním tak v případě terorismu přímé cíle násilí nejsou 

cíli hlavními. „Bezprostřední oběti tohoto násilí jsou v podstatě vybírány náhodně, nebo 

selektivně z cílové populace a slouží jako generátory sdělení. Hrozba a na násilí 

založená komunikace probíhá mezi teroristou, oběťmi a hlavními cíli“ (Zeman  

2002: 25). Kromě cíleného vraždění je důležité definovat také rozdíl mezi terorismem  

a dalšími typy kolektivního násilí, a to především válkou a guerillou. Válku lze 

zjednodušeně popsat jako násilný a masový konflikt dvou a více ozbrojených sil, které 

jsou centrálně řízeny a organizovány, přičemž alespoň jednu bojující stranu tvoří 

regulérní ozbrojené vládní síly (Mareš 2004: 22). Guerilla,4 nebo také partyzánská nebo 

stranická válka je speciálním typem války, který se vyznačuje několika rozptýlenými 

jednotkami bojujícími proti jednomu nepříteli. Společným rysem války a guerilly je 

získání trvalé a absolutní kontroly nad daným územím. Ve válce i guerille je operační 

účinnost dána schopností páchat škody a způsobovat lidské a materiální ztráty v řadách 

nepřátel. Naproti tomu terorismus se zaměřuje na výše zmíněný psychologický dopad  

a jeho další následky (Corte Ibáñez 2009: 21-23).  

 Přestože mezi těmito pojmy jako takovými existuje rozdíl, terorismus může být 

v určitých případech považován za součást války. Jakýkoliv ozbrojený konflikt v sobě 

totiž obsahuje jistou formu terorizace, neboli zastrašování. Terorismus může být ve 

válce využit jako doplněk, kdy aktéři šíří hrůzu v řadách protivníka a snaží se tak oslabit 

jeho vůli pokračovat v boji. Někdy je ve válce terorismus dokonce důležitější než 

tradiční ozbrojené akce, a to především v případě, kdy dané skupiny nejsou schopny 

regulérní vojenské činnosti (Mareš 2004: 30). 

  

                                                
4 Slovo guerilla je odvozeno od španělského slova guerra (válka) a lze jej přeložit jako malá válka. 
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2.1.2 Vznik terorismu 

 Přestože samotný pojem teror byl jako takový poprvé definován ve Francii ve 

14. století, jeho kořeny sahají až do prvního století po Kristu. První teroristické činy 

byly inspirovány náboženským fanatismem a vykonávaly je nejrůznější sekty. Jednalo 

se například o systematické vypalování sýpek, trávení studní a vražedné akce namířené 

proti římským legionářům. Další teroristické akce lze zaznamenat také  

v 11. a 12. století, kdy se formovala skupina Assassins, která bojovala proti 

křesťanským křižákům a sunitským muslimům v Persii a Sýrii. Z počátku se jednalo  

o otevřený boj, ale později se násilné akce proměnily ve sled systematických operací. 

Mezi předchůdce terorismu patří také rituální vraždy škrcením, které se objevovaly 

v Indii mezi 17. a 19. stoletím. Někteří analytici ovšem toto sektářské násilí za 

teroristické nepovažují a tvrdí, že v přesném slova smyslu terorismus vznikl až 

s vyhlášením Velké francouzské revoluce (Corte Ibáñez 2009: 3-4).  

 Nejblíže dnešnímu smyslu se podle nich tedy pojem poprvé oficiálně objevil 

v dodatku Slovníku Francouzské akademie v roce 1798 (Zeman 2002: 22)5 a souvisel 

s etapou jakobínské diktatury. V té době se jednalo o souhrn násilných postupů 

aplikovaných státem proti vnitřním nepřátelům. Primárním cílem nebyla jejich 

likvidace, ale rozšíření pocitu strachu, nátlak a teror, který měl ve Francii zajistit 

poslušnost (Corte Ibáñez 2009: XI). Tehdy se jednalo o revoluční teror, který byl 

považován za legální akt francouzského Konventu. Během více jak dvou set let význam 

pojmu varioval a negativní konotaci terorismus získal až během 19. století (Zeman 

2002: 23).  

 Od počátku 20. století se lze setkat s pojmem moderní terorismus a s koncem 

studené války v 90. letech 20. se rozšířil tzv. současný terorismus, kdy se začaly 

objevovat různé specifické formy terorismu, například náboženský terorismus, 

protipotratový terorismus, ekoterorismus, kyberterorismus a další (Bílková  

2014: 46-47). Současný terorismus se od moderního odlišuje především v přístupu 

teroristů, kteří se ve snaze zaujmout pozornost médií a publika uchylují k šokujícím 

činům. O vztahu médií a terorismu pojednává kapitola 2.6 Média a terorismus na straně 

22. 

                                                
5 A následně v roce 1799 v Encyklopedii Britannice. 
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2.1.3 Porušování lidských práv a boj proti terorismu 

 Z předchozí kapitoly vyplývá, že násilí je ve vývoji lidstva jedním z průvodních 

fenoménů a tvoří přirozenou součást každého lidského společenství. Má nekonečně 

mnoho variant, které jsou podmíněny ekonomickými, historickými, sociálními, 

politickými, náboženskými a právními podmínkami, ve kterých se daná společnost 

nachází. Násilí je sice prostředek, kterým se dá vyřešit řada konfliktů, ale často může 

působit jako dvousečná zbraň, jelikož se kdykoliv může vymknout kontrole a obrátit se 

proti jeho vykonavatelům. Přesto mnoho lidí násilí považuje za nejefektivnější nebo 

dokonce jedinou možnou cestu k úspěchu a k naplnění svých cílů. Jednou 

z nejnebezpečnějších forem násilí je právě terorismus (Brzybohatý 1999a: 7). 

 Terorismus je produkt lidské společnosti, který vede k destrukci základních 

lidských práv, svobod a demokracie, ohrožuje integritu a bezpečnost státu. Teroristické 

akce nejčastěji porušují právo na život, právo nebýt mučen, právo nebýt svévolně 

zadržen, práva žen a dětí, právo na zdraví, na obživu, právo nebýt diskriminován, právo 

na mír a bezpečnost a mnoho dalších norem z oblasti lidských práv (Corte Ibáñez 2009:  

26). V každé kulturní a demokratické společnosti je nutné projevy terorismu regulovat  

a omezovat a to především prostřednictvím legislativy, justice, represivních složek  

a dalších institucí. Jelikož terorismus nerespektuje politické ani geografické hranice, boj 

proti němu musí být celospolečenský (Brzybohatý 1999a: 15).  

 Při posuzování teroristických činů je ovšem vždy třeba brát ohled na konkrétní 

historický kontext daného aktu a také vzít v potaz hranice tolerance násilí v daném 

prostření (Strmiska 2001: 13). V civilizované společnosti je nezbytné přistupovat 

k terorismu nekompromisně a jeho formy musí být vždy považovány za zločin 

(Brzybohatý 1999a: 16). Vzhledem k velmi vážným důsledkům, které s sebou terorismu 

přináší, si jeho projevy zaslouží nejvyšší možné tresty (Corte Ibáñez 2009: 28).6 

 

  

                                                
6 Boj proti terorismu je velmi komplexní, rozsáhlé a komplikované téma, jehož postihnutí není hlavním 
tématem práce, a proto se mu již podrobněji nevěnuje. 
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2.1.4 Ideologie, formy a cíle terorismu 

 Pokud má násilná akce jednotlivce nebo skupiny politické důsledky, ohrožuje 

nezúčastněné osoby a má silný psychologický účinek na určitou část společnosti, jedná 

se o akci teroristickou, přičemž motivace k jejímu vykonání je sekundární. (Brzybohatý 

1999a: 14). Je to ovšem právě motivace a ideologie, od kterých se odvíjí forma 

terorismu. Terorismus je velmi rychle se rozvíjející fenomén, čemuž odpovídá také 

množství jeho forem. Terorismu jsou v poslední době dávány přívlastky, které 

specifikují jeho zaměření, cíl a obsah. Samotná kategorizace terorismu je složitá, ani 

jeden systém kategorizace není ideální a především se o ni nepokouší teroristé sami, ale 

lidé, kteří proti terorismu bojují. Přestože definitivních kategorií pravděpodobně nebude 

nikdy dosaženo, snaha o jejich vytvoření představuje nedílnou součást boje proti 

terorismu. Obecně se dá terorismus dělit podle čtyř kritérií – podle výše zmíněné 

ideologické příslušnosti, podle povahy cílů, podle zaměření násilí, výběru cílů a oblasti 

působení a podle historického původu teroristické skupiny (Světový terorismus: 

encyklopedie: 2001: 184-186). 

 Nejčastěji je terorismus dělen na mezinárodní, kdy stát podporuje určitou 

teroristickou skupinu jiné země; vnitrostátní, který se týká vnitřních zájmů jednoho státu 

(například střet dvou politických stran); a na státní terorismus, což je forma využití 

teroristických metod státní mocí proti oponentům (Brzybohatý 1999b: 153). Jedním 

z nejcharakterističtějších příkladů státního terorismu je diktátorský režim chilského 

generála Augusta Pinocheta ze 70. a 80. let 20. století. Podle filozofky Hannah 

Arendtové nejvyšší stupeň teroristického státu představuje nacistický a komunistický 

systém. Oba podle ní systematicky využívají teror a Arendtová je označuje pojmem 

totalitarismus. Mezi praktiky státního terorismu patří pronásledování obyvatel, agrese, 

zatýkání, únosy, věznění, nelegální popravy nebo selektivní vraždy. Státní terorismus je 

považován za jeden z nejzávažnějších typů a neměl by být podceňován, protože dodnes 

vůči němu nejsou dokonce ani některé demokratické vlády zcela imunní, a to především 

v momentě vnitřních krizí nebo pod vlivem vyhrocených konfliktů. Pokud bychom do 

praktik terorismu začlenili také mučení, stoupl by počet zemí dopouštějících se 

terorismu na 70-80 % členských zemí OSN (Arendt 2013: 429-433). 

 Velmi rozšířeným typem je také náboženský terorismus. Členové takových 

skupin se často vyznačují „silným iracionálním náboženským fanatismem a značnou 

intolerancí k jiným názorovým směrům“ (Brzybohatý 1999a: 22). Násilí páchané ve 
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jménu určité víry je zpravidla to nejkrutější, žádné náboženství ale přitom používání 

násilí neoznačuje jako nevyhnutelnost. Náboženský terorismus tedy vždy  

a bezpodmínečně vychází z nesprávného, pokrouceného a extremistického výkladu víry 

(Corte Ibáñez 2009: 78-79). Rozlišit lze také politicky motivovaný terorismus. Jedná se 

především o krajně levicové a marxistické skupiny, které vycházejí z učení Karla 

Marxe, z jehož ideologie ovšem často využívají pouze jeho pojmy a slovník; dále 

existují také neonacistické a krajně pravicové skupiny, jejichž motivací bývá nejčastěji 

neonacistická ideologie a především rasová nesnášenlivost (Brzybohatý 1999a: 21). 

V dnešní společnosti se dále setkáváme také s pojmy jako narkoterorismus, 

ekoterorismus, jaderný terorismus, informační terorismus a další.  

 Teroristický čin ovšem nemusí mít vždy pouze jeden typ motivace. Často se lze 

setkat například s kombinací politického a náboženského terorismu atd. Od daného typu 

terorismu se poté odvíjejí také cíle a prostředky k jejich dosažení. Terorismus nemá 

nikdy účel sám o sobě, vždy je danou akcí sledován určitý cíl ležící mimo samotný čin. 

(Corte Ibáñez 2009: 19). Mezi nejčastější typy teroristických útoků patří (s možností 

kombinace několika typů) bombový útok, zadržení rukojmích, únosy, vraždy, 

zastrašování, hrozby, vydírání, sabotáže, dezinformace a propaganda (Brzybohatý 

1999a: 34-40). Napadány bývají většinou symbolické nebo významné cíle  

a nezúčastnění nebojující civilní obyvatelé, kteří se stávají rukojmími, jejichž 

prostřednictvím je vyvíjen tlak na odpovědné úřady, instituce nebo vlády. Dochází tak 

k vydírání, diskreditaci a nucení k ústupkům, jejichž cílem bývá především 

destabilizace a změna společenského systému (Brzybohatý 1999b: 152). A je to právě 

ona potenciální možnost ovlivnění jednotlivců, skupin, národů, států a dokonce vývoje 

v celosvětovém měřítku, ve které tkví podstata síly terorismu (Brzybohatý 1999b: 16). 

 Z předchozích odstavců je patrné, že ideologií a na nich založených formách 

terorismu existuje mnoho. Terorismus má ovšem vždy několik zásadních a společných 

vlastností, které mu zaručují úspěch. První z nich je nepředvídatelnost. Malé teroristické 

skupiny, organizace nebo jednotlivci provádějí své operace většinou s velkým 

odhodláním, rychle a nečekaně, což jim dává obrovskou sílu a vliv. Druhou vlastností je 

moment překvapení. Většina lidí žijící v zemích respektující pravidla demokracie 

považuje svou osobní bezpečnost za samozřejmost. Teroristické útoky tento pocit 

narušují a vyvolávají vlnu strachu, protože v daný moment lidem dojde, že na místě 

obětí mohli být i oni. Díky tomuto zjištění se panika šíří mnohem rychleji, protože 
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účinky sdělení teroristické akce mají velmi silný dopad na celou společnost 

(Juergensmeyer 2000: 5). 

 

2.1.5 Osamělí vlci 

 Přestože za teroristickými útoky většinou stojí určitá organizace, terorismus není 

výhradní doménou skupin. Z celkového počtu spáchaných teroristických činů připadá 

zhruba 1-2 % světových útoků na takzvané osamělé vlky (z anglického lone wolves), 

tedy na osoby, které jednají samostatně. Přestože je těchto případů v celosvětovém 

měřítku poměrně málo, jejich počet se v současné době neustále zvyšuje. Termín 

osamělý vlk byl zpopularizován na sklonku 90. let v USA, kdy ultrapravicoví 

radikálové Tom Metzgler a Alex Curtis podporovali ostatní radikální přívržence, aby 

z taktických důvodů jednali a prováděli své akce samostatně (Bakker, de Graaf 2015: 

online).  

 Osamělý vlk je jedinec, který koná samostatně bez rozkazů nebo napojení na 

jakoukoliv organizaci, ideologií určité organizace je ovšem velmi často inspirován. 

Osamělý vlk jedná racionálně a jeho cílem je, stejně jako u teroristických skupin, 

ovlivnit veřejné mínění a dosáhnout určité změny ve společnosti. Přestože se jedná  

o individuální osobu, dokáže napáchat masové škody jak na životech, tak ve 

společnosti. Důležité je rozlišovat mezi osamělým vlkem a tzv. spícím operativcem. 

Osamělý vlk je ze své podstaty primárně součástí společnosti, na kterou útočí, k činu se 

motivuje sám a vykonává jej z vlastního popudu. Spící operativec naopak do 

společnosti infiltruje, zůstává nečinný a akci spustí až poté, kdy dostane pokyn od jeho 

vůdčí organizace. Spící operativci jsou ovšem většinou využíváni spíše ke špionáži 

(Burton, Stewart 2008: online). 

 Kategorizace a vytvoření univerzálního profilu osamělých vlků je již ze své 

podstaty nemožná. Jejich činy patří k nejméně předvídatelným formám terorismu a je 

velice těžké se jim bránit. V porovnání s terorismem organizovaných skupin mají 

osamělí vlci kritickou výhodu v tom, že se velmi snadno vyhnou identifikaci a odhalení, 

protože většinou s nikým nekomunikují. Jejich nevýhoda je naopak v tom, že je pro ně 

těžší získat prostředky, dovednosti a podporu ke svému činu. Osamělí vlci sice 

pocházejí z nejrůznějších náboženských a ideologických prostředí a formují se po celém 

světě, přesto mají několik společných rysů. Prvním z nich je fakt, že většinou žijí sami, 
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straní se okolí a se světem během života příliš nekomunikují. Těsně před spácháním 

daného činu, nebo ihned po něm ovšem velmi často do světa šíří své názory, požadavky 

a manifesty, což je mimochodem v dnešní době díky internetu velmi snadné a efektivní. 

Přestože osamělí vlci nemusí nutně trpět psychopatologickým onemocněním, většinou 

jsou do jisté míry psychicky narušení (Burton, Stewart 2008: online). 

 Činy osamělých vlků jsou z velké části politicky nebo nábožensky motivované. 

Anders Brevik, jehož teroristické útoky jsou tématem této diplomové práce, je 

považován za krajně pravicového a anti-islámského osamělého střelce, který svým 

činem bojoval proti multikulturalismu a údajné „muslimské invazi“ v Norsku a v celé 

západní Evropě. Dalším známým osamělým střelcem je Timothy McVeigh, který v roce 

1995 zabil 168 lidí ve federální budově v Oklahomě, USA a svůj čin popsal jako odvetu 

americké vládě za obležení a razii na kopci Mt. Carmel u města Waco v roce 1993. 

Motivace k činům osamělých střelců ovšem může mít i jiný původ. Eric Rudolph v roce 

1996 odpálil bombu na Olympijských hrách v Atlantě a následně zaútočil na několik 

potratových klinik za účelem boje proti potratům. Kromě toho existují také osamělí vlci, 

kteří zabíjejí pro peníze nebo další osobní důvody a kvůli nedostatku ideologie nejsou 

některými odborníky řazeni mezi teroristy. Jejich útoky mají ovšem často tak masivní 

dopad na vlády a společnost, že se mezi teroristy rozhodně řadí. Nejznámějším 

osamělým vlkem z těchto řad je pravděpodobně Theodor Kaczynski, který po několik 

let zasílal lidem poštou doma vyrobené výbušniny, 3 lidi zabil a 23 zranil. Za jeho činy 

stál odpor k industriální a technologické společnosti (Simon 2013: online).  

 Teroristické útoky osamělých střelců, stejně jako teroristické útoky obecně, se 

ovšem neodehrávají pouze ve Spojených státech amerických nebo v Evropě, jak by se 

mohlo díky silnému všeobecnému zájmu západních médií zdát. Například v roce 1994 

zabil Baruch Goldstein 29 modlících se muslimů v Jeskyni patriarchů v izraelském 

Hebronu. Dále v roce 1995 spáchal ortodoxní student Yigal Amir atentát na izraelského 

premiéra Yitzhaka Rabina. Útoky na politické činitele můžeme zaznamenat ale  

i v Evropě, například útok z roku 2003 na švédskou ministryni zahraničních věcí Annu 

Lindh, která byla zavražděna v obchodním domě Mijailem Mijailovicem (Bakker, de 

Graaf 2015: online). Akce osamělých vlků ovšem nepatří pouze do 90. let minulého 

století. V současné době můžeme sledovat zvýšený výskyt útoků na vzdělávací zařízení, 

a to především v USA. Útok masového vraha s celospolečenským dopadem zažila 

dokonce i Česká republika v roce 2015, kdy Zdeněk Kovář zastřelil v uhersko-brodské 

hospodě 8 lidí a následně spáchal sebevraždu. 
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2.1.6 Psychologický profil teroristů 

 Stejně tak jako existuje velké množství typů teroristických činů, motivací k nim 

a jejich ideologií, lze se v praxi setkat i s různými typy samotných teroristů. Ve 

společnosti pod tíhou zmatku a rozhořčení vcelku oprávněně panuje předpoklad, že lidé, 

kteří jsou ochotni zabíjet nevinné oběti pro to, aby dosáhli svého cíle, nemohou být 

psychicky v pořádku a musí být šílení fanatici. Opak je ovšem pravdou. Studie dokazují, 

že většina teroristů je normální v tom slova smyslu, že netrpí žádnou psychotickou 

poruchou. Teroristé trpící psychickou poruchou ale samozřejmě mezi ostatními existují. 

Co neexistuje, je univerzální psychologické onemocnění, které by odlišovalo teroristu 

od zbytku populace. Přední odbornice na terorismus Martha Crenshaw dokonce sleduje, 

že jednou z nejvíce společných charakteristik teroristů je ta, že jsou normální (Post 

2009: 3-4). Otázkou ovšem zůstává, jak se z normálního člověka stane terorista. Pro 

vytvoření generického profilu teroristy nicméně neexistuje dostatek důkazů  

a empirických faktů, jelikož teroristům zpravidla nelze zaslat dotazník k vyplnění nebo 

s nimi vést rozhovor (Corte Ibáñez 2009: 150). Vysvětlení terorismu na úrovni 

individuální psychologie navíc ani nestačí k pochopení toho, proč se lidé teroristy 

stávají. Je nutné brát v potaz historické, politické a ekonomické podmínky, ve kterých 

se tvoří nejen individuální, ale především kolektivní identita teroristy a také celkový 

sociokulturní kontext, ve kterém se jedinec pohybuje (Post 2009: 8).  

 Teroristé se tedy nerodí, ale jsou formování vlivem vnějšího prostředí. 

V souvislosti s tímto tématem existuje řada hypotéz. První z nich je hypotéza frustrace, 

která přeroste v agresi. Podle této teorie je příčinou „vzniku teroristy“ rozdíl mezi 

očekáváními jedince a realitou. Dále je častý také tzv. mechanismus štěpení, který je 

charakteristický pro lidi, kteří byli určitým způsobem psychicky poškozeni v dětství  

a selhávají při integraci do společnosti. Takoví lidé nutně potřebují nepřítele, na kterého 

by přenesli zodpovědnost za vlastní nedostatky a neúspěchy (Corte Ibáñez 2009: XIII). 

Teroristický čin může být také příčinou užívání drog nebo dlouhodobého stresu 

(Brzybohatý 1999a: 11). Dále může hrát roli traumatizující zážitek, sociální ovlivňování 

(ideologie, propaganda) nebo dokonce čistá racionální úvaha, kdy je terorismus 

považován za jedinou možnou cestu k dosažení cíle. Ve skutečnosti vždy na člověka 

působí více faktorů, které mají tendenci se vzájemně posilovat. Ze zkušeností odborníků 

a vyšetřovatelů navíc vyplývá, že většina teroristů je přesvědčena o legálnosti  

a morálnosti svého jednání. Tvrdí, že bojují za národ, za boha, za svobodu, proti útlaku, 
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nebo za spravedlnost (Corte Ibáñez 2009: XV). Na závěr lze říci, že psychologie 

teroristů není homogenní a stejně tak se liší i jejich psychologické rysy. Neexistuje 

jedna určitá teroristická mysl a jakákoliv generalizace je v tomto případě velmi riziková 

(Post 2009: 6). 

 

2.2 Útoky v Norsku 22. července 2011 

 Mezi největší teroristické útoky nejen Norska, ale celé poválečné Evropy, které 

se nesmazatelně zapsaly do dějin, bezesporu patří dva útoky ze dne 22. července 2011. 

V tento den byly v Norsku v plném proudu letní prázdniny a centrum Osla tak bylo  

o poznání prázdnější a klidnější, než během školního roku. Většina Norů totiž na léto 

opouští město a odjíždí do svých letních chat. V půl čtvrté odpoledne byl klid narušen 

výbuchem před sídlem norského premiéra Jense Stoltenberga ve vládní čtvrti 

Regjeringskvartalet (Rundle 2001: 12). Výbušnina uložená v bílé pronajaté dodávce 

zničila kromě vládní budovy také spodní patra domů v přilehlé ulici Grubbegata, 

tlakovou vlnou bylo zasaženo i vydavatelství norského bulvárního deníku Verdens 

Gang. Výbuch dále zničil podzemní tunely, které sloužily k přepravě dokumentů mezi 

ministerstvy. Za normálních okolností se ve vládní čtvrti v běžný den pohybuje okolo 

1500 lidí, nicméně v tento letní den bylo ve vládních budovách přítomno jen zhruba  

350 osob. Přesto bomba vážící 950 kg složená z hnojiva, benzinu a hliníku usmrtila  

8 lidí a zhruba 200 osob bylo zraněno, 11 z nich těžce. (Borchgrevink 2013: online). 

 O dvě hodiny později začala norská policie přijímat zmatené hovory z ostrova 

Utøya vzdáleného zhruba 40 km od Osla, kde se konal každoroční letní tábor 

mládežnické organizace Norské strany práce. Hovory lidí z tábora oznamovaly, že je na 

ostrově ozbrojený muž. Policie obdržela také několik hovorů od rodičů přítomných dětí, 

které domů začaly zasílat zprávy, že jim hrozí smrt. Policie volajícím doporučila, ať 

přestanou volat a blokovat tím tísňovou telefonní linku zraněným lidem  v centru Osla. 

Po šesté hodině odpolední zazněl z ostrova Utøya první ze 102 výstřelů (Rundle  

2011: online). 

 Jak se ukázalo později, za oběma útoky stál stejný pachatel, který po odpálení 

nálože v Oslu odjel v pronajatém autě na ostrov a v policejní uniformě se představil 

jako vyšetřovatel neštěstí v Oslu. Poté začal chladnokrevně, systematicky a metodicky 

zabíjet účastníky tábora. Ve svém masakru použil zakázané střely dum-dum, které se 
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v těle oběti roztříští a způsobí tak mnohem větší zranění, než střely klasické. Jelikož 

v celém Norsku nebyla přítomna žádná helikoptéra ani její piloti, policie se na ostrov 

dostala až za více než hodinu. Mezitím pachatel stihl zabít 69 lidí, z toho nejmladší 

oběti bylo 14 let. Policistům se vzdal a tentýž večer byl převezen do vazební věznice Ila 

se zvýšenou ostrahou u města Sandvika vzdáleném 15 km od Osla. K překvapení všech 

byl pachatelem běloch a norský občan Anders Behring Breivik (Stewart 2011: online). 

 

 
Obrázek 1: Mapy s detaily norských útoků (zdroj: Český rozhlas 2012: online) 
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2.3 Anders Behring Breivik 

 Anders Behring Breivik se narodil 13. února 1979 norskému diplomatovi Jensi 

Breivikovi a zdravotní sestře Wenche Behringové. Rodiče se rozvedli, když mu byl 

jeden rok a do péče byl Breivik svěřen matce. Vystudoval střední obchodní školu  

a v mládí se také politicky angažoval v norské pravicové Pokrokové straně, která je 

známá pro odpor vůči multikulturalismu (BBC 2012: online).  

 Počátek příprav jeho činu sahá až do roku 2002, kdy se údajně zúčastnil 

společně s osmi dalšími Evropany schůze v Londýně, na které znovu oživili hnutí 

templářských rytířů, kteří kdysi vystupovali proti islámu na Středním Východě 

(Richards 2014: 44). Od této doby až do roku 2006 vydělával a šetřil peníze na útoky. 

Z důvodu úspory financí se v tomto roce (ve 27 letech) odstěhoval ze svého 

studentského bytu zpět k matce, což mu výrazně snížilo životní náklady. Většinu času 

se věnoval hraní počítačových her, při kterém zároveň podrobně plánoval své útoky 

(Borchgrevink 2013: online).  

 V tomto období se Breivik také přidal ke střeleckému klubu, aby se zdokonalil 

ve střelbě. V roce 2009 se vydal na cestu do Prahy, kde měl v úmyslu ilegálně pořídit 

zbraně pro svůj útok. Kvůli jeho zkresleným představám o fungování českého černého 

trhu se zbraněmi ovšem neuspěl a zbraně nakonec získal legální cestou v Norsku. 

V tomto roce také u norského města Amot založil farmu s názvem Breivik Geofarm  

a zaregistroval ji na adresu matčina bytu v Oslu. Díky této farmě mohl ve velkém 

množství nakupovat zemědělské hnojivo, které je potřebné k sestavení výbušniny. 

Farma také po dlouhý čas sloužila jako jeho úkryt, útočiště a sklad veškerého 

potřebného vybavení pro útok (Turrettini 2015: 2-7). Ukázalo se, že Breivik byl 

dostatečně schopný a inteligentní na to, aby celých několik let vytvářený plán dokonale 

promyslel a následně provedl. Až později se zjistilo, že oba útoky byly v podstatě 

pouhým marketingovým tahem k rozšíření jeho ideologie. 
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2.4 Ideologické pozadí útoků 

 Když se svět dozvěděl, že masakr má na svědomí rodilý Nor s bílou pletí, 

následovalo zmatení. Z jakého důvodu by někdo něco natolik hrozného vykonal ve 

vlastní zemi, svým spoluobčanům? Stejně tak jako Breivik promyslel své útoky, měl 

k nim i (podle jeho názoru) důsledně propracovaný a pádný důvod. Breivik ve své 

ideologii vycházel z teorie, která tvrdí, že imigrace muslimů do Evropy je součástí 

snahy přeměnit Evropu v Eurábii, kde budou dominantními obyvateli právě muslimové 

(Bangstad 2012: online). Pouhou přítomnost muslimů zároveň považoval za válečný 

stav. Na účastníky letního tábora Norské strany práce zaútočil, protože věřil, že jsou 

zodpovědní za podporu multikulturalismu, muslimské imigrace do Norska a za budoucí 

destrukci evropské kultury. Přestože členové strany byli stejné národnosti jako on sám, 

považoval je za zrádce (Stewart 2011: online). 

 V Breivikově ideologii tak figurují dva nepřátelé. Vnější, které tvoří islám  

a muslimové a vnitřní, kterými jsou právě levicové strany podporující 

multikulturalismus. Své oběti na Utøye Breivik považoval za mladé cvičence 

marxistické politické elity a prohlásil, že všichni mrtví jsou obětmi vyššího cíle, a to 

uvědomění Norska ohledně hrozby islamizace (Richards 2014: 45). Cílem jeho činů 

bylo rozpoutat revoluci, která by Evropu od muslimů a islámu očistila a tak by vznikla 

monokulturní, konzervativní, křesťanská a totalitní společnost (Neset 2012: 6-14). 

Policii při výslechu řekl, že své činy sám chápe jako extrémní, nicméně nezbytné pro 

záchranu Evropy. Zároveň přiznal, že si při střelbě musel pustit hlasitou hudbu  

a nadopovat se steroidy, protože by k obětem cítil příliš velkou empatii (Humphreys 

2011: 14-15). 

 Breivik a jeho ideologie si v průběhu let vysloužili mnoho přívlastků. Švédský 

historik Mattias Gardell, který mimo jiné vypovídal u jeho soudu, Breivika označuje za 

islamofobika, kulturního a konzervativního nacionalistu, anti-feministu, rasistu, 

pravicového a křesťanského fundamentalistu a neonacistu (Neset 2012: 7). Breivikova 

ideologie a jeho činy vychází z extremistického pojetí islamofobie a staví ho tak na 

špičku ledovce anti-islamistického hnutí (Richards 2014: 43). Breivik, přestože jednal 

samostatně, se hlásil k řádu templářských rytířů a sám sebe popsal jako „kariéristického 

cynika, který se proměnil v rytíře s monumentální misí“ (Borchgrevink 2013: online). 

Jeho útok v Oslu v podstatě sloužil k odlákání pozornosti, aby se mohl nepozorovaně 

dostat na ostrov Utøya a získat čas, než se veškeré policejní jednotky koncentrované 
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v srdci města začnou přesouvat na ostrov. Breivik jako osamělý střelec je unikátní 

v tom, že se po útocích nesnažil utéct. Naopak se policii sám vzdal a požadoval soudní 

proces, který plánoval proměnit v celosvětovou propagandu svých myšlenek a postojů. 

Riskoval dlouholeté uvěznění jenom proto, aby mohla své názory komunikovat 

veřejnosti (Stewart 2001: online). 

 V den útoků rozeslal Breivik na zhruba tisíc e-mailových adres, mezi nimiž bylo 

i několik českých, svůj manifest s názvem 2083: Evropská deklarace nezávislosti, který 

napsal pod pseudonymem Andrew Berwick. Zároveň také na webu www.youtube.com 

zveřejnil dvanáctiminutové video Knight Templar 2083 shrnující základní body tohoto 

manifestu. V názvu Breivik odkazuje na rok 1683, kdy se konala bitva o Vídeň  

a křesťané v ní porazili Ottomanskou říši. Breivik věřil, že v roce 2083, tedy přesně  

o 400 let později, bude islám v Evropě vymýcen (Richards 2014: 43). Text je velmi 

nekoherentní a nesouvislý a začíná v roce 2002 popisem údajné schůzky templářských 

rytířů. Breivik v manifestu trvá na tom, že islám je nejen náboženství, ale také 

geopolitický projekt a politický a sociální systém. Islám dále označuje za militantní  

a agresivní kult.  

 Dominantním tématem dokumentu společně s fašistickými texty je důležitost 

národního státu, což ovšem neznamená podporu současným státním autoritám. Breivik 

tvrdí, že norské policejní a vojenské síly nejednají v zájmu státu a proto je potřeba 

změna státního aparátu. Podle něj je Evropa jako kolébka křesťanství napadena 

muslimy kvůli otevřenosti levicových a sociálně demokratických stran, liberálů  

a multikulturalistů, kteří věří, že všechny národy jsou si rovny a mohou se navzájem 

tolerovat (Seymour 2011: online). O manifestu se dá bez obav říci, že je produktem 

intenzivní deziluze. Text obsahuje polemiky, autobiografické a deníkové části, 

zkopírované texty nejrůznějších autorů, instrukce na výrobu zbraní nebo také vojenskou 

strategii, různé historické pasáže a jeho vlastní portrétové fotografie. Na konci deníkové 

části Breivik píše: „Věřím, že toto je můj poslední příspěvek. Je pátek 22. července, 

12:51“ (Berwick 2011: 1471). 

 Breivikův čin byl v podstatě masovou politickou vraždou nevinných, krajním 

činem pravice a teroristickým útokem. Jak sám přiznal během soudních výpovědí, chtěl 

zabít všechny účastníky tábora na Utøye včetně bývalé socialistické premiérky Gro 

Harlem Bruntlandové, které plánoval uříznout hlavu. Celkem se připravoval na tři 

bombové útoky, kromě úřadu vlády chtěl zaútočit také na parlament, radnici nebo 

redakce významných novin. Šanci, že útoky přežije, odhadoval na 5 % (Česká televize  
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2012: online). 23. července 2011 se k činům přiznal a finální rozsudek si vyslechl  

o třináct měsíců později, 24. srpna 2012. 

 Přestože bezprostředně po Breivikových útocích zůstal celý svět ochromen  

a nedokázal pochopit motivy jeho činů, je nutné zmínit, že muslimští imigranti jsou ve 

Skandinávii pod drobnohledem již od druhé poloviny 90. let. Během několika let se 

v severských zemích vyprofilovaly různé skupiny, které reflektovaly své obavy ohledně 

přítomnosti muslimů. Muslimové byli často kritizováni za jejich nepřizpůsobivost  

a neochotu žít podle skandinávských tradic, ať již demokratických nebo náboženských. 

V Norsku totiž existuje oficiální státní protestantská církev, která vychází  

z evangelicko-luteránského náboženství. Členy norské státní církve je zhruba  

88 % obyvatel, ale pouze zlomek z nich se aktivně a veřejně účastní bohoslužeb. Proto 

nelze říci, že by byl motiv Breivikových činů v Norsku neznámý. Podezřívavost  

a opatrnost vůči muslimům zde existovala již téměř 20 let ve formě nejrůznějších 

aktivistických protimuslimských hnutí. Breivikovy činy ovšem dramaticky zdůraznily 

skandinávské napětí vůči této otázce (Bangstad 2012: 353). 

 Před útoky se Norsko řadilo k zemím s největší mírou bezpečnosti a veřejného 

života. Po útocích vznikly dvě hypotézy. První z nich tvrdí, že Breivikovy činy Norsko 

narušily, druhá říká, že společnost byla naopak posílena. Útoky sice způsobily paniku  

a strach, nicméně právě dlouholetá tradice silné občanské společnosti pomohla Norům 

šok a tragédii překonat. Podle výzkumu z roku 2011 v Norsku vzrostla víra v instituce  

a mírný nárůst zaznamenala také občanská angažovanost, zejména mezi mladými lidmi7 

(Wollebæk 2012: 32-33). 

 

  

                                                
7 Jednalo se o internetový výzkum v období březen, duben (1130 respondentů) a srpen 2011 (931 
respondentů). 
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2.5 Soudní proces 

 Více jak čtyřměsíční soudní proces s Andersem Breivikem začal 16. dubna 2012 

a ihned se stal jednou z nejvíce sledovaných událostí nejen v Norsku, ale i po celém 

světě. U soudu byl přítomen pětičlenný panel soudců složený z předsedkyně soudu 

Wenche Elizabeth Arntzen, soudce Arne Lynga a tří laiků z řad veřejnosti. Obžalobu 

vedli prokurátoři Inga Bejer Engh a Svein Holden. Breivikovým advokátem byl Geir 

Lippestad, jeden z nejznámějších norských právníků. První den Breivik vstoupil do 

soudní síně a předvedl svůj pozdrav – pravou rukou zaťatou v pěst se dotkl srdce a pak 

pravici zvedl. O tomto pozdravu psal i ve svém manifestu. Jedná se podle něj o pozdrav 

templářských rytířů a má symbolizovat čistotu, povinnost, příbuzenství, mučednictví  

a neměl by být zaměňován s pozdravem nacistickým, kde je dlaň otevřená  

(ČT24 2012a: online).  

 Ještě před zahájením soudního procesu si s Breivikem přítomní soudci potřásli 

rukou, což mezinárodní média označila za přinejmenším bizarní a neobvyklý výjev. 

Nicméně se díky tomu ukázalo, že norský soudní systém považuje za důležité, aby soud 

proběhl za férových podmínek a podle standardů, nehledě na rozsah Breivikových 

obvinění. Jednou z prvních věcí, které Breivik oznámil, bylo, že neuznává norský 

soudní systém, protože obdržel svůj mandát od politických stran, které podporují 

multikulturalismus a přímo popřel autoritu hlavní soudkyně a předsedkyně senátu 

Wenche Elizabeth Arntzen z důvodu jejího přátelství s bývalou norskou premiérkou 

Gro Harlem Bruntland. První den byla věnována zvláštní pozornost obětem  

a pozůstalým. Byla přečtena jména všech 77 obětí společně s velmi detailním popisem 

okolností a příčin jejich smrti. Breivik se ke slovu dostal také a na svoji obhajobu měl 

celkem pět dní (De Graaf 2013: 5-6). 

 Jednou z kontroverzních otázek celého soudního procesu bylo posouzení 

Breivikovy příčetnosti. V norském právním řádu má totiž psychický stav pachatele 

zásadní vliv na finální rozsudek (Neset 2012: 4). Pokud je u odsouzeného prokázána 

duševní choroba, je umístěn do psychiatrické léčebny a v určitých časových intervalech 

se opětovně posuzuje, zda je stále hrozbou pro společnost. 29. listopadu 2011 forenzní 

psychiatři Torgeir Husby a Synne Sørheim předali soudu první psychiatrický posudek  

a uvedli, že Brevik trpí paranoidní schizofrenií a během útoků i v následujícím 

sledovaném období byl psychotický. S posudkem byla obhajoba nejdříve spokojena, 

Breivik ovšem následně napsal médiím dopis, kde tvrdil, že tento posudek je pro něj 



   

 

20 

  

ultimátním ponížením – má-li totiž inspirovat své přívržence, musí být vnímán jako 

psychicky zdravý člověk. Na konci roku 2011 totiž poprvé získal přístup k médiím  

a jeho mediální obraz se mu příliš nezamlouval (De Graaf 2013: 8). Soud tehdy učinil 

neobvyklý krok a nařídil druhou evaluaci Breivikova psychického stavu. Z druhého 

posudku Agnara Aspaase a Terje Törrissena z dubna 2012 vyplynulo, že Breivik je 

příčetný a za své činy odpovědný. Tento posudek, ke kterému se nakonec soud 

přiklonil, prokázal, že Breivik trpí narcisistní osobnostní poruchou (Tietze 2014: 383-

384). 

 24. srpna 2012 zahájila soudkyně Wenche Elizabeth Arntzen velmi obšírně  

a detailně zdůvodnění rozsudku. Začala u Breivikova dětství a zmínila organizaci 

templářských rytířů, ke kterým se hlásil. Popsala Breivikovu přípravu na oba činy  

a uvedla také znovu jména všech obětí a okolnosti jejich smrti. Potvrdila, že během činů 

byl Breivik pod vlivem léků, které mohly zvyšovat jeho agresivitu (ČT24  

2012b: online). Breivik byl soudem jednohlasně shledán vinným za zabití 77 lidí, 

porušujíc odstavce 147 a 148 norského Občanského zákoníku (anglicky General Civil 

Penal Code), které se zaměřují na akt terorismu a odstavec 233 plánované vraždy, což 

se stalo v jeho rozsudku přitěžující okolností. Breivik byl tedy také shledán příčetným  

a trestně zodpovědným za své činy a byl odsouzen k 21 letům odnětí svobody 

s preventivní detenční klauzulí, tzv. forvaring, díky které tento trest může být po 

uplynutí dané doby prodlužován vždy o dalších 5 let. Jedná se o nejvyšší možný trest, 

jaký norský právní systém zná. Breivik nebude z věznice Ila pravděpodobně nikdy 

propuštěn (Borchgrevink 2013: online). 

 Při své závěrečné řeči se Breivik omluvil svým sympatizantům za to, že nestihl 

zabít více zrádců, nicméně byl soudkyní ihned přerušen. Své činy hájil tím, že se 

jednalo o jediný způsob, jak zachránit Evropu od islamizace a jeho útoky byly podle něj 

založeny na dobrých úmyslech. Přiznal, že jeho činy byly barbarské, ve světle 

budoucího nebezpečí je ovšem sám klasifikoval jako zanedbatelné. Breivik se dále 

omluvil pozůstalým všech obětí, které nebyly politicky angažované a řekl, že s nimi 

soucítí, protože i on v důsledku svých činů ztratil přátele a rodinu. Během své řeči 

nicméně nedal najevo žádné emoce. Rozsudek odmítl, protože neuznává celý soud  

a odvolání zavrhl, protože by tím naopak soud legitimizoval (De Graaf 2013 8-9). 

 Breivik chtěl soudní proces využít k propagaci své ideologie a získat tak co 

nejvíce sympatizantů. Jednou z otázek v médiích v souvislosti s tím bylo, zda soud 

Breivikovi v tomto pomohl, nebo naopak uškodil. Díky medializaci soudního procesu 
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Breivik nezískal více příznivců, naopak se ukázalo, jak kvalitní a na demokratických 

hodnotách založený norský právní systém je. Pochybnosti veřejnosti uvedla na pravou 

míru prokurátorka Inga Bejer Engh, když řekla: „Rozumím rozhořčeným reakcím, 

nicméně norský právní systém musí dodržovat svá pravidla. Jinak by Breivik vyhrál. On 

chtěl přece změnit norskou společnost a jsem si jistá, že by považoval za vítězství, pokud 

bychom nedodržovali doposud všeobecně platné principy. A právě nyní jsme testováni, 

zda je dodržet dokážeme“ (De Graaf 2013: 7-17). Soudní proces s Breivikem uvedl věci 

do souvislostí a pro většinovou společnost se tak stal vyrovnávacím mechanismem. Lidé 

díky soudu našli odpovědi na své otázky, pochopili a smířili se s tím, co se v jejich zemi 

stalo. 

 

2.6 Anders Breivik a norská média 

Soudní proces s Andersem Breivikem byl nejen jedním z největších, ale také 

nejvíce vyčerpávajících poválečných soudních procesů v historii Norska. Případ, ale 

také samotné události v roce 2011 získaly neuvěřitelné mediální pokrytí a celá země 

dlouho nemluvila o ničem jiném. Tyto nekonečné debaty ovšem způsobily, že se 

celkový obraz událostí roztříštil a bylo velmi těžké Breivikovým činům porozumět 

(Borchgrevink 2013: online). V červenci 2011 byla některá média po celém světě velmi 

rychlá ve svém úsudku a svět obletěly zprávy, že útočníci jsou násilní islamisté a že tyto 

události odstartují a obnoví útoky v Evropě na zcela nové úrovni. Média začala 

publikovat nejrůznější teorie a klást si otázky, proč bylo zrovna Norsko napadeno 

džihádisty. Hlavní zprávou byl tehdy nejprve útok v Oslu, a přestože se islamisté místo 

politických budov zaměřují spíše na nevinné civilisty, média si byla téměř jista, že za 

útoky stojí právě oni. Poté celý obraz zkomplikovaly události na Utøye. Pouze vybraná 

média informovala o tom, že útoky má na svědomí někdo úplně jiný (Rundle  

2011: 6-13). 

Soudní procesy v Norsku standardně přenášeny do médií nejsou, proces 

s Breivikem se nicméně stal výjimkou. Kvůli plánované přítomnosti médií byla dokonce 

speciálně přebudována soudní síň. Nejvíce kontroverzním tématem v souvislosti 

s medializací procesu bylo rozhořčení mezinárodních médií a také části norské 

společnosti, jimž se nelíbila přílišná pozornost, které se Breivikovi dostalo. Jeho 

advokát Geir Lippestad ale prohlásil, že podle norského právního systému má Breivik 
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právo na vyjádření, což je zároveň také jedním ze základních lidských práv. I v samotné 

soudní síni ale panovaly obavy, aby Breivikovy výpovědi neinspirovaly někoho dalšího. 

Z tohoto důvodu nebyly Breivikovy pasáže v médiích vysílány. 

 

2.7 Média a terorismus 

2.7.1 Mediální konstrukce reality 

 Konstrukce mediální reality je komplexní proces, který úzce souvisí s teorií 

sociální konstrukce reality amerických sociologů Petera L. Bergera a Thomase 

Luckmanna. Jejich teorie v podstatě tvrdí, že přestože lidé sami vytvářejí a formují svůj 

svět (a svět je tedy jejich konstrukt), zároveň tento fakt zapomínají, nebo si jej vůbec 

neuvědomují a vykonstruovaný svět považují za objektivní realitu (Reifová 2004: 278). 

V konstrukci reality hrají velkou roli mimo jiné média. Vzhledem ke komplexnosti  

a rozsáhlosti společenských struktur totiž jedinec není schopen pojmout a vnímat svět 

jako celek. S velkým množstvím témat, která se stávají předmětem našeho zájmu, se 

proto nemůžeme seznámit osobně, či díky okruhu přátel a známých, ale právě 

prostřednictvím mediálních obsahů. Jednou z hlavních funkcí médií je tedy propojit 

venkovní svět s obrazy reality v naší mysli. Tento mediální obraz reality Walter 

Lippmann nazývá pseudoprostředí (Lippmann in McCombs 1997: 15). Proto je důležité 

se zamyslet nad tím, o čem a jak nás média informují. Média kromě samotné informace 

často poskytují také její možné interpretace nebo další nepřímo sdílený kontext. Jelikož 

mají média omezenou kapacitu (např. prostor v tisku, čas na zpravodajskou relaci), musí 

tak z rozsáhlého univerza informací vybírat pouze ty, které vyhodnotí jako 

nejdůležitější. Rozhodují o tom, jaká témata a události upřednostní před ostatními a toto 

privilegium tvoří jeden z jejich nejsilnějších a nejdůležitějších nástrojů. Média tedy 

v podstatě do jisté míry určují, o čem budeme informováni a vytvářejí tak mediální 

realitu, která je součástí konstrukce reality sociální. 

 Upřednostňováním vybraných zpráv se zabývá například jedna z nejznámějších 

mediálních teorií - koncept nastolování agendy (agenda setting). Tento koncept spočívá 

v tvrzení, že média vytvářejí mediální agendu, která přímo ovlivňuje agendu veřejnosti. 

Pokud se dané téma opakovaně objevuje v médiích a je mu tedy věnována určitá 

pozornost, veřejnost jej pravděpodobně začne považovat za důležité a zařadí ho do své 
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vlastní agendy témat. Pravdivost těchto poznatků poprvé empiricky prokázali Maxwell 

McCombs a Donald Shaw ve výzkumu v Chapel Hill v Severní Karolíně v roce 1968. 

Výzkum se zaměřil na to, jak voliči před prezidentskými volbami vnímali politická 

témata v médiích. Nelze neuvést také slavný citát Bernarda Cohena, který koncept 

nastolování agendy shrnul takto: „Zpravodajská média možná nedokáží lidem 

s úspěchem říci, co si mají myslet, ale neuvěřitelně úspěšně dokáží svému publiku sdělit, 

o čem má přemýšlet“ (McCombs 2009: 25-27). 

 Média tedy určují, jakým tématům se veřejnost bude věnovat, nicméně je 

důležité se zaměřit také na to, jaký kontext vybraným událostem média dávají. Podle 

amerického žurnalisty Scotta Londona je rámcování zpráv (neboli framingu) věnována 

vcelku malá pozornost, přestože se jedná o důležitou součást mediálních obsahů. 

London definuje rámec jako centrální organizační ideu, která dává daným událostem 

smysl. Zprávy nemají žádnou hodnotu, dokud nejsou zasazeny do smysluplného 

kontextu, který je organizuje a mění je v koherentní soustavu informací. Zprávy mohou 

být chápány jako příběhy obsahující fakta, zároveň mají ale také implicitní význam. Pro 

identifikování rámce není tolik důležitý samotný faktický obsah, ale spíše interpretativní 

komentář, který tato fakta doplňuje – v televizním zpravodajství je to patrné například 

na metaforách, které dodávají informacím kontext a vytvářejí mezi jednotlivými 

informacemi vztahy (London 1993: online). Pokud rámec prakticky aplikujeme na 

mediální agendu, lze jej popsat jako „ústřední organizační myšlenku zpravodajského 

obsahu, která mu dává kontext a napovídá, co je tématem, a to tak, že selektuje, 

zdůrazňuje, zamlčuje a komentuje“ (McCombs 2009: 132-133). V dané zprávě jsou 

vyzdvihnuty určité aspekty, které jsou upřednostněny před jinými. Může to být 

například určitá definice problému, interpretace události, morální hodnocení nebo 

doporučení. Tím pádem média automaticky ovlivňují, jak by měl příjemce sdělení 

vnímat a rozumět jim (Scheufele 1999: 107). Otázka konstrukce mediální reality nabývá 

ještě větší důležitosti v souvislosti s  morálně a eticky citlivým tématem, jakým právě 

informování o terorismu bezesporu je. 
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2.7.2 Vztah oboustranné prospěšnosti 

 Vztah mezi médii a terorismem je velmi komplikovaný a dá se říct, že se jedná  

o vztah symbiotický, neboli oboustranně prospěšný (Wilkinson 2006: 145). Jelikož 

úspěšnost většiny teroristických útoků závisí na jejich schopnosti otřást veřejnými 

míněním, bez upoutání pozornosti médií by v podstatě neměly žádný smysl (Rosůlek 

2009: 140-141). Již Margaret Thatcherová v roce 1985 prohlásila, že publicita je kyslík, 

na kterém jsou teroristé závislí (Donohue 2003: 233). Terorismus je naopak pro média 

vysoce atraktivním tématem, jak v rámci konkurenčního boje s ostatními médii, tak tím, 

že splňuje veškerá podstatná kritéria pro to, aby mělo pro média vysokou hodnotu. 

Teroristický útok je totiž bezesporu dramatická a negativní událost, která se diváků 

dotýká. Je úderná, exkluzivní a aktuální a celkově mediálně přitažlivá, jelikož obsahuje 

prvky násilí a smrti (Rosůlek 2009: 136-137).8 Existuje dokonce teorie, že média jsou 

hlavními spouštěči terorismu. Tu lze částečně vyvrátit na příkladech z 19. století, kdy 

například ruští a balkánští teroristé spoléhali především na ústní šíření informací  

o svých činech. Média tedy nelze označit za jediného „spolupachatele“ terorismu, 

nicméně je nutné si uvědomit, že média a teroristé jsou si do určité míry skutečně 

vzájemně prospěšní.  

 Teroristé potřebují publicitu a uměle tak konstruují násilí ve snaze dosáhnout 

symbolického prohlášení, kterého si veřejnost a protivníci všimnou. Požadují prostor 

v hlavním vysílacím čase a na předních stránkách novin, aby jim bylo zajištěno masivní 

pokrytí a rozšíření informací o jejich činech a především o motivech těchto činů. Pro 

mediální organizace jsou na druhé straně teroristické útoky zdrojem senzace, která 

masivně zvedá sledovanost nebo čtenost (Wilkinson 2006: 144). Sdělovací prostředky 

tak v podstatě teroristům často nechtěně pomáhají šířit jejich ideologii k velké části 

společnosti (Brzybohatý 1999b: 28). Ti si uvědomují, že propagace jejich zločinů 

v médiích mnohonásobně znásobí jejich dopad. Skrze média mohou teroristé 

prezentovat své politické či náboženské cíle9 a rekrutovat tak nové přívržence, 

                                                
8 Přestože jsou násilí a smrt pro média atraktivními tématy, vždy záleží na kontextu dané události - kdo  
a kde trpí. Ve stejném roce, kdy 11. září zahynulo 3000 lidí při teroristických útocích v USA, zemřelo 
také ve světě 2700 dětí na spalničky a 6020 dětí na průjmová onemocnění. Zprávy o počtech zemřelých 
dětí ovšem nesplňují všechny požadavky na atraktivní zprávu – nejsou aktuální, ale dlouhodobé, jsou 
náročnější k interpretaci a nejsou bezprostřední (Rosůlek 2009: 137). 
9 Teroristé často poukazují na to, že jejich činy nejsou teroristické, označují se za mučedníky, bojovníky 
za svobodu a lepší svět, vojáky svobody atd. Většinou své činy ospravedlňují vírou a nevěří tomu, že se 
dopouštějí zločinu. Oni sami věří v to, že dělají správnou a dobrou věc. Většinová společnost nazývá 
takovýto přístup teroristickou propagandou (Wilkinson 2006: 148). 
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shromažďovat informace o reakci veřejnosti na své útoky a o protiteroristických 

opatřeních (Corte 2009: 108).  

 Díky médiím mohou dále šířit strach a paniku, mobilizovat podporu veřejnosti  

a ospravedlňovat své činy, poukázat na to, že protiteroristická opatření jsou podle nich 

tyranií, získávat prostředky na své fungování nebo inspirovat další útoky. Mediální 

pokrytí těchto událostí ale nemá pouze negativní dopady, jak by se mohlo na první 

pohled zdát. Média jsou schopná jedním jediným záběrem nebo snímkem ukázat 

hrůznost a nezákonnost útoků, díky poskytnutým informacím se mohou vytvářet 

nejrůznější solidární hnutí na podporu obětí, média mohou také varovat veřejnost  

o možnosti dalších útoků nebo informovat, jak mají obyvatelé postupovat, co dělat, kam 

volat. Zároveň poskytují veřejné fórum pro informovanou diskuzi a připomínají 

autoritám jejich zodpovědnost (Wilkinson 2006: 147-153). Vzhledem k tomu, že 

podpora terorismu v žádném případě není cílem žádného média v jakékoliv 

demokratické zemi, je důležité vytyčit pravidla, jak o terorismu veřejnost informovat. 

 

2.7.3 Jak informovat o terorismu? 

 Existuje mnoho dokumentů, kodexů a základních etických pravidel žurnalistické 

práce, které specifikují, jak se mají novináři a potažmo média chovat a přistupovat 

k informacím. Od žurnalistů je vyžadována úcta k pravdě, pečlivé a spolehlivé 

informování veřejnosti, objektivita, ověřování zdrojů a opravování chybných informací. 

Média by měla zabraňovat zkreslování a neměla by manipulovat veřejností (Kunczik 

1995: 84). V případě informování o terorismu se k zásadám a obecným etickým 

otázkám přidávají ještě další. Jednou z těch nejpalčivějších je, zda o teroristických 

činech vůbec informovat, zda zveřejňovat požadavky a prohlášení teroristů a jak 

všeobecně k informování o terorismu přistupovat (Zeman 2002: 131). Jako o všech 

ostatních událostech by se i o teroristických činech měla veřejnost dozvědět co nejdříve. 

Jednou ze zásad je nevyvolávat ve společnosti paniku. Média by také neměla zaujímat 

strany. Měla by popsat, co se stalo, zůstat objektivní a nestranná. Pokud se média 

přikloní na něčí stranu, ztrácí důvěryhodnost a to i v případě teroristických činů. Média 

by dále neměla napadat organizaci nebo účastníky, aby zdůraznila mírů závažnosti  

a hrůznosti jejich aktu. Novináři by měli nechat příběh hovořit sám za sebe. Většinou je 

v těchto případech natolik silný, že to nepředstavuje problém. O událostech nesmí být 
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informace podány tak, aby došlo ke glorifikaci násilí, brutality a nemorálnosti. Cílem je 

analyzovat jeho motivy a zjistit, proč byl daný útok proveden. Zároveň nemá smysl 

pouze informovat. Je třeba, aby média provedla také analýzu – co čin znamená, jak moc 

je vážný, jaké jsou jeho následky, co znamená pro společnost (Charles  

2007: 155-157). 

 Další problém tvoří zdroje informací. Zpravodajství zaměřené na teroristické 

aktivity má ve srovnání s jinými oblastmi zpravodajské činnosti svá specifika, která jsou 

dána povahou a taktikou terorismu. Vzhledem k tomu, že je teroristický útok 

zaznamenán až po jeho provedení a ihned po něm většinou teroristé mizí z místa činu, je 

velmi obtížné vybudovat dlouhodobé a stabilní zdroje informací. Nejvíce jsou tedy při 

sběru informací využívány lidské zdroje (propuštění rukojmí, přeživší oběti, očití 

svědci), které ovšem často poskytují pouze neúplné nebo zkreslené informace. 

Teroristické akce ale představují pro společnost takovou hrozbu, že je lepší o nich 

informovat, než riskovat (Brzybohatý 1999a: 129-130). Jednou z fundamentálních 

etických zásad v médiích je v tomto ohledu vyhnutí se grafickému obsahu, který by 

mohl jakkoliv poškodit čest obětí – jedná se například o záběry částí těla nebo poprav 

(Kanli  

2007: 23). Média musí respektovat právo na soukromí postižených osob a nesmí 

překračovat hranice jejich studu a důstojnosti. Pokud je zveřejněno jméno oběti, dochází 

k tzv. sekundární viktimizaci, kdy se člověk stává obětí podruhé, tentokrát obětí okolí. 

Utrpení nebo průběh umírání se dále nesmí stát ústředním motivem reportáže nebo 

článku (Kunczik 1995: 153-154). Při výslechu svědků, rukojmích a zajatých teroristů 

musí být zpovídané osoby separovány, aby se nemohly navzájem ovlivňovat. Kladené 

otázky musí být jednoduché, jasné a jednoznačně formulované s ohledem na to, že 

odpovědi mohou být zkreslené. Primárním zdrojem by proto mělo být vlastní 

pozorování (Brzybohatý 1999a: 127). 

 Třetím problémem je jazyková složka, která bývá často opomíjena, přestože je 

velmi důležitá. Používané výrazy v médiích totiž tvoří zprostředkující jazyk ve 

veřejném prostoru tím pádem také základ veřejného diskurzu. Proto je důležité, aby 

novinář nepřejímal jazyk užívaný teroristy,10 ale ani jazyk oficiálních vládních zdrojů. 

Použité výrazy by měly být pokud možno co nejvíc neutrální, protože media pouze 

nepopisují realitu, ale ovlivňují myšlení a šíří ve společnosti vlastní konstrukci reality, 
                                                
10 Příkladem může být zločinec-revolucionář, vrah-bojovník za svobodu, gang-armáda, propaganda-
sdělení, vražda-revoluční spravedlnost (Rosůlek 2009: 135). 
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podle které se poté může utvářet veřejné mínění. Proto přestože je potřeba o událostech 

informovat rychle, je potřeba dbát na opatrné nakládání se slovy, které v sobě zahrnují 

emoční nebo hodnotové soudy. Místo slova terorista lze využít například výrazů útočník 

nebo střelec (Rosůlek 2009: 134-139). 

 Výše zmíněné normy a pravidla pro informování o terorismu a násilí platí pro 

tzv. voluntary self restraint model, což je v podstatě dobrovolný samoregulační systém, 

kdy média o terorismu informují, ale dodržují určité interní postupy a směrnice, se 

kterými by se měl každý zaměstnanec dané mediální organizace seznámit. Tento model 

je nejvíce využívaný a snaží se vyhýbat nebezpečí manipulace a vydírání ze strany 

teroristů, poskytuje tématu pouze omezený prostor, nevyužívá přímé přenosy atd. Vedle 

toho ale existuje také model tzv. politiky volného trhu, kdy v médiích neexistuje žádná 

regulace a kroky při informování o terorismu. Na druhé straně spektra stojí model 

v podstatně cenzurní, který zakazuje médiím o terorismu jakkoliv referovat (Wilkinson 

2006: 154-157). Nehledě na toto rozdělení je zajímavé zohlednit studii politoložky 

Brigitte Nacos, která zkoumala mediální obsahy 26 dní od 11. září 2011. Tehdejší 

prezident George Bush v těchto dnech vydal 54 veřejných prohlášení, zatímco Usáma 

bin Ládin zveřejnil pouze jedno předtočené video. Média se oběma postavám věnovala 

ve svých reportážím stejně. Z této studie je patrný komplexní vztah mezi terorismem  

a veřejnou komunikací. Nicméně na druhou stranu platí, že v případě, kdy se médium 

rozhodne teroristické události cenzurovat, ztrácí vlastní kredibilitu (Donohue  

2003: 232-234). 

 V současnosti nejsou navíc teroristické organizace díky technologickému 

pokroku tolik závislé na klasických médiích. Internet poskytuje teroristům platformu, 

kde se mohou vzájemně kontaktovat, trénovat a plánovat útoky, aniž by se kdy viděli 

živě. Pomocí internetu mohou teroristé velmi lehce (a byť jen třeba na pár hodin do 

stažení příspěvku) šířit propagandu, dezinformace nebo rekrutovat nové členy (Corte 

Ibáñez 2009: 109). Přestože je prokázáno, že terorismus je extrémně neúspěšný co se 

týče reakcí vlád a plnění vznesených požadavků, v šíření svých záměrů a cílů široké 

veřejnosti prostřednictvím médií je úspěšný velmi. Svobodná média sice nereprezentují 

hodnoty teroristů, ale i ve svobodných zemích mezi sebou soupeří o publikum a jsou 

neustále pod tlakem, který je nutí přinášet informace jako první, poskytovat kromě 

informací také vzrušení a zábavu. Proto jsou téměř povinna reagovat na teroristickou 

propagandu. To ovšem neznamená, že by byla média teroristy kontrolována, ale na 
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manipulaci a intriky ze strany teroristů si musí veřejnost i média dávat velký pozor 

(Wilkinson 2006: 147). 

 

2.8 Bulvární a seriózní tisk v České republice 

 Zpravodajství o kriminálních činnostech se nehledě na typ deníku těší největší 

pozornosti čtenářů, kteří mají o toto téma jednoznačně velký zájem. Média ale často 

obraz kriminality modifikují a z událostí vybírají pouze určité části a to nejen co se týče 

bulvárního tisku, ale někdy také seriózních periodik. Podle výzkumu Němce Wolfganga 

Donsbacha z roku 1991 mají čtenáři bulvárního tisku častěji pocit ohrožení (Donsbach 

in Kunczik 1995: 145-146). Původ označení bulvární tisk můžeme najít ve 

francouzském slově boulevard, které lze do češtiny přeložit jako „široká a živá ulice ve 

velkoměstě”. Jedná se o tisk, který se začal ve 30. letech 19. století šířit především ve 

Spojených státech a Velké Británii, a to ve velkém množství a mezi nižší a méně 

vzdělané vrstvy obyvatelstva. Tyto tiskoviny prodávali kameloti přímo na ulici za velmi 

malé finanční částky. Na českém území se bulvární tisk poprvé objevil již v období 

první republiky v rámci tiskového koncernu Tempo Jiřího Stříbrného. Od roku 1926  

v něm vycházel Pondělní list, k němuž byl v roce 1927 připojen deník Večerní list. Jako 

další bulvární periodikum začal později vycházet Expres. Vzhledem k historickým 

událostem, příchodu druhé světové války a následné éry komunismu nebyl pro další 

rozvoj bulvárního tisku prostor a ten se tak začal ve větší míře rozvíjet až od 90. let 20. 

století (Bednařík, Jirák, Köpplová 2011: 172-173), tedy v období nástupu tržního 

hospodářství. To k nám přišlo ihned po pádu totalitního systému, v němž svobodná 

žurnalistika neměla šanci, a kde se tudíž nemohla pevně zabydlet ani tištěná seriózní 

média. Nová hodnotová kritéria vnutily společnosti velmi rychle komerční televize  

a deníky se dostaly do situace, v níž soupeřily o stejné čtenáře s bulvárem. V západní 

Evropě to bylo přesně naopak. Komerční média tam přišla až o několik desítek let 

později, než k nám, a to konkrétně do doby, „kdy již lidé byli zvyklí na seriózní  

a náročnou žurnalistiku tradičních prestižních novin a veřejnoprávních televizí  

a rozhlasu. Privátní sektor s nimi musel tvrdě bojovat o místo v mediální krajině“ 

(Hvížďala 2003: 7-8). 

 U nás má bulvár velmi často negativní konotaci, ale ve skutečnosti tvoří 

přirozenou součást mediální krajiny svobodného světa a ve společnosti hraje 

nezastupitelnou ekonomickou a sociální roli. V bulvárních periodikách inzerují 
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především velké obchodní řetězce nabízející zboží masové spotřeby. Bulvár 

nerespektuje soukromí a specializuje se na tajné pořizování fotografií slavných 

osobností. Bulvár má pět strukturálních znaků: méně sečtělým lidem poskytuje 

zjednodušené informace o politické situaci v zemi, přináší bezplatný právní a sociální 

servis nemajetným vrstvám, stimuluje kult úspěšnosti, uspokojuje potřebu určitých 

skupin obyvatelstva po sexuální a kriminální tematice a většinou má nejlépe 

zpracovanou sportovní rubriku, která dost často tvoří majoritu vydání. Bulvár pracuje 

s pojmy jako je aktualita a napětí, zatímco seriózní tisk využívá informace, analyzuje je 

a předkládá je čtenáři v kontextu na určité odborné úrovni (Hvížďala 2011: 79-80). 

 Bulvární periodika jsou z obsahového hlediska charakteristická zaměřením na 

události, jejichž hlavními postavami jsou známé osobnosti. Zajímají se především  

o negativní, výjimečné, skandální a specifické události, jako jsou například kriminální 

příběhy, obsahy se sexuální tematikou, témata z politiky apod. Dané texty jsou krátké, 

většinou s jednoduchou a někdy vulgární jazykovou stavbou, která odpovídá 

možnostem průměrného masového čtenáře. V textu často není dán prostor pro vyjádření 

všem zmíněným aktérům, autoři se neomlouvají za mylné informace a články nejsou 

schopny poskytnout širší souvislosti k danému tématu. Navíc jsou informace poskytnuté  

v bulvárním tisku většinou uvedeny bez zdroje. Oproti serióznímu tisku má tisk 

bulvární většinou velmi výraznou grafickou úpravu. To zahrnuje velké poutavé titulky, 

množství fotografií, užívání barev nebo vpisování komentářů do obrazového materiálu 

(Osvaldová 2009: 26-27). 

 První standardní bulvární deník u nás byl Blesk a vznik 13. dubna 1992. Deník 

založila švýcarská firma Ringier a ředitelem českého vydání se stal Petr Schönfeld. 

Z toho se brzy stal nepřehlédnutelný deník a dnes je nejčtenějším celostátním deníkem 

v České republice. V roce 1991 u nás začal vycházet ještě Expres, který vydavatel 

Blesku ovšem po určité době jeho existence koupil a zastavil. V prvním desetiletí 21. 

století začala vycházet také bulvární periodika Super (2001-2002), Impuls (2003-2003) 

a Šíp, který vychází dodnes, od roku 2011 ovšem pouze jako týdeník. Prvním 

potenciálním konkurentem Blesku byl po sérii neúspěšných periodik až deník Aha!, 

který vznikl 1. března 2006. sloučením nedělního Aha s Aha! Sportem (Hvížďala  

2011: 79-84). Kromě deníků vychází v České republice také řada bulvárních časopisů, 

které se v oblasti časopisů řadí mezi nejprodávanější tituly. V sekci společenských 

časopisů patří k nejčtenějším bulvárním titulům například Nedělní Blesk, Rytmus 

života, Sedmička, Pestrý svět a Týdeník Květy (Unie vydavatelů 2015: online). Kromě 
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Blesku a Aha! existují v současnosti v České republice jakožto plnoformátové celostátní 

deníky ještě Mladá fronta DNES, Právo, Lidové noviny a Hospodářské noviny, které se 

řadí k serióznímu tisku (Benda 2007: 126). 

 

3. Metodologie 

3.1 Analýza mediálních obsahů 

 Tato diplomová práce využívá ke konstrukci mediálního obrazu metodu 

kvantitativní obsahové analýzy, kterou ve 20. století vynalezl americký vědec Bernard 

Berelson. Jedná se o tradiční metodu výzkumu médií, která zkoumá, jakým tématům se 

daná média věnují a jak velký prostor jim poskytují. Obsahová analýza popisuje 

proměnu mediálních obsahů v čase, umožňuje srovnat různé typy médií (Trampota  

2010: 99, 103) a její výhodou je také možnost zpracování velkého množství mediálních 

výstupů. Výsledky obsahové analýzy jsou systematické a ověřitelné (Schulz 2004: 34), 

protože analýza probíhá strukturovaně a zaměřuje se na „popis variability předem 

definovaných proměnných, které vymezují, co budeme pozorovat a zachycovat“ (Hendl 

2005: 63). Součástí analýzy v této práci je také analýza obrazového materiálu. Významy 

jsou totiž obsaženy nejen v jazyce, ale ve všech formách komunikace, tedy i v obrazech. 

Ty mají často dokonce větší vliv než text, protože se mnohem více podobají skutečnému 

světu, ve kterém žijeme, a vytvářejí iluzi, že jsme u dané události přítomni (Burton  

2001: 37). Bulvární deníky navíc fotografie využívají velmi často více než samotný text, 

a proto je obrazová analýza vhodnou součástí výzkumu. Kvantitativní část práce je dále 

doplněna obsahovou částí. Ta se zaměřuje na samotný obsah daných textů a zkoumá, 

jak periodika dané události interpretují z hlediska kontextu, hlavních témat a jazyka. 
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3.2 Charakteristika výzkumu 

 Práce analyzuje čtyři nejčtenější celostátní deníky v České republice, kterými 

jsou Aha!, Blesk, Mladá fronta DNES a Právo.11 Zkoumané období je rozděleno do 

dvou let. V roce 2011, kdy se události odehrály, práce zkoumá ve všech čtyřech 

denících období od 22. července (den po útocích) do 22. září, celkově tedy 2 následující 

měsíce. V roce 2012 je analyzováno období 1. dubna až 31. srpna, celkem 5 měsíců. 

Toto časové rozmezí je následovně zvoleno v souvislosti se soudním procesem  

s Andersem Breivikem, který se odehrával ve dnech 26. dubna – 22. června 2012, 

přičemž rozsudek byl vynesen až 24. srpna 2012. Analýza období v roce 2012 tak 

pokrývá jak soudní proces, tak první výročí událostí. 

 Základní jednotkou měření a nejmenším prvkem kvantitativní analýzy je článek, 

který je pro účely analýzy definován jako graficky ucelená textová jednotka obsahující 

nadpis a případný obrazový materiál (který tvoří součást daného textu) nebo samostatný 

obrazový příspěvek s nadpisem. Do analýzy jsou zahrnuty veškeré výše definované 

články, které se jakkoliv dotýkají zvoleného tématu. Jedná se tedy o články jak  

o samotných útocích, tak o pachateli, obětech, okolnostech či následcích útoků. Každá 

jednotka výzkumu je zkoumána z hlediska předem daných proměnných. V tomto 

případě jsou do analýzy zahrnuty tyto: název deníku, ročník, datum vydání, strana, 

hlavní téma článku, počet fotografií a obsah fotografie. Z daných proměnných bude 

následně možné zjistit a porovnat, kolik článků a fotografií daná periodika v určeném 

období publikovala a kolik dní celkem se tématu věnovala. Od umístění článku v deníku 

bude možné odvodit jeho důležitost. Pro analýzu kvantitativních dat je využit program 

IBM SPSS Statistics 19. Analytická část je dále doplněna kvalitativní částí, která se 

zaměřuje na samotné texty a obsahy fotografií a popisuje hlavní témata článků. Obsahy 

nejsou vzhledem ke svému množství rozebírány jednotlivě, tato část analýzy si klade za 

cíl především poukázat na zajímavosti a vyzdvihnout případné charakteristické 

jazykové prostředky. 

  

                                                
11 Analýza ve všech případech pracuje pouze s hlavním vydáním deníků a nezohledňuje přílohy. 



   

 

32 

  

3.3 Charakteristika vybraných periodik 

3.3.1 Aha! 

 Deník Aha! je druhým nejčtenějším bulvárním deníkem na českém trhu. 

Původně jako nedělník ho v roce 2004 založil Ebik Sebastian Pawlovski. Deník se  

z Aha! stal až 1. března 2006 (Hvížďala 2011: 79-84). V roce 2007 jej odkoupilo 

vydavatelství Ringier CZ, které existovalo do roku 2010. V tomto roce došlo ke 

sloučení mediálních koncernů Ringier ČR a.s. a Axel Springer Praha a.s, které vedlo 

k vytvoření společnosti Ringier Axel Springer CZ a.s. Tu v prosinci roku 2013 koupili 

podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč (ČT24 2013a: online) a 30. dubna 2014 

změnili její název na Czech News Center a. s. Podle této společnosti klade Aha! „důraz 

na rychlé, přesné a aktuální zpravodajství a hravou formou přináší informace ze 

showbyznysu, zajímavosti a senzace z domova i ze zahraničí” (CNC 2015a: online). 

Šéfredaktorem Aha! je Radek Lain. Deník vychází ve formátu A3 a tematickým 

zaměřením cílí spíše na ženy, které u Aha! tvoří 65 % čtenářů. Vychází ve třech 

inzertních mutacích: Praha a střední Čechy, Čechy a Morava (Periodik 2015a: online). 

Ve sledovaném období v roce 2011 byl průměrný denní prodaný náklad deníku 89 936 

kusů a v roce 2012 to bylo 81 972 kusů (ABC ČR 2015: online).12 

 

3.3.2 Blesk 

 Deník Blesk je dlouhodobě nejčtenějším a nejprodávanějším bulvárním deníkem 

v České republice a zároveň nejčtenějším celostátním deníkem vůbec. Vznikl 13. dubna 

1992 a jeho vlastníkem je stejně jako u deníku Aha! nově vydavatelství Czech News 

Center Patrika Křetínského a Daniela Tkáče. Šéfredaktorem Blesku je Radek Lain, 

který vystřídal dosavadního šéfredaktora Pavla Šafra ve funkci v lednu roku 2013.  

 Blesk je celobarevný týdeník formátu A3, který vychází každý den kromě 

neděle, která patří rozšířenému vydání časopiseckého charakteru Nedělní Blesk. V pátek 

vychází v deníku příloha Blesk magazín s velkým televizním programem a vždy 

poslední středu v měsíci příloha Blesk Reality&Bydlení. V sobotu vychází s deníkem 

tematická příloha Blesk na víkend. Deník Blesk vychází v mutacích Praha, Praha  

                                                
12 Údaje pochází z Kanceláře ověřování nákladu tisku ABC ČR a jsou vypočítány jako průměr prodaných 
nákladů v kusech za jednotlivé měsíce sledovaného období. 
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a střední Čechy, severní Čechy, východní Čechy, západní Čechy, jižní Čechy, severní 

Morava, jižní Morava a Brno a okolí. Na zpravidla šestnácti stránkách jsou čtenářům 

představeny rubriky jako Zprávy, Politika, Čechy a Morava, Celebrity, Auta, Cestování 

a další (Periodik 2015b: online). 

 Cílem tohoto deníku je nabídnout svým čtenářům aktuální informace ze 

zpravodajství, politiky, módy, sportu. V rozhovoru s MediaGuru bývalý šéfredaktor 

Blesku Pavel Šafr zmínil, že „Blesk má být plnohodnotným deníkem, ve kterém čtenáři 

najdou vše od politiky, přes silné zpravodajství v regionech, showbyznys až po sport.” 

Cílovou skupinou Blesku jsou převážně lidé vyššího věku se středním či nižším 

vzděláním (Vojtěchovská 2013: online). Ve sledovaném období v roce 2011 byl 

průměrný denní prodaný náklad deníku 345 964 kusů a v roce 2012 to bylo 308 784 

kusů (ABC ČR 2015: online). 

 

3.3.3 Mladá fronta DNES 

 Mladá fronta vznikla již v roce 1945, pod titulem Mladá fronta DNES vychází 

ale až od 1. září 1990, přičemž se sice jedná o nový titul, nicméně obsahově i graficky 

navazuje na původní Mladou frontu. Od roku 1990 vydávala Mladou frontu DNES 

společnost MaF, a.s (Benda 2007: 89-95). Na konci roku 1991 byla založena společnost 

MaFra, a.s., na kterou bylo vydávání Mladé fronty DNES převedeno. Tato společnost 

byla v září 1997 přejmenována na MAFRA, a.s. (Benda 2007: 112). Toto vydavatelství 

koupila v říjnu 2013 společnost Agrofert, kterou vlastní podnikatel Andrej Babiš (ČT24 

2013b: online). 

 Mladou frontu DNES lze od pondělí do soboty zakoupit se samostatně 

neprodejnými přílohami. V pondělí vychází Ona Dnes, v úterý Test DNES, ve středu 

DOMA Dnes, ve čtvrtek Magazín DNES+TV, v pátek Rodina DNES a v sobotu Víkend 

DNES. Kromě toho vychází ještě měsíční příloha CITY LIFE věnovaná Praze 

(Mafra.cz 2015: online). Šéfredaktorem deníku je v současné době Jaroslav Plesl. Mladá 

fronta DNES se profiluje jako nezávislý deník se seriózním zpravodajstvím a s kvalitní 

žurnalistkou. Má 32 stran a vychází v 15 mutacích, které odpovídají krajům České 

republiky, a na regionální zpravodajství klade velký důraz. Deník přináší zprávy 

z domova i ze světa, publicistiku, komentáře, ekonomiku, sport i kulturu (Periodik 
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2015c: online). Ve sledovaném období v roce 2011 byl průměrný denní prodaný náklad 

deníku 218 806 kusů a v roce 2012 to bylo 205 376 kusů (ABC ČR 2015: online). 

 

3.3.4 Právo 

 Deník Rudé právo byl založen v roce 1920 a až do konce roku 1989 se jednalo  

o ústřední tiskovinu Komunistické strany Československa. Po revoluci začala Rudé 

právo vydávat společnost BORGIS, a. s., jejímiž akcionáři byli členové redakce Rudého 

práva. Tato společnost vydává deník dodnes. V říjnu 1990 byl podtitul deníku změněn 

na „levicový deník“, ke změně názvu na Právo došlo 1. 11. 1995. Během té doby se 

slovo „Rudé“ v záhlaví deníku pouze zmenšovalo a oddalovalo slovu „právo“ (Benda 

2007: 96-116). Šéfredaktorem Práva je již od roku 1990 Zdeněk Porybný, který je 

zároveň také akcionářem společnosti BORGIS, a. s. Společně s deníkem vycházejí  

i samostatně neprodejné suplementy. V úterý vychází Magazín Styl pro ženy, ve středu 

Magazín Dům a bydlení, v pátek Magazín Právo Víkend a v sobotu Magazín  

Právo+TV (Unie vydavatelů 2015: online). Deník se zaměřuje na zpravodajství 

z domova i ze světa, ekonomiku, kulturu, sport a obsahuje také rubriku Kronika dne 

(Periodik 2015d: online). Ve sledovaném období v roce 2011 byl průměrný denní 

prodaný náklad deníku 120 962 kusů a v roce 2012 to bylo 112 661 kusů (ABC ČR 

2015: online). 

 

4. Analytická část 

4.1 Kvantitativní analýza 

4.1.1 Počet článků a fotografií 

 Do analýzy vstupovalo celkem 278 článků, z toho 191 jich vyšlo v roce 2011  

a 87 v roce 2012. Přestože sledovaná období v jednotlivých letech jsou pro potřeby 

analýzy různě dlouhá (rok 2011 tři měsíce a rok 2012 pět měsíců), je na první pohled 

patrné, že mnohem více se vybraná česká média událostem věnovala v roce 2011. 

V obou letech se tématem nejvíce zabývala Mladá fronta DNES, která v roce 2011 

publikovala dokonce téměř trojnásobný počet článků než deníky Aha! nebo Blesk. 
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S celkovým počtem článků za oba roky následovalo Právo se 71 články a nejméně se 

tématu překvapivě věnovaly bulvární deníky, Aha! vydalo celkem 45 článků a Blesk 42 

článků za celé zkoumané období. 

 
 Aha! Blesk MFD Právo 

celkem 45 42 120 71 
2011 34 27 81 49 
2012 11 15 39 22 

              Tabulka 1: Celkový počet článků 
 
 Co se týče fotografií, celkově nejmenší počet za oba sledované roky dohromady 

jich obsahovalo Právo, které jich publikovalo pouze 51. Nejvíce fotografií naopak 

můžeme překvapivě nalézt v Mladé frontě DNES, celkem 195 za oba roky. 

 
 Aha! Blesk MFD Právo 

celkem 101 123 195 51 
2011 89 101 144 26 
2012 12 22 51 25 

       Tabulka 2: Celkový počet fotografií 
 
V tomto případě je ovšem celkový počet fotografií zkreslený, jelikož Mladá fronta 

DNES vydala na konci července roku 2011 článek, který obsahoval 77 portrétové 

fotografií všech obětí Breivikových útoků. Je tedy vhodnější zaměřit se spíše na 

průměrný počet fotografií na jeden článek. Z grafu č. 1 je patrné, že dle tohoto kritéria 

nejvíce fotografií publikoval deník Blesk, kdy na jeden článek připadá za oba roky 

dohromady 2,9 fotografie, zatímco například u zmiňované Mladé fronty DNES je to  

1,6 fotografie na článek. Nejvíce fotografií na jeden článek publikoval deník Blesk 

v roce 2011, kdy na jeden článek připadá až 3,7 fotografie. Nejméně fotografií 

přikládalo k článkům Právo, v roce 2011 byl průměrný počet fotografií na článek 

dokonce menší než jeden. 
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Graf 1: Průměrný počet fotografií na článek 
 
 

4.1.2 Počet dní 

 Zajímavé je se také podívat na celkový počet dní, kdy se dané periodikum 

tématu věnovalo. Jak je vidět z grafu č. 2, nejvíce dní tématu věnovala Mladá fronta 

DNES, která v roce 2011 o událostech informovala ve 28 dnech a v roce 2012  

v 19 dnech. Celkem za oba roky Mladá fronta DNES tématu věnovala 47 dní. Nejméně 

o událostech informoval deník Aha!, v roce 2011 se tématu věnoval pouze 11 dní  

a v roce 2012 dokonce pouze 8 dní. 
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Graf 2: Počet dní, kdy dané periodikum vydalo článek 
  

4.1.3 Důležitost tématu 

 Dalším analyzovaným ukazatelem je důležitost, kterou událostem daný deník 

věnoval. Ta je v této práci odvozena od strany, na které článek vyšel. Jak je vidět 

z tabulky č. 3, na titulní straně ve všech periodikách dohromady za obě sledovaná 

období vyšly informace o událostech celkem 22krát. Nejvíce prostoru na své titulní 

straně věnovala událostem Mladá fronta DNES, která informace o útocích nebo  

o soudním procesu uvedla celkem 9krát za oba sledované roky. Následuje deník Právo 

se sedmi články na titulní straně. Pokud vezmeme v úvahu celkové počty článků (Mladá 

fronta DNES 120 článků a Právo 71), lze říci, že průměrně věnovaly tyto dva deníky 

v daném ohledu srovnatelné množství prostoru. U obou bulvárních deníků bylo možné 

nalézt článek o událostech na titulní straně shodně pouze 3krát za oba dva roky. 
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strany 6 a 7 a Právo informovalo nejčastěji na stranách 9 a 8. Při analyzování důležitosti 

je samozřejmě nezbytné brát v potaz také počet stran jednotlivých deníků, který je  

u každého z nich odlišný. Zároveň je také nutné zohlednit rozložení jednotlivých rubrik 

v deníku. Konkrétně se jedná o události ze zahraničí, které každý deník řadí pravidelně 

na jiných stranách. Z tohoto důvodu tedy nelze všeobecně říci, že největší důležitost 

tématu věnoval deník Aha! pouze proto, že nejvíce článků otiskl na straně 3. Nicméně 

považuji za zajímavé tento ukazatel do analýzy zařadit. 

 
 

 
Graf 3: Počet článků na jednotlivých stranách deníku 
 
 

4.1.4 Témata článků a fotografií 

 Další zkoumanou proměnnou jsou témata článků a fotografií. Po sesbírání  

a zpracování dat byly články rozděleny do 14 tematických kategorií. Z tabulky  

č. 4 vyplývá, že celkově se vybrané české deníky ze všech publikovaných článků 

k tématu nejvíce věnovaly soudnímu procesu. O něm vyšlo v souhrnu 50 článků, což 
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ostatních aktérů, kam se řadí nejrůznější polemiky a informace od politologů, 
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soukromého života, názory a další. Čtvrtou pozici zaujímá sekce ostatní, kam patří 

nezařaditelné příspěvky. Do této kategorie spadá například článek o tom, že v Oslu 
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bude natočen film o Breivikovi, článek o osamělých střelcích a další. Zajímavé je 

sledovat, kolik prostoru věnovaly deníky výpovědím svědků a přeživších a kolik článků 

pojednávalo o obětech samotných.13 Je vidět, že obětem samotným bylo věnováno 

mnohem méně článků, pravděpodobně také proto, že výpovědi přeživších jsou mnohem 

atraktivnějším tématem. 

 
  Počet % 
Soudní proces 50 18% 
Názory a informace ostatních aktérů 36 13% 
Informace o Andersi Breivikovi 35 13% 
Ostatní 35 13% 
Výpovědi svědků a přeživších 29 10% 
Výbuch v Oslu + útok na Utøye 22 8% 
Norská policie 15 5% 
Breivikova návštěva Prahy 11 4% 
Psychiatrický posudek 11 4% 
Pietní akce 10 4% 
Manifest 7 3% 
Příprava na útoky 7 3% 
Věznice 6 2% 
Oběti 4 1% 
Celkem 278 100% 

           Tabulka 4: Hlavní témata článků za všechny deníky a oba roky 
 

Pokud se na vybraná témata podíváme podrobněji z hlediska jednotlivých deníků, 

zjistíme, že Mladá fronta DNES se ve svých článcích nejvíce věnovala soudnímu 

procesu a názorům ostatních aktérů. Deníky Aha! i Blesk shodně nejvíce informovaly  

o samotném Andersi Breivikovi a o soudním procesu. Právo se také nejvíce zaměřilo na 

soudní proces a názory ostatních aktérů a ze všech deníků věnovalo nejvíce prostoru 

pietním a vzpomínkovým akcím. 

  

                                                
13 Do kategorie „Oběti“ patří články o obětech Breivikových útoků, především se jedná o články 
s fotografiemi těchto obětí. 
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 Aha! Blesk MFD Právo 
Výbuch v Oslu + útok na Utøye 3 2 13 4 
Informace o Breivikovi 8 7 14 6 
Soudní proces 8 7 20 15 
Breivikova návštěva Prahy 3 2 4 2 
Výpovědi svědků a přeživších 4 7 15 3 
Manifest 2 2 2 1 
Názory a informace ostatních aktérů 2 5 17 12 
Pietní akce 1 2 2 5 
Oběti 1 0 3 0 
Norská policie 1 3 5 6 
Věznice 2 0 3 1 
Příprava na útoky 3 0 2 2 
Psychiatrický posudek 1 1 6 3 
Ostatní 6 4 14 11 
Celkem 45 42 120 71 

  Tabulka 5: Hlavní témata článků dle periodik 
 
Co se týče témat fotografií, bylo vytvořeno celkem 17 kategorií, mezi nimiž je opět 

kategorie Ostatní, kam v tomto případě patří například fotografie Breivikova otce, sraz 

motorkářů Hell’s Angels v České republice, portrét Davida Beckhama, kterému se 

Breivik chtěl údajně podobat, nebo titulní strana Breivikova manifestu. 

 
 
 Aha! Blesk MFD Právo 
Záchranáři, policie 6 8 10 5 
Oběti - zraněné, mrtvé na místě činu 13 20 8 3 
Oběti - portréty 25 21 93 0 
Jens Stoltenberg 1 0 3 1 
Anders Breivik 21 33 25 18 
Ostatní 7 7 5 8 
Přeživší 3 6 3 2 
Breivikova farma 7 0 0 0 
Portréty diskutujících 3 3 2 2 
Truchlící lidé, pieta 3 9 21 5 
Mapy 1 4 2 0 
Věznice 3 5 7 0 
Praha 3 0 0 0 
Zbraně 1 1 0 0 
Centrum Osla po výbuchu 0 2 7 3 
Breivik při rekonstrukci činu 2 2 1 0 
Soudní síň, soudci 0 0 2 1 
Tabulka 6: Hlavní témata fotografií dle periodik 
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Jak je patrné z tabulky č. 6 nebo z grafu č. 4, Mladá fronta DNES na nejvíce 

fotografiích zobrazila portréty obětí Breivikových činů. Jako jediný deník ze všech totiž 

zveřejnila dostupné portrétové fotografie všech 77 obětí a v porovnání s ostatními 

deníky také věnovala nejvíce fotografií pietním a vzpomínkovým akcím. Portréty obětí 

byly nejčastějším tématem fotografií také u deníku Aha! a Blesk, zatímco deník Právo 

překvapivě nepublikoval ani jednu portrétovou fotografii oběti útoků, naopak nejvíce se 

věnoval zobrazení Anderse Brevika, což je všeobecně ve všech denících jedno 

z nejfrekventovanějších témat fotografií. Za povšimnutí stojí také to, že deník Aha! jako 

jediný publikoval fotografie Breivikovy farmy. 

 
Graf 4: Hlavní témata fotografií dle periodik 

 

4.1.5 Shrnutí výsledků kvantitativní části 

 Útoky Anderse Breivika se v Norsku staly národní tragédií a společně 

s následným soudním procesem také vysoce mediálně akcentovaným tématem. 

Mediální pokrytí událostí v Norsku a v České republice se sice nedá srovnávat a ani to 

není cílem této práce, nicméně je logické, že česká média o událostech informovala 

méně. Přesto se i v naší mediální krajině toto téma těšilo značné pozornosti, což je 
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vzhledem k brutalitě těchto útoků pochopitelné. Za celkové sledované období  

22. července – 22. září 2011 a 1. dubna – 31. srpna 2012 publikovaly k tématu čtyři 

nejčtenější české deníky celkem 278 článků, přičemž větší mediální pozornosti se těšil 

rok 2011, kdy se události staly, období soudního procesu byl v českých denících zahrnut 

již méně. Nejvíce článků za oba roky vydala Mladá fronta DNES, s počtem 120 článků 

tak publikovala téměř trojnásobek počtu článků v denících Aha! a Blesk. Deník Právo 

k tématu vydal celkem 71 článků. 

 V Mladé frontě DNES můžeme také nalézt největší počet fotografií, nejméně 

jich publikoval deník Právo. Po přepočtení na průměrný počet fotografií na článek 

ovšem vede Blesk s 2,9 fotografie na článek, zatímco u Mladé fronty DNES je to pouze 

1,6 fotografie na článek. Nejvíce dní se tématu věnovala Mladá fronta DNES, která 

události zahrnula celkem ve 28 dnech za obě zkoumaná období. Nejméně se událostem 

věnoval deník Aha!, který téma zahrnul v 19 dnech. Veškeré články spojené se 

zkoumaným tématem se na titulní straně deníků objevily celkem 22krát, přičemž  

9 titulních stran věnovala tématu Mladá fronta DNES, 7 titulních stran Právo a po třech 

titulních stranách deníky Aha! i Blesk. Deník Blesk jako jediný ze zkoumaných 

periodik vydal mimořádnou přílohu, která vyšla 26. července 2011, měla 8 stran  

a obsahovala celkem 11 článků. V příloze této diplomové práce jsou články z této 

mimořádné přílohy označeny modře. 

 Nejvíce článků ze všech periodik a let celkem se tematicky věnovalo soudnímu 

procesu v počtu 50 článků, což je 18 % z celkového počtu. Druhým nejvíce 

frekventovaným tématem byly výpovědi různých aktérů, ať už se jednalo o politické 

činitele, policejní experty, politology a dalších. Třetím tématem jsou informace  

o samotném Breivikovi. Co se týče jednotlivých deníků, Mladá fronta DNES a Právo se 

nejvíce věnovaly soudnímu procesu a Aha! a Blesk nejvíce zahrnuly právě informace  

o Breivikovi. Právo se také nejvíce ze všech deníků věnovalo pietním akcím. Z hlediska 

fotografií Mladá fronta DNES jako jediný deník zahrnula článek s portrétovými 

fotografiemi všech 77 obětí útoků, portréty obětí se nejčastěji objevovaly také u Aha!  

a Blesku. Právo nevydalo ani jednu portrétovou fotografii obětí, za to publikovalo 

nejvíce fotografií samotného Breivika.   
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4.2 Kvalitativní analýza 

4.2.1 Informace o útocích 

 Den po útocích, tedy 23. července 2011, zaplnily titulní strany médií po celém 

světě informace o údajných pachatelích těchto hrůzných činů. Jak je vidět z obrázku  

č. 2, oba zkoumané bulvární deníky sice informace o útocích na titulní stranu daly, 

nicméně toho dne shodně vévodila daným vydáním Marcela Březinová  

a sebevražda jejího manžela14. Oba deníky použily identickou fotografii policistů 

nesoucích zraněnou/mrtvou zakrvácenou ženu. U Mladé fronty DNES a Práva již byl 

výbuch hlavní zprávou vydání, oba deníky využily jako hlavní fotografii snímky 

z centra Osla. 

 
Obrázek 2: Titulní strany zkoumaných deníků z 23. července 2011 (zdroj: jednotlivé 

deníky) 

                                                
14 Pokud není označeno jinak, informace v kapitole 4.2 pochází z jednotlivých čísel zkoumaných deníků, 
které jsou dostupné například v Národní knihovně České republiky v Praze. 
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Deník Aha! v článku z tohoto dne uvedl, že se k útokům přihlásila skupina Ansar  

al-Jihad al-Alami, která útočila z důvodu odplaty za okupaci Afghánistánu. Aha! dále 

informovalo, že na ostrově Utøya muž převlečený za policistu zastřelil 10 dětí a uvedlo, 

že útočníkem byl 190 cm vysoký Evropan. Blesk ve svém článku spekuloval, zda byla 

bomba uložena v autě, nebo v budově a informoval, že za útokem stojí „Pomocníci 

džihádu“. Na Utøye podle Blesku zahynulo nejdříve 5 a poté 10 dětí. Mladá fronta 

DNES označila výbuch za apokalypsu a informovala, že se k němu údajně přihlásila 

organizace Pomocníci světového džihádu. Zároveň ovšem článek popisuje, že za 

střelbou na ostrově Utøya stojí Nor s blond vlasy hovořící přízvukem z Osla. Právo 

článek vydalo s titulkem Norsko napadeno teroristy a jako jediné tak přímo v nadpisu 

implikovalo, kdo za útokem pravděpodobně stojí. V článku je v souvislosti s tím dále 

uvedeno, že „je to vůbec poprvé, co teroristé zaútočili na tuto severskou zemi“.15  

I Právo informovalo, že se k útoku přihlásila organizace Ansar džihád alámí a jako 

jediný ze čtyř deníků uvedlo, že tato informace pochází z internetových stránek deníku 

New York Times. Na Utøye podle Práva zahynulo 9 nebo 10 lidí.  

 Blesk byl jediným analyzovaným deníkem, který o událostech vydal 

samostatnou mimořádnou přílohu. Ta vyšla 26. července 2011 a měla celkem 8 stran. 

Obsah této přílohy byl velmi různorodý, čtenáři se mohli dočíst informace o prvním 

výslechu Anderse Breivika a o jeho manifestu, ze kterého Blesk citoval například: 

„Někteří nevinní při našich operacích zemřou, protože jednoduše budou v nesprávný 

čas na nesprávném místě. zvykněte si na tuto myšlenku. Potřeby většiny vždy převáží 

potřeby menšiny.“16 

 Co se týče zdrojů informací během prvních dnů následujících po událostech, 

většina článků deníku Aha! pocházela od domácích redaktorů.17 Česká tisková 

kancelář18 byla jako zdroj uvedena pouze jednou, a to v článku z 28. července 2011. 

Aha! také využilo výpověď Čecha Dušana Poloze žijícího v Norsku, který vypovídal  

o celkové náladě panující v norské společnosti. V Blesku bylo možné ve sledovaném 

období nalézt vyvážený poměr agenturního zpravodajství a redakčního obsahu, 

nejčastějšími redaktory pokrývající toto téma byli Martin Melichar a Ladislav Leimer. 

Mladá fronta DNES využívala často jako zdroj ČTK, tématu se z domácích redaktorů 

nejvíce věnovala Kateřina Koubová a přímo na místě o událostech psala zahraniční 
                                                
15 GINTER, Jindřich. Norsko napadeno teroristy. Právo, 23.-24. 7. 2011, roč. 21, č. 171, s. 1+15 
16 INT, SHP. Manifest teroristy: Krutost je nutností. Blesk, 26. 7. 2011, roč. 20, č. 173, s. II, III 
17 Otázkou zůstává, kde daní redaktoři zprávy získávali, nicméně tuto informaci deník neuvádí. 
18 Dále jen ČTK. 
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redaktorka Adéla Dražanová, od které pochází v Mladé frontě DNES na dané téma 

všeobecně nejvíce článků. Právo jako jediný deník hojně využívalo kromě ČTK také 

zpravodajství zahraniční, konkrétně informace z BBC a CNN. 

 Zajímavé je také porovnat, jak daná periodika Anderse Breivika a jeho činy 

popisovala. Pomineme-li grafickou úpravu, která jasně odlišuje bulvární a seriózní 

deníky, největší rozdíl je patrný právě v používaných výrazech. Deník Aha! již  

25. července 2011 na titulní straně vydal titulek „Blonďatý ďábel“ a v článcích 

následujících bezprostředně po událostech jsou také ve velké míře využívány pojmy 

„bestie“ a „šílenec“. Postupem času Aha! z ostrosti výrazů polevovalo a čtenáři 

nabídlo výrazy „pravicový extremista“, „masový vrah“, „zabiják“ a „střelec“. 

Obdobně Blesk označil Brevika v prvních článcích za „šíleného střelce“, „zabijáka 

v uniformě“ a „bestii“. Deník dále využil pojmy „terorista“, „norský vrah“ a „po zuby 

ozbrojený pravicový extremista“. Mladá fronta DNES byla v použitých výrazech 

mírnější a v prvních dnech Breivika označovala za „muže v uniformě“, 

„norského/masového vraha“, „střelce“, „fanatika“ nebo „norského atentátníka“. 

Deník Právo jako jediný velice často využíval politicky zabarvené přívlastky a Breivika 

označoval za „pravicového extremistu“, „pravicového radikála“ a „ultrapravicového 

radikála“. Dále tento deník Breivika označil za „atentátníka“, „vraha“ a „norského 

občana“. Co se týče samotných událostí, oba bulvární deníky je často označovaly za 

„krvavý útok“, zatímco obě seriózní periodika využívala „akt terorismu“. 

 Z médií si čtenář mohl vytvořit Breivikův portrét také díky článkům o jeho 

rodině, zájmech a osobnosti. V Právu například vyšel článek, ve kterém pravicový 

údajný Breivikův vzor blogger Peder Jensen říká, že mu Breivik připadal nudný jako 

prodavač vysavačů.19 Článek se stejným obsahem vyšel i v Mladé frontě DNES. 

Bulvární deníky dále publikovaly články o údajné plastické operaci nosu, kterou podle 

jeho přátel Breivik podstoupil. Blesk vydal článek o tom, že Breivik chtěl vypadat jako 

světoznámý fotbalista David Beckham. 

 

                                                
19 ČTK, DPA. Breivikův vzor: zabiják byl nudný asi jako prodavač vysavačů. Právo, 6.-7. 8. 2011, roč. 
21, č. 183, s. 9 
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4.2.2 Anders Breivik v Praze 

 Přestože události v Norsku nesou hned několik zpravodajských hodnot20, díky 

nimž se staly významnou zprávou i v České republice, všechny zkoumané deníky do 

svých zpráv zařadily také články o Breivikově cestě do Prahy a plánovaném nákupu 

zbraní na českém černém trhu. Tyto články byly zřejmě zařazeny především proto, aby 

v čtenářích vyvolaly větší zájem o události a také větší pocit adekvátnosti tématu pro 

české prostředí. 

 Deník Aha! o Breivikově návštěvě Prahy napsal celkem třikrát. 25. července 

2011 zde vyšel článek s názvem „Po stopách šíleného střelce z Norska: Jak řádil 

v Česku“. Zavádějící titulek je doplněn dalším článkem na toto téma s názvem „Aha! po 

stopách zabijáka“ a zabírá celou stranu. Věnuje se výhradně Breivikově návštěvě Prahy  

a zobrazuje mimo jiné také Václavské náměstí a Pražský hrad jako symboly republiky. 

Článek dále obsahuje citace z Breivikova manifestu týkající se návštěvy Prahy, kde 

mimo jiné píše: „Jsem zoufalý. Tohle je dosud největší zklamání při plánování mé 

operace. Praha je naprosto nevhodná k nákupu zbraní.“21 Blesk o Breivikově cestě do 

Prahy vydal článek s názvem „V Praze koupím pušku a granáty, plánoval Nor“ a píše: 

„Do kin právě šel film o nájemném vrahovi Jiřím Kajínkovi, na Liberecku povodeň 

ničila domy a do Prahy proudily každý den tisíce cizích turistů. Modrookého blonďáka, 

který cestoval v autě Hyundai s norskou značkou, si nikdo nevšímal. Byl začátek srpna 

2010 a Anders Behring Breivik (32) přijížděl do Prahy na šestidenní výpravu, při níž 

chtěl koupit zbraně. Choval se ale jako naprostý amatér a neuspěl. Podle policistů měl 

štěstí, že z Čech odjel celý a neskončil za mřížemi.“22     

 Mladá fronta DNES se k tématu jako jediná vrátila také v roce 2012, kdy  

24. dubna vyšel rozhovor s reportérem norského bulvárního deníku Verdens Gang 

Jonem Magnusem, který do Prahy přijel psát reportáž o Breivikově návštěvě Prahy. 

Rozhovor se zaměřuje především na český trh se zbraněmi. Jon Magnus na otázku, proč 

si Breivik podle něj vybral k nákupu zbraní Česko, říká: „Česko má určité renomé. 

Ještě jako Československo jste měli nejznámější výbušninu na světě, semtex. A Češi vždy 

dělali dobré zbraně. Relativně dobré, ale levné.“23 Právo vydalo článek „S kontakty by 

                                                
20 Dle dělení Galtunga a Rugeové jsou to například negativita, překvapení nebo jednoznačnost. 
21 NESG. Po stopách šíleného střelce z Norska: Jak řádil v Česku. Jeho program den po dni. Aha!, 26. 7. 
2011, roč. 6, č. 173, s. 1 
22 TICHÝ, Oldřich. V Praze koupím pušky a granáty, plánoval Nor. Blesk, 26. 7. 2011, roč. 20, č. 173, s. 
V 
23 DRAŽANOVÁ, Adéla. Šel jsem v Praze po Breivikově stopě. Mladá fronta DNES, 27. 4. 2012, roč. 
XXIII, č. 100, s. 7 
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Breivik v Praze zbraně sehnal“, kde anonymní sběratel zbraní tvrdí, že na českém 

černém trhu jsou dodnes dostupné vojenské zbraně z jugoslávské války i výzbroj 

lidových milicí.24  

 

 
Obrázek 3: Články týkající se Breivikovy návštěvy v Praze, zleva Blesk, Aha!, MFD 

(zdroj: jednotlivé deníky) 

 

 Dalším tématem relevantní pro Českou republiku byl fakt, že mezi tisícovkou e-

mailových adres, na které Breivik rozeslal svůj manifest, bylo i několik Čechů. Blesk ve 

svém článku cituje jednoho z nich: „Že to nebyl jeden z mnoha spamů, jsem se dozvěděl 

až skoro týden po útocích, když mi kvůli tomu najednou psali lidé z dánských a norských 

novin.“25 V Mladé frontě DNES vyšel článek s titulkem „V Česku je hodně nordických 

typů“, který se zabývá přímo obsahem manifestu, ve kterém Breivik několikrát 

odkazuje na Českou republiku. V manifestu několikrát cituje bývalého prezidenta 

republiky Václava Klause, zejména jeho názory na Evropskou unii. „Breivik také 

upozorňuje na Klausovo varování před zásahy Evropské unie do stále dalších oblastí 

lidského života a uvádí i výrok prezidenta o tom, že národní stát je nezastupitelným 

garantem demokracie.“26 Breivik v manifestu také vyzdvihuje a obdivuje Benešovy 

dekrety a způsob, jakým se naše země vyrovnala se sudetskými Němci. Českou 

republiku dále Breivik řadí mezi země s vysokým nordickým genotypem. Tito lidé by se 

podle něj měli spojit a vytvořit tzv. Nordickou ligu. 

                                                
24 KOUKAL, Josef. S kontakty by Breivik v Praze zbraně sehnal. Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 2 
25  INT, SHP. Breivik psal i deseti Čechům! Blesk, 5. 8. 2011, roč. 20, č. 182, s. 19 
26 ZAH. ČTK. „V Česku je hodně nordických typů“. Mladá fronta DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, 
s. 5 
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 Po událostech vyšlo ve sledovaných denících také několik komparativních 

článků, ve kterých bylo Norsko ve vybraných aspektech srovnáváno s Českou 

republikou. Například Blesk publikoval článek bývalého člena zaniklé politické strany 

Věci veřejné Stanislava Humla s názvem „Breivik a Mašínové? Je to srovnatelné“, ve 

kterém Huml píše: „Norský střelec Breivik zavraždil civilisty s poukazem na to, že se 

subjektivně cítil být ve válce se společností, která se vydala špatným směrem. Mašínové 

zavraždili civilisty s poukazem na to, že se subjektivně cítili být ve válce se společností, 

která se vydala špatným směrem. V Norsku se tomu říká terorismus, u nás odboj. 

Norské oběti jsou oplakávané, české oběti nikoho nezajímají. Norský střelec je 

označován za monstrum, Mašínové za hrdiny. (...) Norský střelec dostane nejtěžší trest, 

Mašínové vyznamenání od ultrapravicové vlády.“27 Na toto téma se vyjádřil i politik  

a novinář Petr Uhl v Právu, který naopak tvrdí, že „politická motivace bratrů Mašínů se 

neprokázala. Podle mne tedy na rozdíl od Breivika Mašínovi teroristé nebyli. Doba 

ozbrojeného boje proti diktaturám či za svobodu, kdy pro vznešené cíle bylo  

i pochopení, je už dávno pryč. Teroristické útoky jsou dnes všude trestné stejně jako 

vražda, někde přísněji. A nezáleží na tom, zda jsou náboženské, nacionalistické, či jinak 

politické.“28 

 

4.2.3 Kritika norské policie 

 Když ve společnosti opadl největší šok z proběhlých útoků, přišla na řadu kritika 

norské policie a spekulace, zda nemohli její členové na ostrov dorazit dříve, než po 

téměř dvou hodinách. Aha! uveřejnilo článek s titulkem „Norská policie fatálně selhala. 

Dopřála střelci čas“, ve kterém pokládá mnoho otázek – proč jelo elitní komando auty, 

proč 20 minut shánělo člun a z jakého důvodu byl na místě dříve vrtulník televize. 

Článek je doplněn úryvky z textových zpráv mezi matkou a dcerou, která údajně psala 

z ostrova, ať si policie pospíší.29 Deník Blesk dokonce píše, že policie mohla masakru 

zabránit a nemuselo k němu vůbec dojít. „Policie totiž přiznala chybu. Jednotka, která 

jela na ostrov zasahovat, totiž zvolila delší trasu, než bylo třeba. Breivik tak měl 

dostatek času postřílet 69 účastníků tábora.“30 Právo uveřejnilo, že dle listu 

                                                
27 KOS. Breivik a Mašínové? Je to srovnatelné. Blesk, 5. 9. 2011, roč. 20, č. 208, s. 2 
28 UHL, Petr. Mašíny a Breivika nespojuje skoro nic. Právo, 8. 8. 2011, roč. 21, č. 184, s. 6 
29 ŠUM. Norská policie fatálně selhala. Dopřála střelci čas! Aha!, 27. 7. 2011, roč. 6, č. 174, s. 2-3 
30 MEL. Policie mohla masakru zabránit!. Blesk, 12. 8. 2011, roč. 20, č. 188, s. 19 
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Aftenposten měla norská policie k dispozici vrtulník, ale nevyužila jej.31 K situaci se 

vyjádřil také Libor Lochman, vedoucí protiteroristické jednotky URNA, která působí 

v zahraničí a v Čechách se věnuje boji proti organizovanému zločinu. Mladé frontě 

DNES řekl, že na místě norské policie by jednal stejně. „S norskou Deltou se dobře 

známe, jsou to profíci. Víte, ve filmech vypadají akce policie v několika minutách velice 

hezky. Realita je jiná. Ani české speciální policejní jednotky by nebyly rychlejší. Dát 

dohromady komando, připravit vrtulník, to vše nějakou dobu trvá. Pokud by se něco 

podobného stalo v Krkonoších, URNA je tam také za dvě hodiny.“32 

 

4.2.4 Soudní proces a finální rozsudek 

 Výsledky kvantitativní části analýzy ukázaly, že nejvíce frekventovaným 

tématem ve všech denících a za oba zkoumané roky byl soudní proces s Andersem 

Breivikem. Celkem bylo o procesu publikováno 50 článků, 8 z nich v deníku Aha!,  

7 v Blesku, 20 v Mladé frontě DNES a 15 v Právu. Jelikož se jednalo o největší 

poválečný soudní proces v Evropě, celosvětovému zájmu médií se nelze divit. 

V souvislosti s tímto procesem bylo jedno z nejvíce pokrývaných témat hodnocení 

Breivikova duševního stavu. Všechny čtyři sledované deníky vydaly články ohledně 

dvou nezávislých psychologických posudků, které norský soud obdržel. Deníky dále 

shodně informovaly, že se Breivik během prvních dní soudního procesu rozbrečel, když 

bylo v soudní síni promítáno jeho propagandistické video. Čtenář se také mohl 

v denících dočíst, že příbuzný jedné z obětí po Breivikovi hodil botu.    

 I v případě článků o vynesení rozsudku se texty všech deníků téměř shodují  

a obsahují základní informace o délce trestu, možnosti jeho prodloužení a umístění 

Breivika ve věznici Ila. Zajímavé je ovšem porovnat titulky a použité fotografie  

u jednotlivých deníků. Deník Aha! publikoval článek s titulkem „Dostal 21 let“ a jako 

hlavní fotografii použil Breivika při jeho typickém pozdravu se zdviženou pravicí. 

Kromě toho také deník Aha! nevynechal obligátní fotografii ostrova Utøya s mrtvými 

těly na břehu, což je záběr, který se celkově v obou bulvárních denících vyskytoval 

velmi často. Deník Blesk využil podobnou fotografii, kdy má Breivik pravici blízko 

srdce, s titulkem „A Breivik se smál“. Fotografii usmívajícího se Breivika publikovalo 
                                                
31 DPA. VPL. Policie měla vrtulník. Na Utøyu ho poslala pozdě. Právo, 6. 9. 2011, roč. 21, č. 209, s. 12 
32 GAZDÍK, Jan. „Norové zásah zvládli. Nebyli bychom rychlejší“. Mladá fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. 
XXII, č. 172, s. 7 
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také Právo. Pouze Mladá fronta DNES ke svému článku připojila fotografii, kde Breivik 

stojí v soudní síni se sklopenou hlavou, nešťastným výrazem a spojenýma rukama. 

Pokud přiložíme všechny čtyři články k sobě, je patrné, jak velkou sílu má fotografie. 

Přestože deníky píší o té samé události a poskytují stejné informace, první dojem je 

rozdílný. Z článku Mladé fronty DNES se zdá, že Breivik rozsudek nepřijal s nadšením. 

Naopak článek deníku Právo díky výběru fotografie působí, jako by měl Breivik 

z verdiktu radost. 

 

 
  Obrázek 4: Články o vynesení rozsudku v soudním procesu s Andersem Breivikem    

  (zdroj: jednotlivé deníky) 
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 Oblíbeným tématem především bulvárních deníků byl také popis věznice Ila, ve 

které bude Breivik umístěn. Například deník Aha! uveřejnil článek s titulkem „Má 

fešácký kriminál“, ve kterém zachází dokonce do detailů týkajících se vězeňské stravy. 

Breivik prý bude snídat „domácí chléb se šunkou či sýrem a k tomu kávičku.“33 Do 

sledovaného období v roce 2012 ovšem spadá kromě rozsáhlého soudního procesu také 

první výročí samotných událostí. Oba bulvární deníky se shodně o výročí nezmínily ani 

jednou. Mladá fronta DNES i Právo se výročí věnovaly, připomněly Breivikovy útoky, 

oběti a popsaly, že norská společnost chce udělat vše pro, aby se nezměnila a zůstala 

otevřená. 

 Co se týče zdroje informací, ve sledovaném období roku 2012 deník Aha! 

nevyužil ani v jednom ze svých článků agenturní zpravodajství, veškeré obsahy 

pocházely přímo z redakce a velký počet z nich byl nesignován. Blesk v tomto roce 

kombinoval redakční články s informacemi převzatými z ČTK. Mladá fronta DNES, 

stejně jako v předchozím období, kromě agenturního zpravodajství nejvíce publikovala 

články zpravodajky Adély Dražanové a také Yngvara Brenny, Nora dlouhodobě žijícího 

v Česku. Deník Právo jako jediný v tomto období využil také zahraniční zpravodajství, 

konkrétně BBC a CNN. 

 

4.2.5 Zobrazení emocí 

 22. července 2011 trvalo po zajetí Anderse Breivika pouze několik málo minut, 

než se fotografie z místa činu rozletěly po celém světě. Ani analyzované české deníky 

nezůstaly pozadu a ve vydáních následující den otiskly fotografie z místa činu, a to jak 

z centra Osla, tak z Utøyi. Fotografie měly v tomto případě, co se týče emocí, největší  

a nejrychlejší dopad a vypovídající hodnotu, proto jejich význam v tisku není dobré 

všeobecně podceňovat. Jelikož se jednalo mimo jiné také o fotografie obětí masakru, je 

nutné zmínit nezodpovězenou etickou otázku, zda zobrazovat, či nezobrazovat oběti  

a poškozené. Jde-li o život a jeho ztráty, měla by média k tématu přistupovat velmi 

citlivě. Přesto často povinnost informovat veřejnost spojená s touhou publikovat 

fascinující záběry zanechá ohleduplnost stranou. Většina redakčních kodexů uvádí, že 

při pokrývání témat ohledně smrti by měl autor dbát na minimalizaci poškození oběti  

                                                
33 ŠUM. Masový vrah Anders Breivik dnes stane před soudem. Má fešácký kriminál! Aha!, 16. 4. 2012, 
roč. 7, č. 90, s. 13 
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a také na diskrétnost. S tím také souvisí pojem sekundární viktimizace, kdy přeživší  

a pozůstalí prochází znovu stejnou bolestí, jako když se daná událost stala (Thiessen 

2006: online). 

 V případě mediálního pokrytí výbuchu v Oslu a masakru na Utøye využily 

všechny čtyři deníky k vyvolání emocí fotografie jak přeživších a zdrcených 

pozůstalých, tak samotných obětí přímo z místa činu. Především v deníku Blesk byly 

vysoce frekventované fotografie obětí na břehu ostrova Utøya. Mladá fronta DNES 

dokonce publikovala přiblížený záběr jednoho konkrétního mrtvého těla. Právo jako 

jediný deník záběr na ležící těla rozostřil. Časté byly ve všech denících také fotografie 

zakrvácených lidí z centra Osla a truchlících a plačících lidí. Mladá fronta DNES jako 

jediný deník publikovala dvě strany s portréty všech 77 obětí útoků.34 Deníky Mladá 

fronta DNES i Právo využily také fotografie norského premiéra Jense Stoltenberga 

s červenou růží. Jak vyplývá z kvantitativní části analýzy, nejvíce fotografií obětí 

z místa činu publikovaly bulvární deníky (Aha! 12, Blesk 20, zatímco Mladá fronta 

DNES pouze 8 a Právo 3). Naopak Mladá fronta DNES publikovala během sledovaného 

období nejvíce fotografií truchlících lidí a pietních akcí. 

                                                
34 Nedostupné portréty nahradila Mladá fronta DNES fotografií bílé růže. 
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Obrázek 5: Vybrané fotografie zobrazující emoce – shora dolů po řádcích: Aha!, Blesk, 

Mladá fronta DNES, Právo (zdroj: jednotlivé deníky) 

 

4.2.6 Komentáře, názory a polemiky 

 Jak vyplývá z kvantitativní části analýzy, byly to především deníky Mladá fronta 

DNES a Právo, které ve zkoumaném období publikovaly články s názory aktérů 

z nejrůznějších společenských sfér a na nejrůznější témata nějakým způsobem korelující 

s událostmi. Komentátor Karel Steigerwald o Breivikovi do Mladé fronty DNES napsal: 

„Už ho pitvají ze všech stran. Dětství, přátelé, tatínek, školy, co si myslel, že obdivoval 

toho či onoho politika, jeho názory. Jeho hnusný příběh jde na dračku. Lidé o něm 

chtějí číst všechno.  (...) Je to obyčejný blbec. Jeho názory jsou hloupé a perverzní. 

Média je budou přemílat až do úplného nasycení lidského zájmu. Já bych jeho jméno 
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nikdy neuveřejnil, natož fotografii jeho ničemného obličeje.“35 Mladá fronta DNES dále 

vydala v rubrice „Očima“ článek redaktorky Mirky Spáčilové, která polemizuje nad 

způsobem informování o obětech nejrůznějších činů. Ve svém textu říká, že smrt 

neznámého člověka má stejnou váhu, jako smrt celebrity a tvrdí, že záhadná smrt známé 

zpěvačky nemá větší váhu než poprava norského školáka. „Dokud lidé znají pouze 

čísla, jsou otřeseni, ale ne ochromeni. (...) Mrtvý má právo na své jméno a živí by mu jej 

neměli upírat.“36 Miroslav Mareš v Mladé frontě DNES napsal, že „po střelbě v Norsku 

se musí Evropa vyrovnat s tím, že brutální terorismus nepáchají pouze lidé z jiných 

kultur. Protiislámské nálady existují v Evropě dlouho, ale izolovaná akce norského 

šílence se stala novou a nečekanou formou manifestace takových názorů.“37 

 V deníku Právo vyšel rozhovor s policejní psycholožkou Ludmilou Čírtkovou, 

jehož hlavním tématem byla problematika rozpoznání masového vraha ve společnosti  

a o psychologickém profilu Breivika. Psycholožka tvrdí, že pokud se oblékl do policejní 

uniformy, svolal lidi a poté do nich začal střílet, svědčí to o chladnokrevné a narcismem 

poháněné motivaci destruovat, ničit. Politolog Jiří Pehe se v Právu zaměřuje na 

politický aspekt jeho činů, když píše: „Bylo by chybou odbýt masakr spáchaný v Norsku 

Andersem Behringem Breivikem jen jako čin psychopata. Ano, Breivik je nepochybně 

psychopat, jenže psychopat ve službách fundamentalismu. (...) Je intelektuálně pohodlné 

nalhávat si, že fundamentalismus je dnes především problémem islámského světa, ale 

neměli bychom zapomínat, že největší zvěrstva a genocidy dvacátého století se odehrály 

pod praporem fundamentalistických ideologií, které měly své kořeny v evropském 

myšlení.“38 Další články se věnovaly například problematice multikulturalismu, 

k tématu se vyjádřil například sociolog Jan Keller nebo bezpečnostní analytik Miloš 

Balabán. Situaci okomentoval i Petr Uhl, který vyzdvihl chování norského premiéra 

Jense Stoltenberga ohledně boje za zachování demokratického a otevřeného Norska. 

 

                                                
35 STEIGERWALD, Karel. Ideoví vrazi. Hrdina naší doby? Ne, příběh chorobomyslného blbce. Mladá 
fronta DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 8 
36 SPÁČILOVÁ, Mirka. Mrtví se nesčítají. Celebrity, děti, vojáci, všichni mají jména. Mladá fronta 
DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 10 
37 MAREŠ, Miroslav. Hrozba teroru. Norský blesk nepřišel z čistého evropského nebe. Mladá fronta 
DNES, 27. 7. 2011, roč. XXII, č. 174, s. 12 
38 PEHE, Jiří. Hrozba fundamentalismu. Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 6 
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4.2.7 Shrnutí výsledků kvalitativní části 

  Den po útocích již byla tištěná média plná informací o údajných 

pachatelích těchto činů. Deníky Aha i Blesk sice útoky na svých titulních stranách  

23. července zmínily, nicméně se nestaly hlavní zprávou dne. Naopak Mladá fronta 

DNES i Právo věnovaly své titulní strany právě výbuchu v centru Osla. V článcích 

všech čtyř deníků se samozřejmě vyskytly informace o údajných pachatelích. Všechny 

deníky uvedly, že za útoky stojí džihádistická organizace. Právo jako jediné v článku 

z tohoto dne použilo konkrétní výraz teroristé a jako jediný deník také uvedlo, že 

informace o pachatelích pochází z deníku New York Times.  

 Během prvních dnů po událostech pocházela většina článků Aha! od domácích 

zpravodajů, naopak Právo využívalo zpravodajství ČTK, BBC a CNN. Deníky Blesk  

i Mladá fronta DNES nabídly vyvážený poměr redakčního a agenturního obsahu,  

u Mladé fronty DNES pocházelo velké množství článků od zahraniční zpravodajky 

Adély Dražanové. V toce 2012 se rozložení zdrojů v denících příliš nemění, v Mladé 

frontě DNES pouze přibývá Nor žijící v Česku Yngvar Brenna.  

 Breivik si v českém tisku vysloužil mnoho přívlastků, v bulvárních denících byl 

často označován za „bestii“ a „šílence“, Mladá fronta DNES využívala 

konzervativnější označení „norský vrah“ nebo „muž v uniformě“. Právo volilo spíše 

politicky podbarvená označení typu „ultrapravicový radikál“ a „pravicový extremista“. 

V tisku dále vyšlo několik článků z Breivikova dětství a dospívání a v obou bulvárních 

denících se objevily články o Breivikově údajné plastické operaci nosu. 

 Jelikož Breivik navštívil během plánování své akce také Prahu, kde chtěl sehnat 

zbraně, nemohlo toto téma v žádném z deníků chybět. Mladá fronta DNES se k tomuto 

tématu jako jediná vrátila i v roce 2012, kdy přinesla rozhovor s norským redaktorem 

Jonem Magnusem. Deníky dále uvedly informaci, že mezi adresáty Breivikova 

manifestu bylo zhruba deset českých adres. Pro zatraktivnění tématu pro české 

publikum přinesly deníky i srovnání s Českou republikou, Blesk a Právo využily ke 

komparaci téma bratří Mašínů. Do českého tisku se dostala také kritika norské policie za 

pomalý zákrok. 

 V roce 2012 začal soudní proces s Breivikem, o kterém vyšlo nejvíce článků 

v Mladé frontě DNES. Ve všech denících se shodně objevily informace o Breivikově 

duševním stavu a jeho lékařských posudcích a o pozůstalém, který po Breivikovi hodil 

botu. V článcích o vynesení rozsudku se deníky nerozcházejí v poskytnutých 
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informacích, ale v použitých fotografiích. Deníky Blesk a Právo využily fotografie 

usmívajícího se Breivika, Mladá fronta DNES naopak zvolila fotografii, kde má Breivik 

sklopenou hlavu. Fotografie všeobecně hrály, co se týče emoční stránky, důležitou roli. 

Všechny čtyři deníky je využívaly k doplnění svých článků, nejméně ovšem deník 

Právo. Deníky nejčastěji využívaly fotografie zraněných lidí v centru Osla a mrtvých na 

ostrově Utøya. Právo jako jediné poskytlo tyto snímky rozostřené. K vyvolání emocí 

dále deníkům posloužily záběry plačících a truchlících žen a míst zaplněných svíčkami 

a květinami. V souvislosti s událostmi bylo publikováno také mnoho polemizujících 

článků a názorů od různých autorů. Tyto typy článků byly obsaženy převážně ve dvou 

seriózních denících a zahrnovaly názory a komentáře psychologů, politologů a dalších 

nejrůznějších odborníků. 

 

Závěr 
 V pátek 22. července 2011 zůstal celý svět ochromen pod tíhou a hrůzou dvou 

teroristických útoků, které se odehrály v centru Osla a na ostrově Utøya. V Norsku toho 

dne zahynulo 77 lidí, všichni vinou norského občana a masového vraha Anderse 

Behringa Breivika, který byl o 13 měsíců později odsouzen k 21 letům odnětí svobody 

s možností prodloužení. Výběr cílů i samotné útoky byly předem pečlivě promyšlené. 

Bombu v centru Osla odpálil Breivik za účelem odlákání pozornosti, aby poté na 

ostrově Utøya zaútočil na účastníky mládežnického tábora Norské strany práce. Tu vinil 

z podpory multikulturalismu, diverzity náboženství a tzv. „muslimské invaze“. Jak 

později vypověděl u soudu, svých činů nelituje, jelikož je považuje za nezbytné 

k zahájení revoluce a k záchraně nejen Norska, ale celé Evropy. Jeho úmyslem bylo 

pomocí svých činů a následného soudního procesu rozšířit své myšlenky do co 

nejširšího okolí a zároveň získat přívržence své ideologie z celého světa. Podle 

vyšetřování Breivik jednal sám a patří tak mezi osamělé střelce, ideologicky jej lze na 

základě jeho manifestu 2083: Evropská deklarace nezávislosti zařadit mezi příslušníky 

krajní pravice a jeho činy tedy za nábožensky a politicky motivovaný terorismus. 

 Breivikovy útoky, vyšetřování, následný několikaměsíční soudní proces  

i vynesení rozsudku v srpnu 2012 získaly zcela logicky v Norsku masivní a ve světě 

nadstandardní mediální pokrytí. Těsně po událostech celý svět nemluvil o ničem jiném  

a soudní proces vešel do dějin jako jeden z nejdůležitějších procesů poválečné Evropy. 

V médiích také vyvstalo několik otázek, na které dodnes neexistuje všeobecná  
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a jednoznačná odpověď. První se týká zobrazování mrtvých těl v médiích, sekundární 

viktimizace a morálních a etických hodnot médií. Druhá souvisí přímo s procesem, 

jelikož v Norsku nejsou standardně soudní procesy do médií přenášeny. Samotný 

průběh soudu byl následně velmi kritizován například za to, že Breivik dostal až příliš 

mnoho času na své výpovědi a obhajobu. Zástupci Norského soudu ovšem zdůraznili, že 

pokud by slevili ze svých zásad a férovosti procesu, Breivik by v podstatě vyhrál, 

protože změna společnosti byla jeho cílem. Navíc samotné Breivikovy výpovědi do 

médií přenášeny nebyly. Norská média tak tehdy narazila na dilema – jejich úkolem 

bylo zdokumentovat historii, ale zároveň jisté části z etických a bezpečnostních důvodů 

cenzurovat. A hranice mezi detaily, které ještě zveřejněny být mohou, a těmi, které by 

měly zůstat skryty, byla příliš tenká. 

 Mediální pokrytí událostí v České republice se s Norskem samozřejmě nedá 

srovnávat, nicméně i tak bylo ve výsledku dostatečně rozsáhlé. Tato práce se zaměřuje 

na mediální obraz událostí ve čtyřech nejčtenějších denících v České republice, mezi 

které se řadí dva bulvární deníky Aha! a Blesk a dva seriózní deníky Mladá fronta 

DNES a Právo. Analyzováno bylo období následující po událostech, tedy 22. července 

až 22. září 2011 a následné období soudního procesu od dubna do srpna 2012. Samotná 

analýza se skládá z kvantitativní a kvalitativní části. 

 Ve sledovaném období vyšlo na dané téma celkem 278 článků, větší pozornost si 

zasloužil rok 2011 se 191 články, o rok později a v delším sledovaném období vyšlo 

článků pouze 87. Článků vyšlo v roce 2011 více i v rámci jednotlivých deníků. Nejvíce 

se tématu v obou letech věnovala Mladá fronta DNES, v roce 2011 v ní vyšlo dokonce 

téměř trojnásobně více článků, než v obou bulvárních denících. Blesk jako jediný vydal 

samostatnou mimořádnou přílohu čítající osm stran. Co se týče publikovaných 

fotografií, nejméně jich vyšlo za oba roky dohromady v Právu (51 fotografií), 

následoval deník Aha! (101 fotografií), Blesk (123 fotografií) a nejvíce jich vyšlo 

v Mladé frontě DNES (195 fotografií). Toto pořadí je nicméně zkresleno, jelikož Mladá 

fronta DNES publikovala 77 portrétových fotografií všech obětí útoků. Po přepočtu 

průměrného počtu obrázku na jeden článek vychází u Blesku za obě období 2,9 

fotografie na článek, za rok 2011 dokonce 3,7 fotografie na článek, což je nejvíce ze 

všech zkoumaných deníků. 

 Nejvíce dní se tématu věnovala Mladá fronta DNES s celkovým počtem 47 dní 

za oba roky (28 článků za rok 2011 a 19 článků za rok 2012), naopak nejméně dní 

události pokrýval deník Aha! s 19 články za oba roky (11 článků za rok 2011 a 8 článků  
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za rok 2012). Co se týče důležitosti, na titulní straně za všechny deníky dohromady  

a v obou letech se vyskytly informace o zkoumaném tématu celkem 22krát. Mladá 

fronta věnovala Breivikovi celkem 9 titulních stran, Právo 7 a oba bulvární deníky 

shodně po třech titulních stranách.  

 Nejfrekventovanějším tématem článků byl celkově ve všech denících soudní 

proces s 50 články, což tvoří 18 % z celkového počtu. Z pohledu jednotlivých deníků se 

Mladá fronta DNES nejvíce věnovala právě soudnímu procesu, Aha! i Blesk shodně 

nejvíce vydávaly články o samotném Breivikovi a Právo publikovalo největší počet 

článků na téma pietních a vzpomínkových akcí. Z hlediska fotografií Mladá fronta 

DNES jako jediný deník zahrnula článek s portréty všech 77 obětí útoků. Právo naopak 

nevydalo ani jeden portrét obětí, za to publikovalo nejvíce fotografií Anderse Breivika.  

 Kvalitativní část práce se zaměřuje na samotné obsahy vybraných článků. Den 

po útocích, tedy 23. července 2011 se zprávy o výbuchu v Oslu objevily na titulních 

stranách všech čtyř zkoumaných deníků, nicméně pouze u Mladé fronty DNES  

a u Práva byla tato zpráva hlavní, oba deníky shodně použily trosky města a policisty 

nesoucí zraněnou zakrvácenou ženu jako titulní fotografii. Deníky Aha! a Blesk zprávu 

sice na titulní stranu daly, ale hlavním tématem dne byla sebevražda manžela Marcely 

Březinové. Všechny deníky v úvodních článcích uvedly také údajného pachatele útoků, 

kterými podle jejich informací byla organizace Ansar džihád alámí, neboli Pomocníci 

světového džihádu. Deníky také zmiňují střelbu na ostrově Utøya, nicméně v počtu 

obětí se liší. Právo jako jediné uvádí, že informace pocházejí z deníku New York Times 

a jako jediné také explicitně tvrdí, že za útokem stojí „teroristé“. 

 Rozdíly mezi jednotlivými deníky můžeme sledovat ve využívaných 

informačních zdrojích. Většina článků deníku Aha! pocházela od domácích redaktorů, 

nebo nebyla signována, zatímco Blesk využil vyvážený poměr agenturního a redakčního 

obsahu. Mladá fronta DNES kromě ČTK publikovala velké množství článků od 

zahraniční zpravodajky Adély Dražanové, která se tématu věnovala konzistentně po oba 

dva roky. Právo jako jediný deník výrazně využívalo také zpravodajství BBC a CNN. 

 Z analýzy vyplývá, že zatímco bulvární periodika Breivika popisovala spíše jako 

„ďábla“, „bestii“ a „šílence“, Mladá fronta se uchylovala k mírnějším výrazům typu 

„norský vrah“, „střelec“, „zabiják“ nebo „muž v uniformě“. Deník Právo se 

v použitých jazykových prostředcích lišil a nejvíce využíval politicky zabarvené 

přívlastky jako například „ultrapravicový radikál“, „pravicový extremista“ nebo také 

„atentátník“. Pro přiblížení tématu využily všechny čtyři deníky články o Breivikově 
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cestě do Prahy, dále se zaměřily také na jeho manifest, který rozeslal mimo jiné  

i několika českým občanům. Objevily se dokonce i články srovnávající Breivika  

a bratry Mašíny.   

 Všechny čtyři sledované deníky vydaly články ohledně dvou nezávislých 

psychologických posudků, které norský soud obdržel. Deníky dále shodně informovaly, 

že se Breivik během prvních dní soudního procesu rozbrečel, když bylo v soudní síni 

promítáno jeho propagandistické video. Ohledně soudního procesu publikovaly tedy 

všechny čtyři deníky téměř shodné informace, největší rozdíl je však vidět v článcích 

týkajících se finálního rozsudku. Zatímco Právo publikovalo fotku usmívajícího se 

Breivika a Aha! a Blesk připojily k článku fotografii Breivika během jeho pozdravu, 

Mladá fronta DNES zvolila fotografii, kde Breivik stojí se sklopenou hlavou. Při 

porovnání článků Práva a Mladé fronty DNES tedy čtenář získá naprosto odlišný pocit 

z článku jen na základě obrazového materiálu. To dokazuje, že fotografie hrají velkou 

roli, dokáží navozovat nejrůznější emoce a deníky jsou si toho vědomy a také toho 

využívají.  

 V případě mediálního pokrytí výbuchu v Oslu a masakru na Utøye využily 

všechny čtyři deníky k vyvolání emocí fotografie jak přeživších a zdrcených 

pozůstalých, tak samotných obětí přímo z místa činu. Především v deníku Blesk byly 

vysoce frekventované snímky obětí na břehu ostrova Utøya. Mladá fronta DNES 

dokonce publikovala přiblížený záběr jednoho konkrétního mrtvého těla. Právo jako 

jediný deník záběr na ležící těla rozostřil. Časté byly ve všech denících také fotografie 

zakrvácených lidí z centra Osla a truchlících a plačících lidí. Mladá fronta DNES jako 

jediná publikovala dvě strany s portréty všech 77 obětí útoků. Deníky Mladá fronta 

DNES i Právo využily také fotografie norského premiéra Jense Stoltenberga s červenou 

růží. Jak vyplývá z kvantitativní části analýzy, nejvíce fotografií obětí z místa činu 

publikovaly bulvární deníky (Aha! 12, Blesk 20, zatímco Mladá fronta DNES pouze  

8 a Právo 3). Naopak Mladá fronta DNES vydala během sledovaného období nejvíce 

fotografií truchlících lidí a pietních akcí. 

 Závěrem lze říci, že mediální obraz útoků Anderse Breivika ve vybraných 

českých denících byl velmi pestrý. Jedním z nejpřekvapivějších výsledků byla podle 

mého názoru míra pokrytí útoků jednotlivými deníky. Vzhledem k brutalitě 

Breivikových činů jsem předpokládala, že nejvíce článků bude publikovat bulvární tisk, 

avšak bylo tomu přesně naopak. Zároveň jsem očekávala větší všeobecný zájem 

českých médií o soudní proces, přestože byl nejfrekventovanějším tématem ze všech 
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článků a informace o něm tvořily 18 % z celkového počtu článků. Přesto je tento menší 

zájem pochopitelný z důvodu odlišnosti norského a českého historického vývoje  

a kultury.  

 O soudním procesu se tak český čtenář dozvěděl v podstatě pouze nejzákladnější 

informace – zahájení, psychiatrické posudky, rozsudek a informaci o tom, že po 

Breivikovi pozůstalý hodil botu. Zásadním rozdílem mezi bulvárními deníky  

a serózními deníky byly v doplňujících tématech. Zatímco se oba bulvární deníky 

věnovaly článkům o údajných plastických operacích, které Breivik podstoupil, deníky 

Mladá fronta DNES a Právo publikovaly mnoho článků s názory a komentáři 

z nejrůznějších oblastí. K tématu se tak například vyjádřila psycholožka Ludmila 

Čírtková ohledně Breivikova psychologického profilu, politolog Jiří Pehe se zaměřil na 

politický aspekt Breivikových činů a Mirka Spáčilová polemizovala nad rozdílem mezi 

smrtí obyčejného člověka a celebrity.  

 Dalším rozdílem je mediální pokrytí prvního výročí událostí. Mladá fronta 

DNES a Právo o výročí a pietních akcích v Norsku informovaly, v denících Aha!  

a Blesk by čtenář tyto informace hledal marně. Předem očekávaná byla manipulativní 

práce s fotografiemi u bulvárních deníků, které ve velké míře využívaly záběry mrtvých  

a zraněných přímo z místa činu. Mladá fronta DNES vsadila na fotografie truchlících 

lidí a pietních akcí a publikovala jich nejvíce ze všech deníků, dokonce více, než 

zbývající tři deníky dohromady. Mladá fronta DNES také jako jediný deník zobrazila 

portrétové fotografie všech obětí, zatímco v Právu se nevyskytla za celé dva roky ani 

jedna. 

 Během psaní této diplomové práce jsem se několikrát setkala s pozvednutým 

obočím nad mým tématem a s otázkami, proč o něčem takovém dobrovolně píši. 

Domnívám se, že odpověď nejlépe vystihl redaktor bulvárního deníku Verdens Gang 

(jehož redakce stojí nedaleko vládní čtvrti a byla při výbuchu poškozena) Jon Magnus, 

který v rozhovoru s Adélou Dražanovou pro Mladou frontu DNES řekl: „Víte, když 

čtyřicet let pokrýváte války a katastrofy, spatříte a zažijete mnoho zlého. Střílejí na vás, 

bombardují vás, snaží se vás ulovit. Ale já vždycky věděl, že návrat do Osla znamená 

návrat do bezpečného přístavu. Že vždy můžu jet domů a odpočinout si. Takže když se to 

stalo, má první myšlenka byla: Teď už dokonce i tady v Norsku. Teror přišel k nám 

domů. Přímo do budovy mých novin. Breivik rozrušil můj vlastní pocit bezpečí. Nic tak 
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strašného jako onoho dne se v mé zemi nestalo od druhé světové války.“39 Podle mého 

názoru je to právě „ztráta pocitu bezpečí“ v jindy zaručeně bezpečných městech, která 

je velmi důležitým tématem, a o jejíž příčinách a důsledcích by se mělo diskutovat. 

Věřím, že historie se velmi ráda opakuje a proto bychom se měli poučit z jejích chyb. 

Ve světle nedávných evropských teroristických útoků, uprchlické krize a s nárůstem 

islamofobie v Evropě se mi téma norského (jakkoliv psychicky narušeného) občana 

zabíjejícího z důvodu obavy z islamizace zdá přinejmenším aktuální. 

 

Summary 
 This master thesis called The media portrait of the Anders Behring Breivik´s 

attack in czech press focuses on events that took place on the 22nd of July 2011, when a 

norwegian citizen Anders Breivik denotated a bomb in the centre of Oslo and killed 8 

people. Then he shot 69 young people on the Utøya island. This thesis shows how were 

these events presented in the four most read newspapers in the Czech republic which are 

Aha!, Blesk, Mladá fronta DNES and Právo. The analysis focuses on the time between 

22 nd of  July and 22 nd of September 2011 and then also on a period from April to 

August 2012 when the trial took place. 

 This thesis consists of several parts. The theoretical part defines the term of 

terrorism, its forms and aims and informs about the ideology and psyhology of 

terrorists. The following part focuses on Anders Breivik himself, his trial and put his 

actions into the mentioned theoretical frame. This thesis also describes the relationship 

between terrorism and media. The last part is the analysis  that combines quantitative 

and qualitative research design.To sum up the outcomes of the analysis it can be stated 

that Mladá fronta DNES published the most of articles out of all 287. Blesk used the 

biggest amount of photography – 2.9 photography per an article. The most used 

photographs were of the victims and also the photograpgs of Breivik himself. The most 

frequent topics covered were of the trial, information about Breivik and memorial 

events. The qualitative part of the research focuses on used language means and proves 

that the visual part and photographs play a very important role on the whole feel and 

emotions in the article. 

                                                
39 DRAŽANOVÁ, Adéla. Šel jsem v Praze po Breivikově stopě. Mladá fronta DNES, 27. 4. 2012, roč. 
XXIII, č. 100, s. 7 
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 This master thesis also contais three attachments, one of them being the profiles 

of three most important figures appearing throughout the text, the other is photographs 

of the government area in Oslo in 2015 ant the last attachment contains the complete list 

of all articles that came into the analysis. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Profily důležitých osob 

 

Jens Stoltenberg 
 Jens Stoltenberg se narodil 

16. března 1959 a vystudoval 

ekonomii na Univerzitě v Oslu.  

Po ukončení studií v roce  

1987 začal pracovat na Norském 

statistickém úřadě. Svoji 

politickou kariéru odstartoval 

v  letech 1990 – 1991, kdy působil 

jako ministr životního prostředí, 

v letech 1993 – 1996 zastával post 

ministra průmyslu a energetiky  

a od roku 1996 do roku 1997 byl norským ministrem financí. V roce 2000 a v pouhých 

40 letech se stal premiérem Norska, ve funkci tehdy zůstal do roku 2001. Od roku  

2002 až do roku 2014 působil také jako předseda Norské strany práce. Norským 

premiérem se znovu stal v roce 2005 a ve funkci setrval až do roku 2013 (NATO  

2014: online). Od 1. října 2014 zastává funkci generálního tajemníka Severoatlantické 

aliance. V červenci 2011 a také v následujících měsících Jens Stoltenberg výrazně 

pomohl Norsku vyrovnat se s tragédií, která se odehrála v centru Osla a na ostrově 

Utøya. Dodnes známé je jeho prohlášení, že na Breivikův čin musí Norsko reagovat 

ještě větší mírou demokracie a otevřenosti, než doposud (BBC 2014: online). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Obrázek 6: Jens Stoltenberg před radnicí v Oslu 
  (zdroj: Dagbladet 2011: online) 
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 Wenche Elizabeth Arntzen 
Wenche Elizabeth Arntzen se 

narodila v roce 1959 v Oslu  

a právnický titul získala v roce 

1986. Kariéru zahájila jako 

konzultantka na norském 

ministerstvu spravedlnosti a v 

roce 2003 začala pracovat  

u norského ústavního soudu.  

V letech 2007 – 2014 zastávala 

post vrchní soudkyně v Oslu. 

Wenche Elisabeth Arntzen má 

široké právní zkušenosti jak z 

rodného Norska, tak i ze zahraničí. V roce 2012 se do povědomí veřejnosti dostala jako 

hlavní soudkyně v procesu s Andersem Breivikem (Norges Høyesterett 2015: online). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Obrázek 7: Wenche Elizabeth Arntzen 
  (zdroj: TV2 2015: online) 
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Geir Lippestad 
Geir Lippestad se narodil v roce 

1964 a je norským právníkem, 

politikem a aktivistou. Právnický 

titul získal v roce 1990. V tomto 

roce také začal pracovat v malé 

právní firmě na okraji Osla  

a později si založil svou vlastní. 

Lippestad se v roce 2011 na několik 

měsíců ocitl v hledáčku médií, když 

přijal pozici obhájce Anderse 

Breivika. Ihned se mu začalo 

přezdívat „ďáblův advokát“. V roce 2013 vydal knihu s názvem Za čím si stojíme, která 

pojednává o jeho životě a o hodnotách norské společnosti. V knize Lippestad 

vysvětluje, proč podle něj bylo správné přijmout Breivikův případ, přestože on sám 

nesdílí jeho názory a postoje. V knize také zdůrazňuje, že soudní proces s Breivikem byl 

úkázkovým případem nátlaku na demokracii, kterou musí norská společnost chránit. Po 

skončení soudního procesu s Breivikem jeho firma expandovala, Lippestad podepsal 

kontrakt například s Norskou policejní federací (Orator 2015: online). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Obrázek 8: Geir Lippestad 
   (zdroj: VG Nyheter 2013: online) 
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Příloha č. 2: Regjeringskvartalet – vládní čtvrť v Oslu v roce 2015 
 

 
Obrázek 9: Budova úřadu vlády ve vládní čtvrti Regjeringskvartalet v centru Osla.  

Od útoků v roce 2011 je budova překrytá plachtou a čeká na rekonstrukci.  

(zdroj: Renata Fulínová, 2015) 

 



   

 

76 

  

 
Obrázek 10: Autobusová zastávka s vývěskou před úřadem vlády v ulici Apotekergata. 
Tento novinový panel stál původně před redakcí bulvárního deníku Verdens Gang jen 
pár metrů od současného místa. Po výbuchu inicioval umělec Ahmad Ghossein relokaci 
panelu s roztříštěným sklem a novinami z daného dne na autobusovou zastávku před 
úřad vlády. Panel slouží jako pomník a vzpomínka na útoky 22. července 2011.  
Ze zastávky od té doby nikdy žádný autobus nevyjel. (zdroj: Renata Fulínová, 2015) 
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Obrázek 11: Panel s novinami z 22. července 2011 pod roztříštěným sklem.  
(zdroj: Renata Fulínová, 2015) 
 

 
 Obrázek 12: Detail novin ze dne 22. července 2011. (zdroj: Renata Fulínová, 2015) 



   

 

78 

  

Příloha č. 3: Rešerše hlavních témat a fotografií analyzovaných článků (text) 

 

Aha!. Červenec, srpen, září 2011. Ročník 6. 

 
• KAT. Teroristé zaútočili. Obří výbuch v centru Osla! + Centrum Osla 

v troskách: Vybuchla tam bomba! Aha!, 23. 7. 2011, roč. 6, č. 171, s. 1 + 16 
− fotografie (4): záchranáři zasahují na ulici v Oslu 

             policie odnáší zakrvácenou oběť 
             portrét premiéra Stoltenberga 
            auto, kde byla ukryta nálož 

− exploze v centru Osla zabila 7 lidí, 10 těžce zranila a poničila desítky budov 
− k útoku se přihlásila skupina Ansar al-Jihad al-Alami, jde o odplatu za okupaci 

Afghánistánu 
− rekonstrukce výbuchu v časové ose: 15:20 došlo k explozi 

 
• KAT. Falešný policista zastřelil 10 dětí. Aha!, 23. 7. 2011, roč. 6, č. 171, s. 16 
− deset dětí ve věku 14 – 18 let zastřelil na ostrově Utøya muž převlečený za 

policistu 
− útočník je 190 cm vysoký Evropan, který po příjezdu do tábora řekl, že se po 

výbuších v centru chce ujistit o zabezpečení akce 
 

• NESG. Velké zpravodajství o tragédii v Norsku: Blonďatý ďábel! Popravu 94 
lidí plánoval roky. Aha!, 25. 7. 2011, roč. 6, č. 172, s. 1 

− fotografie (2): portrét Brevika 
                                   mrtvá těla na břehu ostrova Utøya 

− „úryvky z tajného deníku bestie“ 
 

• KAT. Proboha, Andersi, tohle jsi chtěl? Aha!, 25. 7. 2011, roč. 6, č. 172, s. 2-3 
− fotografie (7): 3x zakrvácené oběti v centru Osla 

3x těla na ostrově Utøya 
plačící žena chytající se za hlavu 

− pravicový extremista Breivik odpálil nálož v centru Osla, aby upoutal pozornost 
a mohl odjet na ostrov Utøya, kde zahynulo podle deníku 87 dětí 

− dostane „směšný trest“ – 21 let, což dostal v ČR občan za vraždu bezdomovce 
− na Facebooku vznikají skupiny, které si přejí Breivikovu smrt 

 
• KAT. Zbraně sháněl i v Praze! Aha!, 25. 7. 2011, roč. 6, č. 172, s. 3 
− fotografie (1): portrét Breivika 
− Breivik sháněl zbraně v Praze, protože četl, že je zde spousta brutálních 

zločinců, ale neuspěl 
− Prahu prý označil za moc bezpečnou 

 
• GJOERV, Iris. Viděla jsem, jak mi zastřelil přítele. Aha!, 25. 7. 2011, roč. 6, 

č. 172, s. 3 
− fotografie (1): Iris s přítelem 
− výpověď přeživší dívky z ostrova, které Breivik zastřelil přítele 
− přijel na ostrov v uniformě policisty a začal střílet 
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• KAT. Skutečné poznámky z deníku bestie: „Karneval začíná“, napsal a šel 
vraždit!  Aha!, 25. 7. 2011, roč. 6, č. 172, s. 4-5 

− fotografie (4): Breivik se samopalem 
oběti na břehu ostrova Utøya 
Breivikova farma 
pytle chemikálií u farmy 

− když Breivika zatkli, všichni si mysleli, že je pomatený, ale zjistilo se, že měl 
vše důkladně připravené 

− sepsal 1500 stránkový manifest Evropská deklarace nezávislosti, kde odsuzuje 
přistěhovalce a lidé jiné rasové příslušnosti 

− v roce 2083 podle něj budou z Evropy budou deportování všichni muslimové 
− úryvky z Breivikova manifesta 
− informace z Breivikova života: žil s matkou, chodil do posilovny, rád citoval 

prezidenta Klause, je členem Rady svobodných zednářů, inspirován vysídlením 
sudetských Němců z Československa po 2. světové válce 

− informace o Breivikově farmě, kde skladoval a vyrobil výbušninu 
 

• JČ. Náš člověk v Norsku Dušan Poloz: Ta hrůza Nory změní. Aha!, 25. 7. 
2011, roč. 6, č. 172, s. 5 

− fotografie (1): portrét Dušana Poloze 
− asistent české házenkářské reprezentace v Norsku tvrdí, že smutek je znát na 

každém kroku, atmosféra je velice stísněná, v celé zemi se nemluví o ničem 
jiném 

− v médiích dostávají prostor děti, které Breivikův útok přežily 
− podle něj se Norsko cizincům uzavře 

 
• WER. Češi uctili oběti. Aha!, 25. 7. 2011, roč. 6, č. 172, s. 5 

− fotografie (1): Češi pokládají na zem květiny a svíčky 
− Češi položili květiny a zapálili svíčky před budovou norského 

velvyslanectví v Praze 
− připojili se také členové Mladých sociálních demokratů, kteří považují 

Norskou dělnickou stranu za přátele a útoky si berou velmi osobně 
 

• NESG. Po stopách šíleného střelce z Norska: Jak řádil v Česku. Jeho program 
den po dni. Aha!, 26. 7. 2011, roč. 6, č. 173, s. 1 

− fotografie (1): portrét Breivika 
 

• ŠUM. Masový vrah Breivik jel včera k soudu. A jeho oči se smály. Aha!, 26. 7. 
2011, roč. 6, č. 173, s. 2-3 

− fotografie (8): auto, ve kterém byl Breivik převážen 
     davy lidí v ulicích Osla 
     Breivik v policejním autě 
     mapa ostrova Utøya 
     Breivik se zbraní 
     zásah policistů na ostrově Utøya 
     mrtvá těla na břehu ostrova Utøya 
    děti ukryté v budově na ostrově Utøya 

− Breivik poprvé stanul před soudním tribunálem v Oslu 
− lidé před soudní budovou vykřikovali, že si přejí jeho smrt 
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− měl na sobě červený svetr a tvářil se pohrdavě, vinu odmítl 
− přál si veřejné jednání, a aby mohl mít na sobě uniformu, médiím byl ovšem 

vstup zakázán 
− byla na něj uvalena osmitýdenní vazba v úplné izolaci, soudní proces proběhne 

až v roce 2012 
 

• ŠUM. Dostane za tu hrůzu alespoň „doživotí“? Aha!, 26. 7. 2011, roč. 6, č. 
173, s. 3 

− norský soudní systém nezná doživotní trest, natož trest smrti 
− maximální doba pobytu ve vězení je 21 let – z vězení by se dostal v 53 letech 
− po uplynutí 21 let může být trest prodloužen až o 5 let 

 
• PK. Tuhle zastřelil jako první. Aha!, 26. 7. 2011, roč. 6, č. 173, s. 3 
− fotografie (1): portrét oběti 
− Monica Bowel, která letní tábory na Utøye mnoho let organizovala, si Breivika 

všimla již na trajektu a byl jí podezřelý 
− po příjezdu na ostrov jej nahlásila hlídači, Breivik si toho všiml a oba zastřelil 

 
• ŠUM, PK. Němec spasil 20 životů. Aha!, 26. 7. 2011, roč. 6, č. 173, s. 3 
− fotografie (1): fotografie Marcela 
− Němec Marcel Gleffe, který byl na dovolené na pevnině u ostrova Utøya, na 

svém člunu zachránil 20 lidí 
 

• PK. Zabil i bratra princezny! Aha!, 26. 7. 2011, roč. 6, č. 173, s. 3 
− fotografie (1): plačící princezna Mette-Marit 
− jednou z prvních obětí byl i nevlastní bratr budoucí norské královny Mette-Marit 

 
• ŠUM, PK. Brevik byl prý maminčin mazánek. Sex? jedině za peníze... Aha!, 

26. 7. 2011, roč. 6, č. 173, s. 3 
− fotografie (1): Breivik s rodinou 
− Breivik žil do 30 s matkou 
− přátelé ho popisují jako plachého, který těžce nesl odcizení s otcem, který byl 

synovými činy šokován 
− sex měl pouze s prostitutkami, přítelkyni nechtěl 
− v rozpočtu (7,4 mil. Kč) vyhrazenou určitou sumu, poslední dívka stála 50 000 

Kč 
 

• RYC. Aha! po stopách zabijáka! Aha!, 26. 7. 2011, roč. 6, č. 173, s. 4 
− fotografie (5): portrét Breivika 

                       pohled na Prahu 
                      Václavské náměstí 
                       pražský night club 
                      hromada zbraní 

− Praha Breivika ohledně shánění zbraní zklamala, nechal si zde vyrobit kopii 
průkazu norské policie 

− kontakt na překupníky zbraní chtěl získat přes pražské drogové dealery 
− myslel si, že Praha je jedno z neméně bezpečných měst Evropy 
− bydlel v hostelu, kde se podle něj lépe seznámí 
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• ŠUM, PK. Tablo hrůzy aneb Ti všichni jsou nejspíš vinou Anderse Breivika 
(32) mrtví! Aha!, 27. 7. 2011, roč. 6, č. 174, s. 2-3 

− fotografie (23): portréty obětí 
− norská policie začala zveřejňovat jména zastřelených dětí 

 
• ŠUM. Norská policie fatálně selhala. Dopřála střelci čas! Aha!, 27. 7. 2011, 

roč. 6, č. 174, s. 2-3 
− fotografie (3): 2x policejní posádka na člunu 

norský policista se zbraní 
− policii trvalo 1 hodinu a 25 minut, než se dostala na ostrov, Breivik tak měl více 
času střílet 

− policie neměla k dispozici vrtulník ihned, na ostrov jela člunem, který byl 
přetížený 

− kdyby policie přijela o půl hodiny dříve, mohlo být o 30 obětí méně 
 

• ŠUM, PK. Psala z ostrova: Mami, ať si policie pospíší... Aha!, 27. 7. 2011, 
roč. 6, č. 174, s. 2 

− fotografie (2): portréty dcery a matky 
− zveřejnění textových zpráv mezi matkou a dcerou, která útoky přežila, protože 

se schovala ve skále 
 

• PK. Trest za 76 mrtvých? Luxusní cela s TV a ledničkou! Aha!, 27. 7. 2011, 
roč. 6, č. 174, s. 3 

− fotografie (2): portrét Breivika se zbraní 
vězeňská cela 

− Norové jsou pobouřeni, že by Breivik mohl odpykávat svůj trest ve věznici 
Haiden, která připomíná univerzitní koleje pro bohaté 

− je tam posilovna, knihovna, televize, vlastní koupelna, kaple, učebna, hřiště 
 

• PK. Obhájce: Je duševně chorý. Aha!, 27. 7. 2011, roč. 6, č. 174, s. 3 
− fotografie (1): obhájce Breivika Lippestad 
− Lippestad se snaží Breivika chránit všemi možnými prostředky a říká, že je 

duševně chorý 
 

• ŠUM. Jak si žil masový vrah Breivik? Tady vyrobil bombu! Aha!, 28. 7. 2011, 
roč. 6, č. 175, s. 2-3 

− fotografie (5): fotografie farmy a jejích interiérů 
− informace o farmě Asta, kde Breivik vyrobil výbušninu a plánoval své útoky 
− jeho kamarádka si všimla něčeho podezřelého, chtěl ji tedy zastřelit, ale nakonec 

tak neučinil 
− policie na farmě našla další výbušniny 

 
• KAT. Rozhovor Breivika s Breivikem: Bylo těžké se nikomu nesvěřit... Aha!, 

28. 7. 2011, roč. 6, č. 175, s. 2 
− fotografie (2): Breivik se samopalem 

                       portrét Breivika 
− Breivikův manifest kromě deníkových částí a popisu činů obsahuje i rozhovor, 

který vedl sám se sebou 
− vzkazuje, že Evropané na boj proti multikulturalismu nejsou sami 
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− chtěl se setkat s Vladimirem Putinem, který podle něj vypadá jako férový vládce 
− ohledně budoucnosti je optimistický 
− bylo pro něj těžké se kamarádům o jeho plánu nepochlubit 

 
• ŠUM. Teror platil z kapesného. Aha!, 28. 7. 2011, roč. 6, č. 175, s. 3 
− fotografie (2): dům s bytem Breivikovy matky 
−   balkon bytu 
− Breivik plánoval světovou revoluci ze svého dětského pokoje 
− z kapesného našetřil 7,5 milionu korun na největší teroristický útok v dějinách 

Norska 
 

• ČTK, POL. Čeští ultra-idioti: Děkují za atentát. Aha!, 28. 7. 2011, roč. 6, č. 
175, s. 3 

− český ultrapravicový fanatik na internetu veřejně poděkoval Breivikovi za útoky, 
zasáhl prý zlo v nejcitlivějších místech 

 
• PK. Cela pro Breivika: Má jen 7 metrů čtverečních. Aha!, 28. 7. 2011, roč. 6, 
č. 175, s. 3 

− fotografie (1): vězeňská cela 
− informace o vězeňské cele, kam má být Breivik umístěn 

 
• PK. Falešný pumový poplach v Oslu: Panika kvůli kufru. Aha!, 28. 7. 2011, 

roč. 6, č. 175, s. 3 
− fotografie (1): policistka v Norsku 
− na hlavním nádraží v Oslu byl nalezen kufr, který na sedačce zanechal nervózní 

muž 
− nádraží i jeho okolí bylo policií vyklizeno 
− v kufru žádná bomba nebyla 

 
• ŠUM. Portrét masového vraha. Psychologové: Není duševně nemocný. Aha!, 

28. 7. 2011, roč. 6, č. 175, s. 3 
− fotografie (1): titulní strana Breivikova manifesta 
− kolegové popisovali Breivika jako plachého a tichého člověka 
− jeho obhájce Leppestad tvrdí, že je Breivik duševně chorý, šéfka norské 

bezpečnostní služby PST říká, že není blázen 
 

• PK. Netradiční problém: V Oslu docházejí květiny. Aha!, 28. 7. 2011, roč. 6, č. 
175, s. 3 

− fotografie (1): žena pokládá květiny na pevnině naproti ostrovu Utøya 
− v Norsku kvůli tragédii došly květiny, především červené růže 

 
• PK. Jeho další plány: Chtěl vidět potoky krve. Aha!, 28. 7. 2011, roč. 6, č. 175, 

s. 3 
− páteční útoky měly být pouhým začátkem vraždění, Breivik plánoval další akce, 

chtěl zabít například ministra Jense Stoltenberga 
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• PK. Norská policie ve střehu: Vrah vyhrožuje útěkem! Aha!, 29. 7. 2011, roč. 
6, č. 176, s. 3 

− fotografie (2): portrét Breivika       
 portrét nejmladší oběti jeho útoků 

− Breivik v cele vyhrožuje útěkem a chce pokračovat v zabíjení 
− vyšetřovatelé se bojí, aby se nezabil, je 24 hodin pod kamerou 
− nejmladší obětí jeho útoků byla čtrnáctiletá dívka z Nového Zélandu 

 
• KAT. Árijcem díky plastice. Aha!, 2. 8. 2011, roč. 6, č. 179, s. 3 
−  fotografie (1): portrét Breivika 
− spolužačka Breivika potvrdila, že byl na operaci nosu a brady 
− Breivik chtěl odpálit také královský palác a sídlo Norské dělnické strany, kvůli 

zablokované dopravě to nestihl a spěchal na Utøyu 
 

• PK. Vrah Breivik na místě činu: Takhle jsem je zabíjel! Aha!, 15 8. 2011, roč. 
6, č. 190, s. 3 

−  fotografie (3): portrét Breivika       
  2x Breivik při rekonstrukci činu 

− po 23 dnech se Breivik vrátil na Utøyu kvůli osmihodinové rekonstrukci činu 
− policie ho vodila v poutech a na provaze, Breivik ochotně spolupracoval 

 
Blesk. Červenec, srpen, září 2011. Ročník 20. 
 

• ČTK, INT, PF. Teror v Norsku! Blesk, 23. 7. 2011, roč. 20, č. 171, s. 1-3 
− fotografie (8): titulní strana: záchranáři s obětí                 

  zakrvácená žena ležící na zemi před vládní budovou v Oslu 
             záchranáři převážející tělo do sanitky    
  pohled na zničenou vládní budovu                
  oběti útoku ve vládní čtvrti, záchranáři               
  mapa leteckého pohledu na vládní čtvrť, nákres tlakové vlny 
            vrtulníky přepravující zraněné     
            pracovníci odklízející trosky budovy 

− informace o výbuchu v centru Osla a spekulace, zda bomba byla v budově, či 
v autě 

− v centru bylo z důvodu státního svátku málo lidí 
− informace o střílení na ostrově Utøya, údajně čtyři mrtví, poté třicet mrtvých, 

oficiální stanovisko policie = deset mrtvých 
 

• KOS. Masakr v Norsku. Šílený vrah. 93 lidí. Zbraně chtěl koupit v Praze! 
Blesk, 25. 7. 2011, roč. 20, č. 172, s. 1 

− fotografie (4): Breivik se zbraní (foto z manifestu)     
  trosky ve vládní čtvrti Osla      
  plačící ženy na ulici       
  přikrytá těla na břehu ostrova Utøya  

− plán Breivika byl zabít co nejvíce bezbranných lidí 
− pro svůj plán sháněl zbraně i v Praze, ale nepodařilo se mu to 
− v manifestu cituje prezidenta Václava Klause 
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• ČTK, RUM. Breivik: Vraždil jsem, bylo to nutné! Blesk, 25. 7. 2011, roč. 20, 
č. 172, s. 2-3 

− fotografie (14): portrét Breivika 
   Breivik v uniformě       
   Breivik se zbraní       
   10 fotografií z míst činu včetně záběrů mrtvých těl 

      mapa Norska s vyznačenými místy  
− citace z manifestu týkající se návštěvy Prahy 
− stručný životopis 
− časová osa se základními body jeho činů 
− policie Breivika označila za pravicového extremistu s antimuslimskými názory 
− informace o činech a manifestu 
− Breivik v manifestu cituje Václava Klause 

 
• ČTK, RUM. Viděli jsme, jak zabíjí kamarády. Blesk, 25. 7. 2011, roč. 20, č. 

172, s. 4 
− fotografie (3): mrtvá těla na břehu ostrova Utøya 

                        plačící dívka 
                        záchranáři pátrající po nezvěstných ve vodě u ostrova 

− výpovědi přeživších a záchranářů 
− Breivik střílel i po lidech, kteří se snažili z ostrova uplavat 
− dívka viděla, jak jí zastřelil přítele, některé oběti byly nalezeny bez obličeje 

 
Velká mimořádná příloha: Bestie jde k soudu a směje se – vše o norské tragédii na 
osmi stranách. Blesk, 26. 7. 2011, roč. 20, č. 173, s. 1 + I VIII 
 

• MELICHAR, Martin. Bestie, která zdrtila Norsko. Blesk, 26. 7. 2011, roč. 20, 
č. 173, s. I 

− fotografie (2): portrét Breivika                  
truchlící lidé na ulici 

− u prvního soudního slyšení Breivik tvrdil, že chtěl chránit Evropu 
− jednání bylo neveřejné, Breivik chtěl hlásat svoji propagandu 
− do auta, kterým byl Breivik převážen, lidé kopali a křičeli na něj 
− masakr Breivik plánoval prý několik let 
− ve vazbě je o samotě a bez návštěv a přístupu k informacím 
− Breivik byl obviněn z terorismu, sám se považuje za nevinného 
− proces by mohl začít za rok, hrozí mu 21 let vězeni 
− Breivikův otec je z činu zhrozen, Anders se podle něj měl zastřelit 
−  otec byl z důvodu možné pomsty vybaven ochrankou 

 
• INT, SHP. Manifest teroristy: Krutost je nutností. Blesk, 26. 7. 2011, roč. 20, 

č. 173, s. II, III 
− fotografie (5): policie na ostrově Utøya                

  Breivik se sestrou a matkou                
  Breivik v různých uniformách                
  shromáždění lidí na hlavní ulici v Oslu              
  Breivik při převozu k soudu 

− policie upřesnila počet obětí a vysvětlila, že zpočátku byl vyšší kvůli chaotické 
situaci na ostrově 
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− fakta o Breivikovi (datum narození, studium, místo pobytu, rodina atd.) 
− úryvky z manifestu ohledně plánovaných útoků 

 
• INT, FAB. Proč policie přijela tak pozdě? Blesk, 26. 7. 2011, roč. 20, č. 173, s. 

IV, V 
− fotografie (5): tři fotografie ostrova Utøya včetně zobrazení mrtvých těl            

  dvě mapy ostrova Utøya 
− policie potřebovala celých 107 minut k dostání se na ostrov 
− pokud by vše proběhlo bez problémů, mohla být policie na místě mnohem dříve 

 
• NESG. Exšéf kriminálky Miroslav Vávra o pražské anabázi Anderse B. 

Breivika: Shánět zbraň na ulici může jenom úplný magor... Blesk, 26. 7. 2011, 
roč. 20, č. 173, s. IV, V 

− fotografie (1): výzbroj Breivika 
− Breivikův způsob shánění zbraní byl podle kriminalistů naivní 
− rozhovor s prezidentem České komory detektivních služeb Miroslavem Vávrou 
− v ČR nelze zakoupit zbraně na ulici 
− Češi patří k největším výrobcům palných zbraní, spousta se jich dostane na 
černý trh 

− Breivik použil zbraň M16, nebo HK436 a dum-dum střely, které se v těle 
rozmělní na kusy – tyto náboje jsou zakázané 

 
• TICHÝ, Oldřich. V Praze koupím pušky a granáty, plánoval Nor. Blesk, 26. 

7. 2011, roč. 20, č. 173, s. V 
− fotografie (1): portrét Breivika 
− Breivik do Prahy přijel na 6 dní v srpnu 2010 
− zbraně se pokusil sehnat u motorkářského gangu Hell’s Angels 
− zbraně nesehnal a podle policie měl štěstí, že neskončil ve vězení 
− aby zbraně získal, musel by mít v Praze nějaký zdroj, nelegální obchod se 

zbraněmi je v ČR totiž vyhrazen velmi úzkému okruhu lidí 
 

• ČTK, MAN. Zemřel, když chránil syna... Blesk, 26. 7. 2011, roč. 20, č. 173, s. 
VI, VII 

− fotografie (5): portrét otce                    
  plačící norská princezna                  
  plačící ženy v obětí                  
  záchranáři po střelbě z vody vytahují mrtvé a raněné             
            záběr mrtvého těla na břehu ostrova Utøya 

− po činech Breivika zůstalo mnoho truchlících, mezi nimi i norská královská 
rodina – jednou z obětí byl také nevlastní bratr korunní princezny Mette-Marit 

− další z obětí je norský policista, který se Breivika snažil zastavit a zároveň 
ochránit svého syna, který byl na Utøye 

 
• ČTK, MAN. Statečný Marcel s kamarády zachránil 150 životů. Báli se, že je 

chce zabít. Blesk, 26. 7. 2011, roč. 20, č. 173, s. VII 
− fotografie (1): fotografie Marcela 
− Marcel společně s kamarády jel na člunu na Utøyu zachránit co nejvíce lidí 
− ti se nejdříve báli, že je Marcel také útočník 
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• PF. Lidé cítí obrovský smutek a odhodlání. Blesk, 26. 7. 2011, roč. 20, č. 173, 
s. VII 

− fotografie (1): portrét Lukáše Krause 
− rozhovor s Čechem žijícím v Norsku 
− v celém Norsku vlají vlajky na půl žerdi, panuje smutek, ale lidé jsou odhodlaní 

bránit národní hodnoty, demokracii a otevřenou společnost 
− televize zařazují permanentní vysílání o událostech 

 
• ČTK, MAN. To je chlapec, který musel předstírat svou smrt. Blesk, 26. 7. 

2011, roč. 20, č. 173, s. VII 
− fotografie (1): portrét Adriana 
− chlapec Adrian jako první podal světových médiím svědectví o hrůzách na 

ostrově 
− zažil 90 minut hrůzy 
− zachránil se skokem do vody, mokré oblečení jej ale málem stáhlo do vody 
− Breivik na něj do vody zamířil, ale nakonec nevystřelil 

 
• RAP. Velvyslanec ČR v Norsku pro Blesk: Zádušní mše rvala srdce. Blesk, 26. 

7. 2011, roč. 20, č. 173, s. VII 
− velvyslanec ČR v Norsku Luboš Nový se zúčastnil zádušní mše v Dom Kirke, 

největším chrámu v Oslu 
− v chrámu bylo zhruba 800 lidí, dalších asi 5000 lidí venku v ulicích 
− přítomna byla celá královská rodina, vláda, členové diplomatického sboru a 

poslanci 
 

• PELIKÁNOVÁ, Jindra. Norsko: Země fjordů, sobů a trollů. Blesk, 26. 7. 
2011, roč. 20, č. 173, s. VIII 

− fotografie (4): obraz Výkřik                  
  pohled na norskou krajinu                
  lední medvědi                  
  rybáři s úlovkem 

− článek o povaze Norů, kteří působí chladně, ale ve skutečnosti jsou velmi 
přátelští 

− Norsko je nejbohatší skandinávskou zemí 
− popis historie země, základní údaje o Norsku 
− mezi významné osobnosti patří například Henrik Ibsen, autor obrazu Výkřik 

Edvard Munch pochází z Norska 
− hlavní symboly Norska jsou troll, sob, lyžaři a nedotčená příroda 

 
• PUK. Do Norska míří 50 tisíc Čechů ročně. Blesk, 26. 7. 2011, roč. 20, č. 173, 

s. VIII 
− do Norska láká Čechy především rybaření, procházky přírodou a fjordy 
− polovina z nich zavítá i do hlavního města Osla 
− nyní je v Oslu asi 400 Čechů, polovina z nich přes cestovní kanceláře, zbytek 

jsou individuální turisté, potvrdil prezident Asociace českých cestovních agentur 
Tomio Okamura 

− nejsou informace o tom, že by byli čeští turisté zraněni 
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• INT, RUM, MEL. Norský vrah: Otec byl sexuální zvíře. Blesk, 27. 7. 2011, 
roč. 20, č. 174, s. 2-3 

− fotografie (25): 19 portrétů obětí       
      portrét Breivika       
    otec Breivika        
    4 fotografie věznice, kam má být Breivik umístěn 

− portréty 19 obětí Breivikova útoku 
− Breivik označil svého otce za sexuální zvíře, od kterého jeho matka chytila 

pohlavní nemoc, která jí napadla mozek a proto je mentálně na úrovní 
desetiletého dítěte 

− informace o manifestu a obhájci Breivika 
− informace o „luxusní“ věznici, kam má být Breivik umístěn 
− tajná služba mohla útokům zabránit, vyšetřovatelé se Breivikem zabývali již od 

března 
 

• INT, MEL. Chce spáchat sebevraždu? Blesk, 28. 7. 2011, roč. 20, č. 175, s. 19 
− fotografie (3): Breivik v uniformě       

  Breivik v době, kdy chodil do školky     
  Breivik v kostele během svatého přijímání 

− první otázka, kterou Breivik položil svému advokátovi byla, kolik lidí zabil 
− od pátku je v izolované věznici pod dohledem, aby nespáchal sebevraždu 
− požaduje přístup k internetu a ke svému manifestu 
− masakr byl označen za národní tragédii, země zpřísnila bezpečnostní opatření 
− kvůli opuštěnému zavazadlu v autobuse bylo nádraží evakuováno 
− „analýza“ Blesku týkající se Breivikovy uniformy 
− čeští ultranacionalisté Breivikovi na webu děkují 

 
• INT, PF. Breivik jí zastřelil matku, ale Helen (16) tvrdí: K vrahovi nenávist 

necítím! Blesk, 29. 7. 2011, roč. 20, č. 176, s. 19 
− fotografie (4): portrét Breivika       

  portrét zavražděné Monicy      
  fotografie dcery Helen      
  smuteční průvod 

− Helen s Breivikem jela na lodi na ostrov a již tehdy se jí zdál podezřelý 
− přestože jí zabil matku i kamarády, nenávist necítí 
− soudní proces se bude konat až v roce 2012 z důvodu složitosti případu 

    
• ČTK, PF. Norský vrah Breivik je agentem KGB? Blesk, 30. 7. 2011, roč. 20, č. 

177, s. 15 
− fotografie (1): Breivik při převozu do vazby 
− Breivik podle běloruského politika Michaila Rešetnikova údajně prošel tajným 

výcvikem v Bělorusku v roce 2005 
− výcvik byl zaměřen na provádění sabotážních a teroristických operací 
− ke vstupu do země Breivik použil falešný pas, jeho krycí jméno bylo Viking 
− ve svatovítské katedrále se konala bohoslužba věnovaná obětem jeho útoků 
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• ŠIMKOVÁ, Eva. Blesk mluvil s přítelem ďáblova advokáta. Blesk, 1. 8. 2011, 
roč. 20, č. 178, s. 19 

− fotografie (2): portrét Breivika       
  portrét přítele Breivikova advokáta Kjella Myrlanda 

− rozhovor s přítelem Geira Lippestada 
− přítel Breivikova advokátá uvádí, že si jej Breivik sám vybral, protože kdysi 

obhajoval nacistu 
− Breivik nepožádal o návštěvu rodiny, čeká jej nejpřísnější vězení 
− soudní proces začne za rok, aby byl dostatek času vše řádně vysvětlit 
− pravděpodobně nespáchá sebevraždu, chce šířit své myšlenky 

 
• LEIMER, Ladislav, ČTK. Breivik po masakru: Operace splněna! Blesk, 4. 8. 

2011, roč. 20, č. 181, s. 19 
− fotografie (1): portrét Breivika 
− po útoku na ostrově Utøya Breivik zavolal policii a řekl: „Breivik. Velitel. 

Organizován v antikomunistickém hnutí odporu proti islamizaci. Operace 
splněna, chci se vzdát speciální jednotce Delta.“ 

− policie potvrdila hovor, ne jeho obsah 
− nejmladší účastníky tábora ušetřil, protože jim Dělnická strana ještě „nestihla 

vymýt mozek“ 
 

• INT, SHP. Breivik psal i deseti Čechům! Blesk, 5. 8. 2011, roč. 20, č. 182, s. 
19 

− fotografie (1): portrét Breivika 
− před svým bombovým útokem rozeslal Breivik svůj manifest na zhruba tisíc 

emailů po celé Evropě, mezi nimi bylo i deset českých adres 
− většina příjemců byla vybrána náhodně 
− Češi si mysleli, že jde o spam 

 
• MEL. Policie mohla masakru zabránit! Blesk, 12. 8. 2011, roč. 20, č. 188, s. 

19 
− fotografie (1): portrét Breivika 
− policie přiznala chybu, jednotka jedoucí na ostrov Utøya zvolila delší cestu, než 

bylo třeba 
− místo 670 m od ostrova se jednotka nalodila 3,6 km od ostrova 
− dle posledních informací Breivik při výsleších spolupracuje, je zdvořilý a říká, 
že vše do detailu objasní 

 
• ČTK, PF. Rekonstrukce vražd Nora Anderse Behringa Breivika: Vodili ho na 

provaze jako psa. Blesk, 15. 8. 2011, roč. 20, č. 190, s. 19 
− fotografie (3): portrét Breivika       

  dvě fotografie Breivika na místě činu, s policisty, připoután na 
laně 

− kvůli rekonstrukci případu byl Breivik převezen zpět na ostrov Utøya, měl na 
sobě pouta a byl voděn na provaze 

− měl neprůstřelnou vestu, ostrov byl uzavřen a hlídán čluny a vrtulníkem 
− rekonstrukce trvala osm hodin 
− Breivikovi hrozí trest nejméně 21 let 
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− nic nenasvědčuje tomu, že by při organizaci činu s někým spolupracoval 
• ČTK, INT, VF. Rodiče obětí norského vraha Breivika: Navštívili ostrov, kde 

jim zabil děti. Blesk, 20. 8. 2011, roč. 20, č. 195, s. 19 
− fotografie (2): pozůstalí jdou na ostrov Utøya     

  Breivik v autě při převozu k soudnímu jednání 
− měsíc po událostech jeli pozůstalí zavzpomínat na ostrov Utøya a uctili památku 

obětí Breivikových útoků 
− z 69 postižených rodin jich dorazilo 50, byli převezeni vojenskou lodí a 

trajektem 
− izolace Breivika ve vazbě byla prodloužena na čtyři týdny 

 
• ČTK, VK. Měsíc po krvavém masakru: Norsko vzdalo poctu 77 obětem 

Breivika. Blesk, 22. 8. 2011, roč. 20, č. 196, s. 23 
− fotografie (3): portrét Breivika       

  švédská princezna Victoria s květinami    
  dítě u květin a svíček položených v Oslu 

− Norsko vzdalo úctu 77 obětem Breivikových útoků 
− celkem 6700 osob se sešlo v největším koncertním sále Spektrum Arena v centru 

Osla 
− zúčastnila se i královská rodina a vrcholní představitelé skandinávských zemí 

 
• KOS. Breivik a Mašínové? Je to srovnatelné. Blesk, 5. 9. 2011, roč. 20, č. 208, 

s. 2 
− politik Stanislav Huml na své facebookové stránce srovnává zabíjení bratrů 

Mašínů a vraždění Breivika z právní stránky 
− uvádí body, ve kterých se oba činy shodují 
− za útoky dle The New York Times stojí „Pomocníci světového džihádu“ 

 
Mladá fronta DNES. Červenec, srpen, září 2011. Ročník XXII. 
 

• KOUBOVÁ, Kateřina. Horor v Norsku. Mladá fronta DNES, 23.-24. 7. 
2011, roč. XXII, č. 171, s. 1 

− fotografie (1): zničená ulice po výbuchu, policie, záchranáři v akci, zranění 
− popis výbuchu ve vládní čtvrti Osla a útoku na ostrově Utøya na tábor Norské 

dělnické strany 
− pachatel popsán jako „dvaatřicetiletý vysoký blondýn v uniformě hovořící 

přízvukem lidí z Osla“ 
− nejprve domněnky, že se jednalo o zemětřesení, blesk, výbuch plynu, až po 

útoku na Utøye zjištění, že se jedná o organizovaný čin 
− k útoku se přihlásila teroristická organizace Pomocníci světového džihádu, 

hlavní podezřelý je vraždící Nor 
− na Utøye více než 10 obětí, svědek „alespoň 20 mrtvých ve vodě“ 
− informace o ukrytí premiéra Jense Stoltenberga do bezpečí 

 
• KOUBOVÁ, Kateřina. Proč zrovna my? Dosud klidné Oslo zachvátil strach. 

Mladá fronta DNES, 23.-24. 7. 2011, roč. XXII, č. 171, s. 2 
− fotografie (1): trosky a vymlácená okna vládní budovy 
− spekulace, zda činem stojí islamisté nebo norská pravice – skupina Pomocníci 

globálního džihádů se prý mstí za zveřejnění karikatury proroka Mohameda 
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− není hlavní teorie, pouze pracovní verze 
− žádný známy militantní odboj schopný bombového útoku v Norsku není 
− nejkrvavější bombový útok ve své historii, zabito 7 lidí, někteří stále uvěznění 

v budovách 
− rada zůstat doma 
− BBC události nazvala „norské 11. září“ 
− konec věku nevinnosti Norska – informace o zveřejňování platů jednou ročně, 

telefonní čísla důležitých osob na jejich vizitkách – změní se to? 
 

• NOVOTNÝ, Pavel. Teror je divadlo s tisíci režisérů. Mladá fronta DNES, 
23.-24. 7. 2011, roč. XXII, č. 171, s. 2 

− komentář reportéra MF DNES 
− o teroru hovoří jako o podívané a o aktérech jako o hercích 
− islamistické fanatiky obviňuje z „nákupu morbidní reklamy“ 
− pachateli mohli být také „fašizující Norové hltající pubescentní říkačky o zdravé 

– evropské, nejlépe severské krvi“ 
− divadlo splnilo účel, Norové jsou v šoku 

 
• BŠ, KK. „Běžet pryč a pryč, co nejdál to jen jde!“ Mladá fronta DNES, 23.-

24. 7. 2011, roč. XXII, č. 171, s. 2 
− výpovědi svědků o útoku v Oslu – popis výbuchu z okolí, kde se zrovna 

nacházeli 
− zásah redakce bulvárních novin VG 

 
• SUCHÁ, Lucie. Útok na ostrově: muž v uniformě střílel do mladých. Mladá 

fronta DNES, 23.-24. 7. 2011, roč. XXII, č. 171, s. 3 
− fotografie (6): policisté odnášejí jednu z obětí     

  vrak zničeného automobilu v Oslu     
  zraněná žena se zakrvácenou tváří     
  rozmazaný záběr lidí ve vodě      
  záchranáři v centru Osla      
  pohled na ostrov Utøya z výšky 

− svědci hovoří až o 25 obětech, potvrzeno pouze 10, policisté svědectví 
nekomentují, očekává se ale vyšší počet obětí 

− nejasné, zda měly útoky politický podtext 
− střelec zatčen po sedmé večerní 
− děti na ostrově se ukrývaly, netelefonovaly, aby nebyly prozrazeny, plavaly na 

břeh 
− večer nalezeny na ostrově nevybuchlé balíčky 
− útočník popisován jako vysoký blonďatý Nor 
− policie věří, že je mezi útoky souvislost 
− ostrov patří levicové dělnické straně od roku 1950, kempy zde pořádá pravidelně 
− součástí tabulka bombových atentátů v Evropě (Španělsko, Itálie, Řecko, 
Švédsko) 
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• SUCHÁ, Lucie. Dvě hodiny jsem ležela pod postelí, kulky létaly blízko. Mladá 
fronta DNES, 23.-24. 7. 2011, roč. XXII, č. 171, s. 3 

− výpovědi svědků přítomných na pobřeží nedaleko ostrova Utøya 
− výpověď svědkyně, která byla přímo na ostrově – ukryla se pod postel 

 
• SYROVÁTKA, Tomáš a Antonín VIKTORA. Česko je teď ve střehu. Mladá 

fronta DNES, 23.-24. 7. 2011, roč. XXII, č. 171, s. 4 
− fotografie (4): škody po explozi v Oslu, ranění     

  vojáci ošetřují zraněného      
  muž pomáhá zraněné zakrvácené ženě ven z trosek    
  policista se pokouší vyklidit prostor v centru Osla 

− útok přiměl k reakci české úřady – preventivní zpřísnění bezpečnostních 
opatření (strategická místa: vládní budovy, letiště, ambasády, jaderné elektrárny, 
synagogy) 

− útoky označeny jako teroristický čin 
 

• SYROVÁTKA. Tomáš. V Oslu bylo „jen“ 400 Čechů. Turisty láká spíše 
příroda. Mladá fronta DNES, 23.-24. 7. 2011, roč. XXII, č. 171, s. 4 

− výpověď zástupce českého velvyslance v Oslu Jana Bubna 
− žádné zprávy o raněných Češích 
− Češi raději navštěvují přírodu, než nejdražší město světa 

     
• SIM, BŠ. Jeden vrah. 93 obětí. Mladá fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 

172, s. 1-2 
− fotografie (1): dvě plačící ženy 
− zemřelo více než 90 lidí, Norsko se navždy změnilo, terorista je bílý Evropan 
− masový vrah Anders Breivik naplánoval čin se zrůdnou dokonalostí 
− bojoval proti muslimům a jejich příchodu do Evropy, informace o Manifestu 
− motivem činu bylo rozpoutat v Norsku revoluci, která společnost vyčistí od 

jiných kultur 
 

• DRAŽANOVÁ, Adéla. Katedrála byla plná slz a bezmoci. Mladá fronta 
DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 1-2 

− fotografie (2): plačící pozůstalá před katedrálou v Oslu    
            truchlící příbuzní oběti před katedrálou v Oslu 

− smuteční bohoslužba v katedrále v Oslu 
− popis hostů, mezi nimiž jsou i přeživší mladí lidé z tábora na ostrově Utøya 
− bohoslužby se zúčastnil norský král Harald, tisíce lidí zůstaly venku 
− Oslo bylo bezpečné město, lidé se cítili svobodní, to se nyní mění 
− popis vládní čtvrti v Oslu, aktuální stav 
− výpověď svědkyně výbuchu v Oslu 

 
• DRAŽANOVÁ, Adéla. Je lepší, že to nespáchal někdo cizí. Mladá fronta 

DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 2 
− výpověď pastora Olava Dag Hauge 
− do katedrály přišlo kolem 20 000 lidí, přestože Norové nejsou příliš věřící – 

tragédie je velmi zasáhla 
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− národnost útočníka hraje roli v dopadu na společnost – Norsko jako otevřená a 
přátelská země by se v případě útoku cizince mohla radikalizovat a uzavřít 

 
• LUC. Proč zabil tolik lidí? Byli v pasti. Mladá fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. 

XXII, č. 172, s. 3 
− fotografie (1): záchranáři odvádějí přeživší z ostrova Utøya 
− počet obětí stoupl na 86, většině nebylo ani 20 let 
− na táboře bylo 600 dětí, nemohly se bránit ani utéct 
− zabiják byl oblečen v policejní uniformě 

 
• PRACON, Adrian. Předstíral jsem, že mě výstřel zabil. Jen proto jsem přežil. 

Mladá fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 3 
− výpověď praktikanta na táboře na ostrově Utøya 
− popis střelce: „někdo s vizáží nacisty“ 
− popis jeho činu a chladnokrevné a promyšlené střelby, některé oběti ušetřil 

 
• HAHEIMOVÁ, Stine Renate. Je tu policie, jsme v bezpečí. Jenže uniforma 

byla falešná. Mladá fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 3 
− výpověď poslankyně parlamentu přítomné na ostrově Utøya 
− setkala se tváří v tvář Breivikovi, začal střílet, ale utekla 

 
• KAUROVÁ, Prableen. Je po všem, teď umřu, běželo dívce hlavou. Mladá 

fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 3 
− výpověď členky vedení Dělnické strany přítomné na ostrově Utøya 
− Breivik zastřelil i malé děti 

 
• KK. Pomoc na ostrov přišla po více než hodině střelby. Mladá fronta DNES, 

25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 3 
− otázka, proč měl Breivik na střelbu 90 minut 
− policie čekala na zvláštní ozbrojenou jednotku z Osla 
− policejní člun nevydržel nálož a potopil se již u břehu 
− jediná dostupná helikoptéra byla 60 km od Osla 

 
• KRYZÁNEK, Ladislav. Tichý muž, který rád četl. Ale kým byl skutečně? 

Mladá fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 4 
− fotografie (2): oběti na ostrově Utøya      

  koláž fotografií Breivika v uniformách 
− informace o Breivikovi 
− manifest 2083, Evropská deklarace nezávislosti – brojí proti přistěhovalcům 
− sousedé Breivika popisují jako klidného až plachého, přemýšlivého, sečtělého 
− popis přípravy jeho činu, svému právníkovi řekl, že dělá něco příšerného, ale 

nutného 
− útok na norskou společnost s cílem její změny 
− informace o plastice nosu a čela 
− pod pseudonymem Andrew Berwick sepisoval manifest, který před útoky 

zveřejnil na internetu 
− sám sebe označil za konzervativního křesťana, bojuje proti multikulturalismu 
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• INDES.CZ. Rozsudek může znít maximálně jedenadvacet let. Mladá fronta 
DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 4 

− norský masový vrah může být odsouzen maximálně k 21 letům vězení 
− vyšší trest v Norsku neexistuje, v případě nebezpečnosti vězně ale může být 

prodlužován 
− otázka, zda veřejnost začne požadovat přísnější tresty nebo dokonce trest smrti 

 
• SYROVÁTKA, Tomáš a Jiří Šťastný. V Praze pušku neseženu, litoval 

norský fanatik. Mladá fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 4 
− fotografie (1): znak motorkářů Hells Angels 
− vrah přijel do Prahy sehnat zbraně – Kalašnikov AK 47, pistoli Glock a ruční 

granáty 
− v Praze byl na přelomu srpna a září 2010 
− pravicový extremista neuspěl, bezpečností Prahy byl překvapen 
− příklad si podle něj Norsko má vzít z Benešových dekretů a zachovat se 

k muslimům stejně, jako Československo k Sudetským Němcům 
− označen jako terorista a vrah 

 
• ZAH. Bez problémů koupil šest tun hnojiva na bombu. Mladá fronta DNES, 

25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 4 
−  šest tun dusíkatého hnojiva Breivik nakoupil jako normální zakázku pro 

zemědělce 
− Breivik založil vlastní zemědělský podnik, aby mohl nakupovat chemikálie 

 
• KOUBOVÁ, Kateřina. Norsko přišlo o klid a nevinnost. Teď dá práci 

bodyguardům. Mladá fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 6 
− fotografie (2): premiér a rodiny obětí v katedrále v Oslu    

  ozbrojený voják v centru Osla 
− novinář Jon Magnus, šéf zahraničního oddělení norského deníku VG tvrdí, že je 

Norsko jiná země 
− lidé v Oslu jsou si blízko, i vysocí představitelé chodí na veřejnost bez ochranky, 

což se změní 
− lidé čekali spíše útok zvenčí než „norského bílého šílence“ 
− Norové si nechtějí nechat vzít jejich otevřenou společnost 
− podle BBC je Breivik pravicový extremista 

 
• LÉBR, Tomáš. „Osamělí střelci“ se mstí společnosti i spolužákům. Mladá 

fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 6 
− článek o americkém střelci Timothym McVeighovi a o masakrech na Západě 

 
• GAZDÍK, Jan. „Norové zásah zvládli. Nebyli bychom rychlejší“. Mladá 

fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 7 
− rozhovor se šéfem českého protiteroristického policejního komanda Liborem 

Lochmanem o tom, zda lze podobnému teroru zabránit a o počítačové 
kriminalitě 
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• GAG. Sehnat v Česku zakázané zbraně? Bez větších obtíží. Mladá fronta 
DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 7 

− po odchodu Sovětské armády byly zbraně k dostání za malé částky + byly 
narychlo opuštěny sklady s municí 

− fakt, že Breivik neuspěl, neznamená, že se v České republice nelegální zbraně 
sehnat nedají 

 
• SPÁČILOVÁ, Mirka. Mrtví se nesčítají. Celebrity, děti, vojáci, všichni mají 

jména. Mladá fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 10 
− článek porovnává důležitost smrti známé osobnosti versus řadových občanů, 

nejen co se týče Norska 
− smrt celebrity nemá větší váhu než smrt norského školáka, oběti se nesčítají 
− dokud znají lidé pouze čísla, jsou otřeseni, pokud znají jména, jsou ochromeni 
− mrtvý má právo na své jméno a živí by mu jej neměli upírat 

 
• MAKARIUSOVÁ, Radana. Smrt v ráji. Česko je jako Norsko. O útoku se 

nám ani nesní. Mladá fronta DNES, 25. 7. 2011, roč. XXII, č. 172, s. 10 
− Breivik označen jako norský psychopat, extremista, vyšinutý člověk 
− změna Norska z mírové oázy v zemi, kde existuje terorismus 
− srovnání s útokem v USA v roce 1995 
− nezodpovězená otázka, zda měly útoky politický motiv 
− otázka, zda podobný útok hrozí i v České republice 

 
• MATULÍK, Rostislav. Křesťan se zbraní v ruce? Mladá fronta DNES, 25. 7. 

2011, roč. XXII, č. 172, s. 10 
− forenzní experti sestavují podle charakteristik osobnostní profil Breivika 
− nenáviděl, když někdo v jeho okolí měl vztah s Pákistáncem, jako první na 

Utøye popravil nejhezčí dívku tábora 
− jeho představy nemohly být podloženy křesťanstvím 
− každý terorista nemusí být pouze muslim 

 
• RUTHOVÁ, Johana. Norsko na rozcestí. Mladá fronta DNES, 25. 7. 2011, 

roč. XXII, č. 172, s. 10 
− fotografie (1): květiny a norská vlajka v Oslu 
− článek o historii a vývoji Norska, paralely s vývojem České republiky 
− Norsko není členem EU, je členem NATO 
− imigranti tvoří 12% obyvatel Norska 
− ideálem Dělnické strany je otevírat společnost pro imigranty 

 
• DRAŽANOVÁ, Adéla. Zabil jsem je. Nelituji. Mladá fronta DNES, 26. 7. 

2011, roč. XXII, č. 173, s. 1+3 
− fotografie (2): koláž obličejů zastřelených obětí z ostrova Utøya   

  obličej Breivika při jeho převozu k soudu 
− podle nejnovějších informací zabito 76 lidí (8 lidí v Oslu, 68 na Utøye) 
− 25. července drželi Norové minutu ticha, v Oslu jsou tisíce novinářů z celého 

světa 
− má začít neveřejné slyšení s Breivikem, přestože on chtěl veřejné slyšení, jeviště 

a početné publikum 
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− slyšení trvalo 35 minut, Breivik se k činu přiznal, ale nelituje, bylo prý nutné 
„zabránit kolonizaci Norska“ 

− soud uložil 8 týdnů vazby do doby udělené dalšího slyšení 
− Norové požádali o spolupráci při vyšetřování českou policii 
− sílí kritika policie za nedostatečnou rychlost zásahu 
− lidé z kempu volali na tísňovou linku, ale byli odmítnuti kvůli události v Oslu 
− Norové se sešli v centru s květinami a zpívali 

 
• KUPEC, Petr. Nový norský hrdina: turista, který lovil z vody prchající. Mladá 

fronta DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 2 
− fotografie (2): obličej mladé ženy při bohoslužbě v katedrále v Oslu  

  ostrov Utøya z výšky s popisky míst činu 
− německý turista Marcel Gleffe převážel na člunu přeživší mladé lidi během 

Breivikova útoku 
− zachránil 20 lidí, jel celkem pětkrát až do příjezdu policie 
− na dalších loďkách a člunech bylo zachráněno asi 200 lidí z ostrova 

 
• ZAH. O vraha se v březnu zajímala tajná služba. Mladá fronta DNES, 26. 7. 

2011, roč. XXII, č. 173, s. 2 
− v Norsku se rozpoutala diskuze, zda nešlo útokům zabránit 
− pozornost tajné služby upoutal díky nákupu chemikálií, dále již prověřován 

nebyl 
 

• SYROVÁTKA, Tomáš. Policie pátrá, zda měl Breivik komplice v Praze. 
Mladá fronta DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 2 

− norské úřady po České republice požadují zmapování Breivikova pobytu v Praze 
− v Praze strávil celkem 6 dní 
− Norsko požádalo o spolupráci také polské a maďarské úřady 
− zjišťuje se, zda Breivik s někým spolupracoval 

 
• KOUBOVÁ, Kateřina. První padl hlídač beze zbraně. Mladá fronta DNES, 

26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 3 
− fotografie (2): náměstí v Oslu plné květin      

  rozmazaný snímek z vrtulníku – Breivik kráčí mezi oběťmi 
− detaily o útoku na Utøye 
− oběti čekali 61 minut v mrazící místnosti kuchyně 
− nevlastní bratr norské korunní princezny Mette-Marit Trond Berntsen čekal na 

Breivika na molu, protože dostal informaci, že jim přijede policista podat 
informace o útoku v Oslu 

− nepřesnost v počtu obětí vysvětlena chaosem na ostrově 
 

• HUBENÝ, Jaroslav. Norská houslistka je po šoku myšlenkami stále doma. 
Mladá fronta DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 3 

− Norská studentka popisuje svůj šok z třítýdenního studijně-hudebního pobytu 
v Litomyšli 

 
 



   

 

96 

  

• FUKSOVÁ, Jana. Když se to stalo, chystali jsme scénu. Mladá fronta DNES, 
26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 3 

− ochotníci ze Vsetínska v norském městě Tromso připravovali scénu divadelního 
festivalu 

− festival ten den skončil 
 

• KARÁSKOVÁ, Ivana. Byl to čin šílence? Spíš se chtěl proslavit. Mladá 
fronta DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 4 

− fotografie (4): portrét Breivika       
  krvavé skvrny v centru Osla      
  ukrytí lidé v chatce na ostrově Utøya – foceno mobilem  
  dvě auta převážející Breivika do vazby 

− Breivik označen norskými experty za zdravého člověka s chorobnou potřebou 
slávy 

− za pomoci psychiatrů a psychologů se redakce pokouší vytvořit psychologický 
profil Breivika – narcisistní osobnost s mesiášským naladěním a přesvědčením, 
že je vyvolena k radikálnímu činu 

− podle psychologa Slavomila Hubálka byla motivací snaha se zviditelnit 
− popis původu a rodiny Breivika 

 
• KRO. Breivik ve svém manifestu „opisoval“ od Unabombera. Mladá fronta 

DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 4 
− popis manifestu a odhalení plagiátorství 
− vzorem pro Breivika byl americký terorista Theodor Kaczynski (Unabomber), 

který odmítal průmyslovou společnost 
 

• ZAH. ČTK. „V Česku je hodně nordických typů“. Mladá fronta DNES, 26. 7. 
2011, roč. XXII, č. 173, s. 5 

− Breivik v manifestu cituje Václava Klause, chválí Benešovy dekrety 
− v České republice je podle Breivika vysoký podíl lidí s nordickým genotypem, 

měli by se spojit a vytvořit Nordickou ligu 
− jeho oblíbené pivo je Budweiser 

 
• ZAH. Otec vraha říká: „Nechápu to. Měl raději zastřelit sebe“. Mladá fronta 

DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 5 
− otec Breivika vyjadřuje pozůstalým soustrast 
− necítí se jako jeho otec, měl prý zastřelit sám sebe 

 
• ZAH. Murdochův Sun: V Oslu útočila al-Káida. Mladá fronta DNES, 26. 7. 

2011, roč. XXII, č. 173, s. 5 
− britský bulvární list The Sun Ruperta Murdocha na titulní straně uveřejnil, že za 

útoky v Norsku stojí al-Káida 
 

• STRNADOVÁ, Tereza. Máme se bát? Hitlera uctívá deset tisíc Čechů. Mladá 
fronta DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 6 

− Breivik označen jako pravicový radikál 
− článek srovnává jeho osobnost s lidmi v České republice, zaměřuje se na 

příznivce nacismu 
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• VASILKO, Tomáš. „Teroristovi jsem vyvracel jeho názory. Byl jsem jediný“. 
Mladá fronta DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 6 

− norský univerzitní profesor Lars Gule na norském diskuzním fóru nesouhlasil 
s Breivikovými názory 

− na internetu může vznikat epicentrum teroristů 
 

• BRENN, Ingvar. My Norové se teď učíme žít v zemi, jakou jsme neznali. 
Mladá fronta DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, s. 8 

− článek spolupracovníka serveru Norge.cz 
− národ je ochromen a svět je v šoku 
− útok na celé Norsko 

 
• STEIGERWALD, Karel. Ideoví vrazi. Hrdina naší doby? Ne, příběh 

chorobomyslného blbce. Mladá fronta DNES, 26. 7. 2011, roč. XXII, č. 173, 
s. 8 

− článek o tom, že média budou Breivika pitvat a jeho příběh omílat až do úplného 
nasycení zájmu 

− Breivik pouze hledá zviditelnění, nejlepší postup je nevšímat si ho a 
neinformovat o něm 

− neveřejné soudní slyšení hodnoceno kladně 
 

• KOMÁREK, Martin. Pro B. žádný trest není. Mladá fronta DNES, 26. 7. 
2011, roč. XXII, č. 173, s. 8 

− polemika o tom, že společnost nemá žádný odpovídající trest pro masové vrahy 
 

• KOUBOVÁ, Kateřina. Norský vrah: Proč mě nechytili dřív? Mladá fronta 
DNES, 27. 7. 2011, roč. XXII, č. 174, s. 1 

− fotografie (1): nejmladší oběť Breivika – Johannes Buo, 14 let 
− obhájce poprvé promluvil o pocitech Breivika 
− nečekal, že se tak lehce dostane na Utøyu a předpokládal, že ho policie zabije 
− zveřejněn první oficiální seznam obětí 
− obhájce čelí kritice, že se případu ujal, považuje to ale za součást demokracie 
− další proces bude neobvykle také neveřejný 
− koná se sbírka na obnovu ostrova a na památník 

 
• GAZDÍK, Jan. Poučení z norského selhání: česká policie shání vrtulník. 

Mladá fronta DNES, 27. 7. 2011, roč. XXII, č. 174, s. 5 
− fotografie (2): koláž z portrétů obětí útoků      

  útvar rychlého nasazení v České republice 
− norská protiteroristická jednotka Delta zasáhla proti Breivikovi pozdě, neměla 

vrtulník 
− srovnání s Českou republikou, která vrtulník také nevlastní 
− české jednotky nemají finance, nacvičovat boj proti terorismu nezvládnou 
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• KUPEC, Petr. Policejní akce – otázky bez odpovědí. Mladá fronta DNES, 27. 
7. 2011, roč. XXII, č. 174, s. 5 

− policejní zásah v Norsku podrobován stále větší kritice 
− zablokovaná tísňová linka, jízda autem, přetížený člun, novináři na místě dříve 

než policie 
 

• IDNES.CZ. Mami, umírají tu lidé, textovala dívka z ostrova. Mladá fronta 
DNES, 27. 7. 2011, roč. XXII, č. 174, s. 6 

− fotografie (4): koláž z portrétů obětí útoků      
  lidé se sešli v Oslu a uctívají mrtvé     
  růžemi ozdobená policejní auta v Oslu    
  portréty matky a dívky, které si během útoku na Utøye psaly SMS 

− přepis SMS zpráv mezi dívkou na ostrově a její matkou 
 

• KK. Vrahův advokát je sám členem socialistické strany. Mladá fronta DNES, 
27. 7. 2011, roč. XXII, č. 174, s. 6 

− Geir Lippestad měl deset hodin na rozmyšlenou, zda případ Breivika přijme 
− Breivik si ho ze seznamu obhájců sám vybral 
− advokát je členem vládní socialistické Norské dělnické strany a Breivik to ví 

 
• SUCHÁ, Lucie. Extremista Breivik bere svým idolům hlasy. Mladá fronta 

DNES, 27. 7. 2011, roč. XXII, č. 174, s. 6 
− fotografie (2): norský premiér Jens Stoltenberg během projevu   

  truchlící příbuzní jedné z obětí 
− Breivik dosáhl opaku, než chtěl – strany mající odliv muslimů jako svoji prioritu 

se předhání v tom, kdo dřív Breivikův čin odsoudí 
− pravicové strany se od jeho činu distancují 

 
• HÁJEK, Adam a Kateřina KOUBOVÁ. Vězení, kde by se i vám líbilo. Mladá 

fronta DNES, 27. 7. 2011, roč. XXII, č. 174, s. 7 
− fotografie (3): koláž z portrétů obětí útoků      

  strážci a vězni spolu hrají volejbal     
  vězeňská cela 

− Breivik bude možná odsouzen za zločin proti lidskosti, ale je možné, že bude 
umístěn do nejlidštější věznice na světě Halden 

− popis věznice a všech jejích výhod (televize, vlastní koupelna, absence mříží) 
− přirovnání k luxusnímu hotelu  

 
• MAREŠ, Miroslav. Hrozba teroru. Norský blesk nepřišel z čistého evropského 

nebe. Mladá fronta DNES, 27. 7. 2011, roč. XXII, č. 174, s. 12 
− Evropa se musí vyrovnat s tím, že brutální teroristické činy nepáchají pouze lidé 

z jiných kultur 
− pro teroristy je klíčový akt násilí a jeho prezentace v médiích největší dopad 
− Breivikův čin je izolovaný co se týče taktiky a provedení, dílčí paralely lze ale 

najít v minulosti 
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• KK, REP. Norsko se zotavuje. A dozvídá hrůzné detaily. Mladá fronta DNES, 
28. 7. 2011, roč. XXII, č. 175, s. 1 

− fotografie (1) holčička s růži v ruce mezi davem lidí v centru Osla 
− Norové se učí normálně žít, ministryně pro administrativu je jako první zpět 

v práci 
− ostatní ministři hledají nové kanceláře 
− Breivik lákal na Utøye lidi z úkrytů 
− při střelbě poslouchal melodii z Pána prstenů 
− podle Klause vedla k činu malá pokora postmoderní společnosti 
− na českém webu se objevila „Obhajoba Anderse Breivika“ 

 
• KOUBOVÁ, Kateřina. Na policii čekal, ruce nad hlavou. Mladá fronta 

DNES, 28. 7. 2011, roč. XXII, č. 175, s. 8 
− fotografie (2): koláž z portrétů obětí útoků      

  ženy z norské menšiny v Seattlu během bohoslužby pro oběti 
− šéf policejního zásahu Havard Gasbakk popisuje zatčení Breivika 
− během střelby měl Breivik sluchátka a své oběti neslyšel, ale přestal poslouchat, 

protože slyšel policii a sám se vzdal 
− jednal nejspíše sám, přestože uvádí, že měl komplice 
− na jeho statku policie zneškodnila zbytek bomb 
− došlo k vyklizení nádraží v Oslu kvůli tašce v autobuse, řidič spustil poplach – 

Norové jsou stále v šoku 
 

• ČTK. Klaus vnímá útok jako důsledek společnosti. Mladá fronta DNES, 28. 
7. 2011, roč. XXII, č. 175, s. 8 

− Václav Klaus vidí v činu Breivika důsledek postmoderní a příliš nepokorné 
společnosti 

− označil ho za šíleného norského masového vraha a jeho čin za otřesný, varovný 
a nepochopitelný 

 
• ČTK. Čeští extremisté na webu děkovali. Mladá fronta DNES, 28. 7. 2011, 

roč. XXII, č. 175, s. 8 
− na webu White Media Češi poděkovali Breivikovi a jeho čin obhajují) 
− případ vyšetřuje policie 

 
• ZAH. Breivik chtěl kulky otrávit. Pro jistotu. Mladá fronta DNES, 28. 7. 

2011, roč. XXII, č. 175, s. 8 
− v manifestu Breivik píše, že chtěl kulty naplnit koncentrovaným nikotinem, aby 

měl jistotu, že zranění lidé doopravdy zemřou 
− není jasné, zda je použil 
− jisté je, že použil kulky, které se v těle roztrhnou a s větší pravděpodobností 

zasáhnou životně důležité orgány 
 

• KEC. „Nechci, abyste Breivika nenáviděli“. Mladá fronta DNES, 28. 7. 2011, 
roč. XXII, č. 175, s. 8 

− fotografie (1): portrét Helene Boseiové 
− Breivik zabil matku šestnáctileté Helene, která chce zachovat tradici táborů na 

Utøye 
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− matka Helene jela s Breivikem na stejném trajektu a zeptala se ho, zda ví 
podrobnosti o útoku v Oslu, Breivik nereagoval 

 
• REUTERS. KEC. Noční můra jménem Breivik. Psychické trauma vyléčí čas. 

Mladá fronta DNES, 28. 7. 2011, roč. XXII, č. 175, s. 8 
− článek o emočním dopadu na přeživší a na národ 
− celý národ se z tragédie může dostat, je odolný 

 
• DRAŽANOVÁ, Adéla. Zápisky z Osla: pláč, bolest, ale i vřelé „objetí 

zdarma“. Mladá fronta DNES, 28. 7. 2011, roč. XXII, č. 175, s. 9 
− fotografie (5): koláž z portrétů obětí útoků      

  obličej ženy s růží       
  malá holčička v růžových šatech     
  matka s dětmi zapaluje svíčky v katedrále v Oslu   
  dvě dívky nabízejí v Oslu objetí zdarma 

− reportérka popisuje situaci bezprostředně po tragédii 
− lidé z Utøyi měli oranžový náramek 
− Norové stáli tiše v centru s květinami nad hlavou 

 
• DRAŽANOVÁ, Adéla. Policie znovu vyslechne Breivika, kvůli další hrozbě. 

Mladá fronta DNES, 29. 7. 2011, roč. XXII, č. 176, s. 6 
− fotografie (1) norský premiér Jens Stoltenberg s růží v ruce 
− vyšetřovatelé chtějí zjistit, zda Breivik má komplice a zda nehrozí další 

nebezpečí 
− vrchní státní zástupce řekl, že soud proběhne až v roce 2012 
− Breivik označen jako norský vrah 
− Breivik se bude před soudem zpovídat z každé jednotlivé vraždy 
− hodinu před útokem rozeslal Breivik manifest, celkem bylo 1003 příjemců, více 

než čtvrtina byly britské emailové adresy 
 

• IDNES.CZ. Dívka přežila, i když na ni fanatik vystřelil hned třikrát. Mladá 
fronta DNES, 29. 7. 2011, roč. XXII, č. 176, s. 8 

− dívka předstírala i přes bolest smrt ve vodě, kde na ni Breivik začal střílet 
 

• REP. Breivikův účet. Smutný seznam: všech 77 obětí norského fanatika. 
Mladá fronta DNES, 30.-31. 7. 2011, roč. XXII, č. 177, s. 1 

− fotografie (6) – portréty obětí 
− informace o zveřejnění kompletního jmenného seznamu obětí 
− shrnutí útoků 

 
• DRAŽANOVÁ, Adéla. První norský pohřeb: Bano, 18 let. Mladá fronta 

DNES, 30.-31. 7. 2011, roč. XXII, č. 177, s. 9 
− fotografie (1): pohřeb Bano Rašídové 
− informace o pohřbu první oběti Bano Rašídové, původem z Kurdistánu 
− premiér označil Breivikovy činy jako útok na demokracii 
− Breivik je hlídán, aby nespáchal sebevraždu 
− Breivik měl podle svého obhájce v pátek v plánu další podobné akce 
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• AD. Přeživší z ostrova trpí pocitem viny, že také nezemřeli. Mladá fronta 
DNES, 30.-31. 7. 2011, roč. XXII, č. 177, s. 9 

− Breivik zabil 77 lidí, zranil mnohem více fyzicky i psychicky 
− přeživší se budou dlouho potýkat s následky, mnozí mají pocit viny, že přežili 
− lékaři mají všechny raněné pod kontrolou 

 
• NESG. Breivikův účet: 77 zmařených životů. Mladá fronta DNES, 30.-31. 7. 

2011, roč. XXII, č. 177, s. 10-11 
− bez textu: fotografie 77 obětí (portréty, které nebyly k dispozici, jsou nahrazeny 
žlutou růží) + molo v Oslu s růžemi a svíčkami 

 
• VEVERA, Jan. Odkud zlo? Kdo je terorista a kdo duševně nemocný. Mladá 

fronta DNES, 30.-31. 7. 2011, roč. XXII, č. 177, s. 12 
− dva norští psychiatři pověřeni posouzením duševního zdraví Breivika 
− jeho činy označeny jako největší masová vražda v novodobých dějinách země 
− verdikt o jeho odpovědnosti se očekává do 1. listopadu 2011 
− v médiích označován jako psychopat, duševně nemocný, šílený 
− advokát tvrdí, že se Breivik domnívá, že je ve válečném stavu a v něm takové 
činy dělat může 

− článek popisuje, jak vzniká psychická porucha, především schizofrenie 
 

• DRAŽANOVÁ, Adéla. Ať král odejde a vláda taky. Pak budu mluvit. Mladá 
fronta DNES, 1. 8. 2011, roč. XXII, č. 178, s. 7 

− u druhého výslechu Breivik kladl nesmyslné podmínky 
− další soud se bude odvíjet od posudku psychiatrů 
− existence jasného záměru jeho činu a vysoký stupeň promyšlení poukazují na 

příčetnost 
− simulovat duševní poruchu je velice obtížné 
− Breivik je nyní ve vazební věznici v Oslu 
− proběhl druhý výslech, trval deset hodin 
− Breivik odmítl vypovídat, dokud norský král a vláda nesloží funkce 
− požadoval také jmenování do čela ozbrojených sil, nakonec ale spolupracoval 
− potvrdil, že měl ještě jiné cíle útoků 

 
• VODIČKA, Milan. Severské varování: Breivik nebyl taková náhoda. Mladá 

fronta DNES, 1. 8. 2011, roč. XXII, č. 178, s. 10 
− otázka, proč se útoky staly v otevřené a tolerantní Skandinávii a co vyvolá 

imigrace méně tolerantních státech 
− teorie, že Norové byli moc otevření imigrantům 
− autor vidí problém v politicích, kteří jsou neutrální, aby měli voliče a tím 

donutili lidi volit extremistické strany 
 

• ČTK. Breivikovi zabránila ve větších hrůzách dopravní zácpa. Mladá fronta 
DNES, 2. 8. 2011, roč. XXII, č. 179, s. 6 

− informace o nových detailech vyšetřování 
− Breivik do svých plánů nezapočítal možnost dopravní zácpy 
− na Utøyu jel mnohem déle, než čekal, z tábora mezitím odjeli významní 

představitelé 
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• MUSIL, Michal. My za Nora Breivika nemůžeme, volají pravičáci. Fakt ne? 

Mladá fronta DNES, 2. 8. 2011, roč. XXII, č. 179, s. 8 
− Breivik stejně jako radikální pravicové skupiny odmítal multikulturalismus 
− mezi evropskou pravicí a Breivikem není rovnítko 
− šíří-li se ale nějaká myšlenka, musí se počítat s tím, že se na ní někdo odvolá 
− existují ideologie, které vybízejí k násilí víc než jiné 

 
• ČTK. Vrah Breivik chce psychiatra z Japonska. Mladá fronta DNES, 3. 8. 

2011, roč. XXII, č. 180, s. 7 
− norský atentátník požaduje pro své psychiatrické vyšetření odborníka z Japonska 
− vychází to z jeho pojetí cti – Japonec ho pochopí lépe než Evropan 
− požadavek je nesplnitelný 

 
• MARJANOVIČ, Teodor. A proč by za Nora Breivika musel pykat Wilders? 

Mladá fronta DNES, 3. 8. 2011, roč. XXII, č. 180, s. 13 
− autor reaguje na předchozí článek Michala Musila 
− Breivik se v debatě o multikulturalismu nikdy nijak neprosadil, kromě vražd 
− s jedním zloduchem se nemůžou svézt všichni, šlo o argumentační omyl, přesně 

to Breivik chtěl 
 

• ČTK. Breivik sám telefonoval policii: Operace skončena. Mladá fronta 
DNES, 4. 8. 2011, roč. XXII, č. 181, s. 10 

− Breivik po vraždění na Utøye zavolal policii a řekl: „Breivik. Velitel. 
Organizován v antikomunistickém hnutí odporu proti islamizaci. Operace 
splněna, chci se vzdát Deltě. 

 
• ČTK. „Breivik byl nudný jako prodavač vysavačů“. Mladá fronta DNES, 6.-

7. 8. 2011, roč. XXII, č. 183, s. 6 
− Breivik se inspiroval od Pedera Jensena s přezdívkou Fjordman, který se 

s Breivikem odmítl setkat, protože byl nudný jako prodavač vysavačů 
− Jensen publikoval na extremistických webech, Breivik ho označil za svého 

nejoblíbenějšího spisovatele 
 

• HEGER, Lubomír. Strašák multikulti. Mladá fronta DNES, 8. 8. 2011, roč. 
XXII, č. 184, s. 11 

− článek o multikulturalismu, přistěhovalectví, charakteristice 
 

• KOUBOVÁ, Kateřina. Samotka Breivika zaskočila. Nudí se a chce seriály. 
Mladá fronta DNES, 12. 8. 2011, roč. XXII, č. 188, s. 6 

− vyslýchán již celkem 40 hodin, je zdvořilý a vše vysvětluje do detailu 
− Breivik chce knihy a počítač se seriály 
− prý na to, že přežije, nemyslel 
− pustí mu Vraždy v Midsomeru? – může se dívat na pořady s nezávadným 

obsahem 
− policii je stále vyčítáno, že čekala na břehu na speciální jednotku a nepůjčila si 

lodě obyvatel 
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• AP. ČTK. ASH. Breivika vzali na Utøyu na vodítku. Mladá fronta DNES, 15. 
8. 2011, roč. XXII, č. 190, s. 6 

− fotografie (1): Breivik při rekonstrukci masakru 
− policie odvezla Breivika k rekonstrukci činu na Utøyu, měl pouta a byl voděn na 

provaze 
− rekonstrukce trvala 8 hodin, Breivik nebyl návratem na místo činu nijak 

emocionálně zasažen 
− na místě 12 policistů, 6 člunů, vrtulník – nejen, aby Breivik neutekl, ale aby se 

mu nic nestalo 
− Breivik odmítá označení činů za trestný čin, prý jeho akce byla nutná 

k probuzení národa 
− . nic nesvědčí o existenci kompliců 

 
• KOUBOVÁ, Kateřina. Měsíc norského smutku vrcholí návratem na ostrov. 

Mladá fronta DNES, 20.-21. 8. 2011, roč. XXII, č. 195, s. 6 
− fotografie (3): pohled na ostrov, kam stupují pozůstalí    

  pohled na převoz pozůstalých na Utøyu    
  obličej Breivika v autě při převozu k soudu 

− pozůstalí a přeživší poprvé jeli na ostrov s policisty, faráři a psychology – 
pomůže jim to vyrovnat se s tragédií 

− využilo toho 50 rodin, celkem asi 500 lidí, novináři a fotografové přítomni 
nebyli 

− Breivikova vazba prodlužena o 4 týdny, samotku popisuje jako mučící metodu 
− stání u vazebního soudu plánováno na 19. září, proces až v roce 2012 

 
• SUCHÁ, Lucie. Znovu na Utøyi: Byli jsme jako stádo ovcí, které žene pes. 

Mladá fronta DNES, 22. 8. 2011, roč. XXII, č. 196, s. 7 
− fotografie (2): pozůstalí na člunu jedou na Utøyu     

  pozůstalí a přeživší s růžemi v ruce se objímají 
− přeživších a pozůstalých bylo na ostrově tisíc, navíc 400 zdravotníků 
− přeživší vypovídají o pocitech zpět na ostrově 
− jinak je ostrov veřejnosti nepřístupný 

 
• ČTK. AP. Norský atentátník byl před útokem na záběru kamery. Mladá 

fronta DNES, 17.-18. 9. 2011, roč. XXII, č. 219, s. 7 
− fotografie (1): záběr Breivika z kamery 
− norská policie našla na záběrech z bezpečnostních kamer záznam Breivika pár 

minut před odpálením bomby v centru Osla 
 

• ČTK. Soud prodloužil norskému vrahovi Breivikovi vazbu. Mladá fronta 
DNES, 20. 9. 2011, roč. XXII, č. 221, s. 6 

− fotografie (1): portrét Breivika 
− vazba byla prodloužena o dalších osm týdnů 
− jedná se o věznici Ila – samovazba s rozsáhlým omezením kontaktu s okolím 
− vzhledem ke složitosti případu nezačne soudní proces dříve než v roce 2012 
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Právo. Červenec, srpen, září 2011. Ročník 21. 
 

• GINTER, Jindřich. Norsko napadeno teroristy. Právo, 23.-24. 7. 2011, roč. 
21, č. 171, s. 1+15 

− fotografie (4): policista odhání z místa výbuchu novináře a veřejnost  
  pohled na ulici po výbuchu      
  zakrvavená ležící žena      
  zraněná žena 

− policie oznámila, že se Oslo stalo terčem atentátu 
− teroristé poprvé zaútočili na Norsko 
− tragická bilance teroristického útoku 
− zasaženy vládní budovy a redakce bulvárního deníku Verdens Gang (VG) 
− 22 sanitek a 5 vrtulníků 
− Češi mezi zasaženými zatím nejsou 
− muž převlečený za policistu střílel na Utøye, 9-10 mrtvých, podle svědka více 

než 20 
− policie pachatele dopadla a postřelila 
− souvislost mezi útoky potvrzena 
− k činům se přihlásili Pomocníci světového džihádu 

 
• DPA. ČTK. BBC.  Masakrem chtěl změnit společnost. Právo, 25. 7. 2011, roč. 

21, č. 172, s. 1+2 
− fotografie (3): portrét Breivika       

  plačící přeživší před katedrálou v Oslu    
  záchranáři vynášejí tělo jedné z obětí z vody na pevninu 

− norský pravicový extremista, postřílel nejméně 86 lidí, vraždil z nenávisti vůči 
islámu, přistěhovalcům a levici 

− chtěl změnit společnost a odstartovat revoluci 
− sepisoval manifest, uvádí, že je potřeba zabít co nejvíc lidí, aby byl dopad činu 

dostatečně silný 
− vyzdvihuje kritické názory Václava Klause na EU 
− v Praze si chtěl pořídit zbraně 
− k činům se přiznal, ale nepovažuje je za zločin 
− střelba na Utøye trvala 90 minut 

 
• ROŠ. Média blamovala. Právo, 25. 7. 2011, roč. 21, č. 172, s. 2 
− po výbuchu v centru Osla začala média hovořit o útoku islamistů 
− The Sun – masakr al-Káida 
− The Washington Post 

 
• ČTK. ZR. Breivik se pokusil o nákup zbraní v Praze. Právo, 25. 7. 2011, roč. 

21, č. 172, s. 2 
− na přelomu srpna a září byl Breivik v Praze, kde si chtěl obstarat zbraně.  

 
• ROŠ. Adrian jatka přežil. Ležel mezi oběťmi a předstíral, že je mrtvý. Právo, 

25. 7. 2011, roč. 21, č. 172, s. 2 
− fotografie (1): Adrian Pracon v nemocnici 
− Adrian Pracon popisuje, jak přežil Breivikovu střelbu 
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• PLESNÍK, Vladimír. Je chladný jako led, popsal vraha policista. Právo, 25. 
7. 2011, roč. 21, č. 172, s. 3 

− fotografie (2): snímek Breivika v uniformě a se zbraní z jeho manifestu  
  Breivik na Utøye, snímek z vrtulníku 

− na Facebooku se označil za křesťana, konzervativce a odpůrce multikulturalismu 
− oblíbený seriál Dexter o masovém vrahovi 
− přítel Breivika řekl, že Norsko prý mělo patřit jen Norům 
− před útokem zveřejnil jediný příspěvek na Twitteru: „Jeden odhodlaný člověk se 

vyrovná sto tisícům lidí, kteří sledují jen své zájmy.“ 
− díky farmě Geofarm mohl nakupovat hnojivo na výrobu bomby 

 
• VPL. Německý pokrývač zachránil z vody více než dvacet dětí. Právo, 25. 7. 

2011, roč. 21, č. 172, s. 3 
− lidé z pevniny vzali čluny a jeli zachraňovat lidi do vody k ostrovu 

 
• OVČÁČEK, Jiří. Politiky vraždění v Norsku otřáslo. Právo, 25. 7. 2011, roč. 

21, č. 172, s. 4 
− fotografie (1): mladí lidé uctívají památku a zapalují svíčky v centru Osla 
− čeští politici jsou otřeseni, přepis kondolence Václava Klause králi Haraldovi V. 
− Schwarzenberg řekl, že extremisté chtějí zabíjet a hledají si pro to výmluvy 

 
• DPA. BBC. Lidé truchlí v dešti u katedrály. Právo, 25. 7. 2011, roč. 21, č. 172, 

s. 4 
− popis atmosféry sešlých lidí u katedrály 
− výpovědi obyvatel Norska 

 
• KOUKAL, Josef. Politolog Josef Zbořil řekl Právu: Breivik je spíš psychopat. 

Právo, 25. 7. 2011, roč. 21, č. 172, s. 4 
− rozhovor s politologem 
− označil ho za psychopata, který si vymýšlí ideologii a chce na sebe upozornit 

 
• CNN. ROŠ. Obama nabídl veškerou pomoc. Právo, 25. 7. 2011, roč. 21, č. 

172, s. 4 
− americký prezident Barack Obama nabídl Norsku veškerou možnou pomoc 
− kondoloval i papež 

 
• JFK. Policie i zpravodajci v pohotovosti. Právo, 25. 7. 2011, roč. 21, č. 172, s. 

4 
− v České republice byla po celý víkend zvýšena bezpečnostní opatření 
− nebezpečí České republice nehrozí 

 
• ŠÁNDOR, Antonín. Norský masakr. Právo, 25. 7. 2011, roč. 21, č. 172, s. 6 
− Breivik oba útoky připravil, jedná pravděpodobně osamoceně 
− zbraň držel jako aktivní myslivec, jinak je velmi těžké získat v Norsku zbraň 
− kritika policie je předčasná 
− po výbuchu většina sil soustředěna v centru, dobře vykalkulované 
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• DPA. BBC. VPL. Vrah: Máme ještě dvě buňky. Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 
173, s. 1+8 

− fotografie (2): Breivik v autě opouští soudní budovu    
  Breivikův advokát se prodírá davem novinářů 

− u soudu Breivik prohlásil, že necítí vinu, chtěl zachránit Evropu 
− atentátník byl převezen v eskortě dvou pancéřovaných terénních mercedesů 
− z 93 mrtvých snížena bilance na 76 
− pravicový extremista 
− slyšení soukromé, aby Breivik nehlásal propagandu 
− je v osmitýdenní vyšetřovací vazbě, proces začne asi až v roce 2012 
− mezi oběťmi i nevlastní bratr norské princezny 

 
• KOUKAL, Josef. S kontakty by Breivik v Praze zbraně sehnal. Právo, 26. 7. 

2011, roč. 21, č. 173, s. 2 
− fotografie (1): norské policistky hlídají soudní síň v Oslu 
− v České republice se ilegálně zbraně sehnat dají, je potřeba znát kontakty 
− Česká republika s Norskem spolupracuje při vyšetřování 

 
• KOUKAL, Josef. Policejní psycholožka Ludmila Čírtková pro Právo: 

Masového vraha je těžké odhalit, když žije jako samotář. Právo, 26. 7. 2011, 
roč. 21, č. 173, s. 2 

− rozhovor s policejní psycholožkou 
− Breivik je masový vrah i politický extremista dohromady 
− manifest nazývá „jalový pseudofilozofický traktát“, oproti tomu akce racionálně 

naplánoval, psycholožka navrhuje maligní narcismus (zhoubnou sebelásku) 
− jedním z jeho motivů byla touha po zviditelnění 

 
• KOUKAl, Josef. Politolog Miroslav Mareš řekl Právu: U pravicových 

extremistů spíše vzbudil rozpaky. Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 2 
− rozhovor s politologem 
− evropští pravicoví extremisté jsou na rozpacích 
− z Breivikových přívrženců asi nevznikne žádný ideologický proud 
− nereprezentuje žádný širší proud 
− nyní důraz na islámský terorismus, nyní na scéně Evropan a běloch, terorismus 

není metoda vázaná pouze na jednu ideologii 
− inspirací může být jeho čin pouze pro lidi mimo hlavní politickou scénu, ne pro 

organizovanou hlavní pravici 
 

• HEKRDLA, Martin. Mráz přichází zprava. Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 
173, s. 6 

− sympatie Breivika k Václavu Klausovi jsou nešťastné, protože Václav Klaus 
hájil svobodnou společnost  

− mnoho lidí Breivikovy činy schvaluje 
 

• PEHE, Jiří. Hrozba fundamentalismu. Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 6 
− je chyba odbýt čin Breivika jen jako akt psychopata, je ve službách 

fundamentalismu 
− fundamentalismus ospravedlňuje činy psychopatů, jeho rozpětí je široké 
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− demokratické národy musí být vůči těmto směrům opatrní 
− české úřady by se měly věnovat prevenci 
− je to lehké, protože fundamentalisté a extremisté vyjadřují své názory na 

internetu 
 

• KRULÍK, Oldřich. Imigrace – horký brambor pro dnešní Norsko. Právo, 26. 
7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 6 

− polemika, zda se útoky nedaly očekávat 
− v Norsku žije 170 000 muslimů (na 5 milionů obyvatel) 
− informace o norských politických stranách, které vystupují proti imigraci 

 
• ZNK. ČTK. V hledáčku už od března? Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 8 
− norský tisk diskutuje selhání státního aparátu, Breivik měl být v hledáčku 

tajných služeb již od března 
 

• SW. ČTK. Premiér Stoltenberg po atentátu úřadoval z bunkru. Právo, 26. 7. 
2011, roč. 21, č. 173, s. 8 

− v pátek premiér po útocích úřadoval z bunkru, působil klidně a činil jasná 
rozhodnutí 

− problém chodu ministerstev, nejsou budovy 
− statici řeší stavy budov 

 
• DPA. KOV. Delta nemá vlastní vrtulník. Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 

8 
− fotografie (1): zdrcení lidé před katedrálou v Oslu klečí u květin 
− norská policie čelí obvinění ze selhání 
− policie se hájí, že jednotka Delta zasahovala v Oslu, k ostrovu jela jednotka 

v autech, armádní vrtulník byl mimo metropoli, přesun by trval déle 
− policie žádala o vlastní vrtulník již dříve a marně 

 
• CNN. ROŠ. Kosil oběti i střelami dum-dum. Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 

173, s. 8 
− norský pravicový extremista použil střely, které se roztříští v těle a působí 

vnitřní zranění 
− tyto střely jsou zakázané 

 
• ZNK. BBC. Britský Scotland Yard vyhlásil pátrání po neznámém mentorovi. 

Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 8 
− britská policie pátrá po muži, kterého Breivik označil za svého mentora, který 

jako první popsal rytíře 
− Breivik se považuje za člena Evropských templářských rytířů 
−  
• SW. Breivik nenávidí muslimy, kloní se k extrémnímu sionismu. Právo, 26. 7. 

2011, roč. 21, č. 173, s. 8 
− Breivik se profiloval také jako přívrženec extrémně pravicového sionismu – 

v manifestu 359x zmínil Izrael a 324x slovo Židé 
− Breivik vyčítá západním novinářům, že se zaměřují na Židy a ne na muslimy 
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− Breivik se inspiroval Theodorem Kaczynskim – bez citace zkopíroval jeho texty, 
jen zaměnil slova 

 
• NEK. Atentátníkův otec se nevzpamatoval z šoku. Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, 
č. 173, s. 9 

− fotografie (1): policisté ve Francii zabezpečují dům Breivikova otce 
− otec se se synem neviděl od roku 1995, s matkou jsou rozvedeni 
− je v šoku, nechápe synův čin, Breivik se měl raději zastřelit 
− v dětství nejevil o politiku zájem 
− informace o manželstvích otce 
− domovní prohlídka se nekonala, jeho obydlí obléhají novináři 

 
• ZNK. BBC. Mezi zrádce dal i Charlese. Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 9 
− Breivik v manifestu vyjmenoval zrádce, kteří by měli zemřít, patří mezi ně i 

princ Charles, Angela Merkelová, Sarkozy, Barroso 
− odsuzuje i Hitlera, protože zradil germánské kmeny 

 
• IVI. PM. Zabijákovým nejlepším přítelem byl maďarský lodní kapitán. Právo, 

26. 7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 9 
− nejlepší přítel Breivika byl Maďar jménem Peter, kterého navštívil v Budapešti 
− bývalý kolega tvrdí, že Breivik nikdy nemluvil o politice 

 
• ZR. SR označil za vzorový stát. Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 9 
− Slovensko Breivik označuje za nejméně postižené vymýváním mozků 

multikulturní propagandou, další je Slovinsko a Česko 
− na konci je Švédsko, Norsko, Německo 

 
• NESG. „Osamělí vlci – extremisté, kteří prolévali krev v sólových akcích. 

Právo, 26. 7. 2011, roč. 21, č. 173, s. 9 
− zdroj uveden Wikipedie 
− profily čtyř extremistů – Theodor Kaczynski, Baruch Kopel Goldstein, Timothy 

McVeigh, Nidal Malik Hasan 
 

• DPA, ČTK, VPL. Breivik žádal abdikaci krále i demisi vlády. Právo, 1. 8. 
2011, roč. 21, č. 178, s. 9 

− fotografie (1): Norský korunní princ Haakon a jeho teta princezna Astrid 
přijíždějí na koncert k uctění památky obětí masakru 

− Breivik podmínil ochotu vypovídat při druhém výslechu abdikací norského krále 
a demisí vlády 

− i přes požadavky nakonec s vyšetřovateli spolupracoval, kromě jedné oblasti – 
dalších buněk své organizace 

− podle jeho výpovědi Breivik plánoval i další útoky, například na královský palác 
− k činům se přiznal, ale vinu necítí, šlo podle něj o „odporný, ale nevyhnutelný 
čin“ 
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• DPA, ZDF, VPL. Breivikův árijský vzhled ladil chirurg. Právo, 2. 8. 2011, 
roč. 21, č. 179, s. 12 

− fotografie (2): portrét Breivika                  
remiér Jens Stoltenberg při oznámení Dne smutku 

− podle šéfky tajné policie Breivik podstoupil plastickou operaci obličeje, aby byl 
jeho vzhled více nordický 

− jeho bývalý přítel potvrdil, že si Breivik nechal upravit nos a bradu 
− Breivik si zakládá na image, na policejní stanici se nenechal vyfotografovat a 

v médiích jsou jím zveřejněné portréty 
− psycholog tvrdí, že Breivik je narcista 
− Norsko vyhlásilo 21. srpen celonárodním dnem smutku 
− Wikipedie již obsahuje Breivikovu biografii 

 
• DPA, ČTK, VPL. Breivik žádá japonského psychiatra. Právo, 3. 8. 2011, roč. 

21, č. 180, s. 9 
− fotografie (1): norský premiér na pohřbu jedné z Breivikových obětí 
− Breivik požaduje pro své vyšetření psychiatra z Japonska, který bude prý spíše 

schopen pochopit jeho činy 
− v manifestu Breivik zmiňuje svou fascinaci Koreou, Japonskem a samurajským 

pojetím cti 
− další Breivikova přání jsou papír, tužka, počítač, cigarety a civilní oblečení 
− policisté Breivika na místě činu nezastřelili, protože měl sluchátka, co vypadala 

jako dráty od výbušniny 
 

• DPA, CNN, VPL. Breivik sám hlásil policii konec masakru. Právo, 4. 8. 2011, 
roč. 21, č. 181, s. 13 

− fotografie (1): pracovníci komunálních služeb odklízejí ze středu Osla květiny 
− Breivik po svém činu zavolal policii a oznámil, že „mise skončila“ a vzdal se 
− ohlásil se jako velitel a účastník protikomunistického odboje proti islamizaci 
− Breivik na Utøye nezabil malé děti, protože byly příliš malé na to, aby se 

nakazily ideologií 
− Breivik si přál vypovídat v angličtině, bylo mu to znemožněno 

 
• DPA, IVI, VPL. Breivik prý dostal vybavení od příznivců ze zahraničí. Právo, 

5. 8. 2011, roč. 21, č. 182, s. 13 
− Breivik tvrdí, že použité vybavení získal díky zahraničním příznivcům 
− navštívil asi 20 zemí, mezi nimi i Českou republiku, Čechům také poslal 

manifest 
 

• JELÍNEK, Lukáš. Spěšná letenka do Norska. Právo, 6.-7. 8. 2011, roč. 21, č. 
183, s. 6 

− politolog Lukáš Jelínek tvrdí, že místo toho, aby čin Breivika vedl k opatrnému 
nakládání se slovy, naopak se politici i extremisté hlásí tím více o slovo 

 
• ČTK, DPA. Breivikův vzor: zabiják byl nudný asi jako prodavač vysavačů. 

Právo, 6.-7. 8. 2011, roč. 21, č. 183, s. 9 
− Breivikův idol Peder Jensen s přezdívkou Fjordman odhalil svou identitu a od 
činů se distancoval 
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− v minulosti se s ním odmítl setkat, připadal mu jako nudný prodavač vysavačů 
 

• UHL, Petr. Mašíny a Breivika nespojuje skoro nic. Právo, 8. 8. 2011, roč. 21, 
č. 184, s. 6 

− Norové trvají na své multikulturnosti a masakr je nezastrašil 
− čtenáři chyběla paralela mezi Breivikem a Mašíny, autor ji nevidí 
− spojuje je pouze touha po válce, nic jiného 
− podle autora bratři Mašínové nebyli na rozdíl od Breivika teroristé 

 
• DPA, VPL. Breivik byl při útocích nadopován. Právo, 8. 8. 2011, roč. 21, č. 

184, s. 15 
− podle rozboru krve byl Breivik při útocích pod vlivem povzbuzujících látek, 

např. anabolických steroidů a kofeinu 
− ve svém manifestu také zakódoval souřadnice, např. hlavní nádraží v Londýně, 

celkem 36 měst v Evropě 
 

• ČTK, DPA. Vraha Breivika vodili po ostrově smrti na provaze. Právo, 15. 8. 
2011, roč. 21, č. 190, s. 1, 10 

− fotografie (1): Breivik s policisty zpět u lodi, která jej dovezla na ostrov Utøya 
− policie přivezla Breivika na ostrov za účelem rekonstrukce činu, která trvala 8 

hodin 
− Breivik měl neprůstřelnou vestu a pouta na rukou i na nohou a policisté ho vodili 

na provaze 
− Breivik si pamatoval mnoho detailů, rekonstrukce byla i natáčena policií, ostrov 

byl uzavřen 
− během střelby desetkrát telefonoval policii, dovolal se pouze dvakrát 
− Breivikovi záleželo na tom, aby policie přijala jeho kapitulaci, přemýšlel i o 

sebevraždě 
 

• ČTK, ZR. Rodiny vzpomínaly na oběti Breivikova vraždění. Právo, 20.-21. 8. 
2011, roč. 21, č. 195, s. 8 

− fotografie (1): rodiny obětí 
− pozůstalí vzpomínali na své blízké na ostrově Utøya, média ani veřejnost na 

ostrov neměli přístup z důvodu zachování soukromí truchlících 
− den poté na ostrov přijeli ti, co střelbu přežili, také bez veřejnosti 

 
• DPA,  ČTK, VPL. Norský král se slzami v očích vyzýval k odvaze pro všední 

den. Právo, 22. 8. 2011, roč. 21, č. 196, s. 10 
− Norsko si připomnělo po měsíci události „nejhoršího teroristického útoku, které 

Norsko zažilo“ 
− jednalo se oficiální vzdání ústy obětem a rodinám, sešli se v koncertním sále 

v Oslu 
− zúčastnil se premiér Stoltenberg, členové královské rodiny, prezidenti Finska a 

Islandu 
− král Hrald V. pronesl řeč 
− slavnost moderovala žena smíšného původu = symbol otevřenosti norské 

společnosti 
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• DPA. VPL. Policie měla vrtulník. Na Utøyu ho poslala pozdě. Právo, 6. 9. 
2011, roč. 21, č. 209, s. 12 

− fotografie (1): portrét Breivika 
− policie měla k dispozici helikoptéru, ale nepoužila ji 
− let by trval osm minut 
− policejní zásahová jednotka Delta místo toho jela mikrobusem a poté člunem 

 
• DPA. VPL. Norská policie odpálila kopii Breivikovy vražedné bomby. Právo, 

10. 9. 2011, roč. 21, č. 213, s. 11 
− ultrapravicový radikál 
− policie testovala sílu nálože odpálenou v centru Osla na střelnici norské armády 
− nálož měla 950 kg a použili stejné hnojivo, jako Breivik 
− cílem pokusu bylo změřit účinek exploze 
− vládní čtvrť v Oslu je stále zapečetěná 

 
• DPA. KOV. Volby v Norsku vyhrála soc. dem. Právo, 14. 9. 2011, roč. 21, č. 

216, s. 14 
− první volby po norském útoku vyhrála strana soc. dem. premiéra Stoltenberga 

 
• PLESNÍK, Vladimír. Norsko se vymaňuje z Breivikova stínu. Právo, 17.-18. 

9. 2011, roč. 21, č. 219, s. 11 
− fotografie (2): bagry odklízí trosky ve vládní čtvrti Osla    

  záznam Breivika z bezpečnostní kamery 
− ve městě hlídkují ozbrojení policisté, Norsko ztratilo nevinnost 
− obava, zda se země mění v policejní stát 
− oficiální smutek nebyl vyhlášen, Norové ho ale prožívali celý měsíc 
− Norové se při rozhovorech o útocích sami nebaví 
− Breivik měl před útokem na sobě uniformu policejních pohotovostních jednotek 
− smutek končí, premiér již nosí červenou kravatu místo černé 

 
• DPA. VPL. K čemu jsou kamery, ptají se příbuzní obětí Breivika. Právo, 19. 9. 

2011, roč. 21, č. 220, s. 9 
− záběry Breivika z bezpečnostních kamer rozhořčily pozůstalé 
− je to další pochybení policie – k čemu jsou kamery, když nikdo nereaguje na 
člověka se zbraní 

 
• DPA. Breivik zůstává ve vazbě. Právo, 20. 9. 2011, roč. 21, č. 221, s. 9 
− soud rozhodl o prodloužení Breivikovy vazby o dva měsíce, z toho měsíc na 

samotce 
 
Aha!. Duben, květen, červen, červenec, srpen 2012. Ročník 7. 
 

• NESG. Chtěl zabít Obamu. Aha!, 3. 4. 2012, roč. 7, č. 80, s. 15 
− Breivik plánoval mimo jiné také útok na prezidenta USA Baracka Obamu, který 

chtěl provést v roce 2009 při předávání Nobelových cen v Norsku 
 

• ŠUM. Nový posudek. Vrah Breivik není šílenec! Aha!, 11. 4. 2012, roč. 7, č. 
86, s. 15 
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− fotografie (1): portrét Breivika 
− podle nové lékařské zprávy je Breivik příčetný 
− předchozí posudek ho označil za nesvéprávného 
− konečné slovo bude mít soud 

 
• ŠUM. Masový vrah Anders Breivik dnes stane před soudem. Má fešácký 

kriminál! Aha!, 16. 4. 2012, roč. 7, č. 90, s. 13 
− fotografie (2): Breivik jde k soudu       

  fotografie Breivika se samopalem 
− dnes začíná soud s Andersem Brevikem, který bude trvat deset týdnů 
− hrozí mu nejvyšší možný trest 21 let odnětí svobody, záleží na posouzení 

lékařských zpráv 
− momentálně je Breivik ve věznici na ostrově Ila 
− Breivika chrání přísná ochranka, má vlastní pokoj bez mříží, s plazmovou 

televizí a posilovnou 
− snídá chléb se šunkou a sýrem a „kávičku“ 
− proti Breivikovi bude u soudu svědčit přeživší Alexandra Peltre, které Breivik 

prostřelil nohu 
 

• PK. Soud s Breivikem, vrahem 77 lidí. Rozbrečel se! Aha!, 17. 4. 2012, roč. 7, 
č. 91, s. 15 

− fotografie (2): portrét Breivika se vztyčenou rukou zaťatou v pěst               
  plačící Breivik 

− Breivik pozdravil soud zdviženou pravicí s rukou v pěst a prohlásil, že neuznává 
norský právní systém 

− přiznal se k pumovému atentátu i k masakru na ostrově Utøya, ale prohlásil, že 
se jednalo o sebeobranu proti islamizaci země 

− celou dobu byl klidný, plakal při promítání videa s jeho manifestem 
 

• NESG. Chtěl se upálit. Aha!, 16. 5. 2012, roč. 7, č. 114, s. 15 
− fotografie (1): hořící muž na ulici 
− před budovou soudu v Oslu se neznámý muž polil benzinem a zapálil 
− těžce poraněný muž skončil v nemocnici 

 
• NESG. Narcis Breivik. Aha!, 30. 5. 2012, roč. 7, č. 126, s. 15 
− fotografie (1): portrét Breivika 
− Breivik byl v mládí přehnaně zaujatý svým vzhledem, chtěl vypadat co nejvíce 

jako Árijec 
− podstoupil plastickou operaci nosu a používal pudr 

 
• NESG. Jen pro Breivika. Aha!, 9. 6. 2012, roč. 7, č. 135, s. 15 
− pokud bude Breivik uznán nepříčetný, bude umístěn do psychiatrického ústavu, 

který vznikl přestavbou křídla věznice, která stála 7 milionů Kč 
 

• NESG. Milují Breivika. Aha!, 20. 6. 2012, roč. 7, č. 144, s. 15 
− Breivik dostává do vězení milostné dopisy od šestnáctiletých ctitelek i nabídky 

k sňatku od zralých žen 
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• KAT. Masový vrah Breivik se může smát...Skončí v blázinci! Aha!, 22. 6. 
2012, roč. 7, č. 146, s. 15 

− fotografie (1): usmívající se Breivik 
− soudní proces s Breivikem se chýlí ke konci a největší spory panují v otázce jeho 

duševního zdraví 
− prokurátor Svein Holden ho prohlásil za nepříčetného, soud navrhuje jej umístit 

do psychiatrické léčebny 
− Breivik tento návrh přijal s úsměvem, přestože chce být souzen jako trestně 

odpovědný člověk 
 

• NESG. Facebook nutný? Aha!, 8. 8. 2012, roč. 7, č. 184, s. 15 
− německý list Spiegel tvrdí, že pokud nemáte profil na Facebooku, jste 

pravděpodobně psychopat 
− žádný novodobý masový vrah, například Breivik, nemel na této síti účet 

 
• EHR. Extremista Anders Behring Breivik zavraždil 77 lidí. Dostal 21 let. 

Aha!, 25. 8. 2012, roč. 7, č. 199, s. 15 
− fotografie (4): Breivik se vztyčenou pravicí se zaťatou pěstí   

  Breivik v soudní síni       
  oběti ležící na břehu ostrova Utøya     
  věznice Ila 

− Breivik byl odsouzen ke 21 letům vězení 
− podle soudu je duševně zdravý a věděl, co dělá 
− po vyřčení rozsudku se Breivik usmál a pravděpodobně se neodvolá 
− popis loňských událostí 
− informace o věznici, kde bude Breivik umístěn – na ostrově Ila v luxusu 

s plazmovou televizí a dalšími možnostmi trávení volného času, vycházkami 
apod. 

 
Blesk. Duben, květen, červen, červenec, srpen 2012. Ročník 21 
 

• LEIMER, Ladislav. Teror v Norsku! Blesk, 5. 4. 2012, roč. 21, č. 82, s. 19 
− fotografie (4): portrét Sofie a portrét Hakona     

  letecká fotografie těl na Utøye     
  portrét Breivika 

− Breivik Sofii postřelil, lehla si do vody a začala plavat, zde potkala Hakona a od 
té doby jsou spolu 

− soud s Breivikem pokračuje, očekává se, že skončí v psychiatrické léčebně 
 

• ČTK, INT, VK. Zabil 77 lidí, ale rozplakalo ho až vlastní video. Blesk, 17. 4. 
2012, roč. 21, č. 91, s. 19 

− fotografie (5): 2x Breivik v soudní síni      
      Breivik s červenou hlavou a rohy     
      mrtvá těla na Utøye       
      Breivikovi obhájci 

− začal soud s Breivikem, hrozí mu až 21 let vězení 
− k činům se přiznal, vinu ale odmítl, stejně jako odmítl legitimitu soudu 
− odmítl potvrdit, že je nezaměstnaný, řekl, že je spisovatel a pracuje ve vězení 
− plakal jen při promítání jeho anti-islámského videa 
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• ČTK, EVAK. Breivik: Masakr? Udělal bych to znovu! Blesk, 17. 4. 2012, roč. 

21, č. 91, s. 23 
−  fotografie (1): Breivik v soudní síni před svou výpovědí 
− Breivik u soudu vypovídal, co ho k činům vedlo 
− na obhajobu má celkem 5 dní 
− předsedkyně senátu Arntzen Breivika několikrát vyzvala, aby výpověď zkrátil 
− řekl, že by zabíjel znovu, jednal jménem svého lidu 
− nebojí se vězení, protože Norsko samotné je pro něj vězením, kde nemůže 

projevovat své názory 
 

• INT, SHP. Radikál Breivik u soudu: Bomby jsem se učil dělat v Libérii. Blesk, 
19. 4. 2012, roč. 21, č. 93, s. 19 

− fotografie (1): Breivik při svém pozdravu 
− Breivik prohlásil, že v roce 2002 podstoupil výcvik v Libérii, kde se naučil 

vyrábět výbušniny 
 

• ČTK, EVAK. Omluva Breivika. Blesk, 24. 4. 2012, roč. 21, č. 97, s. 19 
− Breivik se omluvil obětem a pozůstalým, ale pouze těm, kteří nemají politickou 

příslušnost 
 

• INT, SHP. Breivik k smíchu. Blesk, 27. 4. 2012, roč. 21, č. 100, s. 23 
− Breivik si při výpovědi pletl historická fakta a soud jej musel opravovat 

 
• INT, SHP. Vyostřený soud v Norsku. Po Breivikovi hodili botu. Blesk, 12. 5. 

2012, roč. 21, č. 111, s. 15 
− fotografie (1): Breivik v soudní síni 
− muž z Iráku, kterému Breivik zabil bratra, po něm hodil botu 

 
• ČTK, SHP. Podpálil se před soudem. Blesk, 16. 5. 2012, roč. 21, č. 114, s. 23 
− fotografie (1): záchranáři odvážejí popáleného muže 
− před budovou soudu v Oslu se polil hořlavinou a zapálil muž 
− neví se, zda jeho čin souvisí s Breivikem 

 
• LEIMER, Ladislav. Tak se skrýval před Breivikem. Blesk, 16. 5. 2012, roč. 

21, č. 114, s. 23 
− fotografie (2): portrét Breivika       

  Marius Hoft schovaný na útesu 
− Marius Hoft přežil vraždění Breivika na Utøye 
− vysvobodili ho záchranáři s lanem 

 
• ČTK, EVAK. Breivikova plastika. Blesk, 30. 5. 2012, roč. 21, č. 126, s. 23 
− Breivik v mládí podstoupil plastiku nosu, aby byl více árijský 

 
• INT, SHP. Breivik je metrosexuál, chtěl být jako Beckham. Blesk, 31. 5. 2012, 

roč. 21, č. 127, s. 15 
− fotografie (2): portrét Breivika       

  portrét Beckhama 
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− podle vypovídajících přátel byl Breivik zženštilý a chtěl vypadat jako David 
Beckham 

− pudroval si nos, prý aby zakryl akné 
 

• ČTK, EVAK. Netrpí psychózou. Blesk, 14. 6. 2012, roč. 21, č. 139, s. 19 
− soudní psychiatři potvrdili, že Breivik netrpí psychózou a za činy je odpovědný 

 
• ČTK, EVAK. Breivik se hájil. Blesk, 23. 6. 2012, roč. 21, č. 147, s. 15 
− Breivik své činy označil za barbarské, ale oprávněné 
− soud skončil, rozsudek bude znám 24. srpna 

 
• ČTK. Spletli si ostrov. Blesk, 14. 8. 2012, roč. 21, č. 189, s. 19 
− Breivika bylo možné zastavit dříve, policie si spletla ostrovy a nejdříve se 

vydala na ostrov Geitøya 
 

• LUH. 21 let, nebo i víc? A Breivik se smál... Blesk, 25. 8. 2012, roč. 21, č. 199, 
s. 15 

− fotografie (5): 4x Breivik v soudní síni      
  vězeňská cela 

− Breivik byl odsouzen k 21 letům vězení 
− Brevik je s výsledkem spokojený, pokud by byl prohlášen za nesvéprávného, 

zdiskreditovalo by to jeho ideologii 
− bude umístěn ve věznici Ila 

 
 
Mladá fronta DNES. Duben, květen, červen, červenec, srpen, září 2012. Ročník 
XXIII. 
 

• ČTK. Breivik: Léčebna je horší než smrt. Mladá fronta DNES, 5. 4. 2012, 
roč. XXIII, č. 82, s. 7 

− Breivik by umístění v psychiatrické léčebně považoval za horší než smrt 
− soud začíná 16. dubna 

 
• ZAH. Breivik je příčetný a může do vězení, zjistili psychiatři. Mladá fronta 

DNES, 11. 4. 2012, roč. XXIII, č. 86, s. 7 
− fotografie (1): Breivik v poutech jde k soudu 
− nový psychiatrický posudek potvrdil, že Breivik je a byl příčetný a je tedy za 

útoky odpovědný 
− po zveřejnění první lékařské zprávy soud nařídil přezkoumání, také kvůli velmi 

kritickým reakcím veřejnosti 
 

• BRENNA, Yngvar. Vrah, nebo zkrat? Mladá fronta DNES, 12. 4. 2012, roč. 
XXIII, č. 87, s. 9 

− norská veřejnost tvrdí, že pokud je Breivik příčetný, nepříčetní jsou ti, kdo jeho 
stav posuzovali 

− dvě protikladné zprávy poskytnou soudu větší prostor pro rozhodování 
− ať soud dopadne jakkoliv, vždy bude někdo s verdiktem nespokojen 
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• KÚDELOVÁ, Kristína. Breivik je u soudu. Skončí ve vězení, nebo v léčebně? 
Mladá fronta DNES, 16. 4. 2012, roč. XXIII, č. 90, s. 6 

− fotografie (3): květiny a svíčky na pevnině blízko Utøyi    
  Breivik na policejní stanici těsně po masakru   
  portrét Breivika 

− v Oslu začal proces s Breivikem, základní otázka je, zda je šílený, nebo příčetný 
− soud bude trvat deset týdnů 
− norská média o něm nepíší jako o vrahovi, ale jako o teroristovi 
− na místě bude až 1500 reportérů z celého světa 
− z mediálního cirkusu jsou již Norové unavení 

 
• DRAŽANOVÁ, Adéla. „Udělal jsem to,“ usmíval se, když ostatní slzeli. 

Mladá fronta DNES, 17. 4. 2012, roč. XXIII, č. 91, s. 1 
− fotografie (1): Breivik se zdviženou pravicí v soudní síni 
− soudní síň byla speciálně vybudovaná pro proces s Breivikem 
− jedná se o nejdůležitější soudní proces v poválečných dějinách 
− ke svým činům se přiznal 

 
• DRAŽANOVÁ, Adéla. Udělal jsem to. Vinu necítím, soud neuznávám. Mladá 

fronta DNES, 17. 4. 2012, roč. XXIII, č. 91, s. 6 
− fotografie (5): 3x portrét Breivika       

   státní zástupkyně Inge Bejer Engh     
   ozbrojený policista před soudní síní 

− přeživší Bjorn Ihler se přišel podívat na začátek soudního procesu s Breivikem 
− Breivik se k činům přiznal, vinu odmítl, stejně jako právní systém Norska 
− když prokurátorka předčítala téměř hodinu obžalobu, Breivik neprojevil žádné 

emoce, plakal jen při sledování jeho protiislámského videa 
− napsal nový manifest, který bude chtít přečíst 
− jeho obhájce Geir Lippestad říká, že by k tomu měl mít příležitost, jako každý 

jiný člověk 
 

• DRAŽANOVÁ, Adéla. Soud, jaký země nezažila. Mladá fronta DNES, 17. 4. 
2012, roč. XXIII, č. 91, s. 7 

− fotografie (2): detail Breivikových očí      
  Breivik s pravicí na hrudi 

− článek se základními otázkami a odpověďmi typu: z čeho je obžalován, co mu 
hrozí, kdo ho soudí, jak dlouho bude soud trvat 

 
• BRENNA, Yngvar. Breivikův případ ukazuje traumata norské společnosti. 

Mladá fronta DNES, 17. 4. 2012, roč. XXIII, č. 91, s. 9 
− Breivik je smířen s tím, že možná skončí doživotně ve vězení 
− obhájce Geir Lippestad upozornil přeživší, ať se během pětidenního projevu 

Breivika obrní 
− veřejnost si myslí, že mediální pokrytí případu bylo přehnaně masivní 
− Norové mají případu dost a chtějí klid 
− na některých zpravodajských serverech jsou filtry 
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• KÚDELOVÁ, Kristína. „Udělal bych to zas. Bez zaváhání“. Mladá fronta 
DNES, 18. 4. 2012, roč. XXIII, č. 92, s. 6 

− fotografie (2): portrét Breivika       
  portrét Indreboa 

− Breivik je na své činy pyšný, vše by udělal znovu 
− jeden ze tří přísedících soudců, Thomas Indrebo, musel být vyměněn, protože na 

Facebooku propagovat trest smrti pro Breivika 
 

• ČTK, ZAH. Breivik tvrdí, že podstoupil „revoluční výcvik“ v Libérii. Mladá 
fronta DNES, 19. 4. 2012, roč. XXIII, č. 93, s. 6 

− fotografie (1): portrét Breivika 
− Breivik prohlásil, že v roce 2002 podstoupil výcvik v Libérii, kde se naučil 

vyrábět výbušniny 
− poprvé vypadal, že je mu soud nepříjemný, obvinil vyšetřovatele, že se ho snaží 

zesměšnit 
− Breivik řekl, že se považuje za militantního křesťana 
− inspirovala ho Al-Kaida, oceňuje její brutalitu 

 
• ČTK. Chtěl jsem zabít celou vládu, tvrdí Breivik. Mladá fronta DNES, 20. 4. 

2012, roč. XXIII, č. 94, s. 6 
− fotografie (1): portrét Breivika 
− Breivik přiznal, že chtěl zabít všechny členy vlády 
− plánoval celkem tři pumové útoky, nakonec dokázal vyrobit jen jednu bombu 

 
• AD. „Nemohli utíkat. To bylo zvláštní“. Mladá fronta DNES, 21.-22. 4. 2012, 

roč. XXIII, č. 95, s. 7 
− fotografie (1): portrét Breivika 
− Breivik u soudu popsal, jak přemýšlel a vraždil na ostrově Utøya 
− než začal mluvit, upozornil, že jeho slova budou strašlivá, ať lidé odejdou, 

všichni zůstali 
− vytvořil si emocionální vakuum, pokud by ho rozbil, zhroutil by se 

 
• MAREŠ, Miroslav. Breivik a Česko Může norský masový vrah inspirovat 
české neonacisty? Mladá fronta DNES, 21.-22. 4. 2012, roč. XXIII, č. 95, s. 
10 

− čin Breivika je přelomovým v dějinách ultrapravicového terorismu 
− v manifestu označil ČR za součást elitní nordické unie, odkud budou 

deportování všichni muslimové 
− manifest přišel i několika Čechům 
− převážná část neonacistů Breivika odmítla 
− do budoucna může být Breivik vzorem pouze pro psychopaty toužící po 

mediální pozornosti 
 

• VODIČKA, Milan. Breivik Norsku katarzi nedopřeje. Mladá fronta DNES, 
24. 4. 2012, roč. XXIII, č. 97, s. 8 

− ke katarzi pro norskou společnost by došlo, pokud by se Breivik zhroutil a 
litoval by činu, což se pravděpodobně nestane 

− Breivik žije ve vlastním světe, a podle něj vždy vyjde ze soudní síně jako vítěz 
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• DRAŽANOVÁ, Adéla. Šel jsem v Praze po Breivikově stopě. Mladá fronta 

DNES, 27. 4. 2012, roč. XXIII, č. 100, s. 7 
− fotografie (1): Jon Magnus na Žižkově 
− v době útoků byl reportér zrovna v Praze, protože před dvěma lety zde Breivik 

sháněl zbraně 
− prošel české obchody se zbraněmi a zjistil, jak je těžké sehnat zbraň na černém 

trhu 
− pokud by Breivik z vězení někdy odešel, někdo by ho podle Magnuse ihned 

zabil 
 

• ČTK. Příbuzný oběti hodil po Breivikovi botu. Mladá fronta DNES, 12.-13. 5. 
2012, roč. XXIII, č. 111, s. 6 

− fotografie (1): portrét Breivika 
− bratr jedné z obětí masakru hodil po Breivikovi v soudní síni botu, byl ze síně 

vyveden 
 

• ČTK, ZAH. Přeživší vzkázala Breivikovi: My jsme vítězi. Mladá fronta 
DNES, 15. 5. 2012, roč. XXIII, č. 113, s. 6 

− Breivik byl poprvé na žádost přeživší vyveden ze soudní síně 
− nedokázala před ním vypovídat, vzkázala mu, že oni jsou vítězi a on prohrál 

 
• iDNES.CZ. Na místě, kde soudí Breivika, se zapálil muž. Mladá fronta 

DNES, 16. 5. 2012, roč. XXIII, č. 114, s. 8 
− před soudem v Oslu se zapálil muž, dle policie Nor 
− skončil v nemocnici s vážným zraněním 
− podle prvních zjištění s Breivikem tento čin nijak nesouvisí 

 
• ČTK. V Norsku vznikne film o Breivikových útocích. Mladá fronta DNES, 

18. 5. 2012, roč. XXIII, č. 116, s. 7 
− norská režisérka Vibeke Lökkeberg chce natočit o Breivikových útocích film 
− již dostala dotaci od norského filmového institutu 

 
• ČTK. Breivik se proti příčetnosti neodvolá. Mladá fronta DNES, 25. 5. 2012, 

roč. XXIII, č. 122, s. 8 
− Breivik potvrdil, že pokud bude označen za příčetného a trestně odpovědného, 

neodvolá se 
− první posudek Breivika považuje za paranoidního schizofrenika, Breivik tento 

posudek označil za vykonstruovaný 
 

• ČTK. Věznice najme lidi, kteří budou Breivikovi dělat společníky. Mladá 
fronta DNES, 1. 6. 2012, roč. XXIII, č. 128, s. 6 

− norská věznice Ila plánuje najmout zaměstnance, kteří budou dělat Breivikovi 
společníky, protože nemůže být v kontaktu se spoluvězni a bude v izolaci 
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• KARÁSKOVÁ, Ivana. Zpověď Češky: Zranil mě Breivik. Mladá fronta 
DNES, 2.-3. 6. 2012, roč. XXIII, č. 129, s. 1+4 

− fotografie (3): portrét Ireny Loyové       
  portrét Breivika       
  centrum Osla po výbuchu 

− Češka přežila explozi v centru Osla, měla zraněnou páteř a několik měsíců 
chodila o berlích 

− zajímá ji, jak dopadne soudní proces s Breivikem 
 

• ČTK, iDNES.CZ. Dejte Breivika do blázince, žádá prokuratura. Mladá fronta 
DNES, 22. 6. 2012, roč. XXIII, č. 146, s. 7 

− fotografie (1): portrét Breivika 
− prokuratura označila Breivika za nepříčetného a chce jej umístit do psychiatrické 

léčebny 
− Breivik si přeje být odsouzen jako trestně odpovědný člověk 
− konečný verdikt bude znám v červnu nebo v srpnu 

 
• DRAŽANOVÁ, Adéla. Nejsem blázen, zopakoval ještě Breivik. Teď si počká 

na verdikt. Mladá fronta DNES, 24. 6. 2012, roč. XXIII, č. 147, s. 6 
− fotografie (2): Sissel Wilsgard bezprostředně po útoku a následně se zašitými 

ranami 
− v Oslu skončilo hlavní líčení v procesu s Breivikem 
− zraněná žena věří, že soud dospěje ke správnému rozhodnutí 
− verdikt bude znám 20. července, nebo 24. srpna a záleží, zda bude prohlášen za 

příčetného 
− obhájce Lippestad musel požádat, aby soud Breivika zprostil viny, přestože je to 

naprosto absurdní 
 

• DRAŽANOVÁ, Adéla. Jak Chálid přišel o pocit bezpečí. Mladá fronta 
DNES, 20. 7. 2012, roč. XXIII, č. 168, s. 6 

− fotografie (4): děti pokládají na zem květiny      
  portrét Breivika       
  mapa Utøyi s popisem Breivikových činů    
  Chálid Ahmed 

− Norové si připomenou první výročí Breivikových útoků 
− Somálec žijící v Norsku Chálid Ahmed měl na Utøye bratra, kterého Breivik 

zastřelil 
− k soudu šel pouze když se probírala pitva jeho bratra 
− Breivik by podle něj měl být v kleci jako zvíře, protože to není člověk 

 
• DRAŽANOVÁ, Adéla. Oslo rok po Breivikově hororu. Mladá fronta DNES, 

21. 7. 2012, roč. XXIII, č. 169, s. 7 
− fotografie (2): koláž 15 portrétů obětí Breivika     

  památník obětem Breivika ve tvaru srdce v centru Osla 
− Norové chtějí udělat vše pro to, aby se společnost nezměnila, zůstala otevřená a 

tolerantní 
− sídlo vlády stále není opraveno, je zakryto plachtami, stále nepadlo rozhodnutí, 

co s budovami bude dál 
− kavárna naproti vládní budově funguje, ale přišla o hosty 
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− před katedrálou přibývají květiny 
− po útocích bylo slyšení neveřejné, samotný soudní proces měl veřejně přístupné 
části 

− norský právní systém soud podle části veřejnosti zvládl a s Breivikem bylo 
zacházeno slušně 

− Jo Nesbo napsal, že Norsko je navždy změněno 
 

• DRAŽANOVÁ, Adéla. „Breivik nás naučil, že demokracie není 
samozřejmost“. Mladá fronta DNES, 23. 7. 2012, roč. XXIII, č. 170, s. 7 

− fotografie (1): premiér Jens Stoltenberg 
− premiér Stoltenberg je přesvědčen, že demokracie a tolerance v jeho zemi 

zvítězily 
− po útocích se stal otcem národa, byl odvážný a odhodlaný 
− nikdy nevyslovil Breivikovo jméno 
− řekl, že zabil spoustu lidí, ale ne norskou společnost, kterou naopak posílil 
− volební preference se nicméně nezměnily 

 
• ZAH. Norové si po roce připomněli památku obětí masakru. Mladá fronta 

DNES, 23. 7. 2012, roč. XXIII, č. 170, s. 7 
− fotografie (1): král Harald a premiér Stoltenberg na vzpomínkové akci v Oslu 
− Norsko si výročí připomnělo pietními akcemi po celé zemi 
− král Harald a premiér Stoltenberg položili před vládní budovu věnec 
− večer se v Oslu konal vzpomínkový koncert, kam dorazilo asi 60 000 lidí 

 
• BRENNA, Yngvar. Rok poté. Norští socialisté Breivika využívají jako bič na 

kritiky. Mladá fronta DNES, 23. 7. 2012, roč. XXIII, č. 170, s. 10 
− Norové s oběťmi soucítí, nemají ovšem moc rádi sociálnědemokratickou stranu, 

která si dění přisvojila 
− většina Norů je přesvědčena o Breivikově příčetnosti 

 
• DRAŽANOVÁ, Adéla. Norské „kdyby“: k útokům Breivika nemuselo dojít. 

Mladá fronta DNES, 14. 8. 2012, roč. XXIII, č. 189, s. 7 
− norská nezávislá vyšetřovací komise potvrdila, že policie a bezpečnostní složky 

selhaly a k útokům nemuselo dojít, nebo mohly být alespoň zastaveny dříve 
− policie reagovala pomalu a nešikovně – neměla vrtulník, přetížila člun, spletla si 

ostrov 
− premiér Stoltenberg vzal odpovědnost za toto selhání na sebe 

 
• ČTK, ZAH. Pusťte Breivika, nebo zaútočíme! Mladá fronta DNES, 15. 8. 

2012, roč. XXIII, č. 190, s. 8 
− norská média a někteří politici dostali dopis, kde pisatel hrozí novými útoky, 

pokud Breivik nebude propuštěn z vězení 
− policie případ vyšetřuje 

 
• NESG. Český Breivik miloval výbuchy! Mladá fronta DNES, 20. 8. 2012, roč. 

XXIII, č. 194, s. 1 
− policisté zatkli v Ostravě muže, který si říkal Breivik a chystal teroristický útok 
− doma u něj našli samopal, stovky nábojů, policejní uniformy a kukly 
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− jeho jméno je Vojtěch Mlýnek 
− v záznamu trestů má již pět záznamů 

 
• ŠTALMACH, Darek. Podivínský kutil, nebo útočník vyrábějící bomby. Mladá 

fronta DNES, 20. 8. 2012, roč. XXIII, č. 194, s. 3 
− fotografie (4): žena ošetřující zraněného po výbuchu v Praze v roce 1990  

  policie vyšetřuje výbuch v Ostravě v roce 1998   
  2x fotografie vybavení muže, který plánoval útok v roce 2012 

− článek pojednávající o bombových útocích v České republice 
− Vojtěch Mlýnek plánoval bombový útok, inspiroval se Breivikem a 

v elektronické komunikaci používal jeho jméno 
− je potřeba nepřehlížet podivíny, nejdříve je odhalí rodina a sousedé, až poté 

policie 
 

• DRAŽANOVÁ, Adéla. Norský den D. Půjde Breivik sedět, nebo se léčit? 
Mladá fronta DNES, 24. 8. 2012, roč. XXIII, č. 198, s. 7 

− fotografie (1): portrét Breivika 
− Norové se dnes dozí rozsudek 
− pokud bude Breivik shledán právně odpovědným, půjde do vězení, v opačném 

případě bude umístěn v psychiatrické léčebně 
 

• LEŠ. Breivik má, co chtěl. 21 let vězení. Mladá fronta DNES, 26. 8. 2012, roč. 
XXIII, č. 199, s. 1 

− fotografie (1): portrét Breivika 
− pět soudců rozhodlo jednomyslně, že si Breivik zaslouží nejvyšší možný trest 
− byl odsouzen k 21 letům odnětí svobody 

 
• ŠTAJCHRTOVÁ, Leona. Breivik: Vinu necítím, ale neodvolám se. Mladá 

fronta DNES, 26. 8. 2012, roč. XXIII, č. 199, s. 6 
− fotografie (2): Breivik při čtení rozsudku      

  Breivik a jeho pozdrav 
− předsedkyně soudu Wenche Arntzen odsoudila Breivika k 21 letům vězení, což 

je maximální trest 
− na verdiktu se pětičlenný soud shodl jednohlasně 
− Breivik trest nepřijal, ale ani se proti němu neodvolal, legitimizoval by tím podle 

něj soud, který neuznává 
− přenos z posledního dne přenášelo mnoho médií 
− majorita norské společnosti je s verdiktem spokojena 

 
• LÉBR, Tomáš. Vzestup a pád masového vraha. Mladá fronta DNES, 26. 8. 

2012, roč. XXIII, č. 199, s. 7 
− fotografie (3): pomník u břehu pevniny naproti ostrovu Utøya   

  2x interiéry věznice 
− Breivik chtěl prosadit své ideály, zájem o něj ovšem brzy utichl 
− místo Breivika uspěl trpělivý postup norské justice 
− mnozí kritizovali, že se k němu zaměstnanci soudu chovají příliš mírně 
− několikrát si stěžoval, že se ho soud snaží zesměšnit 
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• LEŠ. Breivikovo vězeňské apartmá: ložnice, pracovna a minitělocvična. 
Mladá fronta DNES, 26. 8. 2012, roč. XXIII, č. 199, s. 7 

− fotografie (2): 2x interiéry věznice 
− Breivikova věznice vypadá spíše jako tříhvězdičkový hotel 
− Norsko dává na převýchovu vězňů velké množství peněz a proto jsou norské 

věznice velmi komfortní 
− ve věznici Ila lze také studovat a doplnit si vzdělání od základního po univerzitní 
− je zde knihovna, tělocvična i několik obchodů 
− Breivik bude mít k dispozici počítač bez internetu a hodinu vycházek denně 

 
• BRENNA, Yngvar. Příčetné šílenství. Soudci smetli závěry znalců 

pochybujících o svéprávnosti. Mladá fronta DNES, 26. 8. 2012, roč. XXIII, č. 
199, s. 10 

− fotografie (1): Breivik se samopalem 
− mnoha zahraničním pozorovatelům připadá trest 21 let směšný 
− dále článek řeší politickou angažovanost Norska a recyklaci těch samých 

politiků 
 
Právo. Duben, květen, červen, červenec, srpen, září 2012. Ročník 22. 
 

• DPA, VPL. Experti: Breivik trestně odpovědný. Právo, 11. 4. 2012, roč. 22, č. 
86, s. 12 

− druhý psychiatrický posudek prohlásil Breivika za trestně odpovědného 
− posudek má více než 300 stran 
− závěry jsou v protikladu s prvním posudkem 

 
• DPA, ČTK. Experti: V Oslu dnes začne soud s Breivikem. Právo, 16. 4. 2012, 

roč. 22, č. 90, s. 12 
− fotografie (1): portrét Breivika 
− jeho obhájce Lippestad řekl, že má povinnost prezentovat jeho argumenty a bude 

se ptát tak, aby mohl Breivik obhájit své názory 
− prý je realistický a ví, že nebude zproštěn viny 
− dopoledne prvního dne je vyhrazeno na čtení obhajoby 
− Breivik začne vypovídat v úterý a bude na to mít pět dní 
− média Breivikovu výpověď nesmí vysílat 

 
• DPA, ZDF, VPL. Breivik doznal masakr, ale cítí se nevinný. Právo, 17. 4. 

2012, roč. 22, č. 91, s. 1+8 
− fotografie (3): Breivik v soudní síni během svého pozdravu    

  Breivik čeká na zahájení procesu                 
  auto přivážející Breivika do soudní místnosti 

− Breivik se ke svým činům přiznal, necítí se ovšem vinen 
− soud upozornil, že neuznává norské právo a soudkyni obvinil z přátelství se 

sestrou ex premiérky Gro Harlem Bruntlandové 
− řekl, že pracuje jako spisovatel z vězení 
− emoce ukázal u svého propagandistického videa, u kterého se rozbrečel 
− norská televize video pro šokující obsah neodvysílala 
− v Norsku je neobvyklé pořizovat záznamy ze soudních procesů 
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− proces bude trvat deset týdnů 
− existují dva protichůdné posudky Breivikova duševního stavu 

 
• DPA, ZPR, VPL. Experti: Breivik u soudu: Zabíjel bych znovu. Právo, 18. 4. 

2012, roč. 22, č. 92, s. 8 
− fotografie (2): portrét Breivika       

  koláž osmi portrétů Breivikových obětí 
− Breivik pronesl obhajovací řeč, své činy považuje za nejpromyšlenější útok 

spáchaný vlastencem 
− byl motivován dobrem a zaútočil by znovu, protože zločiny proti jeho lidu jsou 

mnohem horší 
− své činy považuje za kruté, ale také za nutné 
− přihlásil se ke skupině Templářských rytířů 
− žádal o uznání jeho neviny 
− příbuzní obětí si stěžovali na příliš dlouhý projev Breivika, který si připravil 

třináct stran výpovědi 
 

• VPL. Vystresovaná žalobkyně si dodávala sílu kávou. Právo, 18. 4. 2012, roč. 
22, č. 92, s. 8 

− fotografie (1): plánek soudní síně 
− prokurátorka Inga Bejer Engh se těšila, až soud začne, a opadne z ní stres 
− dala si kávu, která ji dokáže postavit na nohy 

 
• DPA, ČTK, VPL. Breivik chce buď trest smrti, nebo svobodu. Právo, 19. 4. 

2012, roč. 22, č. 93, s. 12 
− fotografie (1): Breivik a jeho obhájce Geir Lippestad 
− Breivik řekl, že by za útoky měl být buď odsouzen k smrti, nebo osvobozen 
− 21 let vězení je podle něj směšné 
− nelíbilo se mu, že se ho soud snaží zesměšnit 

 
• DPA, VPL. Bývalé premiérce jsem chtěl uříznout hlavu. Právo, 20. 4. 2012, 

roč. 22, č. 94, s. 12 
− Breivik vypověděl, že premiérce Gro Harlem Bruntlandové chtěl uříznout hlavu 

a natočil to 
− mladé chtěl nahnat do vody a doufal, že se utopí 
− chtěl zaútočit na více cílů v Oslu, ale podařilo se mu sestrojit pouze jednu 

bombu 
− poprvé vypustil svůj pozdrav po stížnostech přeživších a příbuzných obětí 

 
• DPA, VPL. Breivik se omluvil jen obětem, které si prý nezadaly s politikou. 

Právo, 24. 4. 2012, roč. 22, č. 97, s. 8 
− fotografie (1): portrét Brevika 
− Breivik se u soudu omluvil pouze obětem a pozůstalým, kteří nebyli politicky 

angažovaní 
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• UHL, Petr. V čem se Evropa může učit od Norů. Právo, 25. 4. 2012, roč. 22, č. 
98, s. 6 

− jedná se o největší vraždění v Evropě od druhé světové války 
− Norsko řešilo, zda soud přenášet v TV 
− svobodný přístup veřejnosti k soudu je jedním z principů demokracie 
− média v Norsku nedala Breivikovi příležitost šířit své názory 
− v ČR byly také neveřejné soudy, například případ justiční mafie 

 
• DPA, ZDF, VPL. Norové zpívali Breivikovi nenáviděnou píseň. Právo, 27. 4. 

2012, roč. 22, č. 100, s. 11 
− fotografie (1): šéf norských mladých socialistů promlouvá k davu v Oslu 
− zhruba 40 000 mladých lidí se sešlo v centru Osla a protestovali proti Breivikovi 
− zpívali píseň Děti duhy, kterou Breivik označil za příklad vymývání mozků 
− na ostrov Utøya Norové přinesli další stovky květin, svíček a plyšových hraček 

 
• ČTK, ZR. Příbuzný jedné z obětí hodil u soudu po Breivikovi botu. Právo, 

12.-13. 5. 2012, roč. 22, č. 111, s. 12 
− příbuzný jedné z obětí hodil v soudní síni po Breivikovi botu, která zasáhla jeho 

obhájkyni 
− muž byl ze soudní síně vyveden 

 
• CNN, ČTK, POK. Před soudem s norským masovým vrahem se pokusil upálit 

muž. Právo, 16. 5. 2012, roč. 22, č. 114, s. 13 
− fotografie (1): záchranáři nakládají popáleného muže do sanitky 
− muž se polil hořlavinou a zapálil se 
− podle dostupných informací nemá tento pokus o upálení se nic společného s 

Brevikem  
 

• DPA, VPL. Mám lepší život, řekla Breivikovi jeho oběť. Právo, 25. 5. 2012, 
roč. 22, č. 122, s. 9 

− přeživší Muhammad Hádí Hámid řekl, že přestože je po amputacích, má lepší 
život než Breivik 

− během útoků si myslel, že je v Iráku, ne v Norsku 
 

• DPA, BBC, VPL. Obžaloba chce Breivika na doživotí v léčebně. Právo, 22. 6. 
2012, roč. 22, č. 146, s. 12 

− fotografie (1): Breivik a Lippestad v soudní síni 
− prokurátor Svein Holden požádal soud, aby byl Breivik umístěn v psychiatrické 

léčebně 
− Breivik si nepřeje být označen za nesvéprávného 
− obžaloba se od začátku přiklání k jeho nepříčetnosti 
− soud má k dispozici dva protikladné posudky 

 
• DPA, VPL. Soud s Breivikem skončil, rozsudek padne až v srpnu. Právo, 23.-

24. 6. 2012, roč. 22, č. 147, s. 15 
− soud s Breivikem skončil přesně 11 měsíců po událostech 
− Breivik měl 45 minut proslov, během kterého mnoho lidí ze soudní síně odešlo  
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• DPA, VPL. Norsko postaví léčebnu pro Breivika – ve vězení. Právo, 29. 6. 
2012, roč. 22, č. 152, s. 9 

− Breivik každopádně zůstane ve věznici Ila 
− pokud by byl shledán nepříčetným, psychiatrické oddělení se zde uzavře a 

přizpůsobí jen pro něj 
− rozsudek bude znám 24. srpna 

 
• PLESNÍK, Vladimír. Norsko si rok po Breivikově řádění jen zvolna hojí těžké 

rány. Právo, 21.-22. 7. 2012, roč. 22, č. 169, s. 11 
− fotografie (1): policista sundává u soudu Breivikovi pouta 
− výpovědi přeživších 

 
• DPA, BBC, VPL. Norové si připomněli Breivikovy oběti. Právo, 23. 7. 2012, 

roč. 22, č. 170, s. 11 
− fotografie (1): lidé sklánějící se nad květinami a svíčkami 
− fotočlánek 

 
• BBC, DPA, ČTK. Oslo k Breivikovi: Masakru šlo předejít. Právo, 14. 8. 2012, 

roč. 22, č. 189, s. 9 
− policie v kauze Breivik těžce chybovala, mohla ho zatknout ještě před útokem 
− orgán zřízený vládou vypracoval zprávu o 500 stranách, kde potvrzuje, že 

policie pochybila 
 

• VPL. Dnes se očekává rozsudek nad Breivikem. Právo, 24. 8. 2012, roč. 22, č. 
198, s. 10 

− fotografie (1): portrét Breivika 
− dnes soud vynese rozsudek 
− Norové v centru Osla nechávají lístečky s textem „za mříže“ 
− Breivik řekl, že léčebna by pro něj byla horší než smrt 

 
• BBC, DPA, ČTK. Breivik dostal 21 let, za mřížemi ale může zůstat doživotně. 

Právo, 25.-26. 8. 2012, roč. 22, č. 199, s. 9+14 
− fotografie (2): Breivik se zdviženou pravicí      

  Breivik a jeho advokát Torde Jondet 
− Breivik byl odsouzen k 21 letům vězení s možností prodloužení 
− odmítl se odvolat, protože by tím legitimizoval norský soud 
− lidé si oddechli, rozsudek přenášely živě některé televizní stanice 
− uvězněn bude ve věznici Ila 
− ve věznici chce psát knihy a studovat 

 
• UHL, Petr. Norsko pomáhá Evropě. Právo, 27. 8. 2012, roč. 22, č. 200, s. 6 
− trest smrti v Norsku byl zrušen v roce 1979 
− -Norové z procesu vyšli se ctí 

 
• DPA. Breivikovi žalobci se proti trestu neodvolají. Právo, 27. 8. 2012, roč. 22, 
č. 200, s. 11 

− prokuratura proti rozsudku nepodá odvolání 
− Breivik se odvolávat také nebude 


