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Anotace (abstrakt) 

Cílem disertační práce je popsat a porovnat způsob, kterým denní tisk v komunistickém 

Československu informoval o dopravních a průmyslových nehodách, k nimž došlo 

v západním a východním bloku, a zachytit vývoj a proměny zpravodajského pokrytí. 

V analytické části je analyzováno mediální pokrytí převážně párů podobných událostí 

v krátkém časovém úseku (rozmezí několika let), přičemž k jedné události vždy došlo 

v západním bloku, ke druhé ve východním. Teoretická část práce se zabývá negativitou 

z pohledu mediálních studií i jiných společenských věd. 

Abstract 

The aim of the dissertation „Accidents and Disasters in the Totalitarian Media“ is to describe 

and compare the way how daily press in communist Czechoslovakia informed about 

transport and industrial accidents that happened in Eastern and Western Bloc. In the 

practical part, the media coverage of pairs of similar accidents that happened in a short time 

period (one in Eastern Bloc, the other in Western Bloc) will be analysed. The theoretical part 

deals with negativity from the view of media studies as well as other social sciences. 
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Při uvažování, proč nás negativní události dodnes děsí i fascinují, se nemohu zbavit jedné 

představy. Vidím tlupu pravěkých lidí, shromážděných v bezpečí ohně. Jsou semknuti 

dohromady a vyděšeni tím, co v nich i v dálce stále ještě rezonuje: jeden z členů tlupy byl 

odvlečen do tmy šelmou, a zdálky ještě doznívá křik umírajícího. Ti, kteří přežili a zůstali, jsou 

ochromeni hrůzou a strachem. Zároveň v nich však možná rezonuje i něco dalšího, mnohem 

příjemnějšího: úleva, že zlo je pro tuto noc snad nasyceno; úleva, že ONI přežili. 

(T. Šírová) 

 

Měla jsem známého, který často cestoval do oblastí, kde docházelo k teroristickým útokům, 

a často vyhledával informace o následcích teroristických činů. Zacházel přitom až do 

morbidních podrobností, zajímalo jej, jaká zranění oběti utrpěly a v jakém stavu byla jejich 

těla. Když jsem se jej zeptala, proč jej tyto podrobnosti zajímají, odpověděl, že chce vědět, 

co ho může čekat. 

(T. Šírová) 

 

- Jak vysvětlují Galtung a Rugeová zdůrazňování negativity jako zpravodajské hodnoty?  

- Lidi přitahují negativní události, protože mají podvědomě rádi zlo.  

Když jej nemůžou konat, rádi si o něm alespoň přečtou. 

(odpověď studentky na otázku v průběžném testu  
z předmětu Sociologie zpravodajství, vyučovaného na FSV UK) 

 

 

Povídejte, přehánějte. Člověka to potěší, když slyší o neštěstí druhejch. 

(rčení jednoho z vyučujících na gymnáziu, kde studovala autorka této práce) 
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Úvod 

Disertační práce, kterou držíte v rukou, představuje výsledek mého dlouholetého pátrání 

po kořenech lidského zájmu o negativní události, a také výsledek praktické aplikace tohoto 

bádání. Již od bakalářského studia se zabývám úzkým výsekem negativních událostí, navíc 

zasazených do specifického kontextu českých a československých dějin – technogenními 

haváriemi v období vlády komunistického režimu. Práce vychází ze dvou kvalifikačních prací 

obhájených na FSV UK: z diplomové práce „Letecké a železniční nehody v ČSSR a ČR v letech 

1960–2008 v denním tisku“ (2011) a z rigorózní práce „Letecké a železniční nehody 

československých provozovatelů v letech 1948-1989 v denním tisku“ (2015). 

Technický pokrok byl pro komunistické režimy vždy určitou chloubou. Selhání techniky či 

lidského faktoru mohlo tento pozitivní obraz výrazně dehonestovat. Poté, co z výzkumu 

provedeného k diplomové práci vyplynulo, že na zpravodajské pokrytí mělo vliv i to, zda šlo 

o východní či západní techniku, jsem se rozhodla provést obsáhlou komparaci pokrytí 

zahraničních nehod, z nichž k některým došlo v západním bloku, k jiným ve východním. 

Základním předpokladem je, že komunistický režim věnoval událostem ve východním bloku 

méně pozornosti nebo je omlouval jako jednotlivé, náhodné nehody, kdežto u nehod v bloku 

západním o nich informoval obsáhleji nebo poukazoval na dlouhodobé problémy v daném 

oboru. Tento rozdíl mohl v některých obdobích polevovat – předpokladem je, že se tak dělo 

v 60. letech a částečně také v letech osmdesátých. 

Aktuální stav výzkumu  

Způsob, jakým komunistický režim v Československu informoval o negativních 

událostech a konkrétně technogenních haváriích, nepatří k příliš zmapovaným tématům 

a neexistuje k němu odborná literatura. Na FSV UK a jiných vysokých školách byly obhájeny 

kvalifikační práce, které se zabývají mediálním pokrytím rozsáhlých nehod, jako byla jaderná 

havárie v Černobylu, atentát na letoun Pan Am nad Lockerbie a podobně. Existují také práce, 

zaměřené na negativitu v totalitních médiích. Předložená disertační práce se od dosavadních 

prací liší tím, že provádí komparaci párů podobných událostí a sleduje vývoj zpracování 

tohoto tématu v celém období vlády komunismu v Československu. 
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Tematické a historické vymezení práce 

Práce zasahuje do všech tří oblastí mediálních studií – věnuje se jak mediální produkci, 

tak obsahům i publikům a účinkům. Teoretické kapitoly se věnují negativním obsahům 

v historii a kultuře (kapitola 1), motivaci člověka ke konzumaci negativních obsahů (kapitola 

2) a konečně negativním obsahům pohledem mediálních studií (kapitola 3). Čtvrtá kapitola 

představuje přechod mezi teoretickou a analytickou částí práce, vytyčuje metodologický 

rámec a popisuje použitou výzkumnou metodu (kombinace metod kvantitativních 

a kvalitativních, zejména však narativní analýza a historická srovnávací analýza). Pátá, 

analytická kapitola, se zabývá zpravodajským pokrytím vybraných událostí – konkrétních 

technogenních havárií. Šestá kapitola pak shrnuje výsledky analýz a snaží se jimi potvrdit 

nebo naopak vyvrátit platnost teorií a hypotéz, uvedených v teoretických kapitolách.  

„Záběr“ práce se s přibývajícími kapitolami zužuje. V úvodních kapitolách se zabývám 

negativními obsahy a událostmi obecně, poté přistupuji k negativním obsahům a událostem 

v kultuře, médiích a v totalitních režimech, a až v závěrečných analytických kapitolách 

se věnuji hlavnímu tématu práce – konkrétním technogenním haváriím v dobovém denním 

tisku. Domnívám se, že toto široké pojetí práce může být i určitým přínosem pro další autory, 

kteří se podobnými tématy budou zabývat v budoucnosti. Široká teoretická základna 

a metodologický úvod mohou poskytnout podklady i pro další autory, kteří se budou věnovat 

problematice negativních obsahů nejen v obdobích totality, nejen v oblasti médií a nejen 

se zaměřením na nehody a katastrofy.  

V teoretických kapitolách se práce zabývá negativními událostmi a negativními obsahy 

obecně. V částech, kde vycházím z odborné psychologické, sociologické, filosofické 

či teologické literatury, dochází nejčastěji k redukci „negativních událostí“ na smrt, utrpení, 

případně zkázu a destrukci. Jedná se o nejčastější a nejsnáze pochopitelné důsledky 

negativních událostí a také se jim věnuje dostatečné množství odborných zdrojů.  

Pro účely analytické práce jsem zvolila velmi úzký výsek negativních událostí – 

technogenní havárie. Jedná se o nehody a havárie vzniklé neúmyslně v průmyslovém 

provozu, v oblasti dopravy a vojenské techniky. Mírně z tohoto rámce vybočují pouze tři 

dvojice leteckých nehod, u nichž byl příčinou atentát nebo sestřelení. Právě u těchto událostí 

však lze předpokládat značně rozdílný postoj k událostem na straně bloku východního 

a západního, proto byly v analýze ponechány. 
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Odklon od schváleného projektu disertační práce 

Předložená práce se v některých aspektech liší od schváleného projektu. Obecně lze říci, 

že teoretická část práce oproti plánu klade větší důraz na jedince, jeho motivaci a možné 

důsledky přijímání negativních obsahů, než na teorie týkající se mechanismů produkce 

těchto obsahů. Původní otázka, která mne provázela celým studiem, zněla „proč nás 

negativní obsahy zajímají“, nikoli „jak média zacházejí s negativitou“. Domnívám se totiž, 

že kořeny lidského zájmu o negativní události je nutné hledat v hlubinách lidské přirozenosti 

a duše – kdyby člověka tyto věci nezajímaly, nevěnovala by se jim média s takovou 

intenzitou. Média pouze využívají pradávného lidského zájmu o negativní obsahy, na který 

se  pokusím poukázat v první kapitole. 

Jsem přesvědčena, že příčiny lidského zájmu o negativní události a obsahy jsou 

nadčasové a změna mediálního či politického systému je příliš neovlivní.  Budu tedy 

prezentovat především teorie vycházející z psychologie, které podle mne představují 

nadčasový teoretický koncept, který není vázán na konkrétní politickou situaci. Méně 

se budu věnovat konceptům z oblasti kritických teorií médií a kulturálních studií. Nevyužiji 

také některé studie z angloamerického prostředí, které se zabývají konkrétními vztahy médií, 

soukromých společností a negativních událostí. 

V úvodních kapitolách se může zdát, že práce až příliš klade důraz na teorie vycházející z  

náboženství a křesťanství. Jsem však přesvědčena, že i když evropskou společnost 

20. a 21. století v žádném případě nelze označovat za religiózní, stále vychází z antických 

a křesťanských tradic a pojetí morálky. Nebudu však zastírat, že to má i osobní důvod – déle 

než rok jsem se věnovala studiu evangelické teologie na ETF UK. Během něj jsem nabyla 

přesvědčení, že právě pro negativní události (a vyrovnávání se jedince či společnosti s nimi) 

je určitý duchovní přesah typický, což ostatně potvrzují i někteří psychologové. 

Práce klade důraz na mýtus, archetypy, příběh a podobně. V původním záměru práce 

se tato témata měla objevit pouze okrajově, avšak během studia odborné literatury jsem 

se s uvedenou problematikou setkávala téměř neustále. Mýtus a příběh a jeho role v životě 

společnosti i jedince se objevovaly nejen v psychologické literatuře, ale i v literatuře z oblasti 

mediálních studií. Rozhodla jsem se tedy udělat z problematiky mýtu a příběhu jakousi 

„vodicí nit“, vinoucí se celou prací od prvních kapitol až po závěrečnou analytickou část, kde 

je analýza mytologických motivů a postav využita jako jeden z nástrojů kvalitativní analýzy. 
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1. 

Negativní události a obsahy  

v historii a kultuře 

Cílem této kapitoly je poukázat na to, že negativní události a obsahy jsou 

neodmyslitelnou součástí lidské civilizace a kultury snad odjakživa. Měnil se pouze pohled 

na tyto události – zda byly chápány jako nezbytná nutnost, jako logický důsledek nějakého 

činu (například jako trest), jako prostředek zábavy a zisku. V následujících částech se budu 

postupně věnovat některým známým výskytům negativních obsahů v kultuře, dobovým 

souvislostem a možným funkcím. Historický přehled se záměrně nezabývá nejmodernějšími 

dějinami, ale končí 20. stoletím a totalitními režimy, na něž je tato práce zaměřena.  

1.1 Pravěk: Negativní událost a čin jako nevyhnutelná nutnost 

Negativní události, především smrt a utrpení (a tím také vyrovnávání se s nimi), byly 

součástí lidské civilizace od jejího prvopočátku – od okamžiku, kdy se vlastně člověk stal 

člověkem. Pro to, aby se člověk definitivně odlišil od svých zvířecích předků, totiž podle 

některých odborníků není rozhodující jenom jeho schopnost vyrábět nástroje a rozdělávat 

oheň: „Člověk je konečný produkt rozhodnutí, které bylo přijato ‚na počátku věků‘: totiž 

rozhodnutí zabíjet, abychom mohli žít. Hominidům se podařilo překonat své ‚předky‘ tím, 

že se stali masožravci. (...) Lov rozhodl o rozdělení práce podle pohlaví a posílil tak 

‚hominizaci‘, neboť u šelem či jiných druhů živočišného světa podobný rozdíl neexistuje,“1 

uvádí rumunský historik a religionista Mircea Eliade.  

Eliade však vzápětí zdůrazňuje jednu věc: samotné zabíjení člověku nepůsobilo radost, 

lovec naopak se svou kořistí cítil určitou spřízněnost: „‚Mystická solidarita‘ mezi lovcem 

a jeho oběťmi se zjevuje při samotném aktu zabití; prolitá krev je ve všem všudy podobná krvi 

lidské. ‚Mystická sounáležitost‘ s lovenou zvěří odhaluje konec konců spřízněnost mezi 

lidskými společnostmi a živočišným světem. Zabít ulovené či později domácí zvíře se rovná 

‚obětování‘, během něhož jsou tyto oběti vzájemně záměnné.“2 Zabíjení, lov a smrt byly 

něčím nezbytným, ale přitom až posvátným a rozhodně ne obvyklým. Snad i proto se 

objevovaly jako náměty i v umění, například na nástěnných malbách.  

                                                      
1 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I. Praha : Oikonoyenh, 1995. s. 18.  
2 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I. Praha : Oikonoyenh, 1995. s. 18-19.  
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Rakouský psycholog Erich Fromm, který se zabýval lidskou agresivitou, také podotýká, že 

lov ještě nutně nerovná se agresi nebo potěšení ze zabíjení či utrpení, naopak. „Existují určité 

přímé údaje o životě prehistorického lovce, zachované ve zvířecích kultech, které ukazují, že 

mu chyběla údajná vrozená destruktivita. Mumford upozornil na to, že v jeskynních malbách, 

které líčí život prehistorického lovce, se nenajdou žádné boje mezi lidmi.“3 Pravěký člověk byl 

podle Fromma byl vystaven natolik těžkým životním podmínkám, že musel spolupracovat, 

aby přežil. Války v podstatě neexistovaly: „Většina primitivních společností nebyla schopna 

vést válku, protože válka předpokládá vysokou úroveň koncepčnosti. Většina primitivních 

společností si ani nedovedla představit, jak by se dalo zorganizovat dobytí sousedního území. 

Většina válek mezi primitivy je pouhá ozbrojená rvačka,“4 uvádí Fromm. 

Kontakt se smrtí a utrpením však v pravěkém člověku vyvolával silné reakce. Už u zvířat 

se objevují emoce smutku po úmrtí blízkého zvířete nebo pána. U člověka s jeho schopností 

představivosti a fantazie toto nejspíše vedlo ke vzniku útěšné představy o nesmrtelné duši 

a posmrtném životě. Úmrtí příslušníka kmene či tlupy aktivovalo ostatní k vynaložení 

poměrně velkého úsilí při pohřbu a přimělo je uložit s nebožtíkem do hrobu nástroje, ozdoby 

a jiné cenné předměty, které mohl potřebovat ve svém posmrtném životě.5  

Smrt, ačkoli byla běžnou součástí života, byla také něčím výjimečným, podobně jako 

narození. Obojí spolu do značné míry souviselo v náboženských představách a mýtech, podle 

Eliadeho zejména později v souvislosti s objevem zemědělství: „Jeden dosti rozšířený námět 

vysvětluje, že hlízy a ovocné stromy (banánovníky, kokosové palmy atd.) se zrodily 

ze zabitého božstva. Nejslavnější námět pochází ze Seramu, jednoho z ostrovů Nové Guineje: 

z rozkouskovaného a pohřbeného těla Hainuwele, mladé polobohyně, vyrostly nové, do té 

doby neznámé rostliny, především hlízy. (...) Násilná smrt Hainuwele není jen ‚tvůrčí‘ smrtí, 

umožňuje současně bohyni, aby byla neustále přítomna v životě lidí, ba dokonce i v jejich 

smrti. (...) Všechny odpovědné aktivity (obřady pohlavní dospělosti, oběti zvířat či lidské oběti, 

kanibalismus, pohřební obřady atd. jsou vlastně založeny na připomenutí této prvotní vraždy. 

(...) Pro paleozemědělce mýtus o prvotní vraždě bezpochyby ospravedlňuje krvavé rituály, 

jako je lidská oběť či kanibalismus.“6  

                                                      
3 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 143. 
4 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 153. 
5 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I. Praha : Oikonoyenh, 1995. s. 24. 
6 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I. Praha : Oikonoyenh, 1995. s. 49-50. 
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Z výše uvedeného jednoznačně plyne, že určitá míra násilnosti a krutosti i vůči ostatním 

lidem se objevovala už i v pravěku a reflektovala ji i kultura – ať už formou výtvarného 

umění, či ústně předávaných mýtů. Nedocházelo k tomu však zbytečně, „pro radost“ z cizího 

utrpení, ale šlo v podstatě o nutnost – bez oběti by nebyla odměna (nebo usmíření 

rozhněvaného božstva), bez smrti by nebyl život.  

 

1.2 Starověk: Negativní událost a čin jako prostředek zisku a moci; 
trest a oběť 

Podle Ericha Fromma dochází k výraznému nárůstu lidské agresivity na přelomu pravěku 

a starověku, v době, kdy se lidé začali usazovat na jednom území a živit se téměř výhradně 

zemědělstvím a pastevectvím. „Sběrači, primitivní lovci a zemědělci jsou nejméně bojechtiví. 

Čím výše jsou zemědělci a pastevci rozvinutí, tím jsou bojechtivější." (Q. Wright, 1965.) Toto 

zjištění mluví pro předpoklad, že bojechtivost není způsobena vrozenými lidskými instinkty, 

které se projevují v nejprimitivnějších formách lidské společnosti, ale že jde o funkci vývoje 

lidské civilizace.“7 Lidská populace narůstala, docházelo k dělbě práce a k odklonu 

od matriarchátu k patriarchátu. Přibližně ve čtvrtém století před Kristem začínají vznikat 

první města a s nimi jasná hierarchická struktura a vznik tříd. Dochází k využívání lidské práce 

coby kapitálu, což Fromm jakožto stoupenec marxismu klade do přímého vztahu s nárůstem 

agresivity, útočnosti a surovosti: začaly se objevovat „výboje, které představovaly nezbytnou 

rekvizitu akumulace společenského kapitálu, potřebného k dokončení městské revoluce.“8 

Zatímco dříve tedy byly negativní činy činy jednotlivce či malé skupiny, kteří je vykonávali 

z nutnosti vlastního přežití, nyní se podle Fromma schopnost či ochota páchat „nadbytečné“ 

násilí stává předpokladem, jak získat větší majetek či moc. Účel světí prostředky a agresivita 

se tedy stává prostředkem, jak dosáhnout lepších životních podmínek.  

Zároveň však bylo nutné vymezit násilným tendencím jasně dané hranice a nedovolit, 

aby způsobovaly rozvracení společnosti a hierarchie. Vznikají tedy první zákoníky, které 

zbytečné a neinstitucionalizované násilí trestají – obvykle velmi krutě. Negativní činy a jejich 

následky jsou vnímány nejednoznačně. Mohou být potrestány, pokud se jedinec proviní proti 

zákonům či zvykům, nebo naopak ceněny, pokud jsou součástí obětního rituálu či války. 

                                                      
7 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 153. 
8 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 165. 
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Negativní činy a události v mýtech a náboženství 

Porozumění světu kolem sebe starověký člověk obvykle získával pomocí příběhů a mýtů. 

Jejich funkcí je kromě vysvětlení vzniku světa a podmínek, které v něm panují, a zejména 

„zjevit příkladné vzory všech ritů a všech významných lidských činností.“9 Mýtus tedy 

poskytuje určitý „návod pro život“, a protože důležitou a neodmyslitelnou součástí života 

jsou i negativní události, stávají se jedním ze zásadních mytologických motivů. 

S negativními činy a událostmi zásadně pracují rozvíjející se náboženské systémy – 

božské bytosti na tyto činy reagují (a doplňují a potvrzují tak fungování „pozemské“ 

spravedlnosti), vyžadují je nebo je samy aktivně konají. I božské bytosti a jejich vůli poznával 

starověký člověk často prostřednictvím příběhů a mýtů. 

Ve starověku se asi nejčastěji objevuje mýtus o hrdinovi (který si své hrdinství vybojoval 

z velké části právě ve válkách – jako příklad lze uvést antické hrdiny Achilla, Odyssea atd.). 

Někdy bývá propojen s příběhem o dobrovolném utrpení a sebeobětování.10 Často jde 

o božskou nebo polobožskou bytost, případně člověka s královským původem, který se 

obětuje nebo trpí pro dobro jedince či lidstva.  Uvést lze příklady z řecké mytologie – ať už se 

jedná o Antigonu (která neuposlechla rozkazu krále a pohřbila svého padlého bratra, čímž 

splnila vůli bohů, ale byla králem, svým strýcem, potrestána, zazděna a následně spáchala 

sebevraždu) nebo o poloboha Prométhea, který se vzepřel vůli bohů, když lidem přinesl oheň 

(který jim bohové odebrali jako trest za pokus obelstít božstvo a „ošidit“ je na zvířecích 

obětech). Následně byl za svou opovážlivost přikován ke skále a každodenně trýzněn orlem, 

který mu kloval játra. Lidstvo bylo potrestáno příchodem ženy Pandory, která ze zvědavosti 

otevřela svou skříňku plnou utrpení, neštěstí a zla a tím je vypustila do světa. (Mýtus zde 

opět má vysvětlovací funkci – zde objasňuje příčinu negativních jevů ve světě.)  

Požadavkem bohů může být i spáchání negativního skutku – krvavá oběť či vražda. 

Ta v mnohých starověkých kulturách nebyla chápána jako čistě negativní čin. Negativní 

skutek pak funguje jako určitá zkouška, která má za cíl prokázat oddanost nebo statečnost 

„zkoušeného. Postupně se však tento přístup mění – lze to ilustrovat starozákonním 

příběhem o Abrahámovi a jeho synu Izákovi, jehož si Bůh vyžádal jako lidskou oběť.11 

                                                      
9 ELIADE, Mircea. Mýtus a skutečnost. Praha : Oikoymenh, 2011. s. 12. 
10 Asi nejvýraznějším příběhem o sebeobětování je příběh, na němž je postaveno křesťanství a západní kultura 
vůbec – biblický příběh Ježíše Krista. Ten však bude podrobněji rozebrán v části věnované středověku, pro který 
má křesťanství zcela klíčový význam. 
11 BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha : Česká biblická společnost, 2009. s. 41. (Gn 21) 
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V poslední chvíli však svou vůli změnil a judaismus se pak od lidských obětí odvrací: „Ať se 

u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm (...). Každého, 

kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, 

před tebou vyhání ony pronárody.“12  

Bohové od lidí vyžadují určité chování – dodržování pravidel, přinášení obětí a podobně. 

Pokud lidé požadavky plní, jsou odměňováni a daří se jim dobře; pokud nikoli, jsou trestáni. 

Velmi známý příklad trestu lze nalézt v biblické starozákonní knize Genesis, hned v prvních 

částech o prvních lidech. Adam s Evou jsou potrestáni vyhnáním z ráje za to, že porušili zákaz 

Boha a ochutnali plody ze zakázaného stromu. Jejich syn Kain je později potrestán za vůbec 

první násilný čin vylíčený v Bibli – za vraždu svého bratra Ábela.13  

Psycholog Edward Edinger uvádí, že lze nalézt mnoho paralel mezi dvěma starověkými 

příběhy – biblickým příběhem o Adamovi a Evě a antickým mýtem o Prométheovi. „Zeus 

odnímá oheň, Jahve zapovídá plody ze stromu poznání. Obojí, ovoce i oheň, symbolizuje 

vědomí, které vede k určitému stupni autonomie a nezávislosti na bohu. Tak jako Prométheus 

krade oheň, kradou Adam a Eva ovoce navzdory Božímu zákazu. V obou případech je spáchán 

úmyslný čin namířený proti vládnoucí autoritě. Tímto trestným činem je získání vědomí, což je 

v obou mýtech symbolizováno jako zločin následovaný trestem. Prométheus je stižen nehojící 

se ranou a Epimétheovi (Prométheův bratr, pozn. aut.) se dostalo Pandóry s veškerým 

obsahem její skříňky. Nehojící se zranění odpovídá vyhnání ze zahrady Eden, jež je také cosi 

jako rána. Bolest, dřina a utrpení, které vypustila na svět Pandóra, jsou totožné s dřinou, 

utrpením a smrtí, se kterými se setkali Adam a Eva po opuštění ráje.14 

V Bibli najdeme i jeden z nejvýraznějších a nejrozšířenějších starověkých ztvárnění 

negativní události, příběh či mýtus o potopě světa. „Mýtus o potopě je téměř všeobecně 

rozšířený, je doložen ve všech světadílech (byť v Africe jen vzácně) a na různých kulturních 

úrovních. Některé varianty vznikly pravděpodobně v důsledku šíření mýtu nejprve 

z Mezopotámie a pak z Indie. Je také možné, že podnětem k bájným vyprávěním se stala 

jedna i více diluviálních katastrof. (...) V mnoha variantách dochází k potopě v důsledku 

‚hříchů‘ (či rituálních provinění) lidí; jindy potopa vyplyne pouze z přání nějaké božské bytosti 

                                                      
12 BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha : Česká biblická společnost, 2009. s. 196. (Dt 18:12-13) 
13 BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha : Česká biblická společnost, 2009. s.27. (Gn 3-4) 
14 EDINGER, Edward F. Já a archetyp: Individuace a náboženská funkce psýché. Brno : Nakladatelství Tomáše 
Janečka, 2006. s. 33. 
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zahubit lidstvo.“15 Mýtus o potopě opět potvrzuje těsné propojení zkázy a smrti 

se znovuzrozením a růstem: poté, co je svět očištěn od špatného či zchátralého, může být 

znovu stvořen a obnoven.16 

Gladiátorské hry 

Na sklonku starověku, konkrétně ve starověkém Římě, se také prosazuje první skutečné 

využívání násilí a smrti pro pobavení veřejnosti – gladiátorské zápasy. Ty se vyvinuly 

z antických pohřebních rituálů a největší obliby dosáhly na přelomu letopočtů – přibližně 

mezi 1. st. př. Kr. až 2. stol. po Kr. Tehdy se z nich stal oblíbený prostředek zábavy. „Téměř 

každé středně velké město mělo amfiteátr, kde se s jistou pravidelností organizovaly hry. 

Chodili se na ně dívat lidé ze všech vrstev obyvatelstva. Císaři tato představení propagovali a 

využívali je k demonstraci svého sepětí s lidem všude v říši, ale především k tomu, aby dali 

najevo, že jejich moc nad lidmi i zvířaty je takřka neomezená.“17 Pořádání gladiátorských her 

také pomáhalo k udržování stability a klidu v římské říši18 – dokládá to mimo jiné i známý 

výrok satirika Iuvenalia o tom, že římskému lidu stačí pouze „chléb a hry“. Účastí na 

gladiátorských hrách také publikum nabývalo určitého pocitu moci, který jinak v běžném 

životě nezakoušelo. Císař nebo jiný vedoucí her se v situaci, kdy byl jeden z gladiátorů 

poražen, „obrátil na publikum. Byla to výjimečná situace – kdy bral vážně na vědomí názor 

lidu a kdy mohli diváci nadšenými výkřiky nebo vyjádřením nechuti dát najevo svůj názor.“19 

Aktéry gladiátorských zápasů se nejčastěji stávali otroci a váleční zajatci, ale také 

odsouzení zločinci. Profesionální gladiátoři procházeli dlouhým výcvikem v gladiátorských 

školách. Někdy však do arén byli naháněni i váleční zajatci bez jakékoli průpravy, kteří neměli 

větší šanci v soubojích přežít. Někdy se gladiátory dobrovolně stávali i svobodní občané 

Říma, kteří v gladiátorských hrách viděli šanci, jak prožít dobrodružství, získat slávu a 

zejména bohatství.  

Ti nejúspěšnější gladiátoři se skutečně stávali respektovanými a obdivovanými, ale 

zároveň se od nich společnost určitým způsobem odtahovala – dobrovolní gladiátoři se 

účinkováním v aréně pro cizí zábavu v podstatě zbavovali občanské cti a dostávali se na 

                                                      
15 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I. Praha : Oikonoyenh, 1995. s. 71. 
16 ELIADE, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I. Praha : Oikonoyenh, 1995. s. 71. 
17 MEIJER, Fik. Gladiátoři. Praha : Aurora, 2006. s. 21. 
18 DUNKLE, Roger. Gladiátoři: Krutá podívaná ve starověkém Římě. Praha : Vyšehrad, 2011. s. 194. 
19 MEIJER, Fik. Gladiátoři. Praha : Aurora, 2006. s. 147. 



18 
 

podobnou úroveň jako například prostitutky. 20 Kriticky se ke gladiátorským zápasům stavěli 

i raní křesťané – nejen proto, že mnohdy bývali jejich nedobrovolnými aktéry, ale 

samozřejmě také z morálních důvodů. 

Gladiátorské zápasy byly přesto velice oblíbené a publikum během zápasů prožívalo silné 

emoce, které všemožně dávalo najevo. Roli zde hrála také psychologie davu.  Diváci 

projevovali své sympatie či nepřízeň nejen ke gladiátorům, ale také k organizátorům z řad 

politiků. Objevovalo se chování, které dodnes známe například ze sportovních utkání – nejen 

„fandění“ jedné či druhé straně, ale například i házení předmětů do arény.21 Gladiátorské 

motivy se objevovaly i v kultuře a umění. „Nadšení fanoušků pro gladiátorské zápasy bylo 

patrné i mimo amfiteátr. Pokud si Římané nemohli vychutnat podívanou živě, rádi si arénu 

připomínali zprostředkovaně, obrazovým ztvárněním v rozličných uměleckých formách, jak na 

veřejnosti, tak v soukromí. Gladiátoři byli oblíbeným námětem obrazů. (...) V užitém změní 

byli gladiátoři běžným dekorativním prvkem zdobených pohárů, lustrů a mozaik.“22 

Obliba gladiátorských her souvisela s dalším jevem, který se ve starověku velmi rozšířil – 

s veřejnými výkony trestů a popravami. Ve starověkém Římě bývaly tyto exekuce často 

součástí celodenního programu v gladiátorských amfiteátrech. Často byly prováděny velmi 

krutě, hromadně a veřejně – zejména z důvodu demonstrace spravedlnosti, potrestání viníků 

a odrazení dalších potenciálních provinilců.  

„Tresty sice byly hrůzné, ale nebyly motivovány krutostí, nýbrž snahou o udržení pořádku 

v Římě, který stejně jako ostatní předindustriální státy postrádal skutečnou policejní složku a 

vězeňský systém. Pro občany dbalé zákona byly kruté popravy na veřejnosti vzkazem, že stát 

tvrdě zasahuje v zájmu jejich ochrany. Tyto drastické fyzické tresty měly rovněž psychologický 

rozměr. Potrestání před očima veřejnosti bylo ve své podstatě i ponížením, protože 

umožňovalo společnosti pobavit se utrpením oběti.“23 Tento rozměr byl patrný například i při 

popravě Ježíše Krista.24 

                                                      
20 DUNKLE, Roger. Gladiátoři: Krutá podívaná ve starověkém Římě. Praha : Vyšehrad, 2011. s. 45. 
21 DUNKLE, Roger. Gladiátoři: Krutá podívaná ve starověkém Římě. Praha : Vyšehrad, 2011. s. 146. 
22 DUNKLE, Roger. Gladiátoři: Krutá podívaná ve starověkém Římě. Praha : Vyšehrad, 2011. s. 150. 
23 DUNKLE, Roger. Gladiátoři: Krutá podívaná ve starověkém Římě. Praha : Vyšehrad, 2011. s. 96.  
24 Římští vojáci před ukřižováním Ježíše oblékli do výsměšného oděvu připomínajícího krále (vydávání se za krále 
byl zločin, za který byl odsouzen) a na kříž umístili tabulku s nápisem „Ježíš nazaretský, král židovský“. Bible 
hovoří o posměšném chování jak ze strany římských vojáků a významných činitelů, tak i ostatních odsouzenců: 
„Členové rady se mu vysmívali a říkali: ‚Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. 
Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu a podávali mu ocet (...) Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu 
rouhal: ‚To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!‘“ Zdroj: BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha : Česká 
biblická společnost, 2009. s. 1201. (Lk 23:35-39) 
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Negativní události a činy (zejména utrpení a smrt) jsou tedy ve starověku přijímány 

nejednoznačně a jako takové se objevují v i umění a mýtech: buď jako něco výjimečného a 

užitek přinášejícího (oběť, chrabrost ve válce), jako příklad zavrženíhodného jednání (zločin), 

nebo jako následný trest za toto nesprávné chování (poprava). Vždy však mají nějaký smysl. 

„Všeobecně se dá říci, že utrpení je pokládáno za důsledek odchýlení od ‚normy‘. Rozumí se 

samo sebou, že je tato ‚norma‘ u různých národů a v různých civilizacích různá. Pro nás je 

však důležité, že utrpení a bolest nejsou nikde – v rámci archaických civilizací – pokládány 

za ‚slepé‘ a zbavené smyslu,“ 25 uvádí Mircea Eliade. 

„I když však předkřesťanské lidstvo nevyhledávalo a neoceňovalo utrpení (až na vzácné 

výjimky) jako prostředek očisty a duchovního povznesení, nikdy je nepokládalo za něco, 

co postrádá významu,“26 shrnuje Eliade význam utrpení u starověkých kultur. Ještě 

„výhodnější“ přístup k utrpení měly a mají podle něj asijské náboženské systémy, které věří 

v převtělování: „Ve světle karmového zákona má utrpení nejenom smysl, ale nabývá také 

pozitivní hodnoty. Utrpení v přítomné existenci člověka je nejen zasloužené – protože 

je v podstatě fatálním důsledkem zločinů a přestupků spáchaných během dřívějších existencí 

– ale také vítané, protože jedině tímto způsobem lze umořit a vymazat část karmového 

dluhu.“27 

 

Cyklické a lineární pojetí času a dějin 

Na tomto místě považuji za vhodné zmínit se obecně o vývoji pojetí času a dějin 

v historii. Každé z těchto pojetí klade důraz na jiné aspekty života jednotlivce i společnosti 

a každé dává odlišný význam negativním událostem.  

Pravěké a starověké civilizace inklinovaly k cyklickému pojetí času, života, dějin. Dějiny 

podle něj nemají jasný cíl a nesměřují k žádnému „vrcholu“ vývoje, naopak se opakují. Toto 

pojetí vychází z každodenních aspektů lidského života – především ze střídání ročních období 

a cyklu zemědělského roku (zasetí – sklizeň – uložení zrna – další zasetí). Člověk tyto cykly 

zažíval v poměrně krátké době, znal je a dokázal se s nimi ztotožnit. Věděl, co kdy přijde 

a viděl, že aby mohlo růst čerstvé a nové, musí to staré „zemřít“ a uvolnit prostor. Už zde má 

tedy možná kořeny tradiční sepětí smrti a zrození, respektive sexuality: „Na dobových 

                                                      
25 ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Praha : Oikoymenh, 1993. s. 67.  
26 ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Praha : Oikoymenh, 1993. s. 65-66. 
27 ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Praha : Oikoymenh, 1993. s. 67. 
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obrazech je často namalován tančící pár: mladá krásná dívka tančí s kostlivcem, nebo naopak 

jinoch s kostrou. Jeden živý a jeden už mrtvý. Tedy i sexualita, takto zvláštně pojatá, byla 

spojena se smrtí.“28 

Jak již bylo nastíněno, lidé známé cykly světa i života zapracovali do mýtů, pomocí 

kterých si vysvětlovali vznik a fungování světa a předávali toto poznání dále. Starověká 

náboženství se příliš nezabývala smyslem a završením dějin, ale spíše jejich počátkem - 

připomínala a znovu oživovala posvátné události a skutky a periodicky se k nim vracela:  

„Člověk touží znovu nalézt činnou přítomnost bohů, touží žít také v čerstvém, čistém 

a ‚silném‘ světě, takovém, jaký vyšel z rukou stvořitele. Tato nostalgie po dokonalosti počátků 

vysvětluje z velké části periodický návrat in illo tempore,“29 uvádí Mircea Eliade.  

Odklon od cyklického k lineárnímu pojetí času a dějin započal judaismus: „Ve srovnání 

s archaickými a staroorientálními náboženstvími i ve srovnání s myticko-filosofickými 

koncepcemi věčného návratu, jak byly vypracovány v Indii a Řecku, představuje židovství 

zásadní inovaci. Pro židovství má čas začátek a bude mít konec. Myšlenka cyklického času je 

překonána. Hospodin už se neprojevuje v kosmickém čase (jako bohové jiných náboženství), 

ale v čase dějinném, který je nevratný.“30 V křesťanství se toto lineární pojetí ještě 

prohlubuje. Dějiny získávají jasný cíl a smysl: je jím očekávaný druhý příchod Ježíše Krista, 

poslední soud, zúčtování s hříšníky a spasení těch, kteří před Božím soudem obstojí. Je však 

nutné poznamenat, že judaismus a křesťanství stále výrazně pracují s cykličností, ať už 

se jedná o opakování církevních svátků nebo vůbec o samotné propojení začátku a konce 

ve smrti a zmrtvýchvstání.  

V novověku dochází k nárůstu vzdělanosti, rozvoji věd, k odklonu od převážně 

náboženského vidění světa a k  příklonu k racionalismu. Lidé jsou stále vzdělanější 

a schopnější, rozvíjí se věda i technika, zlepšuje se životní úroveň, zdravotní péče a podobně. 

Společnost se vyvíjí, vývoj je rozpoznatelný už během krátkého časového úseku a „motorem“ 

tohoto vývoje je člověk, nikoli Bůh nebo příroda. Lidé, zjednodušeně řečeno, nabývají 

přesvědčení, že vývoj společnosti i lidstva mají v rukou oni. Vliv má i industrializace a přesun 

pracovních sil ze zemědělství do průmyslu. Lidé jsou tak stále méně v kontaktu s přírodou 

a nevnímají její cykličnost tak silně a zásadně jako jejich předkové.  

                                                      
28 ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha : Kalich, 2013. s. 34. 
29 ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Praha : Oikoymenh, 2006. s. 62. 
30 ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Praha : Oikoymenh, 2006. s. 75. 
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Ve 20. století pak je inklinace k racionálnímu či materialistickému vysvětlení pokroku a 

tudíž lineárnímu pojetí dějin zcela dominantní. Objevuje se jak v režimech demokratických, 

tak v totalitních. Mircea Eliade podotýká, že právě revoluční ideologie, z nichž totalitní 

režimy vycházejí, se proti cyklickému pojetí času a tradičním kulturám, které je preferují, 

ostře vymezují.31 Přesto se však ani ony určité cykličnosti a pravidelným návratům 

k počátkům neubrání – například v komunistickém režimu hrály významnou roli oslavy 

výročí, jako byl tzv. Vítězný únor, První máj, výročí VŘSR a podobně. 

Eliade uvádí, že cyklické pojetí času a dějin pomáhá dát dějinám, zejména pak 

negativním událostem, smysl. Zatímco do lineární teorie vývoje a pokroku negativní události 

„nezapadají“ a jsou náznakem problému a selhání, v pojetí cyklickém mají své stálé místo a 

funkci – a tyto informace se předávají prostřednictvím archetypů, příběhů a mýtů. „Obdobná 

ospravedlnění historických katastrof i dnes umožňují snášet život desítkám milionů lidí, kteří 

v neutuchajícím náporu událostí stále vidí známky vůle boží nebo astrálního předurčení.“32 

V teoretické a metodologické části s touto hypotézou budu pracovat i dále. Považuji ji za 

relevantní už jen proto, že právě marxismus, z něhož vycházel i československý komunistický 

režim, vysvětloval dějiny právě jako lineární proces, jako směřování k vrcholu společenských 

systémů v podobě beztřídní společnosti. Možná cykličnost dějin se v tomto kontextu jeví jako 

nebezpečná hypotéza, protože pak se může nabízet „kacířská“ otázka: Co když po dosažení 

vytouženého vrcholu dějin začne úpadek? 

 

1.3 Středověk: Negativní událost jako trest nebo zkouška 

Nejsilnějším vlivem, který formoval středověkou evropskou společnost, bylo bezesporu 

křesťanství. Jeho základním motivem je učení, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 

Kristovo sebeobětování je v křesťanské tradici chápáno jako odčinění dědičného hříchu, 

který s sebou lidstvo nese už od dob Adama. Ježíš coby božská bytost věděl, jakou oběť musí 

podstoupit, přesto ji však pro vykoupení lidstva přijal. Kristovo utrpení, stejně jako utrpení 

jeho následovníků – prvních křesťanů – se tak stalo jedním z nejčastějších námětů 

středověkého církevního umění (vedle zobrazení utrpení hříšníků v pekle nebo naopak rajské 

blaženosti). Po tomto utrpení však přichází odměna – zmrtvýchvstání nebo blaženost v nebi. 

                                                      
31 ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Praha : Oikoymenh, 1993. s. 91. 
32 ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Praha : Oikoymenh, 1993. s. 92. 
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Ačkoli středověkého člověka víra v posmrtný život vedla k tomu, aby bral smrt jako 

bránu k věčnému životu, přesto se jí (a s ní často souvisejícího utrpení) obával a svému 

strachu byl také hojně vystaven. Podle socioložky Jiřiny Šiklové se člověk ve středověku se 

smrtí setkával častěji než kdy dříve: „Že setkání člověka se smrtí lidé prožívali a umělci se 

tímto tématem hluboce zabývali, je vidět na řadě obrazů z tehdejší doby. Nedivme se tomu. 

Tehdy se města poprvé zalidnila nad únosnou mez, vojska ničila zemi, pole, zapalovala 

střechy, ale také přinášela a přenášela nemoci do té doby neznámé. Morové rány se tomu 

říkalo, což byl obvykle dýmějový mor neboli ‚černá smrt‘, a tím se nadále šířila i hrůza. Pojem 

infekce tehdejší lidé neznali a hlavně netušili, jak se nemoci přenášejí. Prosebné pouti a 

společné modlitby za odvrácení nemoci ji spíše rozšiřovaly. Hrůza z černé smrti zachvacovala 

všechny. V Čechách zmizela více než třetina obyvatelstva,“ uvádí Šiklová.33  

Hrůza a neporozumění příčinám mnoha negativních jevů a jejich kvantitativní nárůst 

vedly mnohdy i k velmi drastickým způsobům, jak šířící se „zlo“ zastavit. Jedním z příkladů 

byly středověké a raně novověké „hony na čarodějnice“. 

Čarodějnické procesy 

Philip Zimbardo v knize Luciferův efekt uvádí, že jedním z prvních dokumentovaných 

pokusů, jak se vyrovnat se zlem ve světě, je text Malleus Maleficarum (Kladivo na 

čarodějnice), ústřední text inkvizice, která se ve středověku a na počátku raného novověku 

snažila vyhledáváním, usvědčováním a likvidací osob podezřelých z čarodějnictví bojovat 

s šířícím se zlem: „Vytvořením opovrhované a k páchání zla stvořené skupiny lidí, ´čarodějnic´, 

se objevilo rychlé řešení, jak zlo ve společnosti potírat.“34 Existence takových lidí, 

disponujících nadpřirozenými schopnostmi, mohla vysvětlovat nejen negativní jevy 

jednoznačně působené člověkem (jako je zločinnost), ale naprosto všechny včetně neštěstí 

a nehod, nemocí, epidemií nebo přírodních pohrom – čarodějnice mohly proklít kohokoli 

a cokoli a způsobit tak prakticky libovolný jev. 

Malleus Maleficarum, „návod pro boj“ s čarodějnicemi, vycházel ze základní teze 

středověku: „Přítomnost zla je boží zkouškou duše člověka. Kdo se poddá jeho svodům, skončí 

v pekle, kdo odolá, bude pozván do nebe.“35  

                                                      
33 ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha : Kalich, 2013. s. 34. 
34 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 33. 
35 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 33. 
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Právě ve středověku se totiž křesťanští učenci začali zabývat jedním ze základních 

paradoxů křesťanství: jak může Bůh, který je podle křesťanské nauky spravedlivý a milosrdný, 

připustit existenci zla, které postihuje i nevinné? Teologické a filosofické tázání se po „boží 

odpovědnosti za zlo, především za zlo nezaviněné a nespravedlivé“36 má dokonce vlastní 

odborný název – teodicea (z řec. θεός – bůh a δικαιος – spravedlivý). Obvyklá křesťanská 

argumentace utrpením jakožto trestem za spáchané hříchy má totiž jeden zásadní 

nedostatek – nevysvětluje například utrpení novorozených dětí, které se ještě nestačily ničím 

provinit (dědičný hřích, přenášený od prvního člověka Adama, je dle křesťanství „smazán“ 

Kristovou obětí). Středověcí učenci se snažili nabídnout různé odpovědi. „Ireneus, biskup 

lyonský, například tvrdil, že Bůh ve svém stvoření připustil zlo záměrně a vytvořil tak takový 

svět, v němž člověk mohl uplatňovat svou mravní sílu a očišťovat a rozvíjet svou duši. Podle 

jeho názoru by takový svět, v němž by lidská přirozenost mohla být přivedena k dokonalosti, 

nemohl existovat bez zla.37 Poněkud odlišně se na otázku zla díval svatý Augustin, který 

zastával názor, že zlo v podstatě neexistuje, je pouze nedostatkem či absencí dobra – 

podobně jako tma je absencí světla.38 

Role negativních událostí v křesťanství 

Konfrontace s negativními událostmi stále měla především funkci výchovnou. Utrpení 

a smrt znamenaly především spravedlivý trest za neposlušnost a hříchy konkrétního člověka, 

ať už to bylo na tomto světě prostřednictvím oficiální spravedlnosti, soudů a trestů, 

prostřednictvím „vyšší moci“ (nemocí, smrti a neštěstí), nebo až po smrti v pekle plném 

nekončícího utrpení:  „V podobné představě o utrpení je obsažena i lidská touha 

po spravedlnosti, po tom, že hříšník – ovšem ten druhý hříšník – bude potrestán a na věčnosti 

ho potká trest, jemuž ušel na tomto světě.  Navíc se tyto představy objevují až ve středověku. 

Kdysi určitě ‚pomáhaly‘ vychovávat lidi, udržovaly je v poslušnosti, kázni a bázni.“39  

Druhou možností, jak chápat přítomnost negativních událostí a nepovažovat je přitom 

za trest za hříchy, bylo chápat je jako zkoušku. Kdo obstojí v těžké situaci na zemi, 40  nezačne 

se rouhat nebo jinak hřešit a zachová věrnost Bohu, ten bude po smrti odměněn nebeskou 

blažeností jakožto odměnou za nespravedlivé či dobrovolně podstoupené utrpení zde 

                                                      
36 GROSS Walter, KUSCHEL Karl-Josef. Bůh a zlo. Praha : Vyšehrad, 2005. s. 13. 
37 MOORE, Robert. L. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha : Portál,  1998. s. 93. 
38 MOORE, Robert. L. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha : Portál,  1998. s. 94. 
39 ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha : Kalich, 2013. s. 35 
40 Utrpením jakožto zkouškou věrnosti a pevné víry se zabývá například biblická kniha Jób. 
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na zemi. „Křesťanství oproti staré mediteránní etice mělo jednu z velkých předností v tom, 

že propůjčilo utrpení hodnotu: změnilo bolest, přijímanou jako negativní stav, v zážitek 

s ‚pozitivní‘ duchovní náplní,“ 41  uvádí Eliade.  

Edward Edinger doplňuje, že křesťanství celkově změnilo pohled na negativní jevy: „Síla, 

moc, sytost a úspěch, obvyklé vědomé hodnoty, jsou popřeny. Namísto toho se dostává 

zvláštní důstojnosti slabosti, utrpení, bídě a selhání.“42 

Všechna výše uvedená pojetí a následky utrpení a negativních událostí však měly jeden 

společný rys: „Utrpení mělo smysl, ať bylo jakékoli povahy a vzniklo z jakékoli příčiny. Pokud 

neodpovídalo vždy prototypu, odpovídalo alespoň nějakému řádu nepopiratelné hodnoty.“43 

Lidé se s příběhy, které jim tento smysl objasňovaly, seznamovali prostřednictvím 

vyprávěných příběhů a legend o svatých, při církevních obřadech, při pohledech 

na uměleckou výzdobu v kostelích a podobně. 

 

1.4 Raný novověk: Negativní událost jako prostředek poučení a zábavy  

Konec středověku a počátek novověku na přelomu 15. a 16. století v Evropě přinesl 

postupný pozvolný odklon od všudypřítomnosti církve, větší důraz na „světské“ záležitosti, 

na člověka a individualitu. Přinesl také snazší přístup k informacím a vzdělání (díky 

Gutenbergovu vynálezu knihtisku se knihy a tisky staly dostupnějšími). Prohlubovaly se 

mezinárodní vztahy, rozvíjel se obchod, lidé více cestovali. To vše s sebou přinášelo potřebu 

informací. Nikoli náhodou v tomto období vznikali také první předchůdci novin a později 

i skutečné noviny. 

Široká veřejnost v raném novověku stále neměla všeobecný přístup ke vzdělání a byla 

tedy odkázána na šíření informací a kultury především formou ústního podání či výtvarného 

umění. Kromě funkce výchovné začala nabývat na důležitosti i další funkce – zábavná. 

Informace se šířily především tam, kde se scházelo větší množství lidí. Kromě kostelů to byla 

také tržiště a náměstí – a právě tam se v 16. století začal objevovat velmi specifický žánr, 

který je neodmyslitelně spjat s negativními obsahy. Jednalo se o tzv. kramářské písně. 

                                                      
41 ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Praha : Oikoymenh, 1993. s. 65. 
42 EDINGER, Edward F. Já a archetyp: Individuace a náboženská funkce psýché. Brno : Nakladatelství Tomáše 
Janečka, 2006. s. 141.  
43 ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu. Praha : Oikoymenh, 1993. s. 65. 
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Kramářské písně 

Zprvu byly prezentovány především ústně, ovšem jak dochází k šíření vzdělanosti, 

objevovaly se i v podobě tištěných letáků s textem písně a ilustracemi, které písničkář po 

svém vystoupení prodával. „Pod pojmem ‚kramářská písňová tvorba‘ rozumíme proces 

vzniku, zpěvu a prodeje, jakož i dalšího šíření tištěných písní náboženského a světského 

obsahu, zaměřených na komerční zprostředkování a literárně písňové ztvárnění skutečnosti, 

popřípadě těch jevů, které autor za skutečnost pokládá. Informace, výdělek a zábava jsou 

neodlučitelné a současně vzájemně podmíněné složky, jimž jsou podřízeny víceméně ustálené 

vyjadřovací postupy a prostředky,“ uvádí historik Bohuslav Beneš.44 

„Kramářské písničky byly nejméně dvě stě let jedním z hlavních prostředků šíření zpráv 

(...). Člověk se současně s novou informací chtěl samozřejmě pobavit, podivit, ustrnout 

v hrůze nebo údivu nad strašnými věcmi, které snad ani nejsou možné,“ 45  uvádí Beneš. 

Zmiňuje několik hlavních témat, která se v kramářských písních vyskytovala: písně 

o verbování a válce, o šťastných i nešťastných láskách, o událostech ze života vyšších 

společenských vrstev, o zázracích a nadpřirozených událostech, ale především 

o ukrutnostech, vraždách, pohromách a neštěstích.46 

Beneš uvádí, že prezentace kramářských písní nebyla pouhým zpěvem, ale připomínala 

spíše dobové divadlo. Písničkář je „současně zpěvák a prodavač, šašek a komentátor. Scéna, 

na níž působí, navozuje podobné představy jako scény barokních pololidových a školských 

divadel, kde i určitá barva nebo gesto byly jasným symbolem, který si divák okamžitě zařadil 

do svého okruhu představ. Stejně působí také plátno s vyobrazenými vraždami, popravami, 

potopami a zázraky či s vražednými nástroji. Potoky krve tečou po kramářské tabuli. Známe 

takové obrazy odjinud? Ale ano, svou popisností připomínají votivní obrazy v oblíbených 

poutních kostelech. Nebo je to snad budoucí filmové plátno?“47  

Následující ukázky ilustrují všechny důležité rysy kramářských písní. Události jsou v nich 

líčeny velice barvitě, možná až přehnaně – tak, aby zaujaly publikum a přiměly je k příspěvku 

zpěvákovi. Informace a zábava se zde stává zbožím a zpěvák tedy musel vybírat témata 

i jejich zpracování tak, aby oslovila a zaujala co nejširší vrstvu.  

                                                      
44 BENEŠ, Bohuslav. Poslyšte písničku hezkou... Praha : Mladá fronta, 1983. s. 10. 
45 BENEŠ, Bohuslav. Poslyšte písničku hezkou... Praha : Mladá fronta, 1983. s. 7-8.  
46 BENEŠ, Bohuslav. Poslyšte písničku hezkou... Praha : Mladá fronta, 1983. s. 6. 
47 BENEŠ, Bohuslav. Poslyšte písničku hezkou... Praha : Mladá fronta, 1983. s. 8. 
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Na uvedených příkladech lze jednoznačně ukázat hlavní motivy informování 

o negativních událostech. Nejčastěji se vyskytují následující: hledání příčiny a smyslu 

události, ukázání následků, reakce společnosti a státu, pomoc obětem, potrestání viníka, 

vyzdvihnutí kladného příkladného chování a hrdinství, a nakonec smíření se s událostí 

a návrat ke každodennímu životu. Tyto rysy jsou typické i pro současné zpravodajství 

o negativních událostech. 

 

Truchlivá píseň O VELIKÉ POVODNI,  

která byla od I. do 3. února 

v Praze a po českém království 

Ach proboha, drazí krajané, 

slyšte smutné zpívání, 

zvláště rozmilí Čechové, 

o veliké povodni, 

jež naši zem zaplavila 

od dne prvního února; 

jaké škody natropila, 

popsat není věc možná. 

Od soboty do neděle 

pořáde přibývala,  

jaké divadlo to strašné,  

sta domů zatopila,  

více nežli třicet ulic 

v Praze pod vodou stálo; 

v Židovském Městě však 

nejvíce bytů se vytopilo. 

(...) 

Smutné to bylo dívání  

na lid naříkající,  

žalostné rukou vzpínání 

matek, dítek plačících,  

kteří příbytku neměli 

ani žádné zálohy,  

dítky jim hlady kvílely 

místem chleba neměly. 

Hned slavný magistrát pražský 

i páni šlechticové,  

počali se starat o všecky 

pomáhali, co možné,  

mnoho vozů chleba 

mezi chudé rozdali 

i dárkami peněžními  

lidi obdarovali.48 

 

 
Výkladná píseň O HROZNÉM MORDU, 

jež jeden bohaprázdný pán  
v hlavním městě Vídni roku 1843 spáchal 

(...) 

Roku tisíc osmistého  

čtyřicátého druhého, 

byla nalezená panna,  

kus na kusy rozsekaná,  

všudy roznešená. 

Hlavu, plíce, játra, srdce,  

našli to lidé v truhlíce, 

každý se otřásl, hrozil,  

kdo ty kousky těla spatřil,  

náramně se podivil. 

Stovky lidé se scházely,  

aby to všecko spatřili,  

policajti tělo vzali 

a na rathaus odevzdali, 

o Kriste Ježíši! 

Ruce, nohy, též i žebra 

také byla nalezená,  

na bránách, též i v ulicích; 

byla to strašná novina, 

ach, pro pánaboha. 

(...) 

Ach, poslechněte mne dále,  

všichni věřící křesťané,  

že pomsta věčně netrvá,  

zvlášť na mordýře je krutá, 

bože náš na nebi! 

(...) 

Teď ale ten mordýř sedí 

hrozně v tmavém vězení,  

na řetězech přikovaný,  

čeká smrti každou chvíli,  

až na ortel přijde.49 

                                                      
48 BENEŠ, Bohuslav. Poslyšte písničku hezkou... Praha : Mladá fronta, 1983. s. 82-83. 
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Kromě snahy zaujmout a ohromit však mají kramářské písně i určitý morální či výchovný 

rozměr. Hovoří o vinících a jejich potrestání, ale také o kladných aktérech či činech. V první 

písni se hovoří o organizaci pomoci obětem a výslovně se zmiňují „slavný pražský magistrát 

i páni šlechticové“; ve druhé písni (nikoli ve výše citované části) je chválena statečnost 

chlapce-učně, díky jehož svědectví se povedlo dopadnout vraha. Ryze negativní událost dává 

prostor vyniknout kladným lidským vlastnostem a hrdinským charakterům.  

Ačkoli se v kramářských písních většinou jedná o ryze světské náměty, velmi často se jimi 

prolínají zvolání k Bohu nebo prosby o pomoc. V jiných písních v citované publikaci také 

najdeme zdůvodnění negativních událostí tím, že se lidé odklonili od Boha a vedli nezřízený 

život – například přírodní pohroma bývá prezentována jako trest za hříšný život.  

 

 

1.5. Pozdní novověk:  Negativní událost jako prostředek zábavy a zisku 

Vrcholný a pozdní novověk50 s sebou přinesl zásadní změny evropské společnosti. 

Osvícenství vedlo k dalšímu důrazu na vzdělání; v Evropě postupně došlo k zavádění povinné 

školní docházky (v českých zemích se tak stalo roku 1774 výnosem císařovny Marie Terezie). 

Spolu s průmyslovou revolucí (cca 17.-18. století) se jednalo o zásadní předpoklad rozvoje 

kultury, literatury a tisku – široká veřejnost mohla číst a lidé tak nebyli odkázáni jen na ústní 

nebo divadelní podání zábavy a informací. Dostupným zdrojem zábavy a rozptýlení se tak 

stala literatura a tisk.  

Krvavý a detektivní román 

Jedním z velmi populárních žánrů v období 18.-19. století byly tzv. krvavé romány. 

Josef Váchal, spisovatel a grafik, který se žánrem krvavého románu zabýval ve svém 

stejnojmenném díle, je definuje jako „laciné sešitky lidové tvorby“ a uvádí některé typické 

rysy. Podle jeho interpretace dobových kritiků bylo za krvavý román možné označit „knihu 

s tendencí znemravňující, naplněnou do krajnosti drastickým líčením vražd, zločinů, násilí 

a dobrodružství, s nejhrubším popisem všech možných lidských vášní a sklonů neřestných“.51 

                                                                                                                                                                      
49 BENEŠ, Bohuslav. Poslyšte písničku hezkou... Praha : Mladá fronta, 1983. s. 101-102. 
50 Konec novověku není v periodizaci dějin jednoznačně vymezen.  V této práci se přikláním k pojetí, které do 
novověku zahrnuje období až do 1. světové války. 
51 VÁCHAL, Josef. Krvavý román. Praha – Hradec Králové : Odeon – Kruh, 1970. s. 17-18. 
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Váchal klade kořeny žánru krvavého románu do 16. století (tedy do přibližně stejného 

období jako vznik kramářských písní). Ukazuje také vývoj žánru – definuje dva typy krvavého 

románu: starší „krvák pro život“, kde „odplata stíhá každý čin, ať dobrý i špatný (...), osoby 

vystupující jsou od počátku dobrými neb zlými, s hlavními hrdiny vystupují vždy figuranti 

podobných vlastností, děj zbytečně se nezauzluje a rekové nikdy nemizí daleko z obzoru.“52 

Naproti tomu novější „krvák pro krvák“, vzniklý „pod vlivy francouzskými, zmodernisovaném 

zapletením situac, okleštěním primitivu a naivit, což činilo starý román tak krásným, ztracena 

tendence mravní vypuštěním jistě dopadající ruky Spravedlnosti boží neb lidské“.53  

Váchal tedy hájí první typ krvavého románu – zejména pro jeho romantismus, přímost a 

smysl pro spravedlnost. Oceňuje také jeho srozumitelnost pro lidového čtenáře a to, že mu 

poskytuje ideály a „vzory síly a činu“.54 Určitou zálibu žánru v násilnostech obhajuje tím, 

že násilí se vyskytuje v téměř všech literárních dílech, nejen beletristických. „Všechny historie 

národů, dějepisy a kroniky, musely by se nadále pojmenovati krváky, neboť se vraždami 

a hromadnými masakry jen hemží.“55 Dále upozorňuje na fakt, že negativní a násilné události 

a činy jsou každodenní součástí života: „Surovost krváku? Není této nikde! Denní události 

kol nás předstihují svou drastičností, rafinovaností a šeredností ty nejbanálněji psané 

ubohosti nejvelkolepějších krváků: skutečnost daleko převyšuje nejsmělejší fantasii. (...) 

Vizme, na příklad, denní žurnály: co popisů vražd, namnoze důkladných, přinášejí vedeny 

snahou na vraždící a vražděné upozorniti, a to v každém svém čísle!“56  

S žánrem krvavého románu je do jisté míry příbuzný další fiktivní literární žánr, 

detektivní román. Žánr detektivky se plně konstituuje cca ve 2. polovině 19. století. Šíří se 

z anglosaského prostředí, kde na přelomu 19. a 20. století a začátkem 20. století působí 

autoři, kteří byli pro konstituci žánru zásadní – Arthur Conan Doyle, Gilbert Keith Chesterton 

nebo Agatha Christie. V kontrastu ke krvavému románu detektivní román klade důraz 

na logiku a postupné odhalování indicií, které mají čtenáře spolu s hlavním hrdinou dovést 

ke zjištění, kdo je zločincem. Do jisté míry možná odráží nárůst vzdělanosti čtenářů – oproti 

čtenářům krvavého románu už nechtějí jen žasnout, děsit se a sledovat mnohdy překotný 

a nesmyslný děj, ale také sledovat zápletku a snažit se odhalit, kdo je pachatelem zločinu. 

                                                      
52 VÁCHAL, Josef. Krvavý román. Praha – Hradec Králové : Odeon – Kruh, 1970. s. 42. 
53 VÁCHAL, Josef. Krvavý román. Praha – Hradec Králové : Odeon – Kruh, 1970. s. 42. 
54 VÁCHAL, Josef. Krvavý román. Praha – Hradec Králové : Odeon – Kruh, 1970. s. 26. 
55 VÁCHAL, Josef. Krvavý román. Praha – Hradec Králové : Odeon – Kruh, 1970. s. 25. 
56 VÁCHAL, Josef. Krvavý román. Praha – Hradec Králové : Odeon – Kruh, 1970. s. 24-25. 
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Tuto touhu čtenáře pochopit a odhalit neznámý řetězec událostí, které vedly k dramatickým 

událostem, považuji za další velice důležitou součást motivace konzumace negativních 

obsahů včetně zpravodajství. Budu se jí blíže zabývat ve 2. a 3. kapitole. 

Negativní obsahy v masovém tisku 

Během 19. století se objevují silné nacionální tendence související s neklidnou politickou 

situací v Evropě.57 Tisk a kultura se stávají nástrojem dalšího vzdělávání a osvětového 

působení na širší vrstvy obyvatelstva. Ve 2. polovině 19. století se masový tisk stává 

předmětem ekonomického zájmu (tzv. northcliffovská revoluce) a hlavní motivací jeho 

vydávání se stává výdělek, nikoli osvětové působení a vzdělávání čtenářstva. Masový tisk 

bohatě zužitkoval výše popsaný zájem širokých vrstev o negativní obsahy a náměty a začal 

publiku tyto náměty hojně předkládat, takže jimi bylo obklopeno více než kdy předtím:58 

„‚Podíl negativních zpráv od poloviny 19. stol. do počátku 20. stol. zřetelně vzrůstal, přičemž 

se zároveň rozevíraly nůžky mezi podílem pozitivních a negativních zpráv.‘ Tento trend se 

během minulého století výrazně neměnil, spíše naopak sílil.“ 59 

Přitažlivosti negativních obsahů pro čtenáře si byl vědom i sám Lord Northcliffe – 

dokládá to i jeho známé heslo „Dejte mi jednu vraždu denně“60. Zájmu o negativní události 

bohatě využívaly už tituly tzv. yellow pressu v 19. století. Dokládá to například úryvek 

z dobového tisku, který líčil 1860 následky zřícení továrny v Pemberton Millu v USA v roce 

1860: „‚Křik a sténání ubožáků, zavalených, hořících, dusících se. Beztvará, zčernalá těla.‘ 

Rodinní příslušníci, snažící se ‚rozpoznat útržky známého oděvu nebo fyzickou zvláštnost.‘“61 

Lze konstatovat, že yellow press byl skutečně „bezohledný, agresivní a pobuřující“.62 

                                                      
57 Význam tisku byl doceňován i ve válečných konfliktech. Výborně se s tiskem naučil zacházet už Napoleon 
Bonaparte, jemuž bývá připisováno označení tisku jako „sedmé velmoci“. Doma ve Francii využíval cenzury a 
vydával i cizojazyčná profrancouzská periodika. Síly tisku využíval i na svých válečných taženích Evropou – 
vydával vlastní tisk na dobytých územích a distribuoval letáky na územích, kam jeho armáda postupovala, aby 
tamní obyvatele přesvědčil o tom, že se jim pod francouzskou nadvládou bude žít lépe. Zdroj: JOWETT, Garth S., 
O’DONNELL, Victoria. Propaganda and Persuasion. Los Angeles : Sage, 2015. s. 99. 
58 KŘÍŽKOVÁ, Martina. Strategie zabudování negativity do mediálních obsahů. Praha : Univerzita Karlova, 2003. s. 16. 
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Vierteljahreshefte für Kommunikationsforschung, 1991, vol. 36. S. 331 a 336. Cit. dle KŘÍŽKOVÁ, Martina. 
Strategie zabudování negativity do mediálních obsahů. Praha : Univerzita Karlova, 2003. s. 16.  
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1998, vol. 15 iss. 4. s. 153. 
61 HUNT, Paula. Sensationalism: Murder, Mayhem, Mudslinging, Scandals, and Disasters in 19th-Century 
Reporting: a Book Review. American Journalism, 2014, vol. 31 iss. 1. s. 136. 
62 HUNT, Paula. Sensationalism: Murder, Mayhem, Mudslinging, Scandals, and Disasters in 19th-Century 
Reporting: a Book Review. American Journalism, 2014, vol. 31 iss. 1. s. 136. 
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Během 19. století se v tisku začínají objevovat reprodukce obrazů (nejdříve šlo 

o reprodukce kreseb, od 70. let 19. století i fotografií 63). Obrazový doprovod je zejména pro 

negativní obsahy velmi výhodný – stará novinářská poučka říká, že „jeden obraz je za tisíc 

slov“. Obraz dokáže rychle a výstižně přenést zejména emoce, které jsou s negativními 

událostmi neodmyslitelně spjaty a vydavatelé periodického tisku si toho byli dobře vědomi. 

Paul Hockings ve studii Disasters Drawn uvádí o majitelích a redaktorech časopisu 

The London Illustrated, že „dokázali výborně zužitkovat války, zločiny, požáry, lodní neštěstí 

a další katastrofy, vždy s důrazem na to, aby zasáhli srdce čtenářů, zejména dam.“64  

Častým námětem v denním tisku byly také zločiny a kriminalita. Silně negativní zaměření 

některých titulů bylo často terčem ostré kritiky. Karel Hoch, český novinář, historik 

a mediální teoretik, začátkem 20. století napsal: „List věnovaný hlavně tomuto druhu zpráv 

hraje v kažení mládeže a šíření zločinnosti tutéž úlohu jako nejhrubší krvavé a detektivní 

romány. O tom svědčí nepřetržitá řada soudních výpovědí. Avšak nejenom podporují se takto 

vlohy a tendence, nýbrž obšírnými detaily zločinů šíří se znalost rafinovaných triků, které by si 

jinak bylo možno opatřiti toliko pouze od společnosti, se kterou se šíří společná vazba. Takový 

žurnál neporušuje tedy pouze názory a vkus (publika) (...), nýbrž ukazuje mu zločin bezmála 

jako to jediné zajímavé a vzrušující, co život mu může přinésti, a svádí ho tak nepřímo 

na neblahé cesty.“65 

Negativní události jako důsledek technického rozvoje 

Faktorem, který mohl vést ke zvyšování počtu negativních zpráv v tisku a médiích 

19. a začátku 20. století, mohl být nárůst počtu a rozsahu závažných negativních událostí, 

ke kterým docházelo v souvislosti s technologickým pokrokem častěji než dříve. Lidé se 

stahovali do měst za prací a pracovali ve velkých továrnách či dolech. Úroveň bezpečnosti 

práce byla na jiné úrovni než dnes. Nezřídkakdy se tedy stávala velká neštěstí s tragickými 

následky – docházelo k závalům či výbuchům v dolech, k požárům nebo zhroucení budov, 

k protržení přehradních hrází.66 Prudce se také rozvíjela doprava – během 19. století zejména 

železniční a lodní, později i automobilová a letecká. Zejména vlaky a zaoceánské parníky, 

zajišťující přepravu mezi Evropou a USA, začaly být schopny pojmout mnoho cestujících. 

                                                      
63 HOCKINGS, Paul. The Illustrated London News in the Mid-19th Century. Visual Anthropology, 2015, vol. 28. s. 21. 
64 HOCKINGS, Paul. The Illustrated London News in the Mid-19th Century. Visual Anthropology, 2015, vol. 28. s. 23. 
65 HOCH, Karel. Noviny. Praha : Topič, 1913. s. 85. 
66 Great Disasters of the 19th Century. In: Thoughtco.com. Dostupné online: 
https://www.thoughtco.com/great-disasters-of-the-19th-century-1774045. Cit. dne 1. 7. 2017. 
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Bezesporu nejznámější tragédií z období přelomu 19. a 20. století bylo potopení 

zaoceánského parníku Titanic v noci ze 14. na 15. dubna 1912 na jeho první plavbě z Evropy 

do USA. Ztroskotání lodi, která byla označována za nepotopitelnou, si vyžádalo 1513 obětí. 67 

Obrovský prostor ve sdělovacích prostředcích si událost získala bezprostředně poté, co k ní 

došlo. Mediální pokrytí vykazovalo všechny známky vyvíjející se zpravodajské události – 

od prvních rychlých zpráv o tom, že loď ztroskotala, ale nikdo nezahynul (zpráva vyšla 16. 4. 

v britském Daily Mailu a její nepravdivost byla způsobena časovým posunem, rychlým 

zjišťováním informací v časovém tlaku a pravděpodobně záměnou zpráv při telegrafické 

komunikaci; americké deníky už téhož dne informovaly o potopení a o smrti až 1800 osob68), 

až po pozdější rozsáhlé texty doplněné fotografiemi. Tragédie největšího zaoceánského 

parníku své doby se dodnes objevuje v kultuře jako velmi výrazný námět. Zkáza Titanicu 

svým způsobem předznamenala konec období relativního klidu a prudkého technického 

rozvoje, nazývaného „Belle Epoque“ čili „krásná doba“. Podle některých názorů se „s ním 

potopil i klidný optimismus, naivní důvěra v techniku a obraz úžasné, velkolepé budoucnosti 

plné radosti ze života. Na obzoru vstávala hrůza dvou světových válek a důvěra ustoupila 

úzkosti.“69 

 

1.6 20. století: Negativní událost jako prostředek zábavy, zisku a moci 

Začátek 20. století, vrchol tzv. Belle Époque, byl pro Evropu v podstatě velmi klidným 

obdobím pozvolného rozvoje a růstu životní úrovně.  „Od roku 1871 tu žádná větší válka 

nebyla. Buržoazie byla neustále na vzestupu, a to jak politicky, tak sociálně. Ostré třídní 

rozpory se zmenšovaly, neboť situace dělnické třídy se neustále zlepšovala. Lidé měli dojem, 

že žijí v pokojném a civilizovaném světě (...). O lidské destruktivitě se předpokládalo, že sice 

hrála úlohu v temném středověku a po mnoho století předtím, ale že nyní na její místo 

nastoupily rozum a dobrá vůle,“ uvádí Erich Fromm.70 

                                                      
67 TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. s. 31-34. 
68 DEARLOVE, Jack. How the sinking of the Titanic was reported. In: Journalism.co.uk [online], 13. 4. 2012. 
Dostupné online: https://www.journalism.co.uk/news-features/titanic-disaster-anniversary-how-it-was-
reported/s5/a548774/. Cit. dne 1. 7. 2017. 
69 Introduction. In: The European Belle Epoque [online]. Dostupné online: http://www.la-belle-
epoque.de/beintroe.htm Cit. dne 1. 7. 2017. 
70 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 430. 
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Zájem o negativní obsahy však v lidech stále zůstával. Velké oblibě se těšily kulturní 

a mediální obsahy s negativními náměty – ať už to byly již dříve zmiňované zprávy 

v masovém tisku, nebo beletristické obsahy jako detektivní romány a jiná díla, typická 

zejména pro „brakovou“ literaturu. Negativní náměty se však začaly objevovat i v jiných 

souvislostech. Pokusím se nastínit jak šířku spektra negativních obsahů ve 20. století, tak 

i možné konkrétní dopady na veřejnost.  

 

První světová válka a propaganda 

Idylickou Belle Époque a její idylický pohled na svět a novou, mírumilovnou společnost 

definitivně zničilo vypuknutí první světové války. Svět byl konfrontován s konfliktem 

nebývalého rozsahu a intenzity. Válka se dotkla velké části Evropy a později i USA, kde také 

byla nejrozvinutější média. Jak již bylo zmíněno, negativní události podobného charakteru 

byly pro sdělovací prostředky lákavé už v dřívějších dobách. Nyní se tedy válečných událostí 

chopily také. Výraznou složkou válečného zpravodajství a publicistiky byla propaganda71, 

která se objevovala více či méně ve všech válčících zemích.  

Za první světové války došlo k tak rozsáhlému využívání propagandy jako nikdy předtím 

v historii: „Pečlivě vytvořené propagandistické obsahy byly široké veřejnosti předávány 

prostřednictvím novinových zpráv, filmů, fotografií, veřejných projevů, knih, kázání 

v kostelích, plakátů, šeptandy, reklam na billboardech a letáků.“72 Cílem bylo přesvědčit 

domácí veřejnost o nutnosti zapojení do války, přimět ji k uskrovnění a obětování nejen 

vlastního pohodlí a životní úrovně, ale často také života či zdraví sebe nebo svých blízkých.  

Dalším velkým cílem bylo vyvolat mezi veřejností nenávist vůči nepříteli. Podle Jowetta 

a O’Donnelové byly často využívány prostředky tzv. bílé propagandy, ale objevovaly se také 

prvky tzv. černé propagandy, čili informace vysloveně nepravdivé. Ty často využívaly právě 

lidského zájmu o negativní události, o zlo a utrpení. „Spojenci i Němci šířili nepravdivé zprávy 

o válečných zvěrstvech. (...) Spojenci šířili příběh o Němcích, kteří vařením těl svých vojáků 

získávali tuk. Původci zprávy záměrně přeložili německé slovo ‚kadaver‘, což znamená ‚tělo‘, 

jako ‚mrtvolu‘, nikoli ‚mršinu‘. Věděli přitom, že slovo ‚kadaver‘ se používá pro označení 

zvířecího těla, nikdy ne lidského.“73  

                                                      
71 Viz kapitola 3.3 – Negativita jako nástroj zisku a moci. 
72 JOWETT, Garth S., O’DONNELL, Victoria. Propaganda and Persuasion. Los Angeles : Sage, 2015. s. 180. 
73 JOWETT, Garth S., O’DONNELL, Victoria. Propaganda and Persuasion. Los Angeles : Sage, 2015. s. 181. 
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Do propagandy první světové války se intenzivně zapojilo i tehdy nejmladší médium – 

film, který na první pohled má pro propagandistické účely velký potenciál: „Film má ze všech 

masových médií největší potenciál k vyvolávání emoční odezvy u diváků. (...) Může je přimět 

k smíchu, pláči, zpěvu, výkřikům, k sexuálnímu vzrušení nebo naopak k usínání. Stručně 

řečeno, má schopnost vyvolat okamžitou emoční reakci, jakou jen zřídkakdy najdeme u jiných 

masových médií.“74 Navzdory výrazným účinkům filmu jako takového nebyly 

propagandistické účinky filmu nikdy tak silné, jak se očekávalo. Podle Jowetta a 

O‘Donnellové to bylo zejména proto, že film byl odjakživa vnímán především jako prostředek 

zábavy, a lidé proto nabízené propagandistické obsahy brali s určitou nadsázkou.75  

Dá se říci, že propaganda se po skončení první světové války stala jedním z důvodů, proč 

se výzkumníci začali blíže zabývat masovými médii a jejich účinky. „Někteří lidé věřili, že 

masová média mají rozsáhlé, přímé a silné účinky na postoje a změny chování,“76 uvádějí 

Jowett a O´Donnellová s odkazem na průkopníka mediálních výzkumů Harolda Lasswella.  

Zpravodajská audiovizuální média a negativní obsahy 

Výše popsaný výrazný účinek při přenosu emocí se objevil i u dalších médií, která 

nastoupila na začátku a v průběhu 20. století – u rozhlasového a televizního vysílání. 

Notoricky známým případem silně emotivní reakce na negativní obsah (byť fiktivní) je 

vypuknutí paniky během rozhlasové hry A. G. Wellse Válka světů v USA roce 1938. Jednalo 

se sice o fiktivní inscenaci, ale kvůli její formě nabyli někteří posluchači dojmu, že se jedná 

o přenos skutečné události – invaze nepřátelské mimozemské civilizace na Zemi.  

„Dramatizace měla podobu rozhlasem komentovaného sledu událostí. Byla koncipována jako 

tzv. „newscast style“. Využívala všech prostředků rozhlasového vysílání včetně odpočinkové 

hudby, mimořádných zpravodajských vstupů, rozhovorů s odborníky, oficiální prohlášení 

ministra vnitra k obyvatelstvu, takže pro řadu posluchačů bylo obtížné získat potřebný odstup 

od zprostředkovaných událostí, který by jim dovolil odlišit realitu od fikce,“77 cituje web 

OzbrojeneSlozky.cz sociologickou studii H. Canrtrilla, H. Gaudetta a H. Herzoga, která 

se inscenací a zejména následnou reakcí veřejnosti detailně zabývala. 

                                                      
74 JOWETT, Garth S., O’DONNELL, Victoria. Propaganda and Persuasion. Los Angeles : Sage, 2015. s. 119. 
75 JOWETT, Garth S., O’DONNELL, Victoria. Propaganda and Persuasion. Los Angeles : Sage, 2015. s. 119. 
76 JOWETT, Garth S., O’DONNELL, Victoria. Propaganda and Persuasion. Los Angeles : Sage, 2015. s. 182. 
77 PAŠKOVÁ, Miroslava. Válka světů, aneb šíření paniky: Po 77 letech stále aktuální? In: OzbrojeneSlozky.cz 
[online], 3. 8. 2015. Dostupné online: http://www.ozbrojeneslozky.cz/clanek/valka-svetu-aneb-sireni-paniky-
po-77-letech-stale-aktualni. Cit. dne 26. 6. 2017 
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Mezi některými posluchači vypukla panika. „Dlouho před tím, než vysílání skončilo, se 

lidé napříč Spojenými státy modlili, naříkali a snažili se zuřivě uprchnout před vražednými 

Marťany. Někteří běželi zachraňovat své blízké. Jiní telefonovali, aby se rozloučili nebo 

varovali známé, pospíchali upozornit sousedy, pátrali po informacích z novin či rádií, svolávali 

sanitky a vozy policie. Téměř šest miliónů lidí poslouchalo vysílání. Téměř milión z nich byl 

vystrašen nebo zneklidněn,“ uvedla studie.78 Nenastal sice „exodus“, kdy by lidé opouštěli 

domovy a ukrývali se mimo civilizaci, ale k narušení běžného života rozhodně došlo.  

Důležitou vlastností rozhlasu, která vedla právě například ke vzniku paniky při vysílání 

Války světů, byla jeho důvěryhodnost a také jeho rychlé šíření, díky němuž mohli být 

posluchači o událostech informováni v podstatě okamžitě. I to hraje značnou roli při 

informování o skutečných negativních událostech – ve chvíli, kdy divák ví, že se událost, jejíž 

líčení zrovna slyší či vidí, odehrává právě teď, může jí být emotivně zasažen ještě silněji. 

Jednou z prvních nečekaných negativních událostí, o nichž byli rozhlasoví posluchači 

(potažmo diváci filmových žurnálů) informováni okamžitě nebo s minimálním zpožděním, 

byla havárie vzducholodi Hindenburg v roce 1937.  

Hindenburg byl součástí flotily německých vzducholodí, které zajišťovaly letecké spojení 

mezi Evropou a Spojenými státy americkými. I když mezi kontinenty létaly pravidelně, byly 

jejich přílety a odlety významnou událostí, kterou pokrývala i zpravodajská média. Stejně tak 

tomu bylo i při příletu Hindenburgu, prvním v roce 1937, který však z dodnes nejasných 

příčin skončil tragicky – požárem a smrtí cca třetiny všech osob na palubě.79  

Na přílet vzducholodi, která během své cesty nabrala několikahodinové zpoždění, čekaly 

na letišti u New Jersey nejen davy přihlížejících, ale také zpravodajská média – novináři, 

fotografové, rozhlasoví reportéři a filmaři. Záběry přilétající a následně hořící vzducholodi80  

se během několika dní dostaly do USA i Evropy ve filmových týdenících (zvuková stopa 

z rozhlasového přímého přenosu byla přidána později).81  

                                                      
78 PAŠKOVÁ, Miroslava. Válka světů, aneb šíření paniky: Po 77 letech stále aktuální? (In: OzbrojeneSlozky.cz 
[online], 3. 8. 2015. Dostupné online: http://www.ozbrojeneslozky.cz/clanek/valka-svetu-aneb-sireni-paniky-
po-77-letech-stale-aktualni Cit. dne 26. 6. 2017 
79 FOLPRECHT, Radek, ŠÍROVÁ, Tereza. Zkáza Hindenburgu. Navzdory ohnivému peklu se mnozí podruhé 
narodili. In: Technet.cz [online]. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/havarie-vzducholode-hindenburg-
d3v-/tec_technika.aspx?c=A170430_190314_tec_technika_erp Cit. dne 28. 6. 2017. 
80 Hindenburg Explodes. In: Archive.org. Dostupné online: 
http://www.archive.org/details/hindenberg_explodes Cit. dne 28. 6. 2017. 
81 Hindenburg Disaster With Sound (Herb Morrison, WLS Radio) (Standard 4:3). In: Archive.org. Dostupné 
online: https://archive.org/details/SF145 Cit. dne 28. 6. 2017. 
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Snad nejdramatičtější vylíčení událostí poskytl rozhlasový reportér Herbert Morrison: 

„(Vzducholoď) už v podstatě stojí, (posádka) vyhodila lana z přídi lodi a zachytila je skupina 

mužů na ploše. Znovu začíná pršet. (...) Zadní motory drží loď... Vypukl požár! Z cesty, z cesty! 

Ber to, Charlie, ber to, Charlie! Ona hoří a havaruje! Ach bože, z cesty, prosím. Hoří to, 

plameny šlehají a... hroutí se na kotvicí stěžeň a všichni se tady shodnou, že to je strašlivé. Je 

to jedna z nejhorších katastrof na světě. Ach... plameny šlehají čtyři nebo pět set stop vysoko. 

Je to příšerná havárie, dámy a pánové. Kouř a oheň, a teď se konstrukce hroutí na zem, 

ne přímo na kotvicí stožár. Ach, všude kolem křičí přihlížející i cestující. (...) Opravdu, je to 

hromada kouřících trosek. Nikdo z přítomných skoro nemůže dýchat. Jde to těžko, to je šílené. 

(...) Půjdu dovnitř, kde na to nebudu vidět. Charlie, to je příšerné. Já... já nemůžu... Vážení 

posluchači, já... musím se na minutku odmlčet, protože jsem úplně ztratil hlas. Je to ta 

nejhorší věc, jakou jsem kdy viděl.“ 82 Po odmlce Morrison v přenosu pokračoval, přesněji 

popsal, jak nehoda proběhla a také informoval o tom, že nehodu přežili někteří cestující 

a že tedy následky snad nebudou tak katastrofální, jak se v prvních chvílích zdálo.83  

Rozhlasová stanice WLS zaznamenávala přenos z příletu84 a následně jej odvysílala 

v autentické podobě, takže Američané byli o tragické události informováni velice 

dramatickým způsobem. Těžko soudit, nakolik se tato sugestivní forma spolupodepsala 

na razantním poklesu důvěry veřejnosti ve vzducholodi. Zájem o tento druh cestování 

po nehodě výrazně poklesl a Německo nakonec další lety zrušilo.  

Za zmínku stojí fakt, že vzducholodě byly nacistickým Německem vnímány nejen jako 

chlouba, ukázka luxusu a vyspělosti, ale také jako vhodný nástroj propagandy. „Byl to 

nicméně právě Hitler, kdo pro vzducholoď objevil jediné realistické použití. Jak dobře vědí ve 

firmách Goodyear, Fuji i Škoda, jakmile se na obloze objeví jeden z těchto pomalých létajících 

leviatanů, každý se na ně musí dívat. To z nich dělá perfektní nosič reklamních tabulí. A tak se 

stalo, že v předvečer druhé světové války nacisté ozdobili zepelíny hákovými kříži a rozeslali je 

po celém světě, aby získávaly podporu pro Vaterland.“85 

                                                      
82 Herbert Morrison - WLS Radio (Chicago) Address on the Hindenburg Disaster. In: AmericanRhetoric.com 
[online]. Dostupné online: http://www.americanrhetoric.com/speeches/hindenburgcrash.htm Cit. dne 28. 6. 
2017. 
83 Scenes From Hell: Herb Morrison - Hindenburg Disaster, 1937. In. Archives.gov [online]. Dostupné online: 
https://www.archives.gov/exhibits/eyewitness/html.php?section=5 Cit. dne 28. 6. 2017. 
84 Radio Days- Hindenburg Disaster. In: OTR.com [online]. Dostupné online: 
http://www.otr.com/hindenburg.shtml. Cit. dne 28. 6. 2017. 
85 CLARKSON, Jeremy. Vím, že máš duši: Stroje, které milujeme. Praha : Dokořán, 2013. s. 98.  

http://www.americanrhetoric.com/speeches/hindenburgcrash.htm
https://www.archives.gov/exhibits/eyewitness/html.php?section=5
http://www.otr.com/hindenburg.shtml
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1 – Vzducholoď Hindenburg v roce 1936. Na ocasních plochách nese nepřehlédnutelné hákové kříže.86 

 
 

Druhá světová válka a propaganda 

Propaganda druhé světové války využila osvědčených a prozkoumaných postupů 

prvoválečné propagandy. Opět se objevovaly všechny prvky spektra propagandy „od bílé 

po černou“ – od budování národního uvědomění, přes zdůrazňování a zveličování válečných 

zločinů nepřítele87, až po uvádění nepravdivých a lživých informací.  

Propaganda se objevovala na obou stranách konfliktu, a to nejen od vypuknutí války 

v roce 1939. Už během 30. let s vyostřováním mezinárodní situace se státy snažily využívat 

prvků propagandy zejména pro posilování národního sebevědomí. Poněkud odlišný přístup 

praktikovalo nacistické Německo, které sice budovalo národní sebevědomí na straně jedné,88 

na druhé straně však rozdmýchávalo negativní postoje k jiným národům a rasám, zejména 

k Židům.89 V těchto obsazích se často pracovalo právě s nepravdivými či lživými informacemi.  

                                                      
86 Das Ende der "Hindenburg": Einmal New York und nie wieder zurück. In: Spiegel.de [online], 30. 7. 2007.  
Dostupné online: http://www.spiegel.de/fotostrecke/das-ende-der-hindenburg-einmal-new-york-und-nie-
wieder-zurueck-fotostrecke-108146.html. Převz. dne 10. 3. 2018.  
87 BERKHOFF, Karel C. Motherland in Danger: Soviet propaganda during World war II. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 2012. s. 19. 
88 Jako příklad lze uvést tvorbu režisérky a dokumentaristky Leni Riefenstahlové, například filmový dokument 
Triumf vůle (Triumph des Willens, 1935). 
89 Jako příklad lze uvést propagandistický hraný film Věčný Žid (Der ewige Jude, 1940). 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/das-ende-der-hindenburg-einmal-new-york-und-nie-wieder-zurueck-fotostrecke-108146.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/das-ende-der-hindenburg-einmal-new-york-und-nie-wieder-zurueck-fotostrecke-108146.html
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Nacistické Německo propagandisticky působilo nejen na domácí obyvatelstvo, ale 

i do zahraničí, například na silnou sudetoněmeckou menšinu v československém pohraničí. 

Po vypuknutí války a postupném podrobení evropských zemí pak své propagandistické 

působení rozšiřovalo i do okupovaných zemí. Někdy se působení setkalo s úspěchem 

a získalo pro nacistické cíle podporu, často však naráželo na pasivní resistenci či aktivní 

odpor. Ten obvykle vedl k nacistickým represím. Informace o nich pak bývaly uveřejňovány 

ve sdělovacích prostředcích – jako příklad lze uvést zveřejňování seznamů popravených osob 

v protektorátu Čechy a Morava během tzv. heydrichiády. Cílem publikování těchto 

jednoznačně negativních informací bylo odradit občany od dalšího odporu.  

Do propagandy druhé světové války se významně zapojila audiovizuální média, zejména 

rozhlas, který se během 1. poloviny 20. století v Evropě a USA rozšířil a dostal se do velké 

části domácností: „Ve Spojených státech bylo kolem 56 milionů přijímačů a měly je také 

téměř všechny britské domácnosti.“90 Důležitou vlastností rozhlasového vysílání, která měla 

pro propagandu obrovský význam, byla územní neomezenost – rozhlasové vysílání na rozdíl 

od tisku může být distribuováno i přes hranice. Za války toho využily téměř všechny válčící 

mocnosti.91 Britská BBC, která dříve vysílala pouze v angličtině zejména pro anglicky hovořící 

publikum v bývalých britských koloniích, za války své vysílání výrazně rozšířila. „Během druhé 

světové války se  zahraniční vysílání postupně rozšířilo na všechny hlavní evropské jazyky. (...) 

Na konci války byla BBC největší mezinárodní rozhlasovou stanicí vysílající v pětačtyřiceti 

jazycích.“92 V roce 1942, po vstupu do války, začaly do zahraničí vysílat i USA na vlnách Hlasu 

Ameriky.93 Stanice byly hojně poslouchány, a to i přesto, že na Německem okupovaných 

územích byl poslech zahraničního rozhlasu přísně trestán. 

                                                      
90 BERKHOFF, Karel C. Motherland in Danger: Soviet propaganda during World war II. Cambridge : Harvard 
University Press, 2012. s. 20. 
91 Výjimkou z hlavních válčících mocností byl snad jen Sovětský svaz, kde byla životní úroveň nižší než v Evropě a 
USA a lidé obvykle rozhlasové přijímače nevlastnili – v roce 1941 tam bylo evidováno pouze kolem jednoho 
milionu přijímačů. V roce 1941 pak přišlo nařízení, že všechna soukromě vlastněná rádia musí být odevzdána, 
aby veřejnost byla chráněna před „obtěžováním nepřátelskými živly“. „Rozhodnutí povolovalo veřejným 
institucím používat bezdrátové rozhlasové přijímače, ale pouze pro kolektivní poslech rozhlasového vysílání 
v přesně stanovených hodinách. To způsobilo téměř totální výpadek rozhlasu.“ Zdroj: BERKHOFF, Karel C. 
Motherland in Danger: Soviet propaganda during World war II. Cambridge : Harvard University Press, 2012. s. 
20-21. 
92 KOUTEK, Ondřej. Zahraniční odboj na vlnách BBC: Československé vysílání z Londýna 1939–1945. Paměť a 
dějiny, 2014, roč. 8, č. 1., s. 30. Dostupné online: https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/030-
044.pdf Cit. dne 1. 7. 2017. 
93 TOMEK, Prokop. This is the Voice of America: Československá redakce státní rozhlasové stanice  
Spojených států amerických Hlas Ameriky. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 1., s. 3.  Dostupné online: 
http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/003-017.pdf Cit. dne 1. 7. 2017. 

https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/030-044.pdf
https://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/030-044.pdf
http://old.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/pad1401/003-017.pdf
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Propaganda za „studené války“ 

Po rozdělení světa tzv. železnou oponou se brzy objevila potřeba zpravodajského 

působení na veřejnost „na druhé straně“. Pokračovalo proto vysílání Hlasu Ameriky a od 

roku 1950 začalo vysílání Svobodné Evropy. Jeho cílem bylo „šířit necenzurované zprávy a 

informace k publiku za železnou oponou. (...) Poskytovalo nezaujatou, profesionální náhradu 

svobodných médií, která v zemích za železnou oponou chyběla. Na rozdíl od ostatních 

západních rádií se zaměřovalo na lokální zpravodajství na témata, která v domácích, státem 

řízených médiích chyběla.“94 Zahraniční vysílání do zemí za „železnou oponou“ tedy 

povětšinou neslo rysy „bílé“ propagandy – snažilo se podávat seriózní informace, které měly 

přispívat k pozitivního obrazu západního bloku.  

Informace o negativních událostech se v nich objevovaly především v případech 

skutečně závažných událostí – například po jaderné havárii v Černobylu v roce 1986 se 

zahraniční rozhlasové stanice staly hlavním zdrojem informací pro země východního bloku, 

zasažené radioaktivním spadem. „Zpravodajství bylo srovnatelné s tím, co hlásily ostatní 

stanice v Evropě nebo Americe. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že radioaktivní mrak postupuje 

celou Evropou, začali jsme informovat o rizicích. Protože když jsme poslouchali 

Československý rozhlas, televizi a četli oficiální noviny, zjistili jsme, že české úřady to naprosto 

konsekventně zatloukají. (...) My jsme v podstatě museli suplovat to, co československá 

média říkat kvůli propagandě nesměla, aby nenarušila obraz Sovětského svazu jako 

technologické velmoci,“95 vzpomínala novinářka Rádia Svobodná Evropa Lída Rakušanová. 

 

Negativní události a obsahy v totalitních společnostech 96 

Negativní obsahy v totalitních médiích 

V médiích v totalitních režimech se negativní obsahy objevují v menší míře. „Namísto 

negativních zpráv jsou intenzivně prezentovány zprávy o úspěších hospodářství a průmyslu, 

                                                      
94 JOHNSON, Ross. History. December 2008. In: Radio Free Europe / Radio Liberty [online]. Dostupné online: 
https://pressroom.rferl.org/p/6092.html Cit. dne 1. 7. 2017.  
95 KŘÍŽOVÁ, Vendula. Rozhovor: Média Černobyl bagatelizovala. In: Aktuálně.cz [online], 26. 4. 2006. Dostupné 
online: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-media-cernobyl-
bagatelizovala/r~i:article:135651/?redirected=1498923847 Cit. dne 1. 7. 2017. 
96 Ačkoli se podkapitola nazývá „Negativní obsahy v totalitních režimech“, zaměřila jsem se zde (zejména kvůli 
návaznosti analytické části v 5. kapitole) především na režim komunistický. Důvodem je samozřejmě především 
fakt, že jsem negativním obsahům v médiích v komunistickém Československu věnovala veškerý svůj dosavadní 
výzkum, z něhož v této práci vycházím, a že je mu věnována také tato práce. Také v kontextu českých 
mediálních studií se jedná o nejlépe prozkoumaný totalitní režim.  

https://pressroom.rferl.org/p/6092.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-media-cernobyl-bagatelizovala/r~i:article:135651/?redirected=1498923847
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-media-cernobyl-bagatelizovala/r~i:article:135651/?redirected=1498923847
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negativní události jako možný náznak chyb systému se objevují jen v omezeném množství.“97 

Uvedené tvrzení vyžaduje ověření dalším výzkumem.98  

Média v totalitních systémech mohou negativní obsahy potlačovat i na obecné úrovni, 

nejen ve zpravodajství. Totalitní režimy se vyznačují značným výchovným působením na své 

vlastní občany. Vychovávají nejen systémem sankcí a odměn, ale také prezentací pozitivních 

či odstrašujících příkladů, a to jak v médiích, tak v kultuře. V obojím jsou tedy prezentována 

především témata, která mají dávat pozitivní příklad hodný napodobení, a vychovávat tak 

správného socialistického člověka, který stojí na vrcholu společenského vývoje.  

Negativní obsahy obvykle tuto funkci neplní, naopak ji mohou podle některých teorií 

nabourávat. Psycholog Erich Fromm (který tvrdil, že lidská agresivita i sklon ke konzumaci 

negativních obsahů vychází do značné míry z třídního společenského zřízení99) dával tzv. 

prosté podněty (do nichž patří i negativní obsahy) do souvislosti s degenerací psychické 

stránky člověka a s nebezpečím jeho „sklouznutí“ k aktivnímu konání negativních činů.100 Do 

kontrastu s nimi stavěl člověka konzumujícího aktivizující podněty, které jedince rozvíjejí – 

jako jeden z příkladů uvedl četbu spisů Karla Marxe.101  

Hlavní funkcí médií v totalitních systémech je podporovat vládnoucí režim. Jedním 

ze způsobů, jak toho dosáhnout, je opakovaně publiku poskytovat informace ve smyslu 

„jak se my máme dobře, ale jak jiní špatně.“102 Negativní události jsou pro tento účel velmi 

dobře využitelné – stačí publikovat zprávy o tragických událostech, ke kterým došlo 

v „nepřátelském“ zahraničí, a zprávy o podobných událostech z domova či ze spřátelených 

zemí potlačovat. Na druhé straně to souvisí s potřebou režimu neinformovat veřejnost 

o svých vlastních problémech. 

Totalitní média tedy mohou negativní události prezentovat různým způsobem 

a s různými cíli. Tuto domněnku potvrdil i výzkum Martiny Křížkové, provedený pro účely její 

diplomové práce Strategie zabudování negativity do mediálních obsahů. Porovnávala podíl 

negativních obsahů ve zpravodajství před rokem 1989 a po něm. Došla k závěru, že před 

rokem 1989 byl výrazný rozdíl mezi negativitou v domácím a zahraničním zpravodajství. 

                                                      
97 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 27. 
98 Z výzkumu mediálního pokrytí rozsáhlých dopravních nehod v Československu a České republice, které jsem 
prováděla v rámci své diplomové práce, toto potvrzení jednoznačně vyplynulo. Zdroj: ŠÍROVÁ, Tereza. Letecké a 
železniční nehody v ČSSR a ČR v letech 1960 – 2008 v denním tisku. Praha, 2011. s. 143. 
99 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 169. 
100 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 248. 
101 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 241. 
102 KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Praha : Práh, 2011. s. 22. 
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V případě zahraničního zpravodajství došla ke zjištění, že lze vysledovat rozdíl mezi 

informováním o „spřátelených“ zemích východního bloku (kde byl podíl negativity nízký, 

stejně jako u domácího zpravodajství), kdežto u informačního pokrytí událostí v západním 

bloku byl podíl negativity vysoký, srovnatelný s podílem po roce 1989. „Socialistická 

žurnalistika cíleně přinášela obraz života v kolabujících, problémy otřásaných a nešťastných 

kapitalistických společenstvích.“ 103 

 O domácích negativních událostech se informovalo výrazně odlišným způsobem. „Režim 

se bál jakékoli zprávy, která byla šokující, popisovala nečekanou událost nebo katastrofu. 

Proto se cenzurovaly všechny živelní pohromy, náhlá neštěstí, velké nehody, zejména 

ve výrobě, jakákoli tzv. ‚mimořádná událost´ v armádě, trestné činy vojáků, policistů a vyšších 

funkcionářů, většina výraznějších majetkových deliktů, jakékoli násilné činy, vše 

se odůvodňovalo obavami z paniky, ale cenzurovaly se také informace o životním prostředí 

a zdravotně škodlivých látkách. Naprostá tajnost čehokoli, co mohlo vyvolat jen náznak vize, 

že je něco za éry komunismu v nepořádku, vedla k vytváření fiktivního obrazu společnosti, 

zejména společenského klimatu. Vše muselo být manifestovaně v pořádku. Žádné pohromy, 

žádné zločiny, žádné ohrožení, žádné nebezpečí.“104 

Potvrzuje to i Křížková. „Podíl negativních událostí v domácím zpravodajství před rokem 

1989 byl velmi malý, v hodnocení textu téměř zanedbatelný. (...) Lze konstatovat, 

že komunistický režim upřednostňoval pozitivní či spíše ‚klidný‘ (neutrální) obraz domácích 

událostí.“105 Když už se negativní události v domácím zpravodajství objevily, nejčastěji to bylo 

v souvislosti s kriminalitou, nehodami a katastrofami, tedy s událostmi, kterým se jen těžko 

zabraňuje v jakékoli společnosti.  

Výjimečným případem, kdy média o domácích negativních událostech informovala 

poměrně intenzivně, byly soudní procesy s nepřáteli státu – kteří sice byli prezentováni jako 

zločinci a jednoznačně negativní aktéři, ale na rozdíl od procesů s běžnými kriminálními 

delikventy byla jejich procesům obvykle věnována značná mediální pozornost a na články 

z denního tisku bylo cíleně upozorňováno např. v pracovních kolektivech. Důvodem byla 

                                                      
103 KŘÍŽKOVÁ, Martina. Strategie zabudování negativity do mediálních obsahů. Praha : Univerzita Karlova, 2003. s. 53. 
104 KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Praha : Práh, 2011. s. 94. 
105 KŘÍŽKOVÁ, Martina. Strategie zabudování negativity do mediálních obsahů. Praha : Univerzita Karlova, 2003. s. 52. 
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snaha o vyvolání negativních emocí106 proti „nepřátelům státu“ a zastrašení případných 

dalších oponentů režimu107. V tomto bodě lze určitou podobnost lze vysledovat v části 

věnované propagandě za 2. světové války, u části věnované zveřejňování seznamů 

popravených během heydrichiády.  

Negativní obsahy v uměleckých obsazích 

Negativní obsahy byly potlačovány i v uměleckých obsazích. Obvykle se se jako námět 

objevovala práce, budování, kolektivní dosahování cílů a úspěchů. Negativní motivy 

se objevovaly spíše jako nezbytné prvky dramatických zápletek (např. z nemocničního 

prostředí apod.). Jedinými výrazně rozšířenými žánry, které byly výhradně postaveny 

na negativních jevech či událostech, byly válečné, kriminální a detektivní filmy, seriály či 

knihy. Jiné typické negativní žánry, jako je horror nebo katastrofický film, se v tomto období 

u nás téměř neobjevovaly. 

Umělecká díla s námětem války se pochopitelně objevovala velmi často, protože 

2. světová válka byla stále v paměti lidí a hojně ji připomínal i komunistický režim s odkazem 

na vítězství Rudé armády a SSSR. Oslavovalo se hrdinství jednotlivců i kolektivů na pozadí 

jednoznačně negativního válečného dění. Kladnými hrdiny byli téměř výhradně vojáci, 

partyzáni a příslušníci komunistického odboje, anebo „obyčejní lidé“. Díla věnovaná např. 

hrdinům západního odboje se objevovala pouze v dobách „uvolnění“, hlavně v 60. letech.108 

Žánr detektivky, který se v Československu už od začátku 20. století těšil značné oblibě, 

byl komunistickým režimem považován za pokleslý a byl odmítán, podobně jako další žánry 

„brakové“ či pokleslé literatury. Kritika těchto literárních žánrů (kromě detektivek také 

dobrodružné romány, tzv. „červená knihovna“ apod.) se objevovala už na sklonku první 

republiky, ovšem skutečně „kritické období pro české detektivky však nastalo po roce 1948. 

V nové socialistické společnosti nebylo místo ani pro zločin, ani pro západní populární žánry, 

vnímané jako přežitek kapitalistické kultury. Z hlediska socialistického režimu docházelo 

                                                      
106 DOVENEROVÁ, Sylvie. Politické procesy vedené komunistickým režimem proti ženám na příkladu Milady 
Horákové, Fráni Zemínové a Antonie Kleinerové a jejich medializace v dobovém českém denním tisku. Praha : 
Univerzita Karlova, 2009. Cit. dne 7. 7. 2017. s. 29. 
107 DOVENEROVÁ, Sylvie. Politické procesy vedené komunistickým režimem proti ženám na příkladu Milady 
Horákové, Fráni Zemínové a Antonie Kleinerové a jejich medializace v dobovém českém denním tisku. Praha : 
Univerzita Karlova, 2009. Cit. dne 7. 7. 2017. s. 22 
108 Není náhodou, že právě v 60. letech mohla vyjít díla věnovaná například československým letcům v řadách 
britského královského letectva (RAF) - kupříkladu román Nebeští jezdci (1964) nebo vzpomínky stíhače a 
pozdějšího generála Františka Fajtla. 
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k závažnějším trestným činům pouze v buržoazní společnosti.“109 Klasická detektivka, 

zaměřená na psychologii pachatele a postupné odhalování pravdy, se tedy nesměla 

odehrávat v socialistické společnosti, protože v té už zločin jednotlivce prakticky neexistoval.  

Knihy pokleslých žánrů včetně detektivek (ať už v knižním nebo sešitovém vydání110) 

tedy od konce 40. let prakticky přestaly být vydávány, případně byly vyřazovány z knihoven.  

Cílem byla „očista nakladatelské činnosti a knižního trhu od veškeré reakční, protistátní 

a sovětské literatury a odstranění knižního braku vůbec.“111 Hlavním důvodem byla výchova 

nového, uvědomělého socialistického čtenáře: „Čtení takových knih neodpovídalo 

komunistické čtenářské revoluci. Napříště již čtenář neměl číst bezúčelně, jen tak pro zábavu, 

pro potěšení z dobrodružství, napětí či emoce, ale musel být vychováván, směřován k novým 

cílům, měl být zanícen nadšením pro budování socialismu."112 Uvedená zdůvodnění považuji 

za velmi podstatná – objasňují možnou příčinu potlačování celé jedné velké skupiny 

negativních obsahů, a to nejen v kultuře, ale i v médiích. 

Detektivní žánr (a z něho vycházející příbuzné žánry jako špionážní román apod.) však 

díky své oblibě a nesporné poutavosti přežil i léta nepřízně režimu. V době postupného 

uvolňování konce 50. a začátku 60. let začala být detektivka opět vydávána; měla však jasně 

vymezené hranice. Zločinnost a tedy i negativita byly postaveny do jasných mezí: zločiny byly 

dílem lidí z okraje společnosti, špionů a nepřátel komunistického zřízení, včetně bývalých 

elit.113 Proměnil se i obraz „druhé strany zákona“ – policistů a vyšetřovatelů: „Z detektivek 

zcela vymizeli detektivové pátrající na vlastní pěst a pozice vyšetřovatele byla výrazně 

oslabena. Jedince s mimořádnými deduktivními schopnostmi nahradil celý tým, jehož 

sehranost měla svědčit o účinnosti kolektivistického principu.“114 Negativita, potažmo zločin, 

tedy i v literatuře opět plnily především výchovnou funkci – oboje je typické pro jedince 

vzpírající se socialistickému zřízení, jejich činy jsou zavrženíhodné a po zásluze potrestány. 

                                                      
109 ŠRAJER, Martin. Vraždy po našem – Československé filmové detektivky II. In: Filmový přehled [online]. 
Dostupné online: http://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/vrazdy-po-nasem-ceskoslovenske-filmove-
detektivky-ii. Cit. dne 31. 1. 2018. 
110 JANÁČEK, Pavel. Literární brak: Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Brno : Host, 2004. s. 271. 
111 JANÁČEK, Pavel. Literární brak: Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Brno : Host, 2004. s. 151. 
112 Fučíkův odznak – historický kontext. In: Ústav pro studium totalitních režimů [online]. Dostupné online: 
https://www.ustrcr.cz/uvod/antologie-ideologickych-textu/fucikuv-odznak/fucikuv-odznak-historicky-kontext/. 
Cit. dne 31. 1. 2018. 
113 JANÁČEK, Pavel. Literární brak: Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Brno : Host, 2004. s. 273. 
114 ŠRAJER, Martin. Vraždy po našem – Československé filmové detektivky II. In: Filmový přehled [online]. 
Dostupné online: http://www.filmovyprehled.cz/cs/revue/detail/vrazdy-po-nasem-ceskoslovenske-filmove-
detektivky-ii. Cit. dne 31. 1. 2018. 
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Negativní události v každodenním životě 

Negativita je tedy v totalitním režimu vymezena do „patřičných mezí“ a je často 

prezentována jako důsledek selhání systému nebo jedince, nikoli jako neodmyslitelná 

součást života. Za zmínku stojí také postavení „každodenních“ negativních událostí, jako je 

utrpení, smrt, onemocnění, a jejich vytěsňování z běžného života. Staří lidé, lidé 

v neléčitelném stadiu nemocí, lidé trpící vážným tělesným či duševním onemocněním byli 

obvykle soustřeďováni do ústavů veřejné zdravotní péče. Souvisí to samozřejmě 

i s rozšířením a bezplatností zdravotní péče – dříve lidé většinou umírali doma, protože se 

včas nedostali do nemocnic, nebo na to jejich rodiny neměly dostatek financí. Většina lidí, 

kteří umírají v nemocničních zařízeních, však už tak intenzivní nemocniční péči nepotřebují. 

„Zdravotníci dokonce říkají, že tři čtvrtiny umírajících jsou na tom tak ‚dobře‘, že by mohli 

umírat jen v péči svých blízkých.“115 Přesto dnes – a za minulého režimu to bylo ještě 

výraznější – většina lidí umírá v nemocniční či ústavní péči.  

Důvodů tohoto vytěsňování negativních součástí života mohlo být více – od snahy 

„skrýt“ nepříjemný pohled na jevy, které se novému společenskému systému nedaří 

eliminovat, až po snahu směřovat nezbytnou péči o nemohoucí občany na instituce, aby o ně 

nemuseli pečovat jejich blízcí, kterým by to ubíralo čas na práci (podobně, jako byla 

institucionalizována péče o malé děti batolecího a předškolního věku). „Pro období 

komunistické diktatury se stal kdokoli, kdo nepracoval, nepotřebným člověkem 

a komunismus mu to uměl dát najevo,“116 uvádí Jindřich Kabát v Psychologii komunismu. 

„‘Dědeček a babička ujídaj´nám chlebíčka.‘ Tento strašlivý slogan vyjadřuje plnou váhu 

pohledu na seniory v 50. letech. (...) Stáří bylo pojímáno, jakkoli to nebylo takto přesně 

řečeno, jako něco, co jen a jen chybou určitého člověka, a on za to nese odpovědnost.“117 

Lidé v ústavech zdravotní péče byli často v nevyhovujících podmínkách, odděleni 

od svých blízkých a od svého prostředí, v němž strávili většinu života, měli nedostatek 

soukromí a personál se k nim mnohdy choval nepříjemně.118 Systém navíc na lepší péči 

neměl dostatek financí. To vše vedlo k tomu, že se lidé nemocí a stárnutí a s nimi spojeného 

pobytu v nemocničních a ústavních zařízeních obávali a negativní vnímání nemoci, stáří, 

utrpení a smrti se ještě prohlubovalo.  

                                                      
115 ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha : Kalich, 2013. s. 66. 
116 KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Praha : Práh, 2011. s. 319. 
117 KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Praha : Práh, 2011. s. 320. 
118 KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Praha : Práh, 2011. s. 330. 
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2.  

Motivace člověka  

ke konzumaci negativních obsahů 

Jak již bylo ukázáno v předchozí kapitole, lidé byli negativními událostmi jaksi zvláštně 

přitahováni snad odedávna. Zatímco v minulosti byly tyto události běžnou součástí života, 

naše společnost si od nich do jisté míry odvykla. Negativní události nemají své běžné místo 

na veřejnosti; utrpení a smrt byly odsunuty do ústraní a osobně se s nimi setkáváme spíše 

výjimečně. 

Současná západní společnost vědomě oceňuje a vyzdvihuje pravý opak – události a činy 

dobré, pozitivní, přínosné. Negativní aspekty života se v každodennosti snaží vytěsňovat: 

„My si pořád myslíme, že vše kolem nás má být hezké, radostné, barevné, příjemné. Hrajeme 

si na něco, co není, a bojíme se toho, co je a bude,“119 uvádí socioložka Jiřina Šiklová. „Smrt 

vyháníme a nechceme o ní mluvit, ale ona se nám stále vrací v podobě strachu s intenzitou 

dříve nebývalou. Smrtí můžeme ztratit více, než mohli naši předkové. (...) Dnes nás naplňuje 

strach a lítost nad ještě nesplněnými možnostmi.“120 

Jestliže se něčeho bojíme, bylo by pochopitelné, kdybychom se vyhýbali i tomu, co nám 

náš strach připomíná. Přesto však negativní obsahy nejen přijímáme, ale mnohdy je i aktivně 

vyhledáváme: „Filmy, ve kterých je popsán zánik celé civilizace, výbuchy ve vesmíru, atomové 

války, sledujeme rádi. Je to velice neosobní, týká se to všech, a proto vlastně nikoho z nás,“ 

uvádí Šiklová.121 Často v nás však konfrontace s negativními událostmi a obsahy vzbuzuje 

také nepříjemné pocity, naplňuje nás do určité míry odporem, obavami či úzkostí. Proč tedy 

tyto obsahy vyhledáváme?  

V této kapitole předestřu několik hypotéz, které mohou zájem o negativní obsahy 

vysvětlovat. Pokusím se zde nastínit a kategorizovat některé z teorií, na něž jsem narazila 

během svého dlouholetého zájmu o problematiku negativity a souvisejících jevů. Nejedná se 

však o vyčerpávající přehled možných vysvětlení, ale spíše o nástin možností a směrů, jimiž 

se lze v této problematice ubírat. Záměrně tedy pracuji s poměrně širokým okruhem teorií. 

                                                      
119 ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha : Kalich, 2013. s. 62. 
120 ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha : Kalich, 2013. s. 119. 
121 ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha : Kalich, 2013. s. 96 
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Vycházím ze širokého spektra společenských věd: psychologie122, sociologie, antropologie, 

biologie, etologie, filosofie, religionistiky nebo teologie. Záměrně zde téměř pomíjím 

mediální studia, jimž bude věnována celá třetí kapitola. 

 

2.1 Pozornost k potenciálnímu nebezpečí 

Nejprve se budu věnovat teoriím, vycházejícím z biologie a antropologie. Podle 

některých hypotéz lidská náklonnost k negativním obsahům či chování vychází z dávných 

vlastností, které si museli vypěstovat naši předkové, aby mohli přežít v přírodě. Pravěký 

člověk byl v podstatě zranitelný tvor – nedokázal se tak účinně bránit jako šelmy, ani tak 

dobře prchat jako někteří býložravci. Podle některých neurovědců si proto člověk – sběrač 

a později lovec – v pravěku musel vypěstovat vnímavost k negativním, dramatickým a 

nezvyklým jevům – protože tam, kde se děje něco negativního, může jedinci hrozit 

nebezpečí. Vnímavost vůči těmto jevům tedy byla základní podmínkou přežití.123 

 

2.2 Důsledek agresivity a destruktivity 

Jedná se v podstatě o nejintuitivnější vysvětlení, proč lidé dobrovolně konzumují 

negativní obsahy. Vychází z teorie psychiatra a zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda, 

který se teorií agresivity a destruktivity obsáhle zabýval. V pozdější části své kariéry pracoval 

s dualistickým pojetím protichůdných pudů „tvořivého“ pudu života a „ničivého“ pudu 

smrti.124  

Jeho teorie vycházely z hypotézy, že v každém živém organismu chemicky vzniká 

podráždění a jeho přirozenou tendencí je toto podráždění omezovat až odstraňovat – 

a absolutním odstraněním jakéhokoli podráždění je smrt. Freud se domníval, že „jsme jako 

převládající tendenci duševního života, a snad nervového života vůbec, rozpoznali snahu 

o snížení vnitřního napětí vyvolávaného dráždivými podněty, jeho udržování na konstantní 

                                                      
122 Pro úplnost považuji na tomto místě za vhodné podotknout, že se v celé práci (až na výslovně označené 
výjimky) budu zabývat motivacemi „normálních“ osob, nikoli deviantních jedinců. 
123 WILLIAMS, Ray. Why We Love Bad News. In: Psychology Today [online], 1. 11. 2014. Dostupné online: 
https://www.psychologytoday.com/blog/wired-success/201411/why-we-love-bad-news. Cit. dne 26. 7. 2017. 
124 FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920 – 1924. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 
1998. s. 45. 
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úrovni a jeho odstranění.“125 V kontextu teorie agresivity to znamená, že v každém živém 

organismu roste napětí, které se uvolňuje agresivním chováním. Člověk však je vychováván, 

aby tyto agresivní sklony potlačoval, což podle Freuda může vést k problémům: „Zadržování 

agresivity je obecně nezdravé a vede k nemoci.“126 Agresivní chování může být namířeno 

proti okolí jedince, nebo proti jedinci samému – což je společensky přijatelnější. Podle 

Freuda by někteří lidé, kteří se chovají destruktivně či agresivně vůči sobě samým (jako 

příklad takového chování Freud uvádí např. trhání vlasů), by ve skutečnosti svou agresi raději 

namířili vůči někomu jinému.127  

Teorií vrozené agresivity se později zabýval rakouský zoolog, etolog a nositel Nobelovy 

ceny128 Konrad Lorenz. Domníval se, že každému člověku je vrozená určitá míra agresivity 

a destruktivity, přičemž vycházel z pozorování živočichů. Došel k tomu, že agresivita je 

přirozeným pudem, potřebným pro přežití jedince v konkurenci ostatních stejného druhu – 

hovoří o tzv. vnitrodruhové agresi, která je nezbytná k udržení populace jednoho druhu 

v takovém počtu, aby se nevyčerpaly zdroje na daném místě.129 U člověka se podle Lorenze 

vyvinul příliš silný agresivní pud, který je pro život v současné společnosti zbytečný, ba 

dokonce škodlivý: „Je víc než pravděpodobné, že špatné účinky lidského agresívního pudu, 

pro jehož vysvětlení předpokládal Sigmund Freud zvláštní pud smrti, spočívá zcela jednoduše 

v tom, že vnitřní vnitrodruhovou selekcí byla v člověku v šerém pravěku vypěstována taková 

míra agresívního pudu, že pro ni v dnešním společenském uspořádání nenachází adekvátní 

ventil.“130  

S názorem, že agresivita je člověku vrozená, souhlasili i jiní autoři, například americký 

antropolog Sherwood Washburn. Agresivitu dával do souvislosti se zálibou ve sledování 

utrpení a ničení: „Člověk má psychologii masožravce. Je snadné naučit lidi zabíjet a je těžké 

vyvinout návyky, abychom se zabíjení vyvarovali. Mnoho lidí baví dívat se, jak jiní lidé trpí.“131 

Na Konrada Lorenze reagoval německý psycholog Erich Fromm. Lorenzův názor, 

že veškerá agrese vychází z lidské přirozenosti a lze ji pouze krotit, nikoli se jí zbavit, označil 

                                                      
125 FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920 – 1924. Praha : Psychoanalytické nakladatelství, 
1998. s. 47 
126 FREUD, Sigmund. An Outline of Psychoanalysis. Londýn : The Hogarth Press, 1973. s. 7. 
127 FREUD, Sigmund. An Outline of Psychoanalysis. Londýn : The Hogarth Press, 1973. s. 7. 
128 The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1973. In: Nobelprize.org. Dostupné z: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1973/. Cit. dne 16. 6. 2017. 
129 LORENZ, Konrad. Takzvané zlo. Praha : Academia, 2003. s. 34. 
130 LORENZ, Konrad. Takzvané zlo. Praha : Academia, 2003. s. 205. 
131 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 137. 
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v podstatě za alibistický. Zkritizoval také Lorenzovo směšování agrese obranné (tedy 

smysluplné a užitečné; Fromm ji nazývá také benigní – neškodnou) a agrese ničivé, kruté 

(dle Fromma maligní).132 Fromm vesměs souhlasil s tím, že u lidí, podobně jako u zvířat, 

za určitých okolností vzniká agrese; nesouhlasil však s tím, že je daná už od prvopočátků 

lidského druhu (např. lov pro obživu nepokládá za agresivní chování).  

Maligní agrese podle Fromma souvisí se vznikem osobního vlastnictví a zejména 

se zakládáním měst, vznikem hierarchické struktury, moci, dělby práce, využívání práce lidí 

s nižším postavením pro prospěch vyšších tříd apod.133 Fromm tvrdí, že potěšení z krutosti 

a násilí mají zejména určité sociální skupiny. „Tak například zjišťujeme, že se sadismem 

se mnohem častěji setkáme u frustrovaných lidí a v sociálních vrstvách, které se cítí 

bezmocné a mají málo životních radostí, jako například u nejnižší třídy v Římě, která byla za 

svoji materiální bídu a sociální bezmocnost odškodňována sadistickými hrami – nebo také 

u německé nižší střední třídy, z jejíchž řad se rekrutovali nejfanatičtější Hitlerovi stoupenci. 

Se sadismem se setkáváme také u vládnoucích tříd, které se cítí ohroženy ve svém 

vládnoucím postavení a ve svém vlastnictví nebo u potlačených skupin, které dychtí po 

pomstě.“134  

Fromm tvrdí, že násilné chování (ať už jedince, skupiny osob nebo národa – například 

válka) vychází z různých pohnutek, nikoli však z potřeby ventilovat vrozenou agresivitu.135 

Snaží se vystihnout také faktory, které násilné chování přímo nezpůsobují, ale podporují je - 

vědomí, že ve válce „zabiji, nebo budu zabit“, úctu k autoritě, a také touhu po vzrušení. 

„Válka je vzrušující, i když přitom člověk riskuje život a podstupuje velké fyzické strádání. 

Protože život průměrných lidí bývá nudný, naplněný rutinou a bez jakéhokoli dobrodružství, 

musíme odhodlání jít do boje chápat jako vyjádření touhy skoncovat s nudnou rutinou 

denního života a vrhnout se do dobrodružství – do jediného dobrodružství, jaké může 

průměrný člověk ve svém životě očekávat.“136 

Poněkud odlišný názor na lidskou agresivitu zastával český psycholog Slavomil Hubálek. 

Podařilo se mu v podstatě nalézt kompromis mezi názorem Lorenzovým a Frommovým: 

„Vím, že jsme si přinesli z přírody vysokou míru vrozené agresivity, násilí a hrubosti, žijeme 

                                                      
132 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 16. 
133 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 166-168. 
134 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 138.  
135 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 212. 
136 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 214. 
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ale v lidských skupinách a už na počátku dějin jsme si v zájmu vlastního přežití museli vytvořit 

mechanismus regulace našeho chování, takzvaný reciproční altruismus, který naši předkové 

vyjádřili zásadou:  ‚Chovej se k druhému tak, jak chceš, aby se on choval k tobě‘. Moudří 

u dávno před námi pochopili, že jako druh přežijeme, jen když se zbavíme chamtivosti, 

sobectví, nenávisti a násilí.“137 

S Frommem do jisté míry souhlasí americký sociální psycholog Philip Zimbardo – v tom 

smyslu, že negativní chování do značné míry vyvolávají okolní vlivy včetně společenského 

systému. Nabízí však komplexnější pohled na problematiku negativního chování. Vymezil se 

proti dominantnímu názoru, že sklony k negativnímu chování jsou vrozené pouze některým, 

do větší či menší míry deviantním jedincům: „Tradiční přístup velí najít určité vrozené 

vlastnosti jedince, které ho k dané reakci předurčují: genetické vybavení, rysy osobnosti, 

charakter, svobodnou vůli a další sklony či dispozice. Jakmile máme vysvětlit něčí násilné 

chování, začneme hledat sadistické rysy jeho osobnosti.“138 

Zimbardo v knize Luciferův efekt hovoří i o relativně ojedinělých případech negativního 

chování, jako bylo týrání vězňů v irácké věznici Abú Ghrajb – týrání se dopustilo několik 

z příslušníků americké vojenské policie: „Vojenští velitelé mluvili jen o ‚neukázněných 

vojácích‘ nebo o ‚několika shnilých jablcích‘. Já jsem přemýšlel, jaké okolnosti převrhly 

rovnováhu mezi dobrem a zlem v tomto vězeňském bloku, takže i dobří vojáci začali páchat 

zlo.“139  Zimbardo zde podotýká, že by sice bylo snadné obvinit z páchání zločinů deviantní 

jedince, kteří k negativnímu chování měli skryté sklony (což bylo v podstatě vysvětlení 

vojenských velitelů), ale že toto chování pocházelo i od normálních, „dobrých“ vojáků.  

Zimbardo zastává situační pohled na negativní lidské konání. Vychází z názoru, že každý 

člověk má v sobě zastoupeny různé složky osobnosti – tedy i sklony ke správnému či naopak 

špatnému chování – a záleží na okolnostech, která z těchto složek je podpořena a která 

naopak potlačena.140 Vycházel přitom ze svého vlastního výzkumu – z neblaze proslulého 

Stanfordského vězeňského experimentu.141  „Stanfordský vězeňský experiment (...) odhaluje 

                                                      
137 HUBÁLEK, Slavomil. Zpovědník vrahů. Praha : Daranus, 2012. s. XVI. 
138 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 31. 
139 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 44. 
140 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 31-32. 
141 Stanfordský vězeňský experiment proběhl začátkem 70. let na univerzitě v kalifornském Stanfordu. 
Zimbardo pracoval se dvěma skupinami dobrovolníků z řad studentů – jedni byli náhodně stanoveni „dozorci“, 
druzí „vězni“. V obou případech šlo o zdravé, psychicky vyrovnané mladé lidi, kteří věděli, že jsou součástí 
experimentu. Přesto se postupem času „dozorci“ do svých rolí tak vžili, že začalo docházet k psychickému týrání 
„vězňů“ a experiment byl předčasně, po pouhých pěti dnech namísto plánovaných čtrnácti dnů, ukončen. 
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poselství, které nechceme přijmout: že většina z nás může projít významnou transformací 

charakteru, když jsme vystaveni působení sociálních sil. (...) Je poplašným voláním, abychom 

opustili zjednodušující představy o dobrém já, které ovládne špatné situace. Jsme nanejvýš 

schopni vyvarovat se takových negativních situačních sil, předcházet jim, odmítat je a změnit 

je, a to tak, že rozpoznáme jejich potenciální moc ‚nakazit nás‘, když už nakazily jiné lidi, kteří 

se nacházeli v podobné situaci.“142  

Zimbardo dochází k závěru, že ve společnosti existují určité situace a mechanismy, které 

způsobí, že i „normální“, „dobří“ lidé začnou vykonávat negativní činy - ať už se jednalo 

o dobrovolníky ve Stanfordském experimentu, nebo například o dozorce v nacistických 

koncentračních táborech.143 Může to být především poslušnost vůči legitimní autoritě144 

a přenos odpovědnosti za činy na toho, kdo dává rozkazy, nikoli na toho, kdo je vykonává.145 

Velký vliv má vnímání osob, kterým je ubližováno, jako někoho nebezpečného, koho je nutné 

omezit či potrestat, případně jeho anonymizace a dehumanizace.146 U negativně konajících 

osob je někdy patrné potěšení z nově nabytého pocitu moci.147 Roli může hrát i potřeba 

podnětů: „Nuda se pro změnu může stát silným motivačním faktorem jednání, jaké jsme 

viděli v našem experimentu u dozorců při noční směně, když se bavili se svými ‚hračkami‘“.148 

Zimbardo hovoří pouze o motivaci ke konání negativních činů, o motivaci ke konzumaci 

negativních obsahů o cizím utrpení se nezmiňuje. Výše uvedený faktor anonymizace 

a dehumanizace však považuji za velmi důležitý i pro otázku konzumace negativních obsahů. 

Ať už je jedinec motivován k přijímání negativních obsahů jakkoli, může zprostředkované 

setkání s konkrétním utrpením konkrétního člověka s jeho konkrétním životním příběhem 

                                                                                                                                                                      
Zimbardo výsledky experimentu shrnul následovně: „Všichni ti mladí muži vědí, že se jedná o simulovaný 
vězeňský experiment. Navíc všichni hned na začátku pochopili, že ‚ostatní‘ jsou také vysokoškoláci jako oni sami. 
Vzhledem k tomu, že všem byly tyto protikladné role přiděleny náhodně, neexistovaly mezi těmito dvěma 
kategoriemi žádné zásadní rozdíly. Všichni začínali tuto zkušenost jako zdánlivě dobří lidé. Ti, kteří se stali 
dozorci, věděli, že nebýt náhodného hodu mincí, mohli mít na sobě vězeňský mundúr a být ovládáni těmi, které 
nyní zneužívali. Věděli také, že vězni se nedopustili žádného trestného činu, aby si zasloužili svůj podřízený stav. 
Přesto se někteří dozorci přeměnili v pachatele zla a další se skrze svou nečinnost stali pasivními přispěvateli zla. 
Další až dosud normální, zdraví, mladí muži v rolích vězňů se pod situačními tlaky složili a zbývající vězni 
vypadají jako oživlé mrtvoly.“ Zdroj: ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. 
Praha : Academia, 2014. s. 220. 
142 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 263. 
143 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 259. 
144 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 270. 
145 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 329. 
146 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 369. 
147 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 233. 
148 ZIMBARDO, Philip. Luciferův efekt: Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha : Academia, 2014. s. 284. 
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představovat překážku či alespoň znepříjemnění konzumace negativního obsahu. Jedná-li se 

však o anonymní jedince či pouhý počet osob, tento znepříjemňující aspekt odpadá. 

Všechny výše zmíněné teorie hovoří o agresivitě a destruktivitě jako předpokladu pro 

konzumaci negativních obsahů. Nyní přejdu k teoriím, které tento předpoklad neobsahují. 

 

 

2.3 Prostředek snadného vzrušení  

Erich Fromm v knize Anatomie lidské destruktivity pracuje s předpokladem, že pro 

dobrovolnou konzumaci negativních obsahů je klíčová právě vrozená lidská potřeba vzrušení 

a dobrodružství.  Nedefinuje tedy zájem o negativní události jako důsledek lidské agresivity, 

ale spíše jako její paralelu – podobně jako agresivita149 i zájem o negativní události podle něj 

vychází z potřeby stimulace nervového systému. Vychází ze studií neurologů, kteří dokázali, 

že lidský „nervový systém potřebuje ‚procvičování‘, to znamená určité minimum vzruchů. (...) 

Vidíme, že člověk dychtivě reaguje na podněty a že je vyhledává. Seznam dráždění a podnětů 

je nekonečný. Jednotliví lidé a kultury se liší jen v konkrétních podobách nejrůznějších stimulů, 

vyvolávajících vzrušení. Neštěstí, vražda, spalující vášeň a sex jsou takovými zdroji vzrušení, 

právě tak láska a tvořivá práce. Řecké drama bylo pro diváky jistě stejně podnětné jako 

sadistická představení v římském koloseu, i když jiným způsobem.“150  

Fromm vymezuje dva druhy stimulů – jedny označuje jako podněty prosté, na které 

reagujeme instinktivně: „Když je život člověka ohrožen, reagujeme prostě a přímo, téměř 

reflexivně, neboť tato reakce je zakotvena v našem neurofyziologickém systému. (...) Člověk 

‚reaguje‘, ale ‚nejedná‘ – tj. nevyvíjí složitější reakci, která by přesahovala minimální aktivitu, 

potřebnou k útěku, útoku nebo k sexuálnímu vzrušení.151 Pokud se tyto prosté podněty 

opakují, organismus přestává reagovat, a je nutné, aby došlo k jejich zesílení nebo ke změně.  

Druhým typem podnětů jsou podle Fromma podněty aktivizující, které člověka stimulují 

k aktivní reakci, přemýšlení. Do takových podnětů řadí kreativní tvorbu, umění, učení, 

chápání a poznávání, ale také mezilidské vztahy jako lásku a přátelství. Aktivizující podněty se 

neustále proměňují, mění se naše reakce na ně a měníme se díky nim také my: „Organismus 

na ně nějak reaguje a produkuje přitom nové, ustavičně se měnící kvality: stimulovaný člověk 

                                                      
149 Souvislost potřeby podnětů a negativního chování dává do souvislosti také Philip Zimbardo – viz výše. 
150 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 238-240. 
151 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 240. 



51 
 

uvádí příslušný podnět do života a mění jej tím, že v něm stále objevuje nové aspekty. Mezi 

podnětem a stimulovaným člověkem tedy existuje obousměrný vztah, nikoliv mechanický 

jednosměrný jako u prostých podnětů.“152  

Fromm tvrdí, že naprostá většina podnětů, kterými je člověk v současné společnosti 

stimulován, patří k podnětům prostým. Reagovat na ně je jednodušší a nevyžadují žádné úsilí 

či námahu, ale postupně člověka otupují tak, že nakonec ztrácí schopnost reagovat 

na podněty aktivizující. V souvislosti s přísunem pasivních podnětů zmiňuje nejen tržní 

společnost a jí podněcovanou nekončící touhu po nových „hračkách“, ale také sdělovací 

prostředky: „Pro člověka, který zaostal ve svém duševním růstu, jsou ‚prostá podráždění‘ vždy 

po ruce. O podnětech jako jsou nehody, sžíravá vášeň, zločiny nebo války můžeme číst 

v novinách, můžeme o nich slyšet v rozhlase nebo je můžeme vidět v televizi a v kině. (...) Síla 

této potřeby se projevuje v milionech dolarů, které vydělávají hromadné sdělovací prostředky 

na prodeji tohoto druhu vzrušení.“153 

Fromm klade lidskou potřebu vzruchů do souvislosti se stavem chronické nudy, v němž 

se podle něj nachází značná část západní společnosti. Souvisí to s jednotvárnou, nenáročnou 

prací, ale také s trávením volného času, který lidé často neumějí zaplnit přínosnými 

aktivitami. Unikají proto před nudou různými způsoby, například pasivním trávením volného 

času u televize, večírky a alkoholem, sexem nebo bezcílnou jízdou autem.154  Upozorňuje 

na to, že nuda může vést i k agresivitě a destruktivitě: „Většinou se projevuje jen pasivně, 

zájmem o zprávy týkající se různých zločinů, smrtelných nehod a jiných krvavých a krutých 

scén, jakými nás neustále krmí tisk, rozhlas a televize. Lidé reagují na takové zprávy dychtivě, 

protože se tímto způsobem nejrychleji vzruší a zbaví se tak nudy bez jakékoli námahy.“155   

Fromm pokračuje ještě dále a tvrdí, že konzumace negativních obsahů může vést 

ke skutečnému agresivnímu chování, protože jak již bylo řečeno dříve, prosté podněty 

se musí stupňovat, aby jedince dráždily i opakovaně. „Od pasivního vychutnávání násilností 

a krutosti je jen malý krok k různým podobám aktivního vyhledávání vzrušení, pramenícího 

ze sadistického nebo destruktivního chování,“ tvrdí Fromm.156  

                                                      
152 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 240-241. 
153 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 242.  
154 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 244. 
155 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 248. 
156 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 248. 
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Fromm tedy považuje zájem o negativní náměty za nebezpečný jev, který může vést 

k agresivnímu chování. Agresivita však v tomto případě není příčinou, ale možným 

následkem konzumace negativních obsahů. Této teorii se budu věnovat podrobněji ve třetí 

kapitole.  

Frommovu teorii snadného vzrušení podporují i některé poznatky z biologie a neurověd.  

Za vyvolávání emocí, například strachu či hněvu, je odpovědná část mozku zvaná amygdala. 

V případě, že nás zasáhne stresující, strach či hněv budící podnět, dojde k podráždění 

amygdaly a ta vyšle do těla impulsy, jejichž účelem je ochránit nás před nebezpečím. 

Základními ochrannými reakcemi jsou útok a útěk. K obojímu je třeba energie a síly. Tělo 

tedy zaplaví hormony, zejména adrenalin, zvýší se krevní tlak, tepová a dechová frekvence a 

svalové napětí.157 Podobné reakce nastupují při konzumaci negativních obsahů, i tehdy, když 

recipient necítí bezprostřední strach nebo úzkost.158  Japonští vědci zkoumající biologické 

reakce u diváků při sledování děsivých scén v hororových filmech došli ke zjištění, že dochází 

ke zrychlování dechové frekvence, což je právě jeden z projevů podráždění amygdaly. 

Zjednodušeně řečeno, mozek při detekci potenciálního nebezpečí nebere v potaz, zda je 

podnět reálný, nebo jen reprezentovaný. 

Ve chvíli, kdy podnět podráždí amygdalu, jde všechno ostatní stranou – proto také, když 

nás něco silně vyděsí, náhle „vypneme“ mozek, přestáváme uvažovat a reagujeme čistě 

instinktivně. Je tedy možné, že negativní obsahy se silně dráždivými podněty vyhledáváme 

i kvůli určitému odpoutání od každodenních problémů a starostí. S nadsázkou řečeno však 

jde o únik „z louže pod okap“, kdy unikáme před jedním (dlouhodobým) stresem pomocí 

stresu jiného (akutního, silného).  

Do kategorie „negativní obsahy jako únik z nudy“ lze podle mého názoru zařadit také 

další negativně vnímané společenské jevy, které však nejsou považovány za bezprostředně 

škodlivé. Domnívám se, že sem spadají jevy jako tzv. povodňová turistika nebo shlukování 

přihlížejících u dopravních nehod či neštěstí na veřejných místech. Shluky přihlížejících jsou 

vesměs přirozeným jevem, okamžitou reakcí na události a jejich účastníci nemusí vždy být 

motivováni potřebou přihlížet cizímu neštěstí, ale pouze jsou paralyzováni účastí v davu a 

                                                      
157 YANG Tony, et al. Increased Amygdala Activation is Related to Heart Rate During Emotion Processing in 
Adolescent Subjects. Neuroscience Letters, 2007, vol. 428, iss. 2-3. s. 109-114. Dostupné online jako rukopis: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2171034/ . Cit. dne 18. 6. 2017. 
158 FUKUMOTO, Makoto, TSUKINO, Yuuki. Relationship of Terror Feelings and Physiological Response During 
Watching Horror Movies. In: SAEED Khalid, HOMENDA Wladyslaw. Computer Information Systems and 
Industrial Management. Cham : Springer, 2015. s. 506. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2171034/
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očekávají, že se pomoci ujme někdo jiný (tzv. bystander effect159). „Povodňová turistika“ je 

vnímána negativněji: lidé podnikají své cesty na místa neštěstí mnohdy i z větší dálky, plánují 

je a jsou motivováni především zvědavostí.  

Podle některých psychologů však nemusí nutně jít o negativní jev. Český psycholog 

Jeroným Klimeš říká: „V historii byli vždycky ve výhodě ti, co byli dobře informovaní. 

Je to základní lidská vlastnost. Proto bych se nezlobil na lidi, kteří se jedou přímo na místo 

podívat, jak vypadá situace. Proč by se tam nejeli podívat? Když nikomu nevadí a třeba 

pomůžou potřebným, nevidím na tom nic špatného.“160 

 

2.4 Saturace vlastních informačních potřeb  

Výše citovaný názor Jeronýma Klimeše poukazuje na další kategorii motivace 

ke konzumaci negativních obsahů – recipient může být motivován také pragmatismem 

a vlastní informační potřebou. Jako příklad lze uvést sportovního pilota, který cíleně 

vyhledává detailní informace o nehodách malých sportovních letadel – nikoli z důvodu 

potěšení nebo vzrušení, ale proto, aby pochopil jejich příčiny a vyvaroval se případných 

vlastních chyb.  

Tento typ motivace však lze hledat především u zpravodajství o skutečných negativních 

událostech, nikoli u fiktivních negativních obsahů. Opodstatnění má především v případech 

rozsáhlých, postupně se vyvíjejících událostí (například povodně), případně u událostí, k nimž 

došlo nedaleko a které by mohly recipienta nějak ovlivnit – ať už omezenou dopravní situací 

v případě rozsáhlých dopravních nehod, nebo třeba kontaminací životního prostředí 

v případě havárií v technologických provozech.  

Nabízí se také otázka, zda recipienti svůj zájem o negativní události pragmatismem 

neobhajují sami před sebou. Rozhodně totiž působí společensky přijatelněji argument 

„sleduji špatné zprávy, protože potřebuji informace a potřebuji vědět, zda mne nějak 

neovlivní, případně čeho se mám vyvarovat ve vlastním životě“, než „sleduji špatné zprávy, 

protože tím ventiluji svou skrytou agresi nebo se tím jednoduše bavím“. 

                                                      
159 Bystander Effect. In: Psychology Today. Dostupné online: 
https://www.psychologytoday.com/basics/bystander-effect. Cit. dne 17. 6. 2017. 
160 Povodňová turistika? Není na ní nic špatného, míní psycholog. In: Vitalia.cz. Dostupné online: 
https://www.vitalia.cz/clanky/povodnova-turistika-neni-na-ni-nic-spatneho-mini-psycholog/nazory/. Cit. dne 
17. 6. 2017. 

https://www.psychologytoday.com/basics/bystander-effect
https://www.vitalia.cz/clanky/povodnova-turistika-neni-na-ni-nic-spatneho-mini-psycholog/nazory/
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2.5 Prostředek sebepotvrzení a shody 

Další skupina teorií, proč lidé dobrovolně konzumují negativní obsahy, vychází 

z psychologického pohledu na funkci a motivaci komunikace.161 Jednou z nejčastěji 

zmiňovaných motivací, a to i mezi laiky, je motivace sebepotvrzovací. Velmi zjednodušeně 

řečeno, pro recipienta je informace o negativní události, která postihla někoho jiného, 

zároveň informací, že jemu samotnému se vlastně nedaří tak špatně; vidí, že se někdo jiný 

má ještě hůře než on. Může to představovat určitou protiváhu přítomnosti elit v médiích: 

obvykle v nich figurují osobnosti ze světa politiky, kultury, sportu, což jsou vesměs osobnosti 

slavné, bohaté či jinak úspěšné. V běžném recipientovi mohou budit pocit méněcennosti, 

závisti či jiné negativní pocity. 162 

Další možnou motivací je motivace adaptační a sdružovací. Přirozenou tendencí 

„normálního“ jedince je začlenit se do skupiny dalších lidí a jedním z prostředků začlenění je 

právě komunikace, v níž s lidmi sdílíme podobné názory. Negativní události patří k tomu typu 

událostí, na něž má naprostá většina společnosti podobný názor – shodneme se, že se jedná 

o tragédii, cítíme soucit s oběťmi, protože se do jejich pocitů do značné míry dovedeme vžít. 

Zajímají nás příčiny události, můžeme o nich polemizovat a snažit se odhadnout, proč 

k události došlo. Komunikace o události také může pomoci překonat šok či smutek v případě, 

že jedince událost zasáhne výraznějším způsobem.  

 

2.6 Sžívání se s negativními jevy a hledání jejich smyslu 

Negativní události patří k neodmyslitelným součástem života a zároveň k těm 

nejsilnějším, které člověka mohou potkat a výrazně jej ovlivnit. Filosofie (například 

existencialismus) či psychologie hovoří o výjimečných událostech, které člověka vedou 

k vytržení z každodenní rutiny, k zamyšlení, tázání a přemýšlení o smyslu života a jeho 

                                                      
161 Psycholog Zbyněk Vybíral uvádí čtyři funkce komunikace (informovat, instruovat, přesvědčit, pobavit) a 
několik typů motivace ke komunikaci (kognitivní, sdružovací, sebepotvrzovací, adaptační, přesilová, existenciální 
či požitkářská). Domnívám se, že u konzumace negativních obsahů lze některé z těchto funkcí a motivací 
vysledovat. U obsahů o skutečných negativních událostech hraje velkou roli informační funkce: lidé mají obecně 
potřebu vědět, co se děje; v případě rozsáhlejších nehod je také dobré vědět o jejich místním a časovém rozsahu, 
aby se vyhnuli například komplikacím v dopravě atd. V případě negativních událostí hraje významnou roli i 
instruktážní funkce. Například u přírodních katastrof média mohou informovat, jak postupovat v případě 
zasažení danou událostí nebo v případě, že nezasažení občané chtějí pomoci např. sbírkou či dobrovolnickou 
pomocí. Zdroj: VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2000. s. 23-26. 
162 Zde se nabízí určitá souvislost s teorií Ericha Fromma, podle níž sklony k zálibě v negativních obsazích mají 
lidé z nižších společenských vrstev, „kteří mají málo životních radostí“ (více v kapitole 2.2). 
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součástí. Psycholog Rudolf Otto tyto události nazýval numinózními zážitky163 a definoval je 

jako „dynamický činitel, jehož účinek není způsoben nějakým volním aktem, jako zážitek 

něčeho, co způsobuje bázeň, úžas, strach a údiv.“164 Právě tyto dva rysy – mísení strachu a 

hrůzy s úžasem a fascinací, a dále pocit bezmoci jedince proti souhře okolností – jsou pro 

negativní události zcela typické. Velký význam těmto „posvátným jevům“ přiznává i Erich 

Fromm: „Je to oblast, ve které člověk dává do hry svůj osud, často i život, oblast, v níž jsou 

zakořeněny jeho nejhlubší motivace, které teprve dávají jeho životu smysl. Při svém úsilí 

o transcendenci všednosti člověk vyhledává dobrodružství, nahlíží za hranice lidské existence 

a dokonce je překračuje. Díky tomu jsou velké ctnosti a velké neřesti, tvůrčí činnost právě tak 

jako ničení, tak vzrušující a přitažlivé.“165 

 Současná společnost si od těchto jevů do velké míry odvykla – alespoň co se přímé, 

osobní zkušenosti týče. Dříve se lidé s negativními událostmi všeho druhu setkávali běžněji, 

věděli, jak probíhají a co s sebou přinášejí. Připravovaly je na ně i příběhy, pohádky a mýty, 

které si vypravovali. Jiřina Šiklová zmiňuje příběhy o kmotře Smrti, kterou se lidé snažili 

přelstít a uvěznit, aby nakonec zjistili, že jí stejně neuniknou166 a že v životě má nezbytnou 

roli, kterou musíme přijmout. Jiné příběhy se člověku snažily předat naději, že smrtí nebo 

zkázou vše neskončí: „Už před dvěma tisíci lety lidé vyprávěli radostné zprávy o svém dalším 

bytí. Angelion je ve starořečtině zpráva. Eu znamená, že je to dobrá zpráva. Proto euangelion 

neboli evangelium byla dobrá či radostná zpráva pro jedince i tehdejší svět, která říká, že se 

podařilo překonat smrt.“167  

Podobné rysy lze najít i u starověkého mýtu o potopě světa. Vyprávění, reflektující 

a vysvětlující možná reálnou dávnou rozsáhlou přírodní katastrofu, se tomuto archetypu 

absolutní zkázy snažilo dát nejen smysl a význam (hněv Boha či bohů namířený proti 

hřešícímu člověku), ale také naději, kdy pohroma nakonec odezní a na očištěnou Zemi se 

vrátí život, reprezentovaný obvykle vyvolenými, spravedlivými lidmi.168  

                                                      
163 S problematikou numinózna pracoval i Carl Gustav Jung, podle něhož takové zážitky mohou člověka přivést 
k sebepoznávání, jehož cílem je dosažení ideálního stavu duše – tzv. integrace, „coincidentia opositorum“, 
splynutí protikladů, dosažení stavu vyrovnanosti a rovnováhy včetně přijetí a „zabudování“ negativních 
vlastností jedince (viz podkapitolu 2.7 – Přijetí vlastního stínu). Zdroj: McGUIRE, William, HULL, R. F. C. 
Rozhovory s C. G. Jungem. Praha : Portál, 2015. s. 112. 
164 MOORE, Robert. L. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha : Portál,  1998. s. 15.  
165 FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 264. 
166 ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha : Kalich, 2013. s. 31-32. 
167 ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha : Kalich, 2013. s. 49. 
168 LULE, Jack. Daily News, Eternal Stories : The Mythological Role of Journalism. New York : The Guilford Press, 
2001. s. 174. 
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V dnešní době si lidé vyprávějí příběhy méně než dříve, ale jejich roli přebírají jiné 

obsahy. Jack Lule, který se podrobně zabýval mýty v médiích, tvrdí, že zejména zpravodajské 

obsahy jsou naplněny mytologickými motivy či postavami, a tvrdí ve shodě s Eliadem, 

že jejich funkcí je nejen informovat, ale také poskytovat vzory chování, vysvětlovat a dávat 

událostem hodnotu a smysl.169 Podle některých výzkumů patří právě negativní jevy 

(konkrétně utrpení) mezi nejčastější mytologické narativy přítomné ve zpravodajství.170 

Setkáváme-li se s mytologickými motivy ve zpravodajství o negativních událostech, dostává 

se nám tak nejen porozumění samotným událostem a jejich významu (zjišťujeme, proč k nim 

došlo, co je způsobilo a jaké mohou mít následky), ale také zjišťujeme, jaké role hrají zasažení 

lidé, jak na mezní situaci reagují a jak se s ní vyrovnávají.  

Média nás seznamují se širokou škálou aktérů negativních událostí: s oběťmi (zraněnými, 

zesnulými, rodinami obětí apod.), s viníky a obětními beránky (s těmi, kteří událost způsobili, 

proč se tak stalo a jaké důsledky to pro ně může mít), ale také s autoritami a odborníky 

(událost vysvětlují, zajišťují likvidaci následků a pomoc zasaženým) nebo s hrdiny, kteří 

nezištně pomáhají nebo se i obětují (a tím v kontrastu k negativní události ukazují i dobré 

vlastnosti a především poskytují vzor správného chování, které společnost oceňuje). Tato 

šíře spektra postav nám ukazuje, že i na tragických událostech lze najít určité kladné aspekty 

(pomoc zasaženým, solidarita, hrdinství obyčejných lidí, uzdravování zraněných, návrat 

k běžnému životu, zjišťování příčin, odstraňování následků a pozvolný návrat k normálnímu 

stavu). Tento aspekt je pro zpravodajství o negativních událostech nesmírně důležitý 

z psychologického hlediska – podle psychologů se snáze vyrovnáváme s událostmi, na nichž 

vidíme alespoň něco málo pozitivního a smysluplného, než s těmi, které tento pozitivní 

aspekt postrádají. 

Vincent, Crow a Davis ukazují na příkladu televizního pokrytí leteckých nehod, 

že informování o podobných událostech mívá několik etap, které v podstatě odpovídají 

reakcím jedince na tragické události. První fází je šok bezprostředně poté, co událost 

nečekaně zasáhla do života; zachycení zkázy, smrti, utrpení a zoufalství. Druhou fází je 

hledání příčin události a vyšetřování. Třetí fází pak je návrat k normálnímu životu – 

objasňování příčin události, obnovení běžného provozu a podobně. Tyto zprávy „poskytují 

                                                      
169 LULE, Jack. Daily News, Eternal Stories : The Mythological Role of Journalism. New York : The Guilford Press, 
2001. s. 16-17. 
170 SMITH, Robert Rutherford. Mythic Elements in Television News. In: BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of 
News. Thousand Oaks : Sage Publications, 1997. s. 329.   



57 
 

rovnováhu k silně emotivním záběrům katastrofy a zármutku. (...) Podobné scény nám 

mohou pomoci racionalizovat si i jiné životní tragédie. Poskytují scénáře chování pro další 

osobní tragické situace, které nás v životě mohou potkat.“171  

Autoři studie také podotýkají, že tento tradiční způsob zpravodajského pokrytí události 

má velký význam i pro udržení statu quo a řádu ve společnosti: tragickou událost ukáže jako 

„typickou katastrofu“ (ojedinělou a výjimečnou, nikoli důsledek dlouhodobých potíží nebo 

systémového selhání).172 Autority a úřady zajistí např. péči o zraněné, dopravu zesnulých do 

vlasti nebo pomoc rodinám, které přišly o své blízké. Publiku, byť osobně nezasaženému, se 

takto sděluje, že systém se s podobnými událostmi umí vyrovnat a o jednotlivce, zasažené 

tragickou událostí, se umí postarat. Zprávy o vyšetřování, péči o oběti a o likvidaci následků 

tedy člověka uklidňují a dodávají mu důvěru v systém a v autority, které vyšetří příčiny a 

postarají se o to, aby k podobným událostem už nedošlo.  

Lidé si v konfrontaci s negativními událostmi (zejména s těmi, které „nemají viníka“ ve 

smyslu přímého původce – například pachatele trestného činu nebo nedbalosti konkrétního 

člověka) často pokládají těžko zodpověditelnou otázku, proč k této události došlo, proč k ní 

došlo zrovna tady a teď a podobně. Ptají se zejména po příčinách, ale také po možných 

důsledcích. Psycholožka Jiřina Šiklová uvádí, že hledání a nalezení smyslu utrpení může být 

významným krokem, který člověku pomáhá vyrovnat se s tragickými událostmi.173 

Negativní událost může mít smysl nejen jako logický důsledek jiných událostí, ale také 

jako začátek změn a cesty ke zlepšení situace. Například mnoho závažných technogenních 

havárií vedlo ke zlepšení bezpečnosti v oboru. 174  Podobně lze vnímat i další „nezaviněné“ 

negativní události, ať už jde o přírodní katastrofy či vážné nemoci. Po přírodní pohromě 

obvykle věda napře síly ve snaze naučit se podobné blížící se události včas detekovat, a i když 

tedy událostem nelze zabránit, lze alespoň eliminovat škody. 

                                                      
171 VINCENT, Richard C., CROW, Bryan K., DAVIS, Dennis K. When Technology Fails: The Drama of Airline Crashes 
in Network Television News. In: BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of News. Thousand Oaks : Sage Publications, 
1997. s. 358. 
172 VINCENT, Richard C., CROW, Bryan K., DAVIS, Dennis K. When Technology Fails: The Drama of Airline Crashes 
in Network Television News. In: BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of News. Thousand Oaks : Sage Publications, 
1997. s. 360. 
173 ŠIKLOVÁ, Jiřina. Vyhoštěná smrt. Praha : Kalich, 2013. s. 27-28. 
174 Jako příklad přístupu „všechno zlé je k něčemu dobré“ lze uvést velká letecká neštěstí: například po nejhorší 
letecké nehodě všech dob, pozemní srážce dvou Boeingů 747 na Tenerife v roce 1977, došlo k zásadním změnám 
v předpisech pro komunikaci posádek s řízením letového provozu a k podobné katastrofě už nikdy nedošlo. 
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Otázku po smyslu negativních událostí si lidé kladli už velmi dávno a úzce souvisela 

s vývojem náboženského myšlení. „Jedním z hlavních úkolů náboženství bylo pomoci lidem 

vyrovnat se teoreticky i prakticky s všeobecným problémem utrpení a smrti. Někteří lidé 

nacházeli v náboženství odpověď i útěchu tváří v tvář tragické dimenzi života.“175 V našem 

kulturním prostoru je stále nejrozšířenější křesťanská tradice, pro kterou je však 

problematika zla poněkud ožehavá. 176  Už od středověku až dodnes se jí zabývají zejména 

teologové. Nabyla na aktuálnosti i ve 20. století zejména po 2. světové válce, kdy si lidé 

mnohdy kladli otázku, jak mohlo dojít k holocaustu a podobným událostem. Negativní 

události, u nichž je původcem konkrétní člověk (ať už jde o zločin, nebo například lidské 

selhání, které způsobí katastrofu) ještě lze vysvětlit tím, že křesťanský Bůh dal člověku 

svobodu ve veškerém konání – a tedy i svobodu konat špatné činy. Tato odpověď však ztrácí 

platnost ve chvíli, kdy se od zla, spáchaného člověkem úmyslně, dostáváme k negativním 

událostem, které se dějí „náhodou“, bez něčího přičinění. Tento druh událostí lze z hlediska 

křesťanské nauky vysvětlit jedině jako zkoušku, po níž jednou bude následovat odměna 

v nebi. Podobné odpovědi však v dnešním světě, kde náboženství a víra dávno nemají 

dominantní pozici jako ve středověku a raném novověku, příliš nefungují. 

2.7 Přijetí vlastního Stínu 

Poslední z hypotéz, snažících se zodpovědět otázku, proč nás přitahují negativní obsahy, 

vychází z učení psychologa Carla Gustava Junga. Jung, žák Sigmunda Freuda, se stejně jako 

jeho učitel snažil do své psychologické koncepce zapracovat problematiku zla, agrese 

a dalších negativních lidských vlastností. Vycházel z předpokladu, že každý v sobě má 

negativní stránky, obvykle skryté v nevědomí: „Nevědomí obecně platí za jakousi do sebe 

uzavřenou osobní intimitu, což bible označuje například jako ‚srdce‘ a mimo jiné chápe jako 

místo původu všech špatných myšlenek. V komnatách srdce sídlí zlí krvaví duchové, prchlivý 

hněv a smyslná slabost.“177 Souhrn těchto potlačených negativních či primitivních vlastností 

Jung nazývá Stínem a považuje je za nedílnou součást osobnosti. 

                                                      
175 MOORE, Robert. L. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha : Portál,  1998. s. 34. 
176 Křesťanský Bůh je podle tradice všemohoucí, spravedlivý a nanejvýš milosrdný, a tak vyvstává otázka, jak 
může dopustit, aby na světě docházelo k událostem, které dopadají i na nevinné – protože pokud Bůh trestá 
nevinné, pak již není spravedlivý. Pokud některé události nemůže ovlivnit, pak již není všemohoucí. Podrobněji 
jsem se této problematice původu zla v křesťanské tradici věnovala v kapitole 1.3 – Středověk. 
177 JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla, svazek II. Archetypy a nevědomí. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 
1997. s.117. 
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Ideálem duševního stavu podle Junga není čistě pozitivní osobnost, nýbrž osobnost 

celistvá – integrovaná,178 která si uvědomila a přijala i svůj Stín a naučila se s ním zacházet. 

„Jak může být zlo integrováno? Existuje jen jediná možnost: asimilovat je, to znamená přivést 

je na vědomou úroveň. To se provádí prostřednictvím velmi složitého symbolického 

procesu.“179 Poznávání svého Stínu však není nikterak příjemné, naopak jde o složitý a často 

i bolestný proces.180 Pro jedince to však může být velkým přínosem: „Pokud se se svými 

zápornými vlastnostmi setkáme a přiznáme jejich existenci, přináší toto passio dvojí zisk. 

Zmenší se náš sklon přenášet zlo na druhé, a co je důležitější, dokážeme usměrnit energii ze 

svých záporů konstruktivním způsobem.“181 

Společnost však jedince mnohdy učí tyto negativní aspekty potlačovat – je to dáno 

zejména společenskými normami a výchovou. Značný podíl na postoji současné společnosti 

ke Stínu a negativním lidským vlastnostem má podle Junga křesťanství. Křesťanská morálka 

poté, co si uzpůsobila původně rozporuplné starozákonní pojetí božské osobnosti,182 z Boha 

učinila jednoznačně kladnou postavu a odpovědnost za zlé či ďábelské přesunula 

na člověka.183 Ideálem západní společnosti, vyrůstající z křesťanských morálních principů, 

je tedy spíše s negativnem v sobě bojovat a v ideálním případě je zcela potlačit.  

Potlačené negativní aspekty vlastního Stínu však mohou podle Junga působit psychické 

potíže184 i problémy ve vztahu člověka k okolí. Často dochází k projekci – jedinec na svém 

okolí vidí především ty negativní vlastnosti, které se skrývají v jeho vlastním nevědomí. 

„Setkání se sebou samým patří k nejnepříjemnějším věcem, jimž člověk uniká, dokud může 

všechno negativní projikovat na okolí. (...) Stín je však živá část osobnosti a chce proto 

                                                      
178 McGUIRE, William, HULL, R. F. C. Rozhovory s C. G. Jungem. Praha : Portál, 2015. s. 112. 
179 McGUIRE, William, HULL, R. F. C. Rozhovory s C. G. Jungem. Praha : Portál, 2015. s. 110. 
180 JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla, svazek II. Archetypy a nevědomí. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 
1997. s.118. 
181 MOORE, Robert. L. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha : Portál,  1998. s. 35. 
182 Sebepoznání skrze přiznání si vlastních sklonů ke zlému lze vysledovat i v Bibli, nikoli však v Novém zákoně, 
který staví na jednoznačné pozitivitě božské bytosti, ale ve Starém zákoně. E. F. Edinger uvádí, že v příběhu o 
Jóbovi (dobrém a bohabojném muži, který byl navzdory své bezúhonnosti těžce zkoušen Bohem a postižen 
nesmírným utrpením) nakonec k sebepoznání vlastních negativních stránek dochází i sám Bůh: „Utrpením, které 
na Jóba uvalil ze své vlastní přirozenosti, Bůh dospívá k tomuto sebepoznání a umožňuje toto poznání své vlastní 
hrůzostrašnosti Jóbovi. (...) Jób zde vystupuje jako nesporná oběť, ale také jako nositel božského osudu, a tato 
skutečnost dává smysl jeho utrpení i osvobození jeho duše.“ Zdroj: EDINGER, Edward F. Já a archetyp: 
Individuace a náboženská funkce psýché. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2006. s. 90. 
183 JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla, svazek II. Archetypy a nevědomí. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 
1997. s.217. 
184 JUNG, Carl Gustav. Člověk a duše. Praha : Academia, 1995. s. 182. 
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v nějaké podobě spolu s ní žít.“185 Snadným cílem uvedené projekce jsou podle Junga 

například mediální obrazy zločinů a jejich původců – díky nim může jedinec identifikovat zlo 

ve světě mimo sebe, což mu do jisté míry přinese úlevu. Tato jednoduchá projekce – bez 

uvědomění si vlastních negativní stránek – však může nevědomé zlo v člověku 

rozdmýchat.186 Pokud si ovšem jedinec svůj Stín uvědomí a začne s ním pracovat, může jej to 

obohatit a pomoci k dosažení celistvé, integrované osobnosti. 

To, že nás negativní jevy či obsahy fascinují či přitahují, podle jungovské psychologie 

může být chápáno jako „volání Stínu“, který se dožaduje pozornosti a přijetí na vědomé 

úrovni. Jung tvrdil, že některé symboly „pocházejí z dějin celého lidstva, z kolektivní historie. 

Jsou ‚odvěkou zásobou typických lidských reakcí na univerzální situace, jako jsou strach, 

nebezpečí ... láska, narození ... a smrt.‘ Obrazy a symboly, které pocházejí z této kolektivní 

historie lidstva, považoval Jung za nesmírně důležité. Jung říkal, že těmto symbolům bychom 

měli věnovat pozornost, protože nás povedou k celistvosti.“187  

Jak už bylo zmíněno v předchozí podkapitole, tyto „odvěké“ symboly, vážící se 

k důležitým událostem lidského života, se často vyskytovaly v mýtech a příbězích a dnes 

najdeme například právě v mediálních obsazích. Fascinaci negativními jevy tedy je možné 

chápat nejen jako zavrženíhodný projev vlastní špatnosti, touhy po jednoduchém vzrušení 

a předstupeň páchání negativních činů (viz pojetí Ericha Fromma), ale i jako projev potřeby 

sebepoznání a integrace všech stránek osobnosti. Jungova teorie nás v podstatě přivádí zpět 

k hypotéze, která dávala zájem o negativní události do souvislosti s vrozenou či naučenou 

agresivitou. Ano, zájem o negativní události je nám v podstatě vrozený, protože máme 

vrozené i negativní stránky osobnosti, často včetně agresivity. Podle Junga ale to, že projevy 

těchto negativních stránek uposlechneme, však nemusí vést k „pádu osobnosti“, ale naopak 

k jejímu zdokonalení a využití negativních vlastností pozitivním způsobem. 

Na předchozích stránkách jsem se pokusila o přehled možných teorií, proč se lidé 

zajímají o negativní obsahy. Nyní se zaměřím na teorie z oblasti mediálních a literárních 

studií – jak média a instituce tohoto lidského zájmu o negativní obsahy využívají, a také jaké 

účinky na jedince může konzumace podobných obsahů mít.  

                                                      
185 JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla, svazek II. Archetypy a nevědomí. Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 
1997. s.118. 
186 JUNG, Carl Gustav. Člověk a duše. Praha : Academia, 1995. s. 180. 
187 MOORE, Robert. L. C. G. Jung a křesťanská spiritualita. Praha : Portál,  1998. s. 144. 
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3. 

Negativní události a obsahy  

pohledem mediálních studií 

3.1 Příběhy, mýty a mediální obsahy 

Negativní náměty patří k nejčastějším námětům příběhů a mýtů, stejně jako mediálních 

obsahů. Podle některých autorů je zpravodajství „vlastně specifický způsob vyprávění a 

můžeme ho zkoumat pomocí stejných nástrojů jako jiné typy příběhů – pohádky, vtipy, 

proslovy, civilní promluvy, písně, legendy, epiky a ságy. (...) V každé kultuře existuje řada typů 

příběhů – a zpravodajství je jedním z nich.“188 Můžeme zkoumat jejich obsah i formu. 

Obsah: Postavy a akce  

Základními obsahovými složkami každého vyprávění jsou postavy a akce (narativy a 

dějové motivy – podle Roberta R. Smithe lze narativ chápat jako odpověď na otázku „co se 

stalo“, kdežto motiv chápe jako odpověď na otázku „o čem byl příběh“.189) Existuje mnoho 

typologií postav a akcí, z nichž mnohé se objevují jak v příbězích, tak v mediálních obsazích.  

Jednu z nejobsáhlejších typologií archetypů190 vyvinula Carol S. Pearson, která vycházela 

z C. G. Junga a z teoretika mýtu Josepha Campbella. Její typologie se uplatňuje nejen 

v psychologii a oblasti osobního rozvoje, ale například také v marketingové komunikaci. 

Stanovila dvanáct archetypálních postav, které je možné rozložit na dvourozměrnou osu 

podle míry individuality či sounáležitostsi s ostatními na ose jedné, a podle stability či sklonu 

riskovat na ose druhé.191 V  typologii Pearsonové192 nalezneme tyto archetypy, z nichž každý 

má určitý cíl nebo touhu: tvůrce (vytvářet něco nového), pečovatel (starat se o druhé), 

vládce (řídit), klaun (mít se dobře), jeden z nás (být v pohodě), milenec (nalézat a dávat 

lásku), hrdina (chovat se odvážně), psanec (porušovat pravidla), kouzelník (vytvářet 

proměnu), neviňátko (uchovovávat nebo obnovovat víru), objevitel/hledač (uchovávat si 

                                                      
188 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 62. 
189 SMITH, Robert Rutherford. Mythic Elements in Television News. In: BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of 
News. Thousand Oaks : Sage Publications, 1997. s. 329.   
190 Pojetí archetypu jakožto typizované postavy se poněkud liší od původního pojetí Carla Gustava Junga, který 
archetyp chápal jako určitý předem „naprogramovaný“ vzorec chování, „biologický řád našeho fungování.“ 
Zdroj: McGUIRE, William, HULL, R. F. C. Rozhovory s C. G. Jungem. Praha : Portál, 2015. s. 162-163. 
191 MARK, Margaret, PEARSON, Carol S. Hrdina nebo psanec. Brno : BizBooks, 2012. s. 25. 
192 Poznámka k přechylování ženských jmen: V případě, že pracuji s celým jménem autorky, využívám 
nepřechýlenou formu. Použiji-li však pouze příjmení, pak z důvodu srozumitelnosti textu přechyluji.  
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nezávislost) a mudrc (pochopit svůj svět).193 Je možné setkat se také s mírně odlišnou 

typologii, pro kterou se ujal název „The Pearson-Marr Archetype Indicator“, v níž se místo 

„jednoho z nás“ objevuje postava sirotka, jehož rolí je být obětí nebo trpět.194  

Autorem typologie aktérů je také již zmiňovaný Jack Lule, který se zabýval 

mytologickými postavami přímo v médiích. Stanovil pět typů postav: oběť (prochází 

utrpením), obětní beránek (je obviněn a potrestán), hrdina (koná velké skutky a dosahuje 

velkých cílů), dobrá matka (nezištně a s láskou pečuje o potřebné), podvodník (dopouští se 

sice nesprávných činů, ale nemusí tak konat přímo s úmyslem páchat zlo).195  

Lule kromě pěti postav hovoří také o několika samostatných narativech nebo 

příběhových motivech – jedním je mýtus o potopě (o jakékoli katastrofě či zkáze obecně, 

vůči níž jsme bezmocní), druhým mýtus o novém světě (naději i obavách z nepoznaného). 196 

Robert R. Smith přidává několik dalších narativů: rozhodnutí, utrpení, záchrana, dopadení 

zločince.197 Přidává také další typy motivů či postav. Jako nejčastěji se vyskytující zmiňuje 

tyto: člověk, který rozhoduje, dopadený zločinec, podvodník, mudrc a pečující žena.198  

Vidíme, že některé postavy se v typologiích různých autorů opakují. Většina z výše 

uvedených postav vykazuje určitou spojitost s negativními událostmi. Můžeme je rozdělit 

na původce negativních činů (obětní beránek, podvodník, zločinec, psanec), nebo jejich oběti 

(oběť, částečně i obětní beránek). Velkou roli v negativních událostech však mají i kladní 

aktéři – hrdinové, pečovatelé, mudrci, vládci a ti, kteří rozhodují. Opakovaný výskyt postav 

či motivů odkazuje k základnímu principu mýtu – k jeho utvrzování opakováním. „Z hlediska 

neustálého opakování zápletek jednotlivých zpravodajských příběhů pro zpravodajství platí 

i to, že nás obdobně jako seriály ‚neustále utěšují, protože odměňují naši schopnost 

předvídat. Jsme šťastni, neboť objevujeme vlastní schopnost uhodnout, co se stane‘.“199 

                                                      
193 MARK, Margaret, PEARSON, Carol S. Hrdina nebo psanec. Brno : BizBooks, 2012. s. 24.  
194 McPEEK, Robert W. The Pearson-Marr Archetype Indicator® and Psychological Type. Journal of Psychological 
Type, 2008, vol. 68, iss. 7. Dostupné online: https://www.researchgate.net/publication/216101940_ 
The_Pearson-Marr_Archetype_Indicator_and_psychological_type. s. 53. Cit. dne 23. 7. 2017. 
195 LULE, Jack. Daily News, Eternal Stories : The Mythological Role of Journalism. New York : The Guilford Press, 
2001. s. vii.  
196 LULE, Jack. Daily News, Eternal Stories : The Mythological Role of Journalism. New York : The Guilford Press, 
2001. s. 172-174 a 152-153. 
197 SMITH, Robert Rutherford. Mythic Elements in Television News. In: BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of 
News. Thousand Oaks : Sage Publications, 1997. s. 329.   
198 SMITH, Robert Rutherford. Mythic Elements in Television News. In: BERKOWITZ, Dan. Social Meanings of 
News. Thousand Oaks : Sage Publications, 1997. s. 329.   
199 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 65.  

https://www.researchgate.net/publication/216101940_%0bThe_Pearson-Marr_Archetype_Indicator_and_psychological_type
https://www.researchgate.net/publication/216101940_%0bThe_Pearson-Marr_Archetype_Indicator_and_psychological_type
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Forma: Vyprávěcí postupy příběhů, mýtů a mediálních obsahů 

Klasické příběhy obvykle mají ustálenou strukturu. Dodnes uznávaný popis struktury 

dramatického díla podal v 19. století německý dramatik, spisovatel a kritik Gustav Freytag, 

když vycházel z analýz klasických dramatických děl. Rozdělil klasické drama na pět částí: 

expozice (úvod do děje), kolize (objevuje se nosný problém dramatu), krize (problém 

se vyhrocuje), peripetie (return / fall of action, obrat a možné řešení problému) a závěrečná 

katastrofa s katarzí (dramatické vyřešení problému, v antickém dramatu nejčastěji smrt 

hrdiny, ale například i jeho utrpení nebo těžká zkouška. Katarze je „důsledkem“ katastrofy – 

je to „očištění“, posun, proměna – samotného hrdiny, potažmo i diváka.)200 Příběh tedy 

graduje a posluchač se to nejdůležitější dozví až na konci. Musí vyslechnout příběh 

až do konce, jinak se nedozví rozuzlení. 

V médiích však takto klasicky vystavěný „velký“ příběh většinou nenajdeme. Události 

jsou líčeny obvykle chronologicky a není kladen důraz na gradaci děje. Žurnalistické žánry 

často pracují se strukturou tzv. „obrácené pyramidy“, což je útvar, jehož cílem je sdělit 

recipientovi co nejsrozumitelnější formou základní informace o události. Zpráva je vystavěna 

tak, aby ji recipient nemusel přečíst celou, ale aby se nejdůležitější informace dozvěděl hned 

na začátku. Oproti klasickému příběhu je tedy zápletka vyzrazena hned na začátku zprávy.201 

Podrobnější strukturu zprávy, vzdáleně připomínající Freytagovu strukturu dramatického 

díla, představil Allan Bell.202 Zprávu rozčlenil do šesti částí. První je abstrakt, uvedení zprávy, 

které může mít podobu titulku nebo perexu. Následuje orientace, určitá paralela expozice 

u dramatického díla. Recipientovi jsou sdělena základní fakta, aktéři, děje a místa, kde 

se událost odehrála. Poté následuje evaluace, kdy autor zprávy sděluje, proč je informace 

důležitá – dochází tak k jejímu usazení do kontextu a také k objasnění motivace autora. 

Následuje akce, čili podrobný popis samotného vývoje události. U některého typu zpráv 

může přijít rozuzlení (např. výsledek sportovního zápasu). Zpráva je ukončena kodou203  – 

odhlášením moderátora z místa události nebo zkratkou autora pod článkem v tisku.  

                                                      
200 FREYTAG, Gustav. Technique of the Drama : An Exposition of Dramatic Composition and Art. Chicago : Scott, 
Foresman and and Company, 1900. Dostupné online: https://ia800208.us.archive.org/25/items/ 
freytagstechniqu00freyuoft/freytagstechniqu00freyuoft.pdf. s. 114-115. Cit. dne 6. 3. 2018. Uvedený odstavec 
je přejat z mé diplomové práce, obhájené v roce 2012 na Filozofické fakultě UK. Zdroj: ŠÍROVÁ, Tereza. Vztah 
počítačové hry a její audiovizuální předlohy. Praha : Univerzita Karlova, 2012. 87 s. Diplomová práce (Mgr.). 
201 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 62. 
202 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 64. 
203 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 64-65. 

https://ia800208.us.archive.org/25/items/%0bfreytagstechniqu00freyuoft/freytagstechniqu00freyuoft.pdf
https://ia800208.us.archive.org/25/items/%0bfreytagstechniqu00freyuoft/freytagstechniqu00freyuoft.pdf
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 Často však v médiích nacházíme pouze stručné, výčtové zprávy o státních návštěvách, 

případně jen strohé přehledy výsledků sportovních zápasů a podobně. Elizabeth S. Bird 

a Robert W. Dardenne nazývají tyto útržkovité zprávy „chronicles“ a považují je za drobné 

prvky, tvořící dlouhodobý příběh každodennosti, které však podobně jako klasické příběhy 

pomáhají udržovat při životě mýty dané společnosti. Jako příklad uvádí rodové genealogie. 

„Stejné události mohou být rámcovány jako kroniky, nebo jako příběhy. Záleží na tom, kde, 

kdy a komu jsou vypravovány.“204  

Klasický příběh se v žurnalistice uplatňuje především v takzvaných „hluboce lidských 

příbězích“, které kladou důraz na zážitky a pocity jednotlivce, hrajícího roli v nějaké závažné 

události. Negativní události jsou dramatické, emotivní a silně zasahují do života jednotlivců; 

ke zpracování klasickou příběhovou formou proto téměř vybízejí. Celkové vyznění události 

pak může být výrazně ovlivněno tím, čí příběhy jsou v souvislosti s událostmi prezentovány. 

Vyznění bude odlišné u příběhu pečovatele, zachránce nebo hrdiny, nebo naopak u příběhu 

oběti či obětního beránka. Odkazováním na důvěrně známé motivy je možné umocnit účinky 

zprávy. Ta pak působí přirozeně, věrohodně a recipient podvědomě ví, jak s ní naložit. 

Klasický příběh je poutavější, srozumitelnější a budí v recipientovi více emocí. Podle 

Birdové a Dardenna však příběhová stavba neodpovídá požadavkům na objektivitu, stručnost 

a vyváženost,205 ale zcela přiznaně se zaměřuje pouze na úzký výsek reality, který pro 

celkovou událost ani nemusí být klíčový.  

Birdová a Dardenne podotýkají, že ačkoli se stavba příběhu a novinářské zprávy 

diametrálně odlišuje, vlastnosti, které dělají události hodnými příběhu / zprávy, se stále 

opakují: „Příběhy nikdy neodráží realitu a nevypráví o fádních, každodenních věcech. Vypráví 

o výjimečných věcech a o podrobnostech, které reprezentují něco obecně platného – stejně 

jako zprávy. (...) Zpravodajské hodnoty, které novináři často považují za něco, co vyplývá 

z podstaty událostí (...), jsou kulturně specifické příběhové vyprávěcí kódy. (...)Přítomnost, 

neobvyklost, dramatičnost, jednoduchost, akce, personalizace a výsledky, to jsou tytéž 

hodnoty, které používá jakýkoli vypravěč při tvoření příběhu.“206  

 

                                                      
204 BIRD, Elizabeth S., DARDENNE, Robert W. Myth, Chronicle and Story. In: BERKOWITZ, Dan. Social Meanings 
of News. Thousand Oaks : Sage Publications, 1997. s. 340. 
205 BIRD, Elizabeth S., DARDENNE, Robert W.  Myth, Chronicle and Story. In: BERKOWITZ, Dan. Social Meanings 
of News. Thousand Oaks : Sage Publications, 1997. s. 341. 
206 BIRD, Elizabeth S., DARDENNE, Robert W.  Myth, Chronicle and Story. In: BERKOWITZ, Dan. Social Meanings 
of News. Thousand Oaks : Sage Publications, 1997. s. 338-339. 
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3.2 Negativita jako zpravodajská hodnota  

První definici a soubor zpravodajských hodnot (tedy vlastností, které musí událost mít, 

aby měla šanci dostat do médií jako zpráva) podal ve 20. letech Walter Lippmann.207 

Asi nejpropracovanější a nejznámější teorii zpravodajských hodnot však představili 

v 60. letech norští teoretikové Johan Galtung a Mari Holmboe-Ruge ve studii The Structure 

of Foreign News. Zkoumali prezentaci krize v Kongu, na Kubě a na Kypru v norském tisku, a 

snažili se najít shodné vlastnosti, které tyto zprávy vykazovaly. Určili osm faktorů, které 

vycházejí z obecné psychologie vnímání a které přitahují lidskou pozornost. Sem zahrnuli 

frekvenci, práh pozornosti, jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, kontinuitu a 

variaci.208 K těmto osmi základním zpravodajským hodnotám přidali další čtyři kulturně 

podmíněné, které se objevují v západním kulturním okruhu: elitní národy, elitní osoby, 

personifikaci a negativitu.209  

Došli k závěru, že právě negativita je jednou z nejzásadnějších zpravodajských hodnot 

a může vyvážit nepřítomnost jiných (například elitních národů a osob).210 Může to být 

způsobeno i faktem, že negativita v sobě nese několik zmiňovaných hodnot s obecnou 

platností: „Špatné zprávy jsou neočekávané, jednoznačné, dějí se náhle a rychle, zapadají 

do všeobecných názorů na svět a jejich práh pozornosti je nižší než u zpráv dobrých.“211   

Špatná zpráva tedy nemusí vykazovat tak velkou odchylku od normálního stavu, jako by 

musela pozitivní zpráva z podobné oblasti. Galtung s Rugeovou to vysvětlují tím, že pozitivní 

události mívají jinou frekvenci než události negativní: vykazují pozvolnější vývoj a bývají 

výsledkem dlouhodobějšího procesu, kdežto negativní událost často přijde náhle – jako jeden 

z příkladů uvádí několikaměsíční proces stavby letadla, oproti několika minutám či sekundám, 

které stačí k jeho havárii a zničení. Událost, která se odehraje takto rychle, se snáze „vejde“ 

mezi dvě vydání novin nebo mezi zpravodajské relace v televizi nebo v rozhlase. 

                                                      
207 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 26. 
208 GALTUNG, Johan, HOLMBOE-RUGE, Mari. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 
Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research, 1965, no. 2. s. 65. Dostupné 
online:  http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64.. Cit. dne 24. 7. 2017. 
209 GALTUNG, Johan, HOLMBOE-RUGE, Mari. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 
Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research, 1965, no. 2. s. 68. Dostupné 
online:  http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64. Cit. dne 24. 7. 2017. 
210 GALTUNG, Johan, HOLMBOE-RUGE, Mari. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 
Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research, 1965, no. 2. s. 83. Dostupné 
online:  http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64. Cit. dne 24. 7. 2017. 
211 HARTLEY, John. Understanding News. London : Routledge, 1995. s. 78-79. 

http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64
http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64
http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64


66 
 

Dalším zásadním faktorem podporujícím význam negativity je to, že negativní události 

bývají přijímány jednoznačně a v široké společenské shodě. Zatímco dobrá zpráva může být 

dobrou zprávou jen pro někoho, u špatných zpráv se naprostá většina společnosti shodne 

na jejich negativním vyznění a dopadech. 

Dalším faktorem je souznění. Galtung s Rugeovou uvádějí, že špatné zprávy pronikají 

snáze do médií proto, že zapadají do představ, které má mnoho lidí o dnešním světě. Tato 

všeobecná představa o „zlém světě“ je podle nich silnější například v období krizí nebo 

napjaté mezinárodní situace.  

Čtvrtým spolupůsobícím faktorem je podle Galtunga a Rugeové překvapení. Negativní 

události obvykle dějí náhle a nečekaně, navíc k nim dochází poměrně zřídka. Autoři studie 

se domnívají, že překvapivost negativních událostí je také podmíněna kulturně. „V kultuře, 

kde jsou za normální a běžnou věc považovány změny k pozitivnímu, jinými slovy ‚pokrok‘, 

mohou tyto (pozitivní) změny projít bez pozornosti médií, protože nepředstavují nic nového. 

Teorii by bylo možné otestovat v kultuře, kde se za normální považuje úpadek. V tom případě 

by bylo možné předpokládat zdůrazňování pozitivních zpráv.“212 Tuto hypotézu podle mého 

názoru podporuje i fakt zmíněný v kapitolách 1.4 až 1.6 – výrazný nárůst počtu negativních 

mediálních obsahů v období novověku, kdy docházelo k výraznému průmyslovému 

a společenskému rozvoji.213 

K uvedeným zpravodajským hodnotám lze podle mého názoru přidat i některé další. 

Důležitým faktorem je bezesporu i personifikace čili možnost podat událost skrze příběh 

jednotlivce. Negativní událost může být prezentována nejen na příběhu oběti nebo svědka, 

ale také zasahujícího záchranáře, policisty, odborníka či jiného aktéra. 

Teorii o dominanci negativity potvrdil i výzkum Martiny Křížkové. „Zdá se, že pro to, aby 

zpráva ze zahraničí překonala zpravodajský práh, je negativita takové události značnou 

výhodou. Může v tom hrát roli malá obeznámenost publika s daným prostředím. Lze se 

dokonce domnívat, že zpravodajství o kulturně, geograficky a co do významu vzdálených 

zemí, je dokonce převážně (možná i úplně) spojeno s negativními událostmi. 

                                                      
212 GALTUNG, Johan, HOLMBOE-RUGE, Mari. The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, 
Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace Research, 1965, no. 2. s. 70. Dostupné 
online:  http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64. Cit. dne 24. 7. 2017. 
213 Přijmeme-li hypotézu, že zpravodajské hodnoty jsou vlastně kulturně podmíněné vyprávěcí kódy, které se 
uplatňují nejen v médiích, ale i v dalších kulturních obsazích, můžeme vidět souvislost s rozvojem negativních 
obsahů ve zpravodajství a s rozvojem žánrů jako krvavé či detektivní romány v období novověku. 

http://jpr.sagepub.com/content/2/1/64
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Lze předpokládat, že neutrální a zvláště pozitivní události díky své menší jednoznačnosti 

potřebují být uváděny v širších souvislostech, jinak ztrácí svou atraktivitu pro média.“214 

Na teorii Galtunga a Rugeové navázalo mnoho dalších mediálních teoretiků. Ti provedli 

další empirické výzkumy, na jejichž základě definovali jiné soubory zpravodajských hodnot. 

Stručný přehled v konferenčním příspěvku na IAMCR 2016 představil Andreas Anastasiou:  

 

 

2 - Přehled zpravodajských hodnot v pojetí různých teoretiků215 

 

Teorie zpravodajských hodnot má i své odpůrce. Patří k nim výše citovaný Anastasiou, 

který tvrdí, že novináři při výběru zpráv využívají různé prostředky – vliv mocenských 

struktur, dostupnost zpráv, redakční rutinu, „novinářský čich“ a podobně. Zpravodajské 

hodnoty se podle něj uplatňují především při výběru zpráv o rutinních událostech, kdežto při 

referování o mimořádných událostech, které mají mocenský přesah, ustupují do pozadí.216 

                                                      
214 KŘÍŽKOVÁ, Martina. Strategie zabudování negativity do mediálních obsahů. Praha : Univerzita Karlova, 2003. s. 54. 
215 ANASTASIOU, Andreas. Why ‘news values’ do not explain news selection. International Association for Media 
and Communication Research (IAMCR) 2016, Leicester, UK. Dostupné online: 
https://www.researchgate.net/publication/305810773_Why_'news_values'_do_not_explain_news_selection. 
Cit. dne 29. 7. 2016. 
216 ANASTASIOU, Andreas. Why ‘news values’ do not explain news selection. International Association for Media 
and Communication Research (IAMCR) 2016, Leicester, UK. Dostupné online: 
https://www.researchgate.net/publication/305810773_Why_'news_values'_do_not_explain_news_selection. 
Cit. dne 29. 7. 2016. 

https://www.researchgate.net/publication/305810773_Why_'news_values'_do_not_explain_news_selection
https://www.researchgate.net/publication/305810773_Why_'news_values'_do_not_explain_news_selection
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3.3 Negativita jako nástroj zisku a moci  

Existuje několik způsobů třídění mediálních systémů. Většina současných způsobů však 

porovnává modely tisku v demokratických systémech (např. Hallin a Mancini, Hardy 

apod.).217 Pro účely této práce však toto třídění a charakteristiky nejsou dostačující, protože 

se nezabývají totalitními režimy. Za relevantnější teorii proto považuji čtyři teorie tisku 

autorů Sieberta, Petersona a Schramma. Jednou z popsaných čtyř je sovětská teorie, která 

„chápe média jako nástroj jednoho typu socializace (výchovu ‚socialistického‘ člověka) 

a formování veřejného mínění a jako prostředek osvěty. Základním východiskem této teorie je 

představa, že média mají ve své podstatě třídní podstatu, což znamená, že v kapitalistických 

poměrech slouží zájmům kapitálu a v podmínkách diktatury proletariátu mají sloužit zájmům 

a cílům dělnické třídy.“218 V obou případech podle sovětské teorie tedy média slouží 

vládnoucí vrstvě; slouží tedy jako prostředek k utvrzení moci. V zájmu kapitálu však je kromě 

utvrzení moci je i generování zisku. (Podle sovětské teorie však nejsou zohledněny další 

možné role médií v netotalitních systémech – například pojetí médií jako svobodného 

prostoru k veřejné diskusi.)219 Pro zjednodušení, a také proto, že pro dvě z uvedených 

motivací (zisk a udržení moci vládnoucí skupiny), je negativita velmi dobře využitelnou 

hodnotou, se v této podkapitole budu věnovat pouze těmto dvěma motivacím.  

Z hlediska zisku jsou pro média „špatné zprávy manou nebeskou. Vždyť kdo by se chtěl 

dovídat, že je něco v pořádku... Vodopád potíží, katastrof a zla je přece vždycky přitažlivější 

a slije se nakonec v pochmurné očekávání věcí příštích, říká český psycholog Slavomil 

Hubálek.“220 Vyhledat konkrétní studie zabývající se prodejností, čteností a sledovaností 

médií bezprostředně po negativních událostech, se mi bohužel nepodařilo. Dovolím si však 

v této souvislosti uvést osobní zkušenost, která se mi hluboce vryla do vzpomínek. 

Dne 12. září 2001 odpoledne, den po teroristických útocích na Světové obchodní centrum, 

jsem se v okresním městě (cca 30 000 obyvatel) snažila sehnat denní tisk. Obešla jsem tehdy 

nejméně pět prodejních stánků, než jsem v „zapadlé“ postranní uličce sehnala alespoň Blesk 

a jeden z regionálních titulů, který se však teroristickým útokům věnoval také. Nebulvární 

a celostátní deníky byly v ten den kompletně vyprodané. 

                                                      
217 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2015. s 123. 
218 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2015. s. 120. 
219 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2015. s. 120. 
220 HUBÁLEK, Slavomil. Zpovědník vrahů. Praha : Daranus, 2012. s. 197.  
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Negativitu lze úspěšně využít i pro mocenské účely – už jen proto, že výrazně přitahuje 

naši pozornost a působí silně emotivně. Některé možné způsoby využití byly nastíněny 

už v předchozích kapitolách. Negativní události lze prezentovat tak, aby vzbudily strach 

a obavy, nebo je naopak potlačit, aby obavy nevyvolávaly.221 Lze díky nim dosáhnout 

sjednocení proti společnému nepříteli.222 Lze je využít k poukázání na problémy 

ideologického nepřítele, nebo naopak k demonstraci humánnosti a schopností vlastního 

režimu,223 a tím vyvolat utvrzení důvěry veřejnosti. 

Jak již bylo zmíněno, velmi důležitým nástrojem při využití médií k mocenským224  

účelům je propaganda. Za propagandu označujeme záměrnou, systematickou snahu 

ovlivňovat názory, vnímání a chování veřejnosti tak, aby to odpovídalo záměru komunikátora 

– propagandisty. Důležitým rysem je to, že propagandista nedává jasně najevo svůj záměr a 

snaží se vyvolat dojem objektivity. Při komunikaci však prezentuje pouze pečlivě vybrané 

informace.225  

Lze vymezit několik druhů nebo „stupňů“ propagandy: Jowett a O’Donnelová hovoří 

o propagandě bílé, šedé a černé226. Bílá propaganda využívá důvěryhodné zdroje a uvádí 

pravdivé informace, nepředestře však všechny pohledy na problematiku. Rysy bílé 

propagandy lze spatřovat například i u okázalého slavení státních svátků, oslav velkých 

sportovních akcí a podobně. Na opačném pólu leží černá propaganda, která čerpá 

ze smyšlených nebo nevěrohodných zdrojů a šíří nepravdivé či přímo lživé informace. Šedá 

propaganda je podle Jowetta a O’Donnelové „někde mezi bílou a černou propagandou. Zdroj 

může, ale nemusí být správně identifikován, a správnost informace není jistá.“227  

Velkou roli při propagandistické prezentaci událostí hraje framing. S konceptem 

rámcování přišel začátkem 90. let americký mediální teoretik Robert Entman: „Rámcovat 

znamená vybírat určité aspekty vnímané reality a zvýšit jejich významnost ve sdělovaném 

                                                      
221 Více v kapitole 1.6 – 20. století, podkapitola Negativní obsahy a události v totalitních režimech. 
222 Více v kapitole 1.6 – 20. století, podkapitoly 1. světová válka a propaganda, 2.  světová válka a propaganda. 
223 Více v kapitole 2.7 – Sžívání se s negativními jevy. 
224 JOWETT, Garth S., O’DONNELL, Victoria. Propaganda and Persuasion. Los Angeles : Sage, 2015. s. 24. 
225 V  kontextu zmínek o orientaci médií na utvrzování moci či generaci zisku je na místě připomenout, že podle 
Jowetta a O´Donnellové lze za propagandu považovat i reklamu – i ta mnohdy splňuje uvedená kritéria. Zdroj: 
JOWETT, Garth S., O’DONNELL, Victoria. Propaganda and Persuasion. Los Angeles : Sage, 2015. s. 162. 
226 U informování o negativních událostech a kategorizaci propagandy je třeba mít na paměti, že ne vždy je 
zveřejnění nepravdivé informace projevem „černé“ propagandy. U náhlých negativních událostí, které se 
zejména v prvních okamžicích vyvíjejí dramaticky, a situace bývá nepřehledná, často dochází ke zveřejnění 
informací, které se později ukážou být nepravdivými. Nemusí to však být záměrné. 
227 JOWETT, Garth S., O’DONNELL, Victoria. Propaganda and Persuasion. Los Angeles : Sage, 2015. s. 24. 
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textu tak, že se prosazuje určitá definice problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení 

či také doporučené řešení popisované události.“228 Zvolením vhodného rámce můžeme 

zdůraznit určitý aspekt události nebo určitý pohled na ni. Rámec „dává kontext a napovídá, 

co je tématem, a to tak, že selektuje, zamlčuje a komentuje.“229  

Framing tedy lze označit za nástroj bílé propagandy – může využívat pouze pravdivých 

informací ze spolehlivých zdrojů, ale některé zdůrazní, jiné potlačí a jiné úplně zamlčí. 

U negativních událostí je možné nastavením rámců ještě zdůraznit jejich negativitu (např. 

rozsah a následky nehody, nevhodné chování svědků události, obviňování možných viníků 

bez řádného vyšetřování apod.), anebo naopak vyzdvihnout určité pozitivní aspekty (pomoc 

zachránců, šťastné okolnosti, které zmírnily následky události apod.). Analýza 

identifikovaných rámců může poukázat na motivaci, která vedla k jejich výběru a využití.230 

 

3.4 Negativita a její možné účinky na publikum 

V druhé kapitole jsem se pokusila předestřít odpovědi na otázku „proč se lidé zajímají 

o negativní obsahy a jaké to na ně může mít účinky“ z pohledu různých společenských věd. 

Nyní se zaměřím výhradně na další teoretické koncepty z oblasti mediálních a kulturálních 

studií. Většina mediálních teorií se nezaměřuje přímo na negativitu, ale pracuje obecně 

s možnými účinky širšího spektra informací.  

Nejprve považuji za podstatné zmínit, že existují dva základní přístupy ke studiu 

mediálních účinků. Prvním, historicky starším je tzv. koncepce pasivního publika, podle níž je 

publikum pouze pasivním příjemcem vyslané zprávy. Média tedy na jedince mají přímý, 

snadno odhadnutelný účinek. Druhou koncepcí, která se začala prosazovat cca od 60. let, je 

koncepce aktivního publika. To je „aktivní součástí mediální komunikace, mediální sdělení si 

vybírá z nabídky a podle svých potřeb, zájmů a možností s ním nakládá.“231 Aktivní publikum 

tedy může reagovat rezistencí (odolností), nebo dokonce zcela opačně oproti mediovanému 

obsahu (tzv. bumerang efekt).  

                                                      
228 ENTMAN, Robert M. Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, vol. 
4, no. 3. s. 52. Dostupné online: https://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/J-Communication-1993-
Entman.pdf. Cit. dne 4. 2. 2015. (Překlad: McCOMBS, Maxwell. Agenda setting. Praha : Portál, 2009. s. 133.) 
229 McCOMBS, Maxwell. Agenda setting. Praha : Portál, 2009. s. 133 
230 Předchozí odstavce věnované framingu jsou téměř kompletně přejaty z rigorózní práce. Zdroj: ŠÍROVÁ, 
Tereza. Letecké a železniční nehody československých provozovatelů v letech 1948-1989 v denním tisku. Praha : 
Univerzita Karlova, 2015. s. 18. 
231 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2015. s. 208. 

https://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/J-Communication-1993-Entman.pdf
https://www.unc.edu/~fbaum/teaching/articles/J-Communication-1993-Entman.pdf
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Někde mezi těmito dvěma přístupy se nachází koncept nastolování agendy (agenda 

setting), podle něhož média sice nemají moc jedinci přímo diktovat, co si má myslet, ale 

mohou ovlivnit, o čem bude přemýšlet.232 

Motivací jednotlivce ke konzumaci určitých médií a mediálních obsahů se zabývá teorie 

užití a uspokojení, kterou v roce 1973 podrobněji rozpracovali autoři Elihu Katz, Jay Blumler 

a Michael Gurevitch. Vychází z aktivního pojetí publika: „Většina iniciativy spojené 

s uspokojováním potřeb a výběrem média spočívá na jednotlivcích.“233  

Autoři koncepce užití a uspokojení (Reifová upozorňuje, že zažitá formulace „teorie užití 

a uspokojení“ je nepřesná234) vycházeli z toho, že každý jedinec má své individuální potřeby 

(vycházející z psychických a sociálních odlišností), které konzumací médií uspokojuje.235 

Podle Katze, Blumlera a Gurevitche může jedince uspokojit nejen mediální obsah (jedinec 

dokáže odhadnout, jaký obsah mu jaké médium dokáže nabídnout, a podle toho si vybírá), 

ale také samotná konzumace média (zejména nové mediální formy nabízí publiku nový 

a zajímavý zážitek – jako příklad z nedávné doby lze uvést 4dx kino nebo virtuální realitu) 

a typická situace, v níž médium konzumuje (např. společné rodinné sledování Večerníčku, 

uložení dětí ke spánku a následné sledování zpráv, u nichž zůstanou pouze dospělí, může být 

v některých rodinách rituálem, který přispívá k pocitu klidné každodennosti).236  

Autoři uvádějí několik typů potřeb, které mohou jedinci konzumací médií uspokojovat: 

potřeba zmírnit napětí vzniklé sociální situací a konflikty, potřeba být informován 

o aktuálních problémech, potřeba reagovat na životní situace a příležitosti, potřeba 

potvrzení hodnot, a konečně potřebu jedince „být v obraze“, aby mohl být úspěšnou 

součástí určité sociální skupiny.237 Právě v uvedených motivacích můžeme najít souvislost 

s dobrovolnou konzumací negativních obsahů.238  

                                                      
232 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2015. s. 330. 
233 KATZ, Elihu, BLUMLER, Jay G., GUREVITCH, Michael. Uses and Gratifications Research. In: The Public Opinion 
Quarterly, 1973, vol. 37, no. 4. s. 511.  
234 REIFOVÁ, Irena, a kol. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 302. 
235 REIFOVÁ, Irena, a kol. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 302. 
236 KATZ, Elihu, BLUMLER, Jay G., GUREVITCH, Michael. Uses and Gratifications Research. In: The Public Opinion 
Quarterly, 1973, vol. 37, no. 4. s. 514. 
237 KATZ, Elihu, BLUMLER, Jay G., GUREVITCH, Michael. Uses and Gratifications Research. In: The Public Opinion 
Quarterly, 1973, vol. 37, no. 4. s. 517. 
238 Na většinu z uvedených motivací jsem narazila a rozpracovala je, včetně konkrétních příkladů, v předchozích 
kapitolách: 2.4 Saturace vlastních informačních potřeb, 2.5 Prostředek sebepotvrzení a shody, 2.6 Hledání 
smyslu negativních událostí, 2.7 Sžívání se s negativními jevy. 



72 
 

První zmíněnou motivací je potřeba uniknout do „jiného světa“ před každodenními 

starostmi a problémy, tzv. eskapismus. Většina teoretiků hovoří o eskapismu zejména 

v souvislosti s nenáročnými obsahy, populárními zábavnými pořady a seriály – jako příklad se 

uvádí identifikace s celebritami, sportovci, herci a dalšími populárními osobnostmi; ale také 

sledování tzv. mýdlových oper, červené knihovny a dalších žánrů.239 Vzhledem k již dříve 

popsaným motivacím ke konzumaci negativních obsahů se však lze domnívat, že určitá forma 

eskapismu může fungovat i u negativních obsahů – jedinec se při jejich sledování ujišťuje, 

že jeho vlastní situace je relativně dobrá. Svou roli také může hrát přirozená přitažlivost 

negativních obsahů – člověk, který je upoután dramatickým a emotivním obsahem, pro 

danou chvíli „zapomene“ na své osobní problémy a starosti.  

Konzumace negativních obsahů tedy může mít uvedené pozitivní účinky, jak již 

koneckonců bylo nastíněno v kapitole č. 2. Existují však i další teorie, které konzumaci 

negativních obsahů přisuzují nepříznivé účinky. Většina z těchto teorií však vychází 

z koncepce pasivního publika, tedy takového, které pouze pasivně přijímá obsahy a není 

schopno je využívat vlastním způsobem. 

Média a agrese 

Jednou z nejstarších teorií mediálních účinků, která vychází z koncepce pasivního 

publika, je ta, že konzumace negativních (zejména agresivních) mediálních obsahů v jedinci 

budí agresivní chování. Souvislosti lidské agresivity a konzumace negativních obsahů se 

věnoval například český psycholog Slavomil Hubálek, který se celoživotně zabýval psychologií 

násilníků a deviantů. Poukázal na to, že jedinci se zvýšenou agresivitou opravdu mnohdy 

preferují negativní náměty například ve filmech: „Autoři z mnoha zemí od Kanady a Brazílie 

až po Japonsko sepsali na tohle téma čtyřicet tisíc studií, vydaných mnohdy i knižně, a většina 

z nich říká, že to svůj vliv i má. A věděl jsem z praxe, že příběhy se střelbou, ničenými auty, 

krví a karatistickými kopy milují námezdní vrahové, které vyšetřuji. Mohu však spolehlivě říct, 

že je tu opravdu jednoznačná souvislost? Že jsou ti muži agresivnější než ostatní, a tudíž je 

takové filmy zajímají, a že jejich agresivita dál roste, protože se na ně dívají?“ 240  

 

                                                      
239 REIFOVÁ, Irena, a kol. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 302. 
240 HUBÁLEK, Slavomil. Zpovědník vrahů. Praha : Daranus, 2012. s. 112. 
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Zde je nutné přihlédnout k tomu, že mnohé z těchto studií pracují s jedinci, kteří se již 

agresivního chování dopustili. Mnoho z nich uvádí zálibu ve sledování agresivních mediálních 

obsahů, případně přímo zmiňují, že je sledování takových obsahů k agresivnímu chování 

podnítilo. Lze však předpokládat, že se jedná o jedince, kteří pravděpodobně k danému 

chování již měli určité sklony (ať už dané geneticky nebo výchovou), a kdyby se 

„spouštěčem“ nestal negativní mediální obsah, stalo by se jím něco jiného – například 

negativně vyhodnocené chování jiné osoby, pocit závisti či materiální nouze, a podobně. 

Mnoho studií se zaměřuje na účinky negativních obsahů na děti a mládež, tedy na 

relativně citlivé skupiny recipientů mediálních obsahů. Tzv. teorie sociálního učení vychází 

z toho, že dítě se většinou učí nápodobou. Psycholog Albert Bandura provedl začátkem 

60. let experiment, který poukazoval na spojitost mezi sledováním násilných obsahů či 

násilného chování a následného násilného chování u malých dětí.241 U podobných 

experimentů však bývá kritizováno to, že se konají v laboratorním prostředí, kde testovaní 

jedinci obvykle reagují jinak než v běžném životě. Je také jistě rozdíl, když má testovaný 

jedinec projevit násilí proti předmětu, a kdyby měl jednat agresivně proti jiné osobě, která 

projeví bolest, strach, nebo se začne bránit.  

Podle jiných teorií však má konzumace negativních a násilných obsahů právě opačný 

účinek – konzumací negativních obsahů se tendence k negativnímu chování „vybije“ pasivně 

a tím se zmírní. Jedná se o teorii katarze (uvolnění). Ta pracuje s tzv. hydraulickým modelem 

agrese. Vychází z teorie Sigmunda Freuda, který tvrdil, že v člověku přirozeně narůstá hladina 

nutkání k agresivnímu chování. Pokud ji člověk nesníží bezpečným způsobem, vzniká v něm 

dlouhodobé napětí, které vede k nemocím a psychickým poruchám, anebo se dopustí 

násilného chování. A právě sledování násilných nebo negativních obsahů může být tímto 

bezpečným způsobem, kterým se hladina agresivity sníží: „Někteří autoři se domnívají, 

že např. násilné obsahy přinášejí výrazné uvolnění napětí, jež by se za jistých okolností mohlo 

projevit násilným jednáním v reálném životě.“ 242  

                                                      
241 Jednalo se o tzv. „Bobo Doll Experiment“, při němž děti předškolního věku sledovaly figuranty, kteří se chovali 
násilně k hračce – velké panence Bobo (odtud název experimentu). Výsledky ukázaly, že děti, které sledovaly 
násilné chování (bití, kopání apod.) měly tendenci chování napodobovat a panenku bít také. Zdroj: BANDURA, 
Albert, ROSS, Dorothea, ROSS, Sheila. Transmission of Aggression through Imitation of Aggressive Models. 
Journal of Abnormal and Social Psychology, 1961, vol. 61, no. 3. S. 582. Dostupné online: 
https://pdfs.semanticscholar.org/3706/7acd33ad2ba2ed384baada06e7d74b800399.pdf. Cit. dne 10. 3. 2018.  
242 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. 
Praha : Portál, 2007. s. 183. 

https://pdfs.semanticscholar.org/3706/7acd33ad2ba2ed384baada06e7d74b800399.pdf
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Kultivační teorie 243 

Konzumace negativně laděných mediálních obsahů vede k prožívání negativních emocí 

a v případě silnější konzumace i k vzniku obecně negativního pohledu na svět. Možné dopady 

silné konzumace negativních zpráv popsal americký sociolog George Gerbner, který 

v 70. letech na základě dlouhodobého empirického výzkumu formuloval tzv. kultivační teorii. 

Porovnával například představu diváků, kteří byli často vystaveni mediálním obsahům 

zobrazujícím násilí, o míře násilí v jejich okolí. Zjistil, že silní konzumenti televizního vysílání 

měli zkreslenou představu a odhadovali míru násilí větší, než jaká ve skutečnosti byla. „Podle 

Gerbnera se tak děje proto, že televize potvrzuje obavy a předsudky lidí o tom, jak svět 

‚doopravdy vypadá‘.“244 

Gerbnerova studie byla v pozdějších letech kritizována – zejména proto, že vychází 

z pojetí pasivního publika, které vůči konzumovaným obsahům nemá žádnou rezistenci. 

„Na studiu mediálních produktů je často lákavá (iluzorní) představa, že je možné přímo z typu 

obsahu mechanicky usuzovat na dopady, které ten či onen obsah může mít na (pasivního) 

jednotlivce či na společnost. (…) Jenže jedinec není pod izolovaným vlivem podnětů, které 

k němu přicházejí jen díky jeho účasti na procesu mediální komunikace mediálního produktu, 

nýbrž pod vzájemně provázanými vlivy celé řady nejrůznějších podnětů (jež dokonce zčásti 

sám vyhledává) mediálního i nemediálního původu, bezprostředně i v čase vzdálených.“245 

Další otázkou je, zda Gerbnerova studie nezaměnila příčiny a následky – nabízí se hypotéza, 

že si silní diváci vybírali ty obsahy, které potvrzovaly jejich původní, skeptický náhled na svět. 

Závěry Gerbnerovy kultivační teorie však do značné míry potvrzují i výsledky 

psychologických experimentů. V roce 1987 byla například publikována studie Effects 

of ‚Good News‘ and ‚Bad News‘ on Newscast Image and Community Image americké 

mediální teoretičky Mary-Lou Galician a psychologa Norrise D. Vestrea. V experimentu 

výzkumníci sestavili tři zpravodajské relace z imaginárního amerického města – negativní, 

neutrální a pozitivní, a promítli je studentům prvního ročníku psychologie. Následně měli 

studenti vyplnit dotazník, jak vnímají situaci v daném městě – zda je to dobré místo k životu 

a výchově děti, zda je bezpečné se tam procházet po setmění, zda dobře funguje místní 

                                                      
243 Část věnovaná kultivační teorii je téměř kompletně přejata z rigorózní práce. Zdroj: ŠÍROVÁ, Tereza. Letecké 
a železniční nehody československých provozovatelů v letech 1948-1989 v denním tisku. Praha : Univerzita 
Karlova, 2015. s. 20-21. 
244 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2009. s. 222-223. 
245 JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. Praha : Portál, 2009. s. 334-335. 
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samospráva. Autoři studie shrnuli výsledky velmi stručně: „Negativní zprávy vytvářejí 

negativní obraz města. Pozitivní zprávy však nevytvářejí lepší obraz města než zprávy 

neutrální.“246  

K podobnému závěru o nepříznivém vlivu negativních zpráv došla i americká mediální 

teoretička Grace Ferrari Levine. Vycházela z konceptu naučené bezmocnosti psychologa 

Martina Seligmana (tato teorie říká, že pokud se jedinci dlouhodobě nedaří vlastní aktivitou 

ovlivnit dění kolem sebe, ztrácí motivaci, upadá do apatie a depresivního stavu). Levineová 

poukazovala na možné účinky televizního zpravodajství, v němž byly prezentovány pasivní 

oběti. „Může zkušenost se sledováním ‚bezmocných‘ modelů vést u některých diváků 

k deficitu v učení a v motivaci? Budou jednotlivci, kteří sledují ‚bezmocné‘ modely, pociťovat 

podobnou absenci kontroly?“247 Levinová během 14 dnů analyzovala obsah zpravodajství 

televizních stanic NBC a CBS a hodnotila zprávy na „škále bezmocnosti“, přičemž největší 

mírou bezmocnosti se vyznačovaly právě negativní události jako letecké havárie, přírodní 

katastrofy, požáry a násilí na dětech, nebo naopak „obskurní“ pokusy odvrátit tyto negativní 

události vykonáváním magických rituálů.248  

Americký mediální teoretik Stuart Soroka zkoumal účinky negativních zpráv 

v ekonomickém zpravodajství. Došel k závěru, že „reakce veřejnosti na negativní ekonomické 

zprávy je mnohem silnější než reakce veřejnosti na pozitivní ekonomické zprávy.“249  

Na nepříznivý vliv konzumace negativních mediálních obsahů poukazuje i současná 

psychologie. Americký psycholog Graham C. L. Davey například v roce 2012 publikoval 

výsledky výzkumu, při němž byli respondenti rozděleni na tři kontrolní skupiny. Výzkumníci 

všechny respondenty požádali, aby uvedli něco, co je v současnosti trápí, a následně o tom 

přemýšleli. Jedné skupině pustili televizní relaci s negativními zprávami, druhé s neutrálními 

a třetí se zprávami pozitivními. Následně s nimi vedli rozhovory. Nepřekvapilo je, že ti, kdo 

sledovali negativní zprávy, měli horší náladu, byli smutnější a úzkostnější. „Zajímavější je 

efekt, který mělo sledování negativních zpráv na starosti respondentů. (…) Zjistili jsme, že ti, 

kdo sledovali negativní zprávy, o svém problému déle přemýšleli a více mluvili a měli tendenci 

                                                      
246 GALICIAN, Mary-Lou, VESTRE, Norris D. Effects of ‚Good News‘ and ‚Bad News‘ on Newscast Image and 
Community Image. Journalism Quarterly, 1987, vol. 62, no.2. s. 399-403. Dostupné online: 
http://connection.ebscohost.com/c/articles/14839542/effects-good-news-bad-news-newscast-image-
community-image. Cit. dne 2. 2. 2015. 
247 LEVINE, Grace Ferrari. „Learned Helplessness“ and the Evening News. Journal of Communication, Autumn 1977. s. 101.  
248 LEVINE, Grace Ferrari. „Learned Helplessness“ and the Evening News. Journal of Communication, Autumn 1977. s. 103. 
249 SOROKA, Stuart N. Good News and Bad News: Assymetric Responses to Economic Information. The Journal of Politics, 

2006, vol. 68, no. 2. s. 381. 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/14839542/effects-good-news-bad-news-newscast-image-community-image
http://connection.ebscohost.com/c/articles/14839542/effects-good-news-bad-news-newscast-image-community-image
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svůj problém vidět v katastrofických rozměrech, více než respondenti z druhých skupin. (…) 

Takže negativní zprávy nejenže způsobí, že budete cítit úzkost a smutek, ale také zhorší vaše 

osobní obavy a strachy.“250  

Morální panika 

Dalším konceptem, který pracuje s negativitou zcela cíleně a využívá ji pro záměry 

vládnoucí skupiny, je koncept morální paniky. Negativní líčení určité skupiny a poukazování 

na její nebezpečnost může v jednotlivcích, a tedy i ve společnosti, vyvolat pocity obav 

a úzkosti.251 Pro skupinu, která má moc a snaží se ji udržet, může být toto vyvolávání strachu 

užitečné z více důvodů. Obsáhlé informování o negativních jevech poutá velkou pozornost 

veřejnosti a může tak odpoutat pozornost od jiných, třeba i závažnějších problémů. 

Všeobecné pocity obav a ohrožení mohou být výhodné i z hlediska udržení moci – jedinci, 

kteří cítí úzkost, pravděpodobně budou méně aktivní a budou méně usilovat o změnu stavu 

ve společnosti a naopak, vládnoucí skupina může legitimizovat své případné autoritářské 

chování snahou o potlačení negativního chování či projevů. Poslední domněnka vyplynula 

mimo jiné z empirického zkoumání S. Halla a dalších teoretiků kulturálních studií, kteří 

zkoumali způsob mediálního zobrazení drobné kriminality (pouliční krádeže). „Vysvětlují, 

že morální panika okolo kapsářů přispěla k posunu do ‚výjimečného stavu‘ autoritářské 

společnosti ‚zákona a pořádku‘.“252 253 

Zmínila jsem se už i o hypotézách, že určitý způsob prezentace negativních událostí 

může přispět k obnovení či posílení důvěry ve společenský systém tím, že veřejnosti ukáže, 

že společnost dovede tyto situace řešit vhodným způsobem – řádně vyšetří příčinu události, 

potrestá viníky, postará se o oběti a jejich rodiny, obnoví běžný provoz a přijme taková 

opatření, aby se událostem napříště zabránilo. Podobně po krizových situacích reagují 

i komerční subjekty – i pro ně je v takové situaci zásadní poukázat na ojedinělost 

a výjimečnost události a informovat o nápravných opatřeních. 

                                                      
250 DAVEY, Graham C. L. The Psychological Effect of TV News. In: Psychology Today [online]. 2012. Dostupné online: 
https://www.psychologytoday.com/blog/why-we-worry/201206/the-psychological-effects-tv-news. Cit. dne 2. 2. 2015. 
251 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha : Portál, 2006. s. 123-124. 
252 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha : Portál, 2006. s. 124.  
253 Část věnovaná konceptu morální paniky je částečně přejata z rigorózní práce. Zdroj: ŠÍROVÁ, Tereza. Letecké 
a železniční nehody československých provozovatelů v letech 1948-1989 v denním tisku. Praha : Univerzita 
Karlova, 2015. s. 18. 

https://www.psychologytoday.com/blog/why-we-worry/201206/the-psychological-effects-tv-news
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3.5 Reakce veřejnosti na negativní události v totalitních režimech254 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.6, totalitní režimy informace o negativních událostech 

často potlačují, případně o nich informují určitým způsobem a spoléhají na to, že informace 

bude přijata ve stejné podobě, v jaké byla vyslána. Tento předpoklad však je často mylný: 

záměry komunikátora (tzv. encoding, zakódování zprávy) a interpretace příjemcem 

(decoding, dekódování zprávy) se často neshodují.255 Jak bude zpráva interpretována, závisí 

na mnoha faktorech, zejména však na povaze a předchozích zkušenostech příjemce. 

Přirozenou reakcí publika na nedostatek informací z oficiálních zdrojů, případně na nedůvěru 

v tyto informace, je snaha získat je jinde. V komunistickém Československu takto fungovala 

buď „zakázaná“ zahraniční média (která však bývala hůře dostupná a jejich konzumace se 

mohla pojit s určitým rizikem) anebo tzv. šeptanda.  

Informace se často předávaly ústním podáním a mnohdy docházelo k jejich zkreslení 

a „přibarvování“, nebo dokonce ke vzniku nesmyslných fám. Informační nedostatek tak 

na veřejnost nepůsobil jako uklidňující faktor, ale naopak vedl k jejímu zneklidnění. Jako 

příklad lze uvést dvě závažné dopravní nehody, jimiž jsem se zabývala ve své diplomové práci 

– srážka vlaků u Stéblové v roce 1960 a bombový útok na jugoslávský letoun v roce 1972. 

U obou nehod na veřejnosti dlouho kolovaly (a příležitostně i dnes objevují) nepravdivé 

informace a fámy o jejich zavinění – u letecké nehody jugoslávského letadla se dodnes 

hovoří o tom, že bylo omylem sestřeleno československou armádou256, u srážky vlaků 

u Stéblové se spekulovalo, že ji zavinil výpravčí. Milan Jelínek v monografii věnované této 

události uvádí, že po nehodě „pojaly českou společnost zděšení, úzkost a nedůvěra 

v Československé státní dráhy. Zejména na Královéhradecku a Pardubicku považovali lidé 

místní železničáře za latentní spoluviníky neštěstí (...). V nádražních halách byl zvláštní, 

takřka pietní klid, lidé se hlasitě nesmáli, ba i do vagónů vcházeli ztichle, jako by respektovali 

památku těch, kteří u Stéblové zůstali bez života.“257 

                                                      
254 Dlouho jsem váhala, kam tuto část zařadit. Nakonec je zařazena na závěr kapitoly věnované mediálním 
studiím a publiku, protože lidová tvořivost je jednou z možných reakcí na informace o negativních událostech.   
255 BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha : Portál, 2006. s. 200-201.  
256 ŠÍROVÁ, Tereza. Letecké a železniční nehody v ČSSR a ČR v letech 1960 – 2008 v denním tisku. Praha: 
Univerzita Karlova, 2011. s. 80-82. 
257 JELÍNEK, Milan. Největší železniční neštěstí v ČR: Stéblová 1960. Třebíč : Akcent, 2010. s. 117. Cit. dle ŠÍROVÁ, 
Tereza. Letecké a železniční nehody v ČSSR a ČR v letech 1960 – 2008 v denním tisku. Praha: Univerzita Karlova, 
2011. s. 56. 
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Velice specifickou reakcí na informace o negativních událostech je lidová tvorba, 

především černý humor. Patří to k lidské přirozenosti: to, čemu se smějeme a co nám 

připadá komické, najednou ztrácí svou děsivost. Čemu se smějeme, toho se bojíme méně. 

Černý humor tedy může představovat určitou protiváhu výše popsanému strachu a úzkosti, 

vzniklých z nedostatku informací. Psychologové se shodují na tom, že humor pomáhá 

odbourat negativní emoce, a naopak vzbuzuje ty pozitivní. Podle některých psychologů 

humor pomáhá vyrovnat se s tragickými zážitky,258 podle Sigmunda Freuda může pomoci 

ventilovat vnitřní napětí.259  

Černý humor se vyskytuje i jako reakce na závažné nehody a katastrofy. Po havárii 

v černobylské jaderné elektrárně se vyprávěly vtipy jako například tento:  

Otázka na Rádio Jerevan: Je pravda, že v Černobylu zařvali jen dva lidé?  

Odpověď: V podstatě ano. Jeden zařval: „Vypni to!“ Druhý zařval: „Nejde to!“260 

 

Lidská tendence považovat některé násilné nebo normu nabourávající chování 

za humorné má podle psychologů Petera McGrawa a Caleba Warrena dávnou historii – 

o černém humoru se zmiňuje už Aristoteles. Autoři uvádějí, že mnozí primáti – včetně 

člověka – reagují na hry předstírající útok a násilí právě smíchem (je tedy možné 

se domnívat, že se jedná i o jakýsi druh obrany proti hrozbě, o níž víme, že není míněna 

vážně). Černý humor je podle nich reakcí na obecně nebezpečnou situaci, která však v danou 

chvíli pro jedince nepředstavuje hrozbu (tzv. benign violation theory).261 

 

 

                                                      
258 MAY, Cindi. When Are Jokes About Tragedies Funny? In: Scientific American [online]. 25. 3. 2014. Dostupné 
online: https://www.scientificamerican.com/article/when-are-jokes-about-a-tragedy-funny/. Cit. dne 31. 7. 
2017. 
259 McGRAW, Peter, WARREN, Caleb. Benign Violations: Making Immoral Behavior Funny. Psychological 
Science, 2010, vol. 21, no. 8. s. 1141-1149. Dostupné online: http://leeds-
faculty.colorado.edu/mcgrawp/pdf/mcgraw.warren.inpress.pdf. Cit. dne 20. 7. 2017. s. 1141. 
260 Černě-humorné reakce na silně negativní události nejsou typické jen pro období totality, ale lze je vysledovat 
i v pozdějších dobách a v celosvětovém měřítku. Po železniční nehodě u Studénky v roce 2008 se šířila tato 
anekdota: „České dráhy jsou nejrychlejší na světě. Vlak vyjede ze Studénky a za pár minut je v M(m)ostu.“ 
Existuje například mnoho anekdot na téma teroristických útoků z 11. září (Inzerát: Pronajmu nebytové prostory 
v New Yorku. Zn.: Letadlem až do kanceláře.). Anekdoty se vyprávěly i po tragických haváriích raketoplánu 
Challenger v roce 1986 („NASA = Need Another Seven Astronauts“) nebo poté, co se v roce 2000 u Paříže zřítil 
na hotel nadzvukový letoun Concorde (Baví se před startem piloti Concordu: „Až se vrátíme na zem, zajdeme na 
skleničku?“ – „Dneska ne, dneska sebou tak akorát plesknu na hotel.“). 
261 McGRAW, Peter, WARREN, Caleb. Benign Violations: Making Immoral Behavior Funny. Psychological 
Science, 2010, vol. 21, no. 8. s. 1141-1149. Dostupné online: http://leeds-
faculty.colorado.edu/mcgrawp/pdf/mcgraw.warren.inpress.pdf. Cit. dne 31. 7. 2017. s. 1142. 

https://www.scientificamerican.com/article/when-are-jokes-about-a-tragedy-funny/
http://leeds-faculty.colorado.edu/mcgrawp/pdf/mcgraw.warren.inpress.pdf
http://leeds-faculty.colorado.edu/mcgrawp/pdf/mcgraw.warren.inpress.pdf
http://leeds-faculty.colorado.edu/mcgrawp/pdf/mcgraw.warren.inpress.pdf
http://leeds-faculty.colorado.edu/mcgrawp/pdf/mcgraw.warren.inpress.pdf
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Podle některých teoretiků však humor není jen psychoterapií nebo prostředkem 

k navazování sociálních vazeb, ale může mít i politický dopad. Humor často plní i kritickou 

funkci. Aju Basil James ve studii zabývající se černým humorem po 11. září podotýká, 

že „humor může poskytnout opoziční narativ proti dominantnímu, hegemonickému narativu, 

který předkládá vláda.“262 James upozorňuje, že někdy se terčem humorných reakcí mohou 

stát i oficiální média, která opakovaně a nekriticky předkládají tato oficiální a mnohdy 

zjednodušující stanoviska.  

Odvolává se opět na Sigmunda Freuda, který humor považoval za jeden z projevů 

lidského nevědomí. „Freud se domníval, že humor je projevem skryté agrese vůči institucím 

a jedincům, kteří vykonávají moc. (...) Smát se dominantnímu diskurzu je uvolněním 

agresivity a zároveň snížením (důstojnosti) instituce.“263 Shrnuje, že tento typ černého 

humoru představuje rezistentní reakci na oficiální prezentované informace, 

a že „destabilizuje narativ ‚Dobro‘ versus ‚Zlo‘, čímž má politickou transformativní moc.“264  

Totalitní režimy si jsou tohoto potenciálu humoru vědomy a snaží se jej potlačovat, 

mnohdy velice tvrdě – ohrožuje je totiž ve více směrech. Sráží okázalost, kritizuje, 

je nekontrolovatelný a eliminuje strach a teror.265 

Pro Československo, zejména v období totalitních režimů, je tento druh reakce 

na problémy, útlak či nesvobodu zcela typický. Už od 2. světové války se traduje údajný výrok 

zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, že Češi jsou „smějící se bestie“.266 

Humor, satira a ironie jsou typické i pro období po roce 1948: „Po celou dobu komunistického 

teroru, zejména v Čechách, převládal silný smysl pro humor, ovšem s ohledem na situaci 

černý, nebo tzv. šibeniční humor, který může být často obrannou reakcí. (...) Je to typ běžného 

okamžitého odreagování převedením do humorné roviny.“267 

                                                      
262 JAMES, Aju Basil. Humour as Resistance: Disaster Humour in Post-9/11 United States. In: European Journal of 
Humour Research, 2014, vol. 2, no. 3. s. 31. Dostupné online: 
https://www.europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/62/pdf. Cit. dne 31. 7. 2017. 
263 JAMES, Aju Basil. Humour as Resistance: Disaster Humour in Post-9/11 United States. In: European Journal of 
Humour Research, 2014, vol. 2, no. 3. s. 36. Dostupné online: 
https://www.europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/62/pdf. Cit. dne 31. 7. 2017. 
264 JAMES, Aju Basil. Humour as Resistance: Disaster Humour in Post-9/11 United States. In: European Journal of 
Humour Research, 2014, vol. 2, no. 3. s. 34-35. Dostupné online: 
https://www.europeanjournalofhumour.org/index.php/ejhr/article/view/62/pdf. Cit. dne 31. 7. 2017. 
265 KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Praha : Práh, 2011. s. 436. 
266 Výrok sice nelze jednoznačně připsat Reinhardu Heydrichovi, ale podle historických zdrojů Němci o Češích 
takto skutečně hovořili. Zdroj: Výrok: Češi = smějící se bestie. In: Ptejte se knihovny [online]. 13. 12. 2012. 
Dostupné online: http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/vyrok-cesi-smejici-se-bestie. Cit. dne 20. 7. 2017. 
267 KABÁT, Jindřich. Psychologie komunismu. Praha : Práh, 2011. s. 432. 
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4.  

Metodologie a metoda 

4.1 Metodologie společenských věd 

Problematika možnosti vědeckého poznání jevů ve světě kolem nás (a vůbec možnosti 

vědeckého poznání) se rozprostírá na škále mezi realismem a antirealismem neboli 

relativismem. Realismus zastává názor, že svět je objektivně poznatelný a správnost tohoto 

poznání závisí pouze na vědci a správnosti postupů, které používá. Naopak zastánci 

antirealismu či relativismu tvrdí, že svět kolem nás je buď nepoznatelný, nebo je jeho 

poznání natolik ovlivněno přístupem vědce, že je jen těžko lze považovat za objektivní.  

 

 
3 – Schéma filozofie vědy 268 

 
 

Realistický přístup se začal silně uplatňovat v epoše novověké vědy, do níž spadají 

proudy jako racionalismus, empirismus a další. Pro realismus jsou typické metody dedukce a 

indukce (dedukce, velmi zjednodušeně řečeno, postupuje od obecně platných axiomů 

                                                      
268 Philosophy of Science. In: Philosophy in Figures [online]. 18. 7. 2014. Dostupné online: http://philosophy-in-
figures.tumblr.com/post/92196098591/scientific-realism-vs-anti-realism. Cit. dne 2. 8. 2017. 
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ke konkrétním jevům; indukce postupuje od jednotlivých jevů k vyslovení určité teorie, tedy 

naopak). „Přestože se descartesovská a baconovská metoda výkladu novověké vědy 

podstatně liší použitými metodami, kdy karteziánská racionalita používá dedukci, kdežto 

baconovská používá indukci, je oběma přístupům společné, že jsou založeny na víře 

a předpokladu, že použitím dané metody je možné dospět ke spolehlivému závěru. Tento 

předpoklad se ve vývoji vědy postupně ukázal jako omezený.“269 

Krize realismu přišla ve 20. století; v přírodních vědách je pro ni zásadní například nástup 

einsteinovské relativistické fyziky. Přírodní zákony vycházející z newtonovské mechaniky, 

dosud vnímané jako absolutně platné, se za určitých okolností deformují a platit přestávají. 

„Absolutní výpověď vědy je vystřídána výpovědí relativistickou, pravděpodobnou. 

V ní absolutní teorémy ztrácejí univerzální platnost. Rodí se nová vědecká pravda, pravda 

relativních výpovědí.“270  

Určitý příklon k relativismu postmoderní vědy lze pozorovat také v oblasti mediálních 

studií; „faktem však je, že sociální vědy prozatím ‚čekají na svého Einsteina‘,“ podotýká 

Ochrana.271 Tento relativismus se projevuje například důrazem na zasazení do kontextu, 

na diskurs a další vlivy. Pro zkoumání mediálních obsahů (jimiž se v této práci zabývám) se 

často využívají metody kvalitativního výzkumu, zejména pak kritická analýza diskursu (CDA). 

Ta se zdá být zejména pro analýzu totalitních médií velmi vhodná, protože umožňuje nejen 

samotný popis textu a využívaných prostředků, ale také autorům dovoluje hledat příčiny 

vysledovaných jevů především na společenské a společenskopolitické úrovni. CDA staví na 

předpokladu, že „jazyk neodráží realitu věrným a neutrálním způsobem, ale interpretuje ji a 

klasifikuje předměty diskursu určitým ideologickým pohledem.“272 Autoři využívají tuto 

metodu především proto, že umožňuje postihovat vazby nejen na úrovni textu, ale také nad 

ním.273 „Tento interdisciplinární přístup je odlišný od předchozích metodologií, neboť zkoumá 

textuální i kontextuální složky diskurzivní události.“274 

                                                      
269 OCHRANA, František. Metodologie vědy : Úvod do problému. Praha : Karolinum, 2013. s. 43. 
270 OCHRANA, František. Metodologie vědy : Úvod do problému. Praha : Karolinum, 2013. s. 44. 
271 OCHRANA, František. Metodologie vědy : Úvod do problému. Praha : Karolinum, 2013. s. 45. 
272 MOYO, Last. The Global Citizen and the International Media:A Comparative Analysis of CNN and Xinhua’s 
Coverage of the Tibetan Crisis. International Communication Gazette [online]. 2010, č. 72, s. 191-207. s. 193. 
Cit. dne 2. 8. 2017. 
273 TRAMPOTA, Tomáš a VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha : Portál 2010. s. 169.  
274 FANG, Yew-Jin. Reporting the Same Events? A Critical Analysis of Chinese Print News Media Texts. Discourse 
Society, 2001, iss. 12, s. 585-613. s. 587. Cit. dne 2. 8. 2017. 
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Poněkud odlišný pohled na diskurs a jeho analýzu nabízejí čeští autoři Martin Hájek, 

Martin Havlík a Jiří Nekvapil. Ve stati Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy 

a jednotící rámec se zmiňují o dvou přístupech k narativní analýze. Prvním z nich je přístup 

strukturalistický, který se zabývá jednotlivými složkami vyprávění – postavami, akcemi, jejich 

řazením a podobně.275 Druhým přístupem je přístup hermeneutický, který klade důraz 

na okolnosti vzniku vyprávění, okolnosti jeho příjmu a dekódování.276 Dosavadní teoretické 

směřování práce (důraz na jednotlivé typologie postav, akcí, zpravodajských hodnot atd.) 

jednoznačně vede k využití strukturalistického přístupu. Autoři podotýkají, že tento přístup 

má své nesporné výhody, které jej dále dělají vhodným pro účely této práce, protože „je 

založen na studiu velkých korpusů textů a jeho modely jsou systematické a dobře 

formalizovatelné.“ (...) Autoři vzápětí podotýkají, že „nevýhodou strukturalistického přístupu 

je ovšem to, že ignoruje kontextové aspekty vyprávění, okolnosti jeho vznikání včetně 

probíhající recepce posluchači/čtenáři.“277 Domnívám se však, že toto tvrzení není zcela 

pravdivé: na okolnosti vzniku vyprávění či textu lze do jisté míry usoudit i podle využitých 

prostředků a složek vyprávění. Autor tyto složky a prostředky volí právě proto, že chce 

dosáhnout určitého účinku. 

Autoři uvádějí, že i v rámci strukturalistického přístupu lze provádět analýzu diskurzu: 

„Diskurz ve strukturalistickém pojetí znamená způsob vyprávění: diskurz určuje posloupnost 

aktuálně vyprávěných událostí, tj. vztah času a příběhu a času a vyprávění, a výběr toho, co 

bude ve vyprávění vyjádřeno otevřeně a co zůstane v implicitní rovině.“278 Takto provedenou 

analýzou diskurzu tedy lze poukázat na to, co chtěl komunikátor sdělit přímo, a co sděluje 

„mezi řádky“. Na základě zjištění pak lze vyslovit i domněnky, co komunikátora k volbě 

daných složek vyprávění vedlo. Právě tento přístup k diskurzivní analýze se pro účely mé 

práce jeví jako vyhovující: umožňuje zaměřit se na samotné obsahy a na základě jejich složek 

se pokusit se objasnit motivace a okolnosti jejich vzniku, tedy případné ideologické vlivy. 

 

                                                      
275 HÁJEK, Martin, HAVLÍK Martin, NEKVAPIL Jiří. Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a 
jednotící rámec.. Sociologický časopis, roč. 48, č. 2, 2012. s. 204.  
276 HÁJEK, Martin, HAVLÍK Martin, NEKVAPIL Jiří. Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a 
jednotící rámec. Sociologický časopis, roč. 48, č. 2, 2012. s. 206. 
277 HÁJEK, Martin, HAVLÍK Martin, NEKVAPIL Jiří. Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a 
jednotící rámec. Sociologický časopis, roč. 48, č. 2, 2012. s. 205. 
278 HÁJEK, Martin, HAVLÍK Martin, NEKVAPIL Jiří. Narativní analýza v sociologickém výzkumu: přístupy a 
jednotící rámec. Sociologický časopis, roč. 48, č. 2, 2012. s. 203. 
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Metodologické přístupy lze rozdělit na nenormativní čili pozitivistické (popisné) 

a normativní (tedy takové, které skutečnost nejen popisují, ale také hodnotí). Z nich pak 

vyplývají vědecké přístupy. Ty lze rozdělit zejména na teoretické a empirické. Z přístupů pak 

vyplývají možné využitelné metody: mezi teoretické patří zejména indukce a dedukce, 

analýza (zkoumání jednotlivých jevů) či syntéza (skládání jevů a poznatků dohromady) – tedy 

spíše určité postupy, jak při vědecké práci postupovat. Empirické metody jsou spíše 

konkrétnější povahy; lze sem zařadit například pozorování, měření, vědecký experiment atd. 

Podle Františka Ochrany spadají metody vědeckého zkoumání do oblasti metodologie a 

oboje je spolu úzce propojeno. Určitá metodologie výzkumníka vede k použití určité 

metody.279  

 

4.2 Aplikovaná metoda  

Doposud jsem si z metod, užívaných v mediálních studiích, nejvíce osvojila metodu 

analýzy a závěrečné syntézy. U jednotlivých událostí provádím historickou srovnávací 

analýzu, respektive analýzu obsahu s prvky diskursivní analýzy. Fakta zjištěná touto analýzou 

porovnávám s dostupnými informacemi o dané události. Na základě jednotlivých zjištění 

poté vyslovuji zobecňující závěry - jedná se tedy jednoznačně o induktivní postup. Protože se 

metoda osvědčila při zpracovávání podobného tématu, využiji ji i v této práci. 

Cílem analytické části disertační práce je zobrazit kvalitativní i kvantitativní rozdíly 

v zobrazení konkrétních nehod a havárií a porovnat je jak „v párech“, tak v průběhu času. 

Použiji tedy smíšenou výzkumnou metodu, která bude kombinovat postupy náležející ke 

kvantitativním metodám i k metodám kvalitativním, které se navzájem vhodně doplňují.280  

Prvním krokem je pilotní výzkum – teprve na jeho základě jsou definitivně zvoleny 

relevantní dvojice nehod (či výjimečně rozsáhlé „samostatné“ nehody), které jsou dále 

podrobněji popsány a u nichž je provedena podrobná kvalitativní analýza. Pro fázi pilotního 

výzkumu tedy bylo vybráno velké množství srovnatelných událostí a následně provedena 

stručná kvantitativní analýza zpravodajského pokrytí – v této fázi byla dostačující metoda 

rešerše a sečtení jednotlivých textů. Události, které vykazovaly zanedbatelné zpravodajské 

pokrytí, jsou z podrobných analýz vynechány. V úvodních výsledcích pilotního výzkumu však 

                                                      
279 OCHRANA, František. Metodologie vědy: Úvod do problému. Praha : Karolinum, 2013. s. 11 – 12. 
280 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha : Portál 2005. s. 56.  
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uvádím i události, o nichž se informovalo zanedbatelným způsobem, protože i to může 

vypovídat o postoji režimu k určitým tématům či zemím.  

Druhým stupněm je kvantitativní analýza vybraných událostí. V úvodu analýzy každé 

události je stručně uvedeno, v kolika dnech o události bylo informováno, zda šlo o krátké či 

rozsáhlejší texty, a zda byly zveřejněny doplňkové materiály, obvykle fotografie. 

Třetí a nejdůležitější částí je kvalitativní analýza. Obvykle neanalyzuje jednotlivé zprávy, 

ale celkový způsob zpravodajského pokrytí celé události. Využívá postupy historické 

srovnávací analýzy (porovnání historických faktů s mediálním obsahem) a narativní analýzy. 

Níže uvedené prvky a vlastnosti zpravodajského pokrytí nemusí být analyzovány vždy a 

u každé události. Rozebrány jsou zejména ty, které jsou pro danou událost charakteristické, 

nebo v ní naopak překvapivě scházejí. Ke sledovaným parametrům patří následující: 

 

Jednotlivé složky: 

 Akce – narativy a motivy: jaké se vyskytují, jaké převažuji? 

o ZÁPORNÉ – mýtus o potopě (náhlá pohroma jako trest za „hříchy“ či chyby, 

bezmoc zasažených, velký rozsah zkázy), utrpení, smrt, zločin, dopadení viníka,... 

o KLADNÉ – záchrana, pomoc, hrdinství, hledání pravdy a spravedlnosti, pokrok 

a spolupráce,... 

o NEUTRÁLNÍ – mýtus o novém světě (nejistota, jak bude vypadat po odeznění 

události, bude horší či lepší?) 

 Postavy: jaké se vyskytují, jaké převažuji? 

o KLADNÉ – na první pohled budí úctu, soucit, laskavost): oběť, hrdina, 

matka/pečovatel/zachránce, hledající / objevitel,... 

o ZÁPORNÉ – na první pohled budí nesouhlas, nesympatie): obětní beránek, 

podvodník,... 

o NEUTRÁLNÍ – nemají jasné vyznění, mohou být pozitivní i negativní) – vládce,... 

 Objevuje se prezentace klasického příběhu těchto aktérů – tzv. „hluboce lidské příběhy“? 

(Pokud ano, je to posílení této postavy, protože příběh působí silně, budí emoce.)  

 Objevují se v totalitním zpravodajství nové typy postav a akcí? Jaké?  
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Celkový obsah a forma zpravodajství o konkrétní události:  

 Rozsah informací – informovalo se pouze o skutečnosti, že k události došlo, nebo byl 

podrobněji popsán i její průběh, okolnosti, následky? Jaké informace byly zveřejněny 

a které naopak zveřejněny nebyly? Objevovaly se informace tzv. skryté „mezi řádky“? 

 Kvalita zveřejněných informací – byly informace zveřejňovány včas, nebo se zpožděním? 

Je text srozumitelný? Byly zveřejňovány pravdivé či ověřené informace, nebo naopak 

zavádějící či spekulativní? Dá se hovořit o vyváženosti; byl-li někdo kritizován či obviněn 

z podílu na nehodě, dostal také prostor k vyjádření?  

 Zpravodajství vs. publicistika – zveřejňují se pouze faktické informace a citace 

zainteresovaných osob, nebo sami novináři spekulují o okolnostech události? Objevují se 

v textu hodnotící výroky o státu, v němž k nehodě došlo? Jaké žurnalistické žánry se 

v informování o dané nehodě využívaly – zpráva, rozhovor, reportáž, komentář,...? 

Využívají se narativní postupy typické pro žurnalistiku (tzv. obrácená pyramida), nebo 

příběhové vyprávění s klasickou strukturou, zápletkou a gradací děje? Je událost 

prezentována formou útržkovitých zpráv, tzv. „chronicles“? 

 Práce se zdroji – odkud jsou převzaty informace? Ze servisu zpravodajských agentur? 

Ze zahraničního tisku? Z vlastní novinářské práce v místě události? Je pod textem 

podepsán konkrétní autor? 

 Jazykové a emoce vyvolávající prostředky – je využíván strohý úřední jazyk, nebo je 

využit přirozenější zpravodajsko-publicistický jazyk? Jsou využívány emotivně působící 

žánry (např. rozhovor se svědkem události, zainteresovanou či zasaženou osobou, 

reportáž z místa nehody apod.). Objevují se prostředky vyvolávající emoce (výrazy pro 

negativní událost, fotografie, expresivní líčení apod.)?  

 Framing (kontext události) – je událost zasazena do širšího kontextu? Je prezentována 

jako „typická ojedinělá katastrofa“, výjimečná nehoda v jinak bezpečném odvětví 

v daném státu, nebo jako projev dlouhodobě neuspokojivé situace a následek 

dlouhodobých potíží? Jsou v kontextu události zdůrazňovány pozitivní či negativní 

souvislosti a fakta, jsou zdůrazňovány pozitivní či negativní činy zainteresovaných osob? 

Jsou v textu zmiňovány další pozitivní nebo negativní informace, které však se samotnou 

událostí bezprostředně nesouvisejí? 
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 Ideologické vlivy – objevují se ve zpravodajském pokrytí události? Jaké prostředky 

propaganda využívá? Objevují se evidentně nepravdivá či zavádějící tvrzení, není uveden 

zdroj informace (zde je nutné vzít v potaz období – např. v 50. letech uvádění zdroje 

nebylo obvyklé), nebo se propaganda projevuje pouze v práci s kontextem – jsou 

prezentovány „polehčující“ okolnosti, nebo naopak ty „přitěžující“? Jinak řečeno, objevují 

se prvky „bílé“, „šedé“, nebo i „černé“ propagandy? 

Na základě výskytu výše uvedených faktorů se pokusím nabídnout možná vysvětlení, 

proč o konkrétních událostech bylo informováno právě takovým způsobem.281 V analytické 

části se tedy zaměřím především na analýzu mediálních obsahů, a částečně na analýzu 

produkce. Nebudu se zabývat analýzou publika a účinků, neboť se domnívám, 

že problematice motivací a reakcí publika jsem se již dostatečně věnovala v teoretické části. 

Navíc je, vzhledem k velkému časovému odstupu od analyzovaných událostí, téměř nemožné 

získat informace o možných reakcích na zprávy o konkrétních událostech. 

4.3 Výzkumné otázky  

Základním předpokladem je, že komunistický režim věnoval méně pozornosti nebo 

prezentoval události ve východním bloku jako jednotlivé, náhodné nehody, kdežto u nehod 

v bloku západním o nich informoval obsáhleji nebo poukazoval na dlouhodobé problémy 

v daném oboru. Při stanovování dalších výzkumných otázek vycházím ze závěrů, k nimž jsem 

došla při předchozích výzkumech, zejména při rigorózní práci. Z té vyplynulo, že klíčový vliv 

na způsob zpravodajského pokrytí událostí má období, kdy k události došlo. Na základě 

výzkumu jsem stanovila šest období, v nichž se způsob pokrytí negativních událostí odlišoval: 

Období A (konec 40. let – konec 50. let): V této době byl nehodám věnován jen malý 

prostor, a to bez ohledu na jejich rozsah, následky či příčiny. U některých nehod se objevoval 

politický přesah; někdy byla zdůrazňována socialistická solidarita, jindy byla nehoda využita 

jako záminka ke kampani proti západnímu „nepříteli“. V analyzovaných denících 

se neobjevovaly žádné náznaky kritiky (systému). Po formální stránce byl využíván přísně 

úředně-zpravodajský styl (kromě doslovných vyjádření odpovědných činitelů), většina zpráv 

pocházela z produkce ČTK. Nebyly otiskovány žádné fotografie. 

                                                      
281 Během úprav projektu práce jsem zvažovala i použití metody orální historie – provedení rozhovorů 
s někdejšími novináři, kteří některé z událostí zpravodajsky pokrývali. Nakonec jsem však tento záměr opustila, 
především kvůli pravděpodobné nedostupnosti vzpomínek u nejstarších událostí z 50. let. 
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Období B (1960-1964): Sledovaná média již nehodám věnovala více prostoru a přinášela 

také více informací. Události byly dávány do silného politického kontextu (kritika 

až podezíravost vůči západním zemím, zejména USA). Došlo k určité změně i ve stylu 

zpravodajství; po stránce jazykové se objevuje určité uvolnění a odklon od strohého úředního 

stylu. Zpravodajství také začalo používat fotografie. Zprávy většinou pocházejí ze servisu ČTK. 

Období C (1965-1967): Pro uvedené období je charakteristické značné uvolnění poměrů 

v Československu, které se projevilo i v médiích a v provedené analýze. Periodika se nehodám 

věnovala mnohem více než v předchozích obdobích. O nehodách se informovalo 

komplexněji, bylo zveřejňováno široké spektrum informací, média se více zajímala o dopad 

na účastníky nehod. Došlo ke změně jazykového stylu od strohého úředně-zpravodajského 

k uvolněnějšímu publicistickému. Články byly často autorské, média často vysílala na místa 

nehod své zpravodaje, kteří přinášeli aktuální informace, zprostředkovávali vlastní dojmy 

z míst nehody, používali výpovědi svědků a další rozšiřující materiály. Zpravodajské pokrytí 

nehod nebylo jasně poznamenáno politickými vlivy.   

Období D (1968-1969): toto období je velmi krátké (4. čtvrtletí roku 1968 až 1969) 

a váhala jsem, zda je vymezit samostatně, nebo připojit k předchozímu období „uvolnění“ 

pražského jara. Nakonec jsem se rozhodla vymezit je samostatně, protože se změnil rozsah 

zpravodajského pokrytí nehod. O nehodách sice stále bylo informováno poměrně obsáhle 

a otevřeně, styl zpravodajského pokrytí a způsob novinářské práce se téměř nelišil 

od předchozího období, ale průměrný počet článků výrazně poklesl. 

Období E (období normalizace 70. let): Pro toto období je charakteristický pokles 

průměrného počtu článků na událost i značný pokles po kvalitativní stránce (deníky například 

přestaly na místo úplně vysílat své zpravodaje, neotiskovaly fotografie apod.). Obecně se 

zdá, že hlavním motivem ke zveřejnění zprávy v tomto období byl větší počet obětí nehody. 

Období F (80. léta): Při výzkumu provedeném v rámci rigorózní práce se rozsah 

zpravodajského pokrytí oproti předchozímu období výrazně nezměnil (průměrný počet 

článků u železniční nehody 1,5), došlo však k výrazné proměně po kvalitativní stránce, která 

připomíná změny v období kolem pražského jara. Deníky opět začaly informovat otevřeněji, 

objevují se autorské články, fotografie, využívá se práce zpravodajů na místě.282 

                                                      
282 Charakteristiky jednotlivých období jsou téměř kompletně přejaty z rigorózní práce. Zdroj: ŠÍROVÁ, Tereza. 
Letecké a železniční nehody československých provozovatelů v letech 1948-1989 v denním tisku. Praha : 
Univerzita Karlova, 2015. s. 146-147. 
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Provedením analýzy se výše citovaná kategorizace buď ověří, nebo vyplyne odlišná. 

Na základě této aktualizované kategorizace pak stanovím charakteristické rysy 

zpravodajského pokrytí pro každé období. Na uvedenou kategorizaci období se vážou hlavní 

výzkumné otázky:  

Byla stanovená období relevantní nejen pro způsob pokrytí domácích událostí, ale i 

pro události zahraniční?  

NEBO 

Je v případě zahraničních negativních událostí nutné stanovit jiná období? 

NEBO 

Existují v případě zahraničních negativních událostí jiné faktory s podobně silným 

vlivem jako období? 

 

Další faktory ovlivňující způsob pokrytí události pomůže odhalit metoda zakotvené 

teorie, díky níž je možné odhalit i ta zjištění, která by mohla uniknout při zaměření na 

konkrétní hypotézy. Zakotvená teorie je „induktivně odvozená ze zkoumání jevu, který 

reprezentuje. To znamená, že je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým 

shromažďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů.“ 283  

 

4.4 Analyzovaný materiál 

Předmětem analýzy jsou materiály (především texty, ale také fotografie, grafiky či další 

doprovodný materiál), které byly publikovány v deníku Rudé právo284 a jejichž hlavním 

tématem byly konkrétní technogenní havárie. Hlavním důvodem, proč analyzuji pouze Rudé 

právo, je fakt, že se jednalo o ústřední deník KSČ, který sloužil jako prostor pro prezentaci 

stanovisek komunistické strany a je tedy vhodný pro analýzu projevů oficiálních názorů a 

postojů režimu.  Důvodem je také dobrá dostupnost digitalizovaných vydání Rudého práva 

na internetu.  

                                                      
283 STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 1999. s. 14.  
284 Během doktorandského studia jsem zvažovala možnost rozšíření analyzovaného materiálu o jeden zahraniční 
deník, což by poskytlo možnost srovnání rozsahu a způsobu pokrytí v komunistickém režimu a v demokratickém 
zřízení. Z důvodu neudělení grantu a nemožnosti vycestovat na studijní pobyt do zahraničí, a také z důvodu 
rozsahu práce, jsem se od této možnosti nakonec odklonila. 
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Analyzované období je velmi dlouhé a je zřejmé, že nelze relevantně porovnávat 

zobrazení událostí z počátku 50. let s událostmi z konce let osmdesátých. Celý analyzovaný 

úsek 1948 – 1989 jsem proto rozčlenila do několika časových období A-F (viz část Výzkumné 

otázky). Záměrně jsem do dvojic vybírala především takové události, které spadají 

do stejných období. Je však těžké přesně stanovit hranice dvou období, proto lze při výběru 

dvojic událostí připustit i určitý „přesah“ cca úseku dvou let do období sousedního. 

Základním sledovaným obdobím je 8 dnů285 počínaje dnem následujícím po technogenní 

havárii. U událostí, které při pilotním výzkumu vykázaly velkou míru pokrytí během těchto 

8 dnů, může být toto období rozšířeno na 15 dní. Analyzovány budou dva typy událostí:  

 Dvojice událostí, které spadají do stejného období a stejného oboru techniky (např. 

letectví, železniční doprava, lodní doprava, průmysl, těžba a energetika, vojenský 

průmysl apod.) a které vykazují podobný rozsah, příčiny a následky. V každé dvojici je 

zastoupena jedna událost, k níž došlo ve východním bloku,286 a jedna, k níž došlo 

v bloku západním. 

 Samostatné události, k nimž z důvodu mimořádnosti a rozsahu nelze najít „párovou“ 

událost v daném časovém období. Z důvodu vyváženosti vzorku událostí je snaha 

vybrat do analýzy alespoň stejný počet samostatných událostí z každého období tak, 

aby byl rovnoměrně zastoupen západní a východní blok. 

Oproti původnímu záměru se v této práci nebudu zabývat nehodami a haváriemi, k nimž 

došlo přímo v Československu (jedinou výjimkou bude série havárií jaderné elektrárny 

v Jaslovských Bohunicích v letech 1976 a 1977, která i ve světovém měřítku patří mezi 

významné nehody v tomto oboru). Způsob zpravodajského pokrytí totiž může ovlivňovat 

už samotný fakt, že šlo o domácí a nikoli o zahraniční událost a následná komparace 

s „párovou“ zahraniční událostí by tedy nemusela přinést relevantní výsledky. 

 

                                                      
285 V předcházejících pracích jsem sledovala vždy období 30 dnů po události, z důvodů předpokládané korelace 
intenzity zpravodajského pokrytí a počtu obětí (do něhož se započítávají i zranění, kteří zemřou do 30 dnů po 
nehodě). Z výzkumů však vyplynulo, že většinou se o událostech informuje v prvních dnech po nehodě a cca po 
týdnu intenzita výrazně klesá. Navíc je nutné zohlednit, že v rigorózní práci jsem se zabývala domácími 
událostmi, u nichž je intenzita zpravodajského pokrytí obvykle vyšší, než u událostí zahraničních.  
286 K zemím východního bloku je v této práci řazena i Indie. Ta sice nepatřila mezi socialistické země v sovětském 
vlivu, ale během většiny sledovaného období měla s Československem dobré vztahy, docházelo k ekonomické 
spolupráci a k četným návštěvám čelních představitelů obou zemí. Zdroj: Velvyslanectví České republiky v Dillí: 
Historie vzájemných vztahů před rokem 1989. In: mzv.cz [online], 14. 8. 2016. Dostupné online: 
https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/pol/historie.html. Cit. dne 10. 3. 2018.  

https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/pol/historie.html
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4.5 Deník Rudé právo 

Deník Rudé právo (dále také jen RP), založený roku 1920 a vycházející pod názvem Právo 

dodnes (jedná se tak o nejdéle kontinuálně vycházející deník na našem území) byl ústředním 

orgánem Komunistické strany Československa a plnil roli mluvčího strany, prvního 

a nejdůležitějšího média v zemi. Po celou dobu vlády KSČ „tlumočilo oficiální a povolený 

náhled na veškerou (veřejnou, společenskou, politickou) agendu pro politické a správní elity 

(a zprostředkovaně, ne-li dokonce přímo, tak i pro každého občana). (...) Šéfredaktor RP 

zasedal na jednáních předsednictva ÚV KSČ, a RP tak bezprostředně zprostředkovávalo denní 

styk mezi politickým centrem KSČ a členy strany i veřejností.“287 Deník byl preferován 

a protežován i materiálně a distribučně – měl přidělen přísun papíru, prioritu v tiskárnách a 

byl dodáván do institucí jako povinný výtisk. Náklad obvykle neklesal pod milion výtisků.288  

Deník vznikl v září  1920 odštěpením od Práva lidu, ústředního deníku sociálně-

demokratické strany. Ve straně a poté i v redakci došlo k názorovému rozkolu, který 

v Lidovém domě (sídle sociálně-demokratické strany) vyvrcholil, když 17. září předseda 

výkonného výboru Antonín Němec vyklidil svoji pracovnu a vyzval redaktory, kteří 

nesouhlasili s levicovým křídlem uvnitř strany, aby odešli do nové redakce v Beaufortově 

tiskárně. Jeho výzvy uposlechl například tehdejší šéfredaktor Josef Stivín a několik dalších 

redaktorů.289 „Začali pak společně vydávat své Právo lidu v Beaufortově tiskárně, zatímco 

sympatizanti levice zůstali v Lidovém domě a vydali zde rovněž v tento den deník pod názvem 

Staré Právo lidu.“290 O dva dny později, 21. 9. 1920, vyšel deník levicového křídla poprvé 

s názvem Rudé právo.291 Novým šéfredaktorem se stal poslanec Bohumír Šmeral; v redakci 

působily také osobnosti jako spisovatel Ivan Olbracht nebo básník Josef Hora.292 O půl roku 

později se Rudé právo stalo ústředním orgánem nově vzniklé Komunistické strany 

Československa, která se zformovala během sjezdu české levice v květnu 1921.293 

                                                      
287 KONČELÍK, Jakub, TRAMPOTA, Tomáš. Rudé právo v kontextu reforem konce 60. let: metodické poznámky ke 
kvantitativní analýze. Pražské sociální studie, 2006. Dostupné online: 
http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/164_008_Koncelik_trampota.pdf. Cit. dne 29. 8. 2017. 
288 KONČELÍK, Jakub, TRAMPOTA, Tomáš. Rudé právo v kontextu reforem konce 60. let: metodické poznámky ke 
kvantitativní analýze. Pražské sociální studie, 2006. Dostupné online: 
http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/164_008_Koncelik_trampota.pdf. Cit. dne 29. 8. 2017. 
289 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva. Praha : SNPL, 1960. s. 21-22. 
290 PETRŮ, Jan. Vývoj Rudého práva v období 1972 – 1991. Praha : Univerzita Karlova, 2015. s. 4-5. 
291 DOUDĚRA, Karel, a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství Rudého práva, 1980. s. 22. 
292 DOLEJŠÍ, Vojtěch. 40 let Rudého práva. Praha : SNPL, 1960. s. 30.  
293 DOUDĚRA, Karel, a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství Rudého práva, 1980. s. 39. 

http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/164_008_Koncelik_trampota.pdf
http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/164_008_Koncelik_trampota.pdf
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Rudé právo se za první republiky často potýkalo s cenzurou, která v Československu 

fungovala – už jen proto, že často nevybíravě kritizovalo odpůrce komunistické politiky. 

Některé texty bývaly cenzurovány, vydání konfiskována a vycházení deníku bylo dokonce 

několikrát zastaveno.294  

Za druhé světové války vycházelo Rudé právo v ilegalitě v omezeném rozsahu jako 

periodikum levicového odboje. Někteří z redaktorů byli coby odbojáři zatčeni, vězněni nebo 

popraveni – jako příklad lze uvést Julia Fučíka, který deník vedl do roku 1942.295 Za války 

zahynul i prvopublikový hlavní redaktor Rudého práva Jan Šverma.296 Na konci druhé světové 

války se Rudé právo znovu přesunulo do původních prostor v Lidovém domě a začalo znovu 

vycházet oficiálně.297 Od 13. května přesídlilo do tiskárny společnosti Novina, vydavatelského 

podniku agrární strany, se sídlem na Florenci.298 Začalo politicky působit v souvislosti 

s blížícími se volbami, „které byly vypsány na 26. května 1946. Rudé právo mělo v této situaci 

jasný úkol – pomáhat mobilizovat dělníky a zejména popularizovat budovatelská hesla 

strany.“299 

Po roce 1948 a uchvácení moci komunistickou stranou získalo Rudé právo pozici prvního 

a nejdůležitějšího deníku v zemi, a to na dlouhých 41 let. Prvním odpovědným redaktorem 

(později hlavním redaktorem) v období „totality“ byl Vojtěch Dolejší.300 Na pozici hlavního 

redaktora působili Vilém Nový (1946-1949), Vladimír Koucký (1949-1954 a 1955-1958) a 

znovu Vojtěch Dolejší (1954-1955).301 V roce 1958 funkci převzal Oldřich Švestka302, který na 

pozici vydržel až do roku 1968, kdy byl po srpnových událostech vystřídán Jiřím Sekerou.303 

Ten však patřil k „umírněným“ redaktorům a v čele deníku dlouho nevydržel, už v dubnu 

1969 byl na vlastní žádost uvolněn z funkce a ve vedení Rudého práva jej vystřídal Miroslav 

Moc.304 Ve 2. polovině 70. let byl vystřídán Oldřichem Švestkou. Začátkem 80. let se stal 

šéfredaktorem Zdeněk Hoření, který v čele listu přetrval až do pádu režimu v roce 1989.  

                                                      
294 DOUDĚRA, Karel, a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství Rudého práva, 1980. s. 77. 
295 DOLEJŠÍ, Vojtěch. Svědek a bojovník: 50 let Rudého práva. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1970. s. 195. 
296 DOUDĚRA, Karel, a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství Rudého práva, 1980. s. 91. 
297 DOUDĚRA, Karel, a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství Rudého práva, 1980. s. 138.  
298 DOUDĚRA, Karel, a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství Rudého práva, 1980. s. 151. 
299 PETRŮ, Jan. Vývoj Rudého práva v období 1972 – 1991. Praha : Univerzita Karlova, 2015. s. 9. 
300 DOUDĚRA, Karel, a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství Rudého práva, 1980. s. 252. 
301 DOUDĚRA, Karel, a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství Rudého práva, 1980. s. 184. 
302 DOUDĚRA, Karel, a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství Rudého práva, 1980. s. 184. 
303 DOUDĚRA, Karel, a kol. Naše Rudé právo. Praha : Vydavatelství Rudého práva, 1980. s. 211. 
304 PETRŮ, Jan. Vývoj Rudého práva v období 1972 – 1991. Praha : Univerzita Karlova, 2015. s. 13. 
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Rozsah Rudého právo v období 1950-1989 se postupně rozrůstal. V roce 1950 byl 

standardní počet stran 4 (s výjimkou víkendů a státních svátků, nebo také důležitých sjezdů 

KSČ nebo KSSS, kdy RP vycházelo v rozšířené verzi s mimořádnými materiály). V 60. letech 

došlo k rozšíření obvyklého rozsahu na 6 stránek. V 80. letech už deník standardně měl 

8 stran. Řazení témat bylo obvykle neměnné: na titulní straně byly zveřejňovány politické 

zprávy o úspěších hospodářství nebo důležitých státních návštěvách a projevech, 

následovány zpravodajstvím z domova. Mezi domácím a zahraničním zpravodajstvím bývala 

vložena kulturní rubrika, případně inzerce nebo příloha pro děti (zvaná Kohoutek). Ve druhé 

polovině listu bylo řazeno zahraniční zpravodajství (s důrazem na politiku) a konec listu byl 

věnován sportu. Většina zpráv, které jsou předmětem následujících analýz, byla otištěna 

ve druhé polovině listu v zahraniční sekci. Jen výjimečně pronikly na titulní stranu. 

I obsah Rudého práva, stejně jako všech periodik v Československu, byl ovlivňován 

cenzurními zásahy. Ty sice nejsou předmětem tohoto výzkumu a následujících analýz, ale 

přesto považuji za vhodné se o nich stručně zmínit. Od roku 1953 do let 1967 působila Hlavní 

správa tiskového dohledu (HSTD), která pracovala na principu předběžné cenzury – cenzoři 

mohli „závadné“ texty zachytit ještě před jejich vydáním. V letech 1967-1968 působila 

Ústřední publikační správa (ÚPS), která fungovala na přincipu dodatečné cenzury a 

za otištěné texty přebírali odpovědnost šéfredaktoři a částečně i autoři. V červnu 1968 byla 

cenzura zákonem zcela zrušena, ale už v roce 1969 byla znovu obnovena pod hlavičkou 

Úřadu pro tisk a informace (ÚTI), resp. Českého / Slovenského úřadu pro tisk a informace 

(ČÚTI / SÚTI), od roku 1980 FÚTI (Federální publikační správa). Cenzura byla až na naprosté 

výjimky (např. výročí srpnové okupace) dodatečná, fungovala především autocenzura.305  

                                                      
305 ŠÍROVÁ, Tereza. Letecké a železniční nehody československých provozovatelů v letech 1948-1989 v denním 
tisku. Praha : Univerzita Karlova, 2015. s. 85-86, 100, 105, 142. 
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5.  

Analytická část 

5.1 Pilotní výzkum – kvantitativní analýza 

V následující tabulce jsou obsaženy všechny události, které byly zvoleny k pilotnímu 

výzkumu a prošly kvalitativní analýzou. Celkem bylo takto zpracováno 35 vzorků (párů 

či samostatných rozsáhlých událostí). Ke každé události je připojen kvantitativní rozsah 

zpravodajského pokrytí (číslo udává počet dní, v nichž bylo o událostech informováno) 

v základním sledovaném období 8 dnů (počínaje prvním dnem po události). U některých 

mimořádně obsáhle pokrytých událostí jsem období pro účely podrobné kvalitativní analýzy 

rozšířila na 15 dní, abych bylo možné zachytit vývoj celého zpravodajského pokrytí. V tabulce 

je pokrytí v „rozšířeném období“ naznačeno číslem v závorce.  

K událostem, které kvůli nízkému pokrytí nebudou podrobně analyzovány, je zde 

připojena také stručná charakteristika události, popis příčin a následků. U událostí, které 

budou podrobně analyzovány dále v této kapitole, je charakteristika v tabulce vynechána. 

Podrobná kvalitativní analýza bude provedena u vzorků č. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 a 35 (v tabulce zvýrazněny tučným písmem). Jako 

prahová hodnota pro provedení podrobné analýzy byly stanoveny 3 texty (u párových 

událostí musí být takto pokryta alespoň jedna událost). Analyzováno je tedy 21 vzorků, 

obsahujících 32 událostí. 

Č. A – ZÁPADNÍ BLOK B – VÝCHODNÍ BLOK 

 1980-1989 
35 4. 6. 1989, železniční nehoda v Ufě, SSSR 

 5 

34 24. 3. 1989, havárie tankeru Exxon Valdez, USA 

 4 (+ 1 v rozšířeném období 15 dnů 7 dnů navíc) 

33 28. 8. 1988, letecká srážka na vojenské přehlídce, Ramstein, západní Německo 

 3 

32 19. 7. 1989, letecká United Airlines, Iowa, USA 9. 5. 1987, letecká LOT, Varšava, Polsko 

 0 
Letadlo havarovalo při pokusu o nouzové 
přistání poté, co mu explodoval motor, který 
poté poškodil řídicí systémy. Příčinou nehody, 
při níž zahynulo 111 osob, byla výrobní vada 
součásti motoru a zanedbaná údržba.  

2 
Letoun Il-62 se zřítil krátce po vzletu u Varšavy 
poté, co explodoval a začal hořet motor, načež 
došlo k poškození řízení. Příčinou byla výrobní 
vada – nedostatečné osazení ložisek v motoru 
válečky. Zahynulo 183 osob, jedná se dodnes 
o nejrozsáhlejší nehodu polského letectví. 
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31 31. 8. 1986, Havárie lodi Admiral Nachimov, Novorossijsk, SSSR 

 5 (+ 2 v rozšířeném období 7 dnů navíc) 

30 26. 4. 1986, jaderná havárie v Černobylu, SSSR 

 6 (+ 5 v rozšířeném období 7 dnů navíc) 

29 28. 1. 1986, havárie raketoplánu Challenger, USA 

 6 (+ 1 v rozšířeném období 7 dnů navíc) 

28 21. 12. 1988, atentát na letadlo Pan Am, 
Lockerbie, Británie 

23. 6. 1985, atentát na letadlo Air India u 
pobřeží Irska 

 6 (+ 6 v rozšířeném období 7 dnů navíc) 4 (+ 4 v rozšířeném období 7 dnů navíc) 

27 2.-3. 12. 1984, průmyslová havárie, Bhopál, Indie 

 7 (+ 5 v rozšířeném období 7 dnů navíc) 

26 3. 7. 1988, sestřel letu Air Iran 655 Američany 1. 9. 1983, sestřel letu KAL 007 Sověty 

 6 (+ 4 v rozšířeném období 7 dnů navíc) 7 (+ 6 v rozšířeném období 7 dnů navíc) 

25 6. 3. 1987, potopení trajektu Herald of Free 
Enterprise, Belgie 

5. 6. 1983, potopení lodi Alexander Suvorov, 
SSSR 

 5 1 

  
1970-1979 

24 27. 3. 1977, letecká srážka na Tenerife, Španělsko 

 4 

23 28. 3. 1979, jaderná havárie, Three Mile Island, 
USA 

22. 2. 1977, jaderná havárie, Jaslovské 
Bohunice, Československo 

 1 
Vinou technické závady došlo k závadě na 
chlazení jaderného reaktoru, k jeho přehřátí a 
následnému úniku radiace do okolí. Na 
stupnici INES je událost hodnocena stupněm 5. 

0 
V první československé jaderné elektrárně došlo 
ke dvěma haváriím na bloku A-1, přičemž ta 
vážnější byla hodnocena stupněm INES 4. Po 
kontaminaci palivového článku silikagelem 
došlo ke špatné cirkulaci chladiva, k přehřátí 
článku a protavení kanálku, v němž byl článek 
zasunut. Došlo k úniku radiace do okolí. Blok A-
1 byl odstaven z provozu.  

22 5. 3. 1973, letecká srážka u Nantes, Francie 10. 9. 1976, letecká srážka v Záhřebu, 
Jugoslávie 

 5 1 

21 8. 8. 1975, havárie přehrady Pan Čchao, Čína 

 0 
K nejhoršímu přehradnímu neštěstí v historii došlo následkem tajfunu, který způsobil extrémní 
srážky a záplavy. Přehradní systém nebyl konstruován na tak velké zatížení a došlo k protržení 
hráze (načež následovaly kolapsy dalších nádrží a přehrad níže po proudu řeky Ru). Povodňová 
vlna smetla několik měst. Samotná povodeň si vyžádala odhadem 25-26 000 obětí, na následné 
epidemie a hladomor zemřelo odhadem až dalších 200 000 osob.  

20 21. 2. 1973, sestřel letu Libyan 144 Izraelem 20. 4. 1978, sestřel letu KAL 902 Sověty 

 7 (+1 v rozšířeném období 7 dnů navíc) 0 (+0 v rozšířeném období 7 dnů navíc) 

19 29. 12. 1972, nehoda nového typu letounu L-
1011, Miami, USA 

3. 6. 1973, nehoda nového typu nadzuvkového 
letounu Tu-144, Paříž 

 1 5 
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18 16. 6. 1972, vykolejení vlaku, Vierzy, Francie 30. 8. 1974, vykolejení vlaku, Záhřeb, Jugoslávie 

 1 
V tunelu, kde došlo k sesuvu nadloží (uvolnění 
skály) vykolejily dva vlaky, které najely do 
překážky na trati. Zahynulo 107 osob. 

2 
K vykolejení vlaku došlo vinou vlakové osádky, 
zejména strojvedoucího, který se nevěnoval 
řízení a v úseku záhřebského nádraží projížděl 
dvojnásobnou rychlostí, než bylo povoleno. 
Nehoda si vyžádala 153 obětí. 

17 26. 2. 1972, havárie nádrže Buffalo Creek, USA 30. 10. 1971, havárie nádrže Certej, Rumunsko 

 0 
Po protržení nádrže na uhelné kaly se 
povodňová vlna prohnala několika městy 
v západní Virginii. Zahynulo 125 osob.  

1 
Po havárii odkalovací nádrže u zlatého dolu 
zaplavila povodňová vlna obytné části města 
Certej. Zahynulo 89 osob, převážně horníků.  

  

1960-1969 
16 22. 5. 1968, zmizení ponorky Scorpion, USA 8. 3. 1968, zmizení ponorky K-129, SSSR 

 0 
Americká atomová ponorka havarovala 
z dosud neznámých příčin v květnu 1968. Její 
vrak byl objeven téměř po půlroce pátrání u 
Azorských ostrovů. Zahynulo všech 99 mužů 
na palubě. 

0 
Sovětská jaderná ponorka nesoucí tři jaderné 
rakety přestala komunikovat při hlídkování 
v Tichém oceánu a ztroskotala i se 100 muži na 
palubě. Sovětům se ji během pátrání nepovedlo 
objevit. Objevili ji Američané u ostrova Guam a 
v roce 1974 ji také vyzvedli. 

15 5. 11. 1967, vykolejení vlaku, Hither Green, 
Londýn, Británie 

22. 12. 1968, srážka vlaků u Mende, Maďarsko 

 1 
Havárii příměstského vlaku, při níž zahynulo 49 
osob, způsobila prasklá kolejnice.  

1 
Ke srážce osobního a nákladního vlaku u obce 
Mende jižně od Budapešti došlo za špatného 
mlhavého počasí. Zahynulo více než 40 osob. 

14 27. 1. 1967, havárie kosmické lodi Apollo 1 24. 4. 1967, havárie kosmické lodi Sojuz 1 

 5 4 

13 28. 2. 1966, letecká nehoda posádky lodi 
Gemini při výcviku, USA 

27. 3. 1968, letecká nehoda Jurije Gagarina při 
výcviku, SSSR 

 1 3 

12 21. 10. 1966, sesuv haldy u dolu, Aberfan, 
Británie 

28. 5. 1965, výbuch v uhelném dole Dhanbád, 
Indie 

 7 2 

11 10. 4. 1963, havárie ponorky Thresher, USA 

 5 

10 9. 10. 1963, havárie přehrady Vajont, Itálie 13. 3. 1961, havárie nádrže, Kurenivka, Kyjev, 
SSSR 

 7 0 

9 24. 10. 1960, havárie balistické rakety na Bajkonuru, tzv. Nedělinova katastrofa 

 3 

8 9. 5. 1960, výbuch v dole Datong, Čína 

 0 
Po výbuchu metanu v uhelném dole Laobaidong zahynulo 684 horníků. 
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1950-1959 
7 14. 9. 1958, vykolejení vlaku, Königswinter, 

záp. Německo 
2. 10. 1959, srážka vlaku a poštovního 
autobusu, Dabrowa Bygdosz, Polsko 

 0 
Při vykolejení parního vlaku na zubačkové trati 
na horu Drachenfels zahynulo 17 osob.  

0 
Při srážce osobního vlaku a poštovního 
autobusu zahynulo 23 osob. 

6 7. 10. 1957, jaderná havárie, Windscale Pile - 
Sellafield, Británie 

29. 9. 1957, jaderná havárie Majak - Kyštym, 
SSSR 

 0 
V závodě na zpracování radioaktivního 
materiálu došlo k přehřátí a následnému 
požáru jaderného reaktoru. Během 
několikadenního požáru došlo k úniku radiace 
do okolí. Havárie je hodnocena na stupnici 
INES stupněm 5. 306 

0 
V závodě na zpracování radioaktivního 
materiálu došlo vlivem selhání chladicího 
zařízení k přehřátí a explozi kontejneru 
s jaderným odpadem. Radioaktivní materiál 
unikl do ovzduší a do blízké řeky. Jednalo se 
o jadernou havárii se stupněm INES 6. 

5 30. 6. 1956, letecká srážka nad Grand Canyonem, USA 

 1 
Jednalo se o největší leteckou nehodu v této době.  Příčinou byla nekázeň posádek a zastaralost 
systému řízení letového provozu. Zahynulo 128 osob. 

4 29. 10. 1955, potopení válečné lodi Novorossijsk, SSSR 

 0 
Válečná loď explodovala a potopila se v Sevastopolu pravděpodobně poté, co najela na námořní 
minu z 2. světové války. Zahynulo přes 600 vojáků a námořníků. 

3 31. 1. 1953, lodní, potopení lodi Princess 
Victoria, Británie 

13. 8. 1953, potopení lodi Majakovski, Riga, 
SSSR 

 0 
Trajekt se potopil u skotského domovského 
přístavu Stranaer kvůli závadě dveří nákladní 
paluby.  

0 
Výletní parník se potopil v centru Rigy poté, co 
došlo k přetížení cestujícími. Zahynulo 147 
osob. 

2 8. 10. 1952, železniční nehoda, Harrow and 
Wealdstone, Londýn, Británie 

16. 8. 1952, železniční nehoda, Řepín, Polsko 

 0 
Srážka tří vlaků na londýnském nádraží Harrow 
and Wealdstone si vyžádala 112 obětí. 
Příčinou byla pravděpodobně nepozornost 
strojvedoucího jednoho z vlaků. 

0 
Vykolejení vlaku převážejícího sovětské vojáky a 
důstojníky si vyžádalo 159 životů.  

1 6. 2. 1958, letecká nehoda fotbalového 
mužstva Manchesteru, Mnichov, západní 

Německo 

5. 1. 1950, letecká nehoda hokejistů Moskvy, 
Sverdlovsk, SSSR 

 3 0 

                                                      
306 Havárie a mimořádné události v jaderné energetice se označují na stupnici závažnosti INES (International 
Nuclear Event Scale). Jako stupeň 1 jsou hodnoceny anomálie, kdy sice došlo k odchylce od běžného provozu, 
ale událost neměla žádné následky. Stupněm 7 jsou hodnoceny nejtěžší havárie. Dodnes existují pouze dvě 
havárie tohoto stupně: Černobyl 1986 a Fukušima 2011. Zdroj: INES - Mezinárodní stupnice hodnocení  
závažnosti jaderných událostí. Uživatelská příručka. Praha : SÚJB, 2001. Dostupné online: 
https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/INES.pdf Cit. dne 16. 8. 2017. 

https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/INES.pdf
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5.2 Charakteristika událostí a obsahová analýza jejich zpravodajského 
pokrytí 

Období 1950-1959 

V tomto období prošel do podrobné analýzy pouze jeden pár událostí z celkem sedmi 

párů či samostatných událostí – o zbývajících šesti buď nebylo informováno vůbec, nebo šlo 

o zanedbatelnou intenzitu zpravodajského pokrytí.  

5.2.1a Letecká nehoda hokejového mužstva VSS Moskva, 1950 

K první z obou nehod došlo 5. ledna 1950 při cestě hokejového mužstva VVS Moskva 

(jednalo se zároveň také o reprezentační mužstvo SSSR) na zápas v Čeljabinsku. Kvůli 

špatnému počasí v cílové destinaci se posádka letadla rozhodla přistát ve Sverdlovsku 

(dnešní Jekatěrinburg), ve špatném počasí a v bouři však při několikátém pokusu o přistání 

havarovala (jednalo se o tzv. řízený let do terénu, kdy pilot kvůli chybě navede plně funkční 

letadlo do terénu). Nikdo z 13 hokejistů a 6 členů posádky nepřežil.307 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo tuto událost vůbec nepokrylo. V obsahové analýze byla ponechána kvůli 

komparaci s párovou událostí. 

 

5.2.1b Letecká nehoda fotbalového mužstva Manchester United  
v Mnichově, 1958  

K nehodě fotbalistů Manchesteru United došlo 6. února 1958 v německém Mnichově při 

návratu mužstva ze zápasu v Bělehradě. Letoun přistál kvůli doplnění paliva, ale při pokusu 

o vzlet havaroval. Piloti o vzlet pokusili natřikrát, po druhém pokusu nechali prohlédnout 

motor, který vykazoval určité problémy, a po poradě s techniky se rozhodli odstartovat 

potřetí. Letoun se kvůli nutnému specifickému zacházení s motorem rozjížděl pomaleji, než 

bylo obvyklé, na konci dráhy najel do rozmoklé sněhové kaše, ztratil rychlost potřebnou 

k vzletu, ale vzhledem k délce ranveje už nebylo možné zabrzdit. Letoun přejel dráhu, 

prorazil letištní plot a nakonec havaroval v přilehlých budovách a vzplál. Zahynulo 23 osob 

                                                      
307 ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-
safety.net/database/record.php?id=19500105-1. Cit. dne 17. 8. 2017. 

https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19500105-1
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19500105-1
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ze 44 na palubě, včetně několika hráčů a funkcionářů fotbalového mužstva Manchesteru.308 

Většina dalších osob utrpěla vážná zranění. 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o nehodě fotbalistů Manchesteru informovalo třemi zprávami ve třech 

dnech. V první, vydané den po nehodě, bylo informováno o tom, že k události došlo, byly 

zveřejněny její tragické následky a také se objevila informace, že šlo o třetí pokus o vzlet po 

potížích s motory. 

Další zpráva byla věnována zasaženému fotbalovému mužstvu a přinesla medailonky 

hráčů a činovníků, kteří při nehodě zahynuli. Zpráva připomněla úspěchy mužstva: „Mužstvo 

Manchester United, jež vyhrálo r. 1955-1955 a 1956-1957 mistrovství první ligy 

a zaznamenalo v Evropě a USA významné mezinárodní úspěchy, získalo svým vzorným 

vystupováním a fair hrou velkou oblibu. Přesvědčilo se o tom i naše obecenstvo, když 

v prosinci hrál Manchester United s Duklou Praha na pražském Stadiónu čs. armády.“309 

Informovala také o soustrasti a smutku sportovců z celého světa, včetně českého mužstva 

Dukla Praha, s nímž se Manchester podle zprávy v nedávné době utkal. 

V poslední zprávě, otištěné ve sledovaném období, bylo informováno o tom, že mužstvo 

Manchesteru bude pokračovat v rozehrané soutěži, pouze si zažádalo o odklad nejbližších 

zápasů kvůli zranění mnoha hráčů po letecké nehodě. Informovalo se také o tom, že se 

mužstvo poprvé od nehody vrátilo na tréninkový trávník.  

Pokrytí události bylo sice velmi stručné, ale lze je označit za kvalitní, nepoznamenané 

propagandou. Rudé právo poskytlo dostupné informace, informovalo o souvislostech 

a následcích nehody, zasadilo její aktéry do kontextu, zdůraznilo jejich úspěchy a připomnělo 

nedávné události související s Československem. Negativní informace byly prezentovány 

„lidsky“, citlivou formou. Je možné, že podobu zpravodajského pokrytí ovlivnil fakt, 

že událost zpracovávala redakce sportu, v němž by se ideologické vlivy mohly projevovat 

o něco méně než v běžném zahraničním zpravodajství.  

Zpravodajské pokrytí výrazně ovlivnila přítomnost elitních osob. Byly zdůrazněny 

především jejich kladné vlastnosti a úspěchy. I u samotného zasaženého mužstva bylo 

zdůrazněno odhodlání a statečnost (návrat na trávník, pokračování v poháru). Aktéři události 

                                                      
308 ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-
safety.net/database/record.php?id=19580206-0. Cit. dne 17. 8. 2017. 
309 Nesg. Velká ztráta anglické kopané. Rudé právo, 8. 2. 1958, s. 4. 

https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19580206-0
https://aviation-safety.net/database/record.php?id=19580206-0
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tedy byli prezentováni spíše jako hrdinové, nežli jako pasivní oběti neštěstí. Pokrytí události 

bylo zakončeno pozitivní informací – zbytek mužstva se vrátil k tréninku, což lze považovat za 

symbolické „vzkříšení“ po katastrofě a za začátek pomalého, nadějného návratu k běžnému 

životu. Jedná se tedy o klasické pojetí negativní události i s pozitivními aspekty. 

Komparace pokrytí páru událostí 

O první události nebylo informováno vůbec, druhá byla pokryta standardně a relativně 

kvalitně, bez propagandistického zabarvení. Je pravděpodobné, že to bylo proto, že oběťmi 

byli sportovci a téma zpracovávali sportovní redaktoři – šlo tedy o osoby, pro které by duch 

„fair play“, kolegiality a úcty k soupeři mohl být důežitý a mohl by vyvážit i případné 

ideologické vlivy. Proč o první události informováno nebylo, je možné pouze spekulovat. Je 

otázkou, nakolik se jednalo o známé osobnosti. Pokud hokejisté Moskvy ve své době ještě 

příliš známí nebyli, neodlišovala se nehoda nijak od dalších negativních událostí v období a 

nebyl tedy důvod o ní informovat.  

 

Období 1960-1969 

V období 60. let se zpravodajské pokrytí technogenních havárií výrazně proměnilo. 

O událostech se začalo informovat obsáhleji. Do pilotního výzkumu bylo vytipováno 9 vzorků, 

dostatečné pokrytí se prokázalo u 6 z nich. Často se jednalo o události v celospolečensky 

sledovaných a vysoce atraktivních oborech jako kosmonautika. Ta v 60. letech zaznamenala 

největší rozvoj v souvislosti s tzv. „kosmickými závody“ mezi SSSR a USA. Snaha uspět 

v tomto „závodu“ však také několikrát vedla k přílišnému spěchu a tlaku a k několika 

tragickým událostem. 

5.2.2 Havárie balistické rakety na Bajkonuru, tzv. Nedělinova katastrofa, 
1960 

Raketová technika byla v 60. letech využívána nejen k dobývání vesmíru a získání 

mezinárodní prestiže, ale především k vojenským účelům. Při jednom z testů sovětské 

raketové techniky došlo i k nejhorší havárii spojené s kosmickým výzkumem vůbec.  

K nehodě, které se přezdívá „Nedělinova katastrofa“ podle maršála Mitrofana Nedělina 

(velitele sovětských raketových vojsk, který testu velel a zahynul při něm), došlo 

na Bajkonuru 24. října 1960. Sovětské vedení se údajně snažilo stihnout úspěšný odpal 
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rakety před výročím VŘSR a na provedení testu tedy trvalo, i přes značné technické potíže. 

Raketa R-16 totiž byla plněna nebezpečným palivem a dalšími chemikáliemi, které byly silně 

korozivní a do raket se musely plnit krátce před startem, jinak by poškodily nádrže. Po 

naplnění začalo docházet k úniku. Technici se snažili tento i další problémy opravit přímo na 

odpalovací rampě Bajkonuru (aniž by předtím odčerpali palivo) a zároveň připravovali start. 

Únik se nadále zhoršoval a maršál Nedělin, místo aby dal celý prostor okamžitě evakuovat, 

trval na dalších opravách. Údajně si dokonce nechal přistavit křeslo přímo k patě rakety, aby 

na vše mohl dohlížet. Při pracích došlo k nechtěnému zážehu motorů 2. stupně rakety, 

k propálení nádrží s palivem a dalšími chemikáliemi a k explozi a požáru. Odpalovací plošinu 

okamžitě pohltily plameny, trosky rakety se zhroutily a požár se postupně rozšířil i na okolní 

plochy. Ty byly vyasfaltované a asfalt začal v žáru tát, což téměř znemožnilo únik. Katastrofa 

si vyžádala značný počet obětí, který však do dneška nebyl specifikován – z mnoha obětí 

nezůstaly téměř žádné tělesné pozůstatky. Různé zdroje uvádějí počet od 74 až po 190.310  

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Událost byla až do konce 80. let Sověty přísně utajována. V dobovém denním tisku 

se však objevily zprávy o smrti maršála Nedělina – informovalo se o ní třemi krátkými, 

stručnými články ve třech dnech. Událost byla prezentována jako letecké neštěstí: „Ústřední 

výbor ÚV KSSS a rada ministrů SSSR oznamují, že 24. října zahynul při plnění služebních 

povinností při leteckém neštěstí hlavní maršál dělostřelectva Mitrofan Ivanovič Nedělin, 

kandidát ÚV KSSS, poslanec Nejvyššího sovětu, náměstek ministra obrany a vrchní velitel 

raketových vojsk SSSR, jeden z předních vojenských činitelů, hrdina Velké vlastenecké 

války.“311  Zpráva i další texty otištěné v následujících dnech stručně informovaly o pohřbu, 

který se konal na Rudém náměstí v Moskvě u kremelské zdi, kam byli pohřbíváni 

nejvýznamnější sovětští činitelé.  

Z uvedeného výčtu funkcí a zásluh zesnulého maršála je jednoznačné, že Nedělin byl 

prezentován jako hrdina, jehož náhlá smrt při plnění povinností při leteckém neštěstí 

symbolicky tragicky dovršila jeho vojenskou kariéru. Nebyl dán prostor jakýmkoli 

pochybnostem o příčině nehody nebo spekulacím nebo zavinění zesnulého maršála. To bylo 

                                                      
310 ROTHMAN, Wilson. How Not To Launch a Rocket: The Nedelin Disaster. In: Gizmodo.com [online]. 5. 5. 2009. 
Dostupné online: http://gizmodo.com/5239848/how-not-to-launch-a-rocket-the-nedelin-disaster. Cit. dne 18. 8. 
2017. 
311 Nesg. Zemřel maršál Mitrofan Nedělin. Rudé právo, 26. 2. 1960, s. 4. 

http://gizmodo.com/5239848/how-not-to-launch-a-rocket-the-nedelin-disaster
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přitom vzhledem k okolnostem nehody zcela nepopiratelné – odpalu velel právě on a byl to 

on, kdo měl vzhledem ke zhoršujícím se problémům odpal přerušit a dát rozkaz k evakuaci 

Bajkonuru. 

Jedná se o jeden z mála případů v celém výzkumu, kdy byly záměrně zveřejněny 

prokazatelně nepravdivé informace – katastrofu při testu raketové techniky sice lze možná 

teoreticky zařadit do kategorie leteckých nehod (jednalo se o létající zařízení a došlo 

k nehodě), ale formulace „letecké neštěstí“ ve čtenáři jednoznačně evokuje zcela odlišný typ 

události. Pokrytí Nedělinovy katastrofy tedy bylo výrazně ovlivněno ideologickými vlivy. 

 

5.2.3a Havárie nádrže Kurenivka, Kyjev, SSSR, 1961 

K havárii nádrže u kyjevské oblasti Kurenivka došlo 13. března 1961. Jednalo se o nádrž 

na odpad z továrny na výrobu cihel. Hráz této nádrže povolila během jarních dešťů, protrhla 

se a uvolněná masa odpadu a bahna zavalila obytné části města i průmyslové závody. 

Neštěstí si vyžádalo oficiálně 146 obětí, celkový počet se však odhaduje na 1500-2000.312 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí:  

Rudé právo tuto událost vůbec nepokrylo. V obsahové analýze byla ponechána kvůli 

komparaci s párovou událostí. 

 

5.2.3b Havárie přehrady Vajont, Longarone, Itálie, 1963 

Jedná se o nejtragičtější přehradní neštěstí v Evropě. Došlo k němu 9. října 1963, kdy se 

do přehrady na říčce Vajont, vybudované pod horou Monte Toc, zřítil téměř celý horský 

masiv. Ačkoli místní obyvatelé i geologové už delší dobu (prakticky od počátku stavby v roce 

1956) upozorňovali na riziko sesuvů, stavební firmy stavbu dokončily a přehradu uvedly do 

provozu. Situace se však zhoršovala a docházelo ke stále častějším drobným sesuvům. Firma 

vlastnící přehradu nakonec kvůli riziku sesuvu nařídila snížit hladinu vody v přehradě, aby 

případný sesuv dokázala zachytit, ale nestačilo to – očekávaný sesuv byl až dvěstěkrát větší, 

než odborníci odhadovali.  

                                                      
312 Forty years to the day of Kyiv's Kurenivka flood tragedy, experts warn that dam could burst again. In: 
KyivPost.com [online]. 13. 3. 2001. Dostupné online: https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-
politics/forty-years-to-the-day-of-kyiv39s-kurenivka-flood-7843.html. Cit. dne 18. 8. 2017. 

https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/forty-years-to-the-day-of-kyiv39s-kurenivka-flood-7843.html
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/forty-years-to-the-day-of-kyiv39s-kurenivka-flood-7843.html
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„Dne 9. října 1963 ve 22:40 se utrhlo 100 milionů m3 skály a prakticky celý masiv jako 

obří balvan stokilometrovou rychlostí vpadl do nádrže. Vzedmula se stometrová vlna, která 

přelétla přes korunu hráze, a nejméně 40 milionů m3 se vřítilo do úzkého údolí. Vlna byla 

v prvém okamžiku vysoká kolem 90 metrů (!) a smetla spící vesnice Pineda, San Martino, 

Monte Burgo a čtyřtisícové Longarone. Teprve pak se rozplynula v širším údolí Piavy. 

Za sebou zanechala trosky a 2117 identifikovaných mrtvých. Hráz sama zůstala kupodivu 

nepoškozená. Za ohrožení životů a usmrcení bylo obžalováno 14 inženýrů a geologů. Hlavním 

viníkem za nedodržení bezpečnosti byla označena společnost SADE,“313 shrnuje průběh 

události a následky popularizátor vědy a techniky Jiří Tůma. 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o události informovalo velmi obsáhle. Během sledovaného osmidenního 

období se na stránkách deníku objevila v sedmi dnech. Obraz události se postupně 

proměňoval: od přírodní katastrofy (což evokuje událost do značné míry nezaviněnou) 

až po tragédii, kterou zapříčinila „honba za ziskem“ společností, které přehradu vybudovaly.  

Kromě základních informací o průběhu nehody a o jejích následcích (rozsah škod, 

průběh záchranných prací, pohřby zesnulých, pomoc zasažené oblasti) se nejčastěji 

objevovaly právě informace o pravděpodobném zavinění. Už první zprávy naznačovaly, 

že nešlo o náhlou a nepředvídanou katastrofu, ale že se k ní schylovalo delší dobu: „Z obavy 

před pozorovaným sesuvem půdy z hory Toc o 40 centimetrů denně začalo přehradní jezero 

vypouštět a mělo být do poloviny listopadu úplně vyprázdněno. Sesuv zeminy však nastal 

příliš brzy a příliš náhle.“314 Později se hovořilo o ignoranci stížností obyvatel: „Stále silněji 

se ozývají slova obžaloby proti těm, kdož se nepostarali včas o záchranu lidských životů. Další 

svědectví ukazuje, že zdejší obyvatelé pohromu očekávali, žádali pomoc, ale nikdo 

je nevyslyšel.“315 Tisk zmiňoval také „vlivné styky“ elektrárenské společnosti s politiky, což 

bylo překážkou při řešení stížností veřejnosti.316 

Následovalo obvinění elektrárenské společnosti. Rudé právo informovalo, 

že komunističtí poslanci předali italskému prezidentovi soubor dokumentů o tom, jak 

„dlouhý a urputný boj vedli obyvatelé proti elektrárenskému monopolu SADE, jenž se rozhodl 

                                                      
313 TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. s. 208-210. 
314 ČTK. Přírodní katastrofa v Itálii. Rudé právo, 11. 10. 1963, s. 1. 
315 Zpravodaj ČTK. V neděli pohřeb 1700 obětí pohromy v Itálii. Rudé právo, 13. 10. 1963, s. 1. 
316 Zpravodaj ČTK. Honba za ziskem v pozadí severoitalské katastrofy. Rudé právo, 14. 10. 1963, s. 1. 
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– hnán touhou po zisku – postavit přehradu v oblasti Vajont bez ohledu na varovné hlasy 

obyvatelstva a významných geologů.“317 Zprávy na konci sledovaného období už hovořily 

o nedostatcích při celé stavbě přehrady: „Ministr vnitra Rumor a ministr veřejných prací Sullo 

se ve svých odpovědích na komunistickou interpelaci a na další četné dotazy poslanců 

zaměřili spíše na technické údaje o okolnostech, jež předcházely vybudování elektrárny (...). 

Ministr Sullo mimo jiné přiznal, že když byla přehrada postavena, vznikly i mezi četnými 

odborníky a techniky pochybnosti, zda nevyvolá sesuvy půdy.“318 

Ve zprávách se objevovalo poměrně omezené množství aktérů. O obětech je 

informováno pouze jako o obrovské skupině anonymních osob, nejsou přinášeny žádné 

individuální příběhy nebo osudy. Zmiňováni jsou především politikové a vysocí státní činitelé, 

kteří ze své pozice představitelů moci řídili objasňování příčin tragédie. Několikrát 

je zdůrazněno, že šlo většinou o komunistické poslance. Státní představitelé se často 

odvolávali na tvrzení místních nebo odborníků, tisk však nikoho z nich přímo necitoval. 

Hovoří se také o záchranářích a dobrovolnících poskytujících pomoc, nikdo z nich však 

nedostává širší prostor. 

Druhým výrazným typem aktéra je zde viník. Nereprezentuje ho však jednotlivec, 

ale celý kolektiv - do pozice viníka je postavena elektrárenská společnost SADE.  

Z formálního hlediska vykazuje zpravodajské pokrytí mnoho rysů počínajícího 

„uvolňování“ 60. let a odpovídá i proměnám deníku Rudé právo v tomto období. Bylo 

zveřejněno několik obrazových materiálů – fotografií a grafik. Používají se členité a výrazné 

titulky obsahující expresivní výrazy jako „katastrofa“, „pohroma“ nebo „najít pravé viníky“. 

Zprávy o události se po několik dní objevovaly na titulní straně listu. 

Zpravodajské pokrytí katastrofy na přehradě Vajont v některých směrech již nese rysy 

uvolnění 60. let (široké zpravodajské pokrytí, rozsah informací, fotografie, grafiky, zprávy 

na titulní straně), na druhé straně však stále nese výrazné ideologické zabarvení. Jako příklad 

lze uvést zdůrazňování komunistické příslušnosti politiků, kteří po události žádali její 

objasnění a potrestání viníků, nebo také důraz na kolektivní aktéry a představitele státu, 

výhradní citování státních představitelů místo expertů, záchranářů a obyvatel zasažené 

oblasti. Obviněná strana, elektrárenská společnost SADE, také nedostala prostor k vyjádření. 
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Komparace pokrytí páru událostí 

Zatímco havárie přehrady Kyjev-Kurenivka v roce 1961 zůstala zcela nepokryta, o havárii 

v Itálii o tři roky později bylo informováno velice podrobně. Potvrzuje se zde hypotéza, 

že o událostech tohoto typu ve východním bloku se informovalo méně. Ve zprávě 

ze západního bloku byla akcentována negativní role velkých firem a úplatných politiků, 

bezmocnost veřejnosti a boj komunistických a sociálně demokratických poslanců 

za objasnění příčin havárie.  

Určitou roli může hrát i rozdíl tří let. Je vhodné také zmínit nárůst rozsahu vydání 

Rudého práva (z obvyklých 4 stran v roce 1960, na 6 v 60. letech), což mohlo vést k tomu, 

že prostor dostalo více událostí. 

5.2.4 Havárie americké atomové ponorky Thresher, 1963 

Thresher, největší americká atomová ponorka ve své době, se nevrátil ze cvičného 

hloubkového ponoru v Atlantském oceánu dne 10. dubna 1963. Při cvičení jej doprovázela 

loď, která s ponorkou udržovala komunikaci, takže se o havárii vědělo okamžitě (na rozdíl 

od pozdějších zmizení atomových ponorek během dlouhých hlídkovacích plaveb). Během 

cvičení se zhoršilo spojení a posádka ponorky ohlásila komplikace: „‚Máme menší problém... 

snažíme se to profouknout... budeme vás informovat!‘ O čem – to se už nikdo přesně nedozví. 

Z reproduktoru hydrofonu se ozýval jen sykot stlačeného vzduchu a v 9.17 h se radistům 

už spíše jen zdálo, že slyší trhaně a slabě kapitánova slova: ‚Testovaná hloubka dosažena,‘ 

která náhle přerušil hrozivý praskot.“319  

Ponorka i se 129 muži na palubě se už nevynořila, na hladině se objevily pouze olejové 

skvrny a menší trosky. Později se podařilo k vraku ponorky spustit kameru, která 

zaznamenala rozdrcené trosky plavidla. Podle závěrů vyšetřování došlo v ponorce vinou 

technické závady ke zkratu elektrické sítě a následné ztrátě řiditelnosti plavidla, takže 

ponorka začala neovladatelně klesat ke dnu, kde ji tlak vody rozdrtil (ponorka byla 

konstruována pouze na ponory do hloubky max. 600 m).320  

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o události informovalo v pěti dnech otištěním pěti krátkých zpráv, 

převzatých ze servisu agentury ČTK. V prvních dnech se zprávy objevily na titulní straně. 
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Deník přinášel základní události o okolnostech ztráty ponorky, informace o samotném 

plavidle a sledoval také pátrání po příčinách události. Zveřejnil informaci o pravděpodobné 

příčině, ale potvrzené informace zveřejněny být nemohly, protože v této době ještě 

probíhala lokalizace trosek ponorky a čekalo se na příjezd hlubinného batyskafu, který je měl 

prozkoumat. 

Nejčastěji jmenovanými aktéry byli armádní a státní představitelé, kteří také byli 

nejčastěji citováni jako zdroj informací. Prostor byl ale věnován i individuálním aktérům 

zasaženým událostí: „Manželka námořního technika Kieseckera, který zahynul v ponorce, 

prohlásila, že její muž řekl minulou neděli, že nevěří, že by ponorka byla schopna ponoru. 

Obával se smrti a hovořil o ponorce jako o  ‚rakvi‘.“321  

Protože šlo o atomovou ponorku, zmiňovaly se zprávy i o nebezpečí zamoření oceánu 

radiací. V této souvislosti Rudé právo otisklo zprávu, že Japonsko odložilo udělení povolení, 

aby americké nukleární ponorky mohly kotvit v japonských přístavech. Bylo zmíněno, že mezi 

nejostřeji protestující politiky patřil představitel japonské socialistické strany.322  

Zpravodajské pokrytí nehody americké atomové ponorky Thresher bylo stručné, ale 

přinášelo relativně široké spektrum dostupných informací a nevykazovalo téměř žádné 

ideologické zabarvení. Objevily se sice náznaky zpochybňující bezpečnost amerických 

jaderných ponorek, tyto pochybnosti však byly prezentovány jako názory jednotlivců, nikoli 

fakta (a je nutné zohlednit, že nehoda podobného rozsahu bezpečnost dané technologie 

skutečně zpochybňuje, přinejmenším dokud není uzavřeno šetření příčin). Celkové pokrytí 

události tedy lze označit za dostačující a korektní. 

 

5.2.5a Výbuch v uhelném dole u Dhanbádu, Indie, 1965 

K výbuchu a následnému požáru, při němž zahynulo 375 horníků, došlo v noci z 27. 

na 28. května 1965 v dole Bhori u indického Dhanbádu. Příčinou byl výbuch důlních plynů 

nebo uhelného prachu (informace se rozcházejí), který způsobilo pravděpodobně zapálení 

lampy během nočního střídání směn. Spekulovalo se i o úmyslném zapálení.323  
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Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Deník o události informoval ve dvou dnech zveřejněním tří krátkých zpráv ze servisu 

ČTK. Jednalo se pouze o základní informace o tom, že došlo k výbuchu, o počtu obětí 

a o okolnostech tragédie. Jedna ze zpráv informovala o kondolenci, kterou zaslal 

československy premiér Lenárt svému indickému protějšku. Objevila se také informace 

o soustrasti mezinárodního odborového sdružení horníků.324 

Informace byly velice stručné a strohé a odvolávaly se na oficiální stanoviska. Zprávy 

byly velice krátké a nebyly doplněny fotografiemi. Nebyly sice zabarveny oficiální ideologií, 

ale ani nepřinášely mnoho informací. Je však faktem, že v prvních dnech po nehodě tohoto 

typu, kdy delší dobu trvá, než se na místo vůbec dostanou záchranné jednotky, mnoho 

informací k dispozici nebývá. 

 

5.2.5b Sesuv haldy u dolu Aberfan, Británie, 1966 

Ke druhé z dvojice událostí došlo 21. října 1966 ve waleském hornickém městečku 

Aberfan. Nad městečkem byla už po desetiletí na několika haldách skladována hlušina 

z přilehlých uhelných dolů. Ačkoli tu docházelo k menším sesuvům a místní lidé upozorňovali 

na vývěry spodních vod, skládka se dále rozšiřovala, aniž by došlo k podrobnému 

geologickému průzkumu místa. Ráno 21. října se nejnovější halda zhroutila a proud bahna 

a hlušiny, který měl na okraji města mocnost až 60 metrů, se vevalil do přilehlého městečka. 

Nejvíce byly zasaženy dvě školy, v nichž zrovna probíhalo dopolední vyučování. Z trosek 

a bahna bylo nakonec vyproštěno 147 obětí, z toho 108 dětí. Po tragédii se začalo více dbát 

na bezpečnost a stabilitu důlních skládek nejen v Británii, ale i ve světě.325  

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o události informovalo velice obsáhle, v sedmi z osmi sledovaných dnů. 

Zpráva se v pěti případech objevila na první stránce listu. Nebyly otištěny žádné fotografie. 

V prvních čtyřech dnech deník přinášel základní informace o neštěstí, o odhadovaném počtu 

obětí (odhady byly výrazně nadsazené, hovořilo se až o 220 obětech) a o průběhu 

záchranných prací. Zmínil také riziko dalších sesuvů rozmočené haldy.  
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Objevily se také informace o tom, že místní obyvatelé na riziko sesuvů upozorňovali. 

Toto téma, spolu s obviněním velkých společností a odpovědných důlních úřadů, se více 

rozvinulo ve druhé polovině sledovaného období, poté, co skončily záchranné práce, 

pominula naděje na záchranu dalších dětí a došlo na pohřby obětí. V Aberfanu se odehrávaly 

pochopitelné a dramatické výjevy, které Rudé právo také přineslo: „Ke vzrušeným scénám 

v pondělí došlo při zjišťování důvodu smrti dětských obětí tragédie. Soudní úředník úředně 

konstatoval jako příčinu smrti většiny dětských obětí zadušení, mnohonásobná těžká zranění 

a zlomeniny lebky: občan Collins proti tomuto výroku a příčině smrti svého malého synka 

protestoval a dožadoval se, aby jako příčina smrti bylo uvedeno ‚pohřben za živa národní 

Uhelnou radou‘, proti níž a její ledabylé péči o zakládání a udržování hald se nyní soustřeďuje 

rozhořčení veřejnosti po celém Walesu.“326  

Nedbalost úřadů byla podle deníku (respektive londýnského dopisovatele Rudého práva 

Stanleyho Harrisona) součástí zanedbávání jihowaleského uhelného průmyslu a místních 

obyvatel, přičemž „se dbá na to, aby v tomto ‚nevýnosném‘ uhelném kraji se vydávalo 

co nejméně peněz“. (...) Haldy jsou symbolem honby za ziskem bez ohledu na zdraví dělníků 

a jejich životní prostředí.“327 V tomtéž článku bylo zdůrazněno, že se do obhajoby dělníků 

z postiženého kraje pustili waleští komunisté. 

Motiv hledání viníka byl pro pokrytí aberfanské tragédie zcela klíčový. Obviněné firmy 

a úřady nedostaly větší prostor k vyjádření, projevení soustrasti a ke zveřejnění, jaká přijmou 

nápravná opatření, zda pomohou rodinám obětí a podobně. Byla zveřejňována pouze 

ta prohlášení, kde se „viníci“ zříkali odpovědnosti: „Úřady tvrdí, že příčinou katastrofy byl 

pramen, o jehož existenci se nevědělo a který v centru haldy vytvořil ‚kapsu‘ bahna, jež pak 

explodovalo jako bomba. Staří lidé v Aberfanu však tento pramen pamatují, protože se jako 

děti koupali v rybníčku, který se vytvořil dávno před tím, než byl zasypán důlní hlušinou.“328 

 Rudé právo na pozadí tragédie našlo i kladné aktéry. Deník informoval o pomoci 

organizované po celé Británii, o sbírkách financí i hraček pro děti ze zasaženého městečka. 

Zmínil také odvahu záchranářů, kteří pokračovali v prohledávání trosek školy i přesto, 

že hrozilo jejich úplné zhroucení a další sesuvy podmáčených důlních hald. Do záchranných 

prací se zapojili i místní horníci, kteří byli po neštěstí odvoláni z dolů: „Dřeli, až doslova padali 
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únavou. Když déšť a bahno vyřadily z provozu těžké stroje pro přesun zeminy, odhazovali 

horníci zával holýma rukama. Dva horníci tak našli své vlastní mrtvé děti.“329  

Důležitými aktéry byly oběti závalu, respektive jejich příbuzní. Ti byli líčeni nikoli jako 

pasivně truchlící oběti, ale jako aktivní občané, kteří se řešení situace kolem nebezpečných 

hald dožadovali už dávno, a kteří se ho budou dožadovat znovu: „Až ustoupí smutek nad 

Aberfanem, zesílí nenávist i akce. Katastrofa zasáhla srdce celé Británie a poučení i důsledky 

z této katastrofy budou mít velký dosah.“330 

Deník využil tragédie v Aberfanu ke zdůraznění těžké situace dělníků a horníků 

v „zapomenutém“ kraji v zemi, kde se velké firmy ve spolupráci se státními úřady ženou 

pouze za ziskem a neberou ohled na veřejnost, její stížnosti a varování. Podobné líčení se 

objevilo i u principiálně podobné nehody přehrady Vajont z roku 1963. V případě Aberfanu 

bylo politické téma „polidštěno“ tím, že v případě většiny obětí šlo o děti. Možná i proto byla 

samotná negativní událost prezentována se zdůrazněním silně negativních emocí jako vztek 

a nenávist, které se jinak v informování o podobných neštěstích běžně neobjevovaly.  

Komparace pokrytí páru událostí 

Nehoda v Aberfanu byla v porovnání s nehodou u Dhanbádu pokryta výrazně více 

a pokrytí vykazuje více ideologických vlivů (zdůrazňování toho, že šlo o oběti z dělnických 

a hornických rodin, úsilí komunistických poslanců o objasnění příčin události atd.). Zatímco 

u výbuchu v dole u Dhanabádu nebyli zmiňováni možní viníci, v případě nehody v Aberfanu 

se o nich informovalo často a byli líčeni v jednoznačně negativním kontextu. Událost 

v Aberfanu byla celkově vylíčena mnohem expresivněji a dramatičtěji, což lze podle mého 

názoru dávat do souvislosti s faktem, že se v roli obětí objevili aktéři, kteří měli být blízcí 

československému publiku: dělníci, horníci a rodiny s dětmi. 

 

5.2.6a Letecká nehoda posádky americké kosmické lodi Gemini, 1966 

K letecké nehodě, která vážně ohrozila celý program Gemini (jehož cílem bylo vyslat 

na oběžnou dráhu Země loď s dvojmístnou posádkou) došlo ráno 28. 2. 1966. Dvě dvojice 

pilotů astronautů – hlavní posádka ve složení Elliot See a Charles Bassett a také dvojice 

náhradníků – odstartovaly ze základny v Houstonu ve dvou stíhačkách k rutinnímu přeletu 

                                                      
329 HARRISON, Stanley. Tragédie ve Walesu. Rudé právo, 26. 10. 1966, s. 1. 
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do továrny firmy McDonnell v St. Louis, kde měli zkontrolovat stavbu lodi Gemini 9 

a absolvovat cvičení na simulátoru. Na cílovém letišti však bylo špatné počasí, sněžilo a bylo 

zataženo. Zatímco záložní posádka ve druhém letounu vyčkávala v mracích, hlavní posádka 

ve složení See a Bassett se pokusila o přistání, pokus však byl neúspěšný. Posádka 

si uvědomila, že přelétla nad ranvejí příliš daleko a že délka dráhy nebude stačit pro 

bezpečné přistání, pilot proto aktivoval přídavné spalování a pokusil se znovu nabrat výšku. 

Bylo však pozdě, letoun přeletěl konec dráhy a narazil do střechy továrny McDonnell. 

Oba piloti zahynuli a několik zaměstnanců továrny bylo zraněno. Sama loď Gemini 9 při 

nehodě poškozena nebyla, program pokračoval dále a v červnu 1963 se do vesmíru vypravila 

náhradní posádka, která se účastnila výcviku se Seeem a Bassettem.331  

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

O události byla zveřejněna jediná zpráva, která několika větami stručně informovala 

o tom, že došlo k nehodě a že se oběťmi stali dva kosmonauti, kteří měli později toho roku 

letět v  lodi Gemini na oběžnou dráhu. Zpráva byla převzata ze servisu agentury ČTK 

a citovala agenturu AP. V krátké zprávě se objevila chyba, když došlo ke zkomolení jmen 

jednoho z kosmonautů – „Elliot M. Seen“ namísto See. Strohému zpravodajskému stylu 

se poněkud vymyká titulek „Posádka lodi Gemini 9 se zabila v letadle“, kde výraz „zabila se“ 

působí poněkud hovorově a může budit dojem určité neschopnosti obětí (jako vhodnější 

a neutrálnější by se nabízely výrazy „zahynula“, „zemřela“ atd.). Zpráva neinformuje o tom, 

jak může nehoda ovlivnit další vývoj programu Gemini.  

 

5.2.6b Letecká nehoda Jurije Gagarina, 1968  

Jurij Gagarin, který jako první člověk dne 12. dubna 1961 vzlétl do vesmíru, zahynul 

při letecké nehodě během výcviku 27. března 1968, když při cvičném letu s instruktorem 

Vladimirem Serjoginem jejich MiG-15 přešel do pádu a havaroval. Gagarin se po úspěšném 

letu do vesmíru věnoval především reprezentačním povinnostem, a zároveň pokračoval 

v kariéře kosmonauta. Na létání mu však nezbývalo moc času a během let 1966-1968 nalétal 

                                                      
331 EVANS, Ben. “A Bad Call”: The Accident Which Almost Lost Project Gemini. In: AmericaSpace.com [online]. 
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pouhých 78 hodin.332 K dalším letům do vesmíru už však vybrán nebyl. Po smrti Vladimira 

Komarova (viz další kapitoly) v roce 1967 byl z programu Sojuz vyřazen, protože se 

údajně stal „chráněnou významnou osobou" a neměl se proto zúčastňovat žádných 

riskantních akcí“.333  

Gagarin tedy pokračoval v kariéře už „jen“ jako vojenský pilot - stíhač. Na jaře roku 1968 

dokončil studium na Žukovského vojenské letecké akademii a po několikaměsíční přestávce 

se vrátil k létání. 27. 3. 1968 měl s instruktorem provést přibližně dvacetiminutový výcvikový 

let u letiště Čkalovskoje u Hvězdného městečka u Moskvy, ale kvůli špatnému počasí už po 

deseti minutách požádal o návrat na základnu. Pak letoun zmizel z radarů a o několik hodin 

později byly trosky nalezeny u vesnice Kiržač, asi 100 km od Moskvy.334 

Oficiálně byl jako příčina nehody stanoven pád letounu do vývrtky poté, co pilot provedl 

úhybný manévr proti překážce (spekulovalo se o ptácích, ale také o meteorologické sondě). 

Kvůli malé výšce, v níž Gagarinův letoun prováděl let (kolem 450 metrů) piloti neměli čas 

vývrtku vybrat a letoun havaroval. Tato verze však nebyla odborníky považována za příliš 

věrohodnou a objevilo se mnoho dalších spekulací – od toho, že oba piloti byli pod vlivem 

alkoholu, přes náhlou indispozici instruktora, který se mohl zhroutit na řídicí páku a tím 

letoun poslat k zemi, po chybně dovřený ventil na kabině, který způsobil pokles tlaku 

a bezvědomí pilotů.335   

Až v polovině roku 2013 se objevilo svědectví bývalého kosmonauta Alexeje Leonova, 

který se v době Gagarinovy havárie nacházel nedaleko místa nehody v Kiržači. Podle něj byl 

Gagarinův letoun z oblohy „smeten“ jiným letadlem, jehož pilot se dopustil hrubé nekázně. 

Leonov v době nehody slyšel dvě rány – explozi a vzápětí ránu, jaká doprovází překonání 

bariéry zvuku nadzvukovým letounem. Došel tedy k závěru, že v prostoru kromě Gagarina 

operoval i další letoun – měl to být nadzvukový Su-15, který měl v oblasti také provádět 

cvičení, jenže v bezpečné výšce 10 000 metrů. Jeho pilot bez povolení sklesal dolů a poté 

                                                      
332 ŠAMÁREK, Ondřej. Vesmírné osudy 31. díl – Jurij Gagarin. In: Kosmonautix.cz [online], 19. 3. 2013. Dostupné 
online: http://www.kosmonautix.cz/2013/11/vesmirne-osudy-31-dil-jurij-gagarin/. Cit. dne 19. 8. 2017. 
333 TOUFAR, Pavel. Dlouhé čekání na smrt. Průběh tragického letu Vladimira Komarova. In: Technet.cz [online], 
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zapnul přídavné spalování (vyšlehující plameny popsalo několik svědků), aby vystoupal zpět 

do původní výšky. Přitom se prohnal v blízkosti Gagarinova letounu, o kterém kvůli špatné 

viditelnosti nevěděl. „V mracích těsně prolétl před Gagarinovým strojem, který byl vzdušným 

vírem stržen v rychlosti 750 km/h do smrtelného pádu v hluboké spirále. Počítačová simulace 

potvrdila, že letoun padající rychlostí 750 km/h udělal jeden a půl otáčky, piloti začali vývrtku 

vybírat, ale k jejímu zvládnutí chyběla výška a čas,“ popisuje možný průběh Pavel Toufar.336  

Gagarin byl s nejvyššími poctami pohřben o tři dny později na Rudém náměstí v Moskvě. 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o Gagarinově úmrtí informovalo ve třech dnech. Zprávy se objevovaly 

i na prvních stránkách deníku a byly k nim připojeny fotografie. V prvním dni (29. března čili 

dva dny poté, co k nehodě došlo) přinesl deník informaci o Gagarinově úmrtí a obsáhlé 

informace o okolnostech zveřejnění zprávy v Sovětském svazu: „Zpráva vyvolala v zemi velký, 

nevyslovitelný zármutek. Na titulních stránkách večerníků se objevily černé rámečky. 

Moskevská stranická konference zahajovala svoje zasedání pietní minutou ticha. 

Kosmonautova památka byla uctěna i na slavnostním večeru, na kterém Moskva za účasti 

vedoucích představitelů KSSS oslavila sté výročí narození Maxima Gorkého; Gagarin měl být 

jedním z čestných hostů toho matiné.“337  

Informoval také o projevech soustrasti z celého světa a informovala o připravovaném 

státním pohřbu. Deník také připomněl Gagarinův první let do vesmíru, jeho návštěvu Prahy 

v roce 1961 (té se podrobně věnoval i osobně a lyricky laděný vzpomínkový článek otištěný 

následujícího dne) a přinesl i medailon zesnulého instruktora Serjogina.  

V následujících dvou dnech pak Rudé právo přineslo bližší informace o samotné nehodě. 

„Šlo o běžný let (již předtím bylo zdůrazněno, že podobné lety absolvují kosmonauti běžně 

v rámci přípravy) v běžném dvoumístném reaktivním cvičném letadle. Na rozdíl od některých 

pražských pramenů, jež se zmiňovaly o jakémsi novém typu létajícího aparátu, hovoří 

se v Moskvě neoficiálně, že Gagarin pilotoval dvoumístný cvičný stíhací letoun typu Mig.“338 

Správně také bylo uvedeno místo nehody a domněnka, že „oba letce zastihlo ve vzduchu cosi 
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neodvratného, bojovali spolu však za život letadla“.339 Informace tedy vycházela z prvotního 

ohledání místa nehody, kdy se zjistilo, že oba piloti se do poslední chvíle snažili letoun řídit 

a vyvést jej z pádu.  

V posledním dni přineslo Rudé právo zprávu s reportážními prvky z pohřbu Jurije 

Gagarina na Rudém náměstí. Popisovalo průběh pohřbu, truchlící rodinu, kolegy i smutek 

obyčejných Moskvanů a citoval z projevů státníků a představitelů letectva. Přineslo také další 

informace o okolnostech nehody. 

   Rudé právo se několikrát zabývalo i otázkou, zda tragédie nemůže poznamenat další 

sovětský kosmický program: „Gagarinova smrt pochopitelně nemůže nemít své alespoň 

psychologické dopady. Odchodem připraveného kosmonauta může být tak či onak dotčena 

i realizace kosmického programu, to nelze vyloučit.“340 O den později bylo zveřejněno, 

že „Gagarin v poslední době mnoho létal a všechno nasvědčuje tomu, že se s ním reálně 

počítalo jako s kapitánem některé budoucí kosmické lodě.“341 Tato informace však 

neodpovídala skutečnosti – Gagarin byl z kosmického programu prakticky vyřazen již před 

rokem po nehodě V. Komarova, tato informace však patrně byla utajována. Na Gagarinově 

pohřbu prohlásili představitelé, že kosmonautova smrt sovětský vesmírný program 

nezastaví. 

Jurij Gagarin byl zcela pochopitelně prezentován jako jednoznačný hrdina. 

Byl připomínán nejen jeho první let do vesmíru, ale také jeho kladné povahové vlastnosti – 

přátelská povaha, statečnost, odhodlání, píle, aktivita, touha létat.342 Deník reflektoval 

spekulace, zda nebylo možné nehodě tak oblíbené osobnosti zabránit, dochází však k závěru, 

že člověku, který letectví a vesmíru věnoval celý svůj život, nebylo možné létání zakázat. 

Gagarin byl několikrát výslovně označen za hrdinu („nejpopulárnější hrdina sovětské mládeže 

a miláček sovětské veřejnosti“343) a oceňován byl i instruktor Serjogin, u něhož byly 

připomenuty válečné zásluhy a práce při výcviku kosmonautů.  

Zpravodajské pokrytí nehody Jurije Gagarina lze označit za poměrně kvalitní. Deník 

přinášel aktuální a pravdivé informace, připomněl zesnulou osobnost a o její smrti 
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informoval s důstojností a citlivostí, občas však až poněkud pateticky. Jedinou zveřejněnou 

nepravdou byly spekulace o tom, že se Gagarin znovu připravoval k letu do vesmíru; jednalo 

se však o spekulaci logickou. Nabízí se tedy otázka, zda média o jeho vyřazení z kosmického 

programu nevěděla, nebo zda o něm hovořila jako o stále aktivním kosmonautovi záměrně, 

aby posílila Gagarinovu prestiž i po smrti. 

Komparace pokrytí páru událostí 

Nehoda, při níž zahynul Jurij Gagarin, byla zpravodajsky pokryta mnohem obsáhleji, 

kvalitněji a také emotivněji, než smrt jeho dvou amerických kolegů z programu Gemini o dva 

roky dříve. Je to však zcela pochopitelné – jednalo se o náhlé úmrtí jedné z nejslavnějších a 

nejoblíbenějších osobností své doby (na rozdíl od Američanů, kteří se ke svému letu teprve 

připravovali a ani tak by se nestali prvními a tak známými). U Gagarinovy nehody v roce 1968 

je také nutné zohlednit, že k ní došlo v období vrcholícího „uvolnění“ za pražského jara, kdy 

v podstatě nebyla praktikována cenzura. Objevila se však mylná domněnka, že Gagarin byl 

stále aktivní součástí kosmického programu. 

 

5.2.7a Havárie kosmické lodi Apollo 1, USA, 1967 

Američané se začátkem roku 1967 připravovali k prvnímu letu z programu Apollo, jehož 

cílem bylo dostat člověka na Měsíc. První pilotovaný let lodi Apollo 1 byl plánován na únor 

1967. Program už nabral zpoždění a tak přípravy k letu pokračovaly, i když opakovaně 

docházelo k problémům a samotná posádka ve složení Virgil „Gus“ Grissom, Edward White 

a Roger Chaffee několikrát vyjádřila své pochybnosti o spolehlivosti a bezpečnosti lodi.  

Jeden z předstartovních testů byl naplánován na 27. ledna 1967. Kosmonauti při něm 

měli „ověřit, jak se budou chovat přístroje během startu. Uléhají do svých křesel. Technici 

zavírají dveře. Začíná předstartovní procedura, která má trvat tři a půl hodiny. Nejdřív vhánějí 

do kabiny čistý kyslík místo běžné atmosféry,“344 popisuje průběh příprav testu Karel Pacner. 

Během testu stále docházelo k potížím, vypadávalo spojení mezi modulem a pozemním 

velitelstvím a objevily se i návrhy test předčasně ukončit. To však bylo odmítnuto a příprava 

byla pouze přerušena. V té chvíli posádka ohlásila, že v hermeticky uzavřeném modulu 
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vypukl požár. Vznikl pravděpodobně vinou závady na elektrických rozvodech a v kabině 

plněné čistým kyslíkem a plné hořlavých materiálů se bleskurychle rozšířil. Za několik sekund 

kabina žárem explodovala. Na pomoc sice přiběhli technici, ale k rozžhavenému a kouřícímu 

modulu se nemohli ani přiblížit. Loď vyhořela a záchranáři se dovnitř dostali až po třinácti 

hodinách. Všichni tři členové posádky zahynuli.345 

O pouhých několik dnů později, 31. ledna 1967, navíc došlo k podobnému požáru 

na simulátoru lodi Apollo na letecké základně Brooks Air Force Base. Zahynuli dva letci.346  

Po tragédii byl program Apollo přerušen a loď byla zásadně přestavěna. Veškeré hořlavé 

materiály z vnitřku kabiny byly odstraněny a nahrazeny bezpečnými. První pilotovaný let 

Apolla s posádkou se konal až v říjnu 1968.347 

 
Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o události informovalo poměrně obsáhle, v pěti z osmi sledovaných dnů. 

Některé ze zpráv se objevily na titulní straně listu a jedna byla doprovázena fotografií 

vyhořelé kosmické lodi.  

V prvním dni přinesl deník zprávu o neštěstí, informoval o průběhu a okolnostech 

nehody, zejména o průběhu testu a také o problémech a odkladech, které jej provázely. 

Zpráva také přinesla informace o třech obětech a náhradní posádce, která zesnulé nahradí. 

Bylo také zveřejněno, že program Apollo pravděpodobně nabere zpoždění. Zpráva byla 

zakončena obecným vyjádřením soustrasti: „Smrt posádky Apolla je velkou ztrátou i pro 

světovou kosmonautiku; upřímně jí želí spolu s námi i všichni ti, kdo s obdivem sledují 

gigantické tempo lidského génia v pronikání do kosmu.“348 Za zmínku stojí informace, 

že soustrast projevil i papež Pavel VI. – to, že Rudé právo věnovalo prostor hlavě katolické 

církve, lze dle mého názoru považovat za projev uvolnění v 60. letech. Obvykle byly 

zmiňovány pouze projevy soustrasti československých politiků či představitelů zemí 

východního bloku. 

                                                      
345 PACNER, Karel. Před 45 lety: Za 14 sekund kabina Apolla 1 pukla žárem. Uvnitř neměli šanci. In: Technet.cz 
[online], 28. 1. 2012. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/pred-45-lety-za-14-sekund-kabina-apolla-1-
pukla-zarem-uvnitr-nemeli-sanci-1jw-/tec_vesmir.aspx?c=A120126_175519_tec_vesmir_mla. Cit. dne 19. 8. 
2017. 
346 Apollo 204 accident: Report of the Commitee on Aeronautical and Space Sciences, United States Senate. 
Washington : U. S. Government Printing Office, 1968. Dostupné online: 
https://history.nasa.gov/as204_senate_956.pdf. s. 3. Cit. dne 13. 3. 2018.  
347 Kosmické lety - Apollo 7. In: Astronomia.zcu.cz. [online]. Dostupné online: 
http://astronomia.zcu.cz/kosmolety/apollo/2444-apollo-7. Cit. dne 19. 8. 2017. 
348 (RP). Smrt v plamenech na Kennedyho mysu. Rudé právo, 29. 1. 1967, s. 1. 

http://technet.idnes.cz/pred-45-lety-za-14-sekund-kabina-apolla-1-pukla-zarem-uvnitr-nemeli-sanci-1jw-/tec_vesmir.aspx?c=A120126_175519_tec_vesmir_mla
http://technet.idnes.cz/pred-45-lety-za-14-sekund-kabina-apolla-1-pukla-zarem-uvnitr-nemeli-sanci-1jw-/tec_vesmir.aspx?c=A120126_175519_tec_vesmir_mla
https://history.nasa.gov/as204_senate_956.pdf
http://astronomia.zcu.cz/kosmolety/apollo/2444-apollo-7
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V následujících dnech list přinášel informace o průběhu vyšetřování (se zmínkou, 

že odborníci věří, že se napříště podaří podobným událostem zabránit), o chystaném pohřbu 

zesnulých kosmonautů a o odškodnění jejich manželek. Bylo zmíněno, že se nejedná o první 

smrtelnou nehodu v americkém kosmickém programu, a byla připomenuta letecká nehoda 

posádky lodi Gemini 9 z roku 1966. Rudé právo s odvoláním na sovětský tisk citovalo, 

že „páteční tragédie není ani zdaleka dílem pouhé náhody. Kosmonauti se stali oběťmi 

kosmického závodění, do něhož se pustili vedoucí činitelé kosmického programu USA.“349 

Později deník informoval o příčině nehody ve zprávě s titulkem „Čistý kyslík viníkem 

tragédie na mysu Kennedy“. Uvedl tak správnou příčinu nehody a zmínil, že v SSSR 

se k tomuto účelu používá směs kyslíku a helia, což je směs, která není tak nebezpečná 

(nepodporuje hoření tak silně jako čistý kyslík) a lidský organismus jí lépe přivyká. Autor 

rozebral výhody a nevýhody obou možností a podotkl, že využití čistého kyslíku je výhodnější 

z konstrukčního hlediska: „Ve starém sporu mezi zastánci a odpůrci čistého kyslíku působily 

nejen zájmy konstrukční, ale svým neblahým způsobem i zájmy politické.“350 Vzápětí se znovu 

odvolal na americkou touhu „vyhrát“ v kosmickém závodě, bez ohledu na rizika. 

Motiv americké bezohlednosti v kosmickém závodění se objevil i v dalších materiálech. 

V dalších dnech Rudé právo informovalo o další tragédii v americkém kosmickém programu, 

kdy při dalším požáru v kyslíkem plněné kosmické kabině zahynuli další dva kosmonauti.351 

Autor znovu podrobně rozebírá využití čistého kyslíku a uzavírá s odvoláním na list 

Washington Post: „‚Mnozí washingtonští činitelé se obávají sovětských plánů před 

50. výročím ruské revoluce.‘ Úvahy určující tempo amerického kosmického programu jsou 

tedy dostatečně jasné. Stálo to zbytečně již čtyři lidské životy a není žádná záruka, že nebude-

li používání čistého kyslíku pro další pokusy s lidmi zastaveno, může dojít k dalším 

tragédiím.“352 

Jednoznačně zde dominuje motiv hledání viníka. Zcela potlačen je paradoxně motiv 

hrdiny. I u trojice amerických kosmonautů by bylo možné zmínit, že i oni dobrovolně přijali 

rizika spojená s tímto povoláním, jako tomu bylo u nehody Jurije Gagarina. Tento aspekt však 

zůstal zcela opomenut.  

                                                      
349 ČTK. Vyšetřování katastrofy na Kennedyho mysu. Rudé právo, 30. 1. 1967, s. 7. 
350 HOCHMAN, Jiří. „Čistý kyslík“ viníkem tragédie na mysu Kennedy. Rudé právo, 31. 7. 1967, s. 7. 
351Chariots for Apollo, ch 9-2. In: NASA.gov [online]. Dostupné online: 
https://www.hq.nasa.gov/pao/History/SP-4205/ch9-2.html. Cit. dne 19. 8. 2017. 
352 J. H. Další americký kosmonaut uhořel. Rudé právo, 1. 2. 1967, s. 7. 

https://www.hq.nasa.gov/pao/History/SP-4205/ch9-2.html
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V případě tragédie lodi Apollo 1 bylo zpravodajské pokrytí Rudého práva značně 

nevyvážené. Na straně jedné deník přinášel správné a aktuální informace o samotné 

události, jejím vyšetřování i o technických podrobnostech, na straně druhé byly informace 

zasazené do výrazně ideologicky ovlivněného kontextu. Rudé právo opakovaně poukazovalo 

na chyby a nedostatky v americkém kosmickém programu, a naproti tomu vyzdvihovalo 

přednosti programu sovětského.  

Zpravodajství vyvolávalo dojem, že „kosmický závod“ je dílem Američanů, kteří usilují 

o prvenství za každou cenu, bez ohledu na rizika či oběti. Je faktem, že se závod v dobývání 

vesmíru odehrával a že kvůli spěchu a snaze být první docházelo k závažným chybám, někdy 

i s fatálními následky, ale stejnou měrou jako Američané se do něj zapojovali i Sověti. Jan 

Tůma o sovětském kosmickém programu uvádí: „Za ‚zázračnou‘ technikou stál neúprosný 

konkurenční boj několika hlavních konstruktérů, kteří byli střídavě vynášeni nebo zatracování 

podle toho, jaká skupina politiků se dostala v Kremlu do čela. Nesmyslná snaha dokázat 

světu, že Sověti jsou v kosmu lepší, zdeformovala poctivý technický vývoj a hnala 

konstruktéry i vyvolené kosmonauty do obrovských rizik, jak dosvědčují některé vážné 

případy, které vyšly v poslední době najevo.“353 Jako příklad uvádí již analyzovanou havárii 

Nedělinovy balistické rakety na Bajkonuru v roce 1960 a havárii lodi Sojuz 1, při níž zahynul 

Vladimir Komarov. Došlo k ní jen o tři měsíce později po požáru Apolla 1.  

 

5.2.7b Havárie kosmické lodi Sojuz 1, 1967 

Kosmická loď Sojuz 1, která měla podle sovětských plánů později sloužit i k letu na 

Měsíc, odstartovala z Bajkonuru 23. 4. 1967 s jediným kosmonautem, zkušeným Vladimirem 

Komarovem. Její let byl už od startu plný problémů – nejprve se zasekl jeden ze solárních 

panelů, které měly loď zásobovat elektřinou. Sojuz tedy neměl dostatek elektrického proudu 

a přidaly se další problémy. Lodi nefungovala automatická stabilizace, přecházela do rotace a 

byla jen těžko ovladatelná. Unavený Komarov, který Sojuz dořizoval ručně, údajně prohlásil: 

„Prokletá loď! Na co sáhnu, to nefunguje!“354 Řídicí středisko rozhodlo, že nejlepší bude let 

předčasně ukončit (i když původní plány byly mnohem větší – po Sojuzu 1 měla odstartovat 

                                                      
353 TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. s. 283. 
354 Sojuz 1. In: Kosmonautika.cz [online]. Dostupné online: http://www.kosmonautika.cz/s1text.html. Cit. dne 
19. 8. 2017. 

http://www.kosmonautika.cz/s1text.html
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i loď Sojuz 2 se dvěma muži na palubě, kteří měli na oběžné dráze vystoupit a přestoupit 

ke Komarovovi do Sojuzu 1; vzhledem k potížím Sojuzu 1 se však od tohoto kroku upustilo).  

Komarovovi se během druhého dne letu, 24. dubna, podařilo těžko řiditelnou loď navést 

na sestup tak, aby dokázala přistát včas před vybitím rezervních baterií a na území pod 

kontrolou SSSR.355 Během přistávacího manévru ale došlo k další závadě, tentokrát smrtící – 

lodi se nerozvinul padák. Hypotéz, proč se tak stalo, bylo několik (vadný senzor 

atmosferického tlaku nebo zatavený či zaseklý kryt padákového kontejneru). Selhal i záložní 

padákový systém.  

Nebrzděná loď dopadla na zem rychlostí 355-400 km/h poblíž města Orsk v jihozápadní 

části Ruska, explodovala a vypukl v ní požár. Komarov neměl nejmenší šanci na přežití. Na 

místo se seběhli místní obyvatelé a dorazily vrtulníky pátrací skupiny. Později dorazil i Jurij 

Gagarin, Komarovův přítel, který s kosmonautem během letu komunikoval, sledoval jeho 

přistání z řidicího střediska v Jefpatorii na Krymu a po určení místa „přistání“ 

se na ně přesunul. Byl to údajně právě on, kdo z trosek vytáhl Komarovovy ostatky.356  

Na problémy při konstrukci Sojuzu přitom kosmonauti s Gagarinem v čele upozorňovali 

už dlouho předtím.357 Všechny tři zkušební nepilotované lety skončily nezdarem, sovětské 

vedení však tlačilo na šéfy kosmického programu, aby pilotovaný let proběhl co nejdříve. 

Kosmický program měl od počátku roku 1966 na starosti nový šéfkonstruktér – po náhle 

zesnulém Sergeji Korojlovovi jej převzal Vasilij Mišin, jehož úkolem bylo připravit ke startu 

novou loď a ideálně dosáhnout Měsíce dříve, než se to podaří Američanům. Mišin však 

„nezvládal složitá soukolí organizace práce v konstrukční kanceláři a utajované továrně 

v Podlipkách, a už vůbec neuměl obratně taktizovat při jednání v Kremlu, a především 

v zákulisí, což se naopak dařilo Koroljovovi, který byl výraznou osobností,“358 uvádí Toufar. 

 

                                                      
355 TOUFAR, Pavel. Dlouhé čekání na smrt. Průběh tragického letu Vladimira Komarova. In: Technet.cz [online], 
25. 4. 2012. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/smrt-vladimir-komarov-06a-
/veda.aspx?c=A120423_173557_veda_mla. Cit. dne 19. 8. 2017. 
356 TOUFAR, Pavel. Drtivý dopad. Nešťastný konec letu Vladimira Komarova. In: Technet.cz [online], 26. 4. 2012. 
Dostupné online: http://technet.idnes.cz/vladimir-komarov-a-havarie-vesmirne-lodi-sojuz-1-fto-
/veda.aspx?c=A120425_162504_veda_mla. Cit. dne 19. 8. 2017. 
357 TOUFAR, Pavel. Dlouhé čekání na smrt. Průběh tragického letu Vladimira Komarova. In: Technet.cz [online], 
25. 4. 2012. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/smrt-vladimir-komarov-06a-
/veda.aspx?c=A120423_173557_veda_mla. Cit. dne 19. 8. 2017. 
358 TOUFAR, Pavel. Před 45 lety zemřel Vladimír Komarov. Muž, kterého zabil závod o Měsíc. In: Technet.cz 
[online], 24. 4. 2012. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/pred-45-lety-zemrel-vladimir-komarov-muz-
ktereho-zabil-zavod-o-mesic-1fv-/tec_vesmir.aspx?c=A120423_165938_tec_vesmir_mla. Cit. dne 19. 8. 2017. 
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Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo se tragickému závěru letu Sojuzu 1 a Vladimira Komarova věnovalo 

ve čtyřech z osmi sledovaných dnů. Pokaždé se téma objevilo na titulní straně deníku. Byly 

zveřejněny také dvě fotografie (V. Komarov před startem Sojuzu a záběr z pohřbu).  

Zpravodajské pokrytí havárie navazovalo na předchozí informace o letu.359 Ve velice 

obsáhlých článcích se objevilo mnoho informací o zesnulém kosmonautovi, o reakcích 

státníků i veřejnosti, o jeho pohřbu a zejména o jeho posledním letu. Zatímco informace 

o Komarovovi a o reakcích na jeho úmrtí lze považovat za věrohodné, většina informací 

o osudném letu Sojuzu 1 působí vzhledem k faktům, popsaným v předchozí části, zcela 

nevěrohodně až lživě.  

Za nezkreslené lze považovat základní informace o času startu, o kosmodromu („který 

leží v prostoru mezi Aralským mořem a Karagandou, přes 200 km na jihovýchod od hlavního 

města“360 – za zmínku stojí, že nebylo uvedeno, že jde o Bajkonur).  Kupodivu se objevila 

také zmínka o tom, že novináři, sledující let Sojuzu v Moskvě, očekávali start další kosmické 

lodi. Tyto informace byly založeny na pravdě. 

Zatímco podle odborníků se Komarov během téměř celého letu potýkal s těžko 

ovladatelnou lodí a s nedostatkem potřebné elektřiny, Rudé právo o letu informovalo 

následně: „Komarov zcela splnil plánovaný program zkoušky systémů nové lodi a provedl 

také plánované vědecké pokusy. Za letu Komarov řídil loď, vyzkoušel její základní zařízení 

za různých podmínek a odborně hodnotil technické vlastnosti nové lodi.“361 (U zmínky 

o Komarovově hodnocení vlastností nové lodi stojí za připomenutí jeho údajný výrok 

„Prokletá loď! Na co sáhnu, to nefunguje!“). Rudé právo dokonce přineslo informace, 

že kosmonaut z paluby lodi zaslal telegramem pozdravy „sovětskému lidu i bojujícímu 

Vietnamu. Pozdravil také obyvatelstvo australského kontinentu.“362 O podobných zprávách 

se nezmiňují žádné využité zdroje a lze si jen těžko představit, že by kosmonaut, který měl 

doslova „plné ruce práce“ s řízením neovladatelné lodi, měl čas a náladu vysílat pozdravná 

poselství.  

                                                      
359 Už v informacích o letu, zveřejněných 24. dubna, byly zveřejněny nepravdivé informace – deník uváděl, že 
„přístroje Sojuzu 1 fungují podle oficiálního zpravodajství zcela normálně“. Zpráva byla zakončena informací, 
že podle posledních dostupných informací dokončil Sojuz svůj let a že kosmonaut ve svém posledním hlášení 
informoval, že se cítí dobře a že vše funguje „podle norem“. Zdroj: HOŘENÍ, Zdeněk a ČTK. Ve vesmíru nová 
sovětská loď Sojuz 1. Rudé právo, 23. 4. 1967, s. 1.  
360 HOŘENÍ, Zdeněk. Poslední let hrdiny. Rudé právo, 25. 4. 1967, s. 7. 
361 ČTK. O příčinách smrti V. Komarova. Rudé právo, 25. 4. 1967, s. 7. 
362 HOŘENÍ, Zdeněk. Poslední let hrdiny. Rudé právo, 25. 4. 1967, s. 7. 
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Zprávy několikrát zdůrazňovaly řádný a hladký průběh letu. „Vše bylo v pořádku, palubní 

přístroje fungovaly normálně.“363 Závěrečná fáze letu pak byla líčena následně: „Ani jediná 

chybička, všechno přesně podle grafikonu. (...) SOJUZU výborně zapracovaly brzdicí motory. 

‚Je to výborné‘, volal zdaleka Komarov. Byl právě kdesi nad Afrikou. ‚Všechno probíhá 

výborně.‘“364 Samotná havárie při přistání byla podle deníku způsobena nešťastnou náhodou 

– zapletenými padákovými šňůrami. 

Vedle těchto zavádějících až lživých informací byly zveřejňovány i informace, které lze 

považovat za pravdivé. Rudé právo informovalo o soustrasti státníků z celého světa (zmíněni 

byli reprezentanti východního i západního bloku, opět včetně papeže Pavla VI.) a zveřejnilo 

obsáhlý nekrolog zesnulého Komarova. Zdůraznilo nejen jeho úspěšnou kariéru letce 

a kosmonauta, ale také jeho politické aktivity a komunistickou příslušnost.  

Vladimir Komarov byl líčen jako jednoznačný hrdina – tento výraz se objevil i v titulcích 

zpráv. Zprávy zmiňovaly Komarovovy „osobní kvality, znalosti, vůli a mistrovství“365 a hovořily 

o tom, jak kosmonaut „zachoval do poslední vteřiny klid a sebeovládání. Ale ani svou 

zkušenosti, vynalézavostí a bystrou reakcí – píše Borzenko – nemohl zabránit těžkostem, jež 

vznikly při sestupu.“366  

Uvedené informace lze považovat za založené na pravdě – i podle názorů současných 

badatelů byl Vladimir Komarov jedním z nejinteligentnějších a nejschopnějších sovětských 

kosmonautů, díky čemuž dokázal dovést těžko řiditelnou loď až do fáze přistání. Během letu 

prováděl složité improvizované úkony, které kosmonauti při výcviku vůbec nenacvičovali a 

na které nebyli připraveni.367 Komarov navíc velmi dobře věděl o potížích, které přípravy letu 

provázely, přesto na let nastoupil. Nakonec zahynul náhlou smrtí, přičemž bojoval 

o záchranu až do konce, dostalo se mu poct a vyznamenání a byl slavnostně pohřben na 

nejčestnějším místě u Kremelské zdi. To vše lze považovat za vlastnosti moderního hrdiny. 

Na straně druhé však byl Komarov obětí spěchu a politických rozhodnutí. Tento aspekt zůstal 

pochopitelně zcela zamlčen. 

                                                      
363 HOŘENÍ, Zdeněk. Poslední let hrdiny. Rudé právo, 25. 4. 1967, s. 7. 
364 (Zpravodaj RP). Moskva se rozloučila s kosmonautem Komarovem. Rudé právo, 26. 4. 1967, s. 7. 
365 (Zpravodaj RP). Moskva se rozloučila s kosmonautem Komarovem. Rudé právo, 26. 4. 1967, s. 1. 
366 (Zpravodaj RP). Ve jménu nových startů. Rudé právo, 26. 4. 1967, s. 7. 
367 TOUFAR, Pavel. Dlouhé čekání na smrt. Průběh tragického letu Vladimira Komarova. In: Technet.cz [online], 
25. 4. 2012. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/smrt-vladimir-komarov-06a-
/veda.aspx?c=A120423_173557_veda_mla. Cit. dne 19. 8. 2017. 

http://technet.idnes.cz/smrt-vladimir-komarov-06a-/veda.aspx?c=A120423_173557_veda_mla
http://technet.idnes.cz/smrt-vladimir-komarov-06a-/veda.aspx?c=A120423_173557_veda_mla


120 
 

Komparace pokrytí páru událostí 

Při porovnání nehod kosmických lodí Apollo 1 a Sojuz 1 jsou patrné mnohé kvalitativní 

rozdíly a jednoznačný vliv ideologie a propagandy, protože způsob, jakým byly události 

podány, se výrazně lišil. Za podobné aspekty lze označit pouze rozsah pokrytí (5 a 4 dny) 

a také způsob prezentace obětí – všichni zesnulí kosmonauti, Američané i Rus, byli 

prezentováni jako odvážní průkopníci, jejichž smrt zarmoutila lidi z celého světa. Sovětský 

kosmonaut byl pochopitelně líčen jako hrdina a deník zveřejnil rozsáhlé informace o jeho 

životě a kladných vlastnostech; ty však lze považovat za pravdivé. Je pochopitelné, že deník 

věnoval více prostoru sovětskému kosmonautovi nežli Američanům – roli sehrála kulturní 

blízkost a také fakt, že zprávy navazovaly na již dříve publikované informace o letu Sojuzu 1. 

V obou případech byl značný prostor dán vyjádřením politiků, odborníků a dalších 

kosmonautů. Deník však pečlivě volil, jakému názoru dá prostor – zatímco v případě Apolla 1 

to byly názory kritiků, kteří poukazovali na dlouhodobé problémy v programu, v případě 

Sojuzu 1 odborníci potvrzovali, že šlo o nešťastnou náhodu. 

V případě nehody Apolla 1 nebyly publikovány žádné lživé informace, ale opakovaně 

a důrazně bylo poukazováno na nebezpečnost využívání kyslíku. Nehoda byla prezentována 

jako logický a nevyhnutelný důsledek ignorace problémů, využívání nevhodných technologií 

a obecně důsledek nesmyslné americké honby za prvenstvím v kosmickém závodě. Byly 

připomenuty i dřívější nehody v americkém kosmickém programu.  

Let Sojuzu 1 byl vylíčen značně zkresleně až nepravdivě – Rudé právo informovalo 

o normálním průběhu letu, zatímco Vladimir Komarov už od startu řešil závažné potíže. 

Havárie při přistání, která byla podle odborníků důsledkem ještě silnějších politických tlaků 

než nehoda Apolla 1, pak byla prezentována jako typická katastrofa, ojedinělá a výjimečná, 

jíž se nedalo zabránit a za niž nikdo nenese vinu. Rudé právo citovalo názor jednoho ze 

sovětských kosmonautů – „Dokonce i v nejdokonalejší kosmické lodi zůstane vždy místo pro 

slepou náhodu...“368  

 

                                                      
368 (Zpravodaj RP). Ve jménu nových startů. Rudé právo, 26. 4. 1967, s. 7. 
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Období 1970-1979 

Oproti 60. letům, kdy se o technogenních haváriích informovalo poměrně obsáhle 

a s velkým množstvím pravdivých informací (ačkoli ani relativně uvolněná 2. polovina 60. let 

se nevyhnula výraznému ideologickému zabarvení, zejména u informování o nehodách 

v nejprestižnějších oborech, např. kosmonautice) je v 70. letech patrný pokles pozornosti, 

kterou Rudé právo těmto událostem věnovalo. Do podrobné kvalitativní analýzy prošly čtyři 

vzorky z osmi. Nejedná se o tak výrazné potlačování negativních událostí jako v 50. letech 

(kdy do kvalitativní analýzy prošel pouze jeden vzorek ze sedmi), přesto však je rozdíl patrný.  

Měnila se i technika. Stále sice docházelo k „běžným“ událostem, jako jsou železniční 

nehody a důlní a přehradní neštěstí, vymizely však nehody v kosmickém programu. 

Po dosažení Měsíce Američany v roce 1969 téměř ustal „kosmický závod“ a nedocházelo tak 

ani k vážným nehodám, které by poutaly velkou pozornost, jako tomu bylo v 60. letech. 

Naopak obrovský rozvoj od 60. let zaznamenala civilní letecká technika. Do provozu byly tedy 

uváděny velkokapacitní proudové stroje. Vývoj velkých dopravních letounů vedly především 

dvě velmoci – USA (společnosti Boeing a McDonnel-Douglas) a SSSR (Tupolev a Iljušin). 

Rostla poptávka po letecké dopravě a s ní i počty cestujících. Létalo se více a na větší 

vzdálenosti. Vzhledem k větším počtům přepravovaných osob se zhoršovaly i následky 

havárií, které někdy byly důsledkem lidských chyb nebo nedostatků techniky, někdy však 

i důsledkem napjaté mezinárodní situace. 

 

5.2.8a Nehoda nového amerického dopravního letounu Lockheed L-1011  
u Miami, USA, 1972 

Letoun Lockheed L-1011 „Tristar“ byl nový typ velkokapacitního letounu americké 

výroby s kapacitou cca 250 cestujících (v závislosti na verzi a konfiguraci). Letoun, o který 

projevil zájem dokonce i Sovětský svaz369, byl uveden do provozu na počátku 70. let. Jeho 

prvním odběratelem byla americká letecká společnost Eastern Airlines. Právě u ní došlo 

k nehodě po pouhých šesti měsících provozování tohoto typu, 29. prosince 1972. V závěru 

letu z New Yorku do Miami na Floridě zjistila posádka během přiblížení, že nefunguje jedna 

z kontrolek vysunutí a zajištění podvozku. Posádka potřebovala zjistit, zda je závada 

                                                      
369 MUSIL, Lukáš. Encyklopedie dopravních letadel. Praha : REGIA, 2016. s. 369.  
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na kontrolce, nebo na podvozku (a zda se tedy mohou pokusit o bezpečné přistání 

se zajištěným podvozkem), a rozhodla se proto vyměnit problémovou žárovku. Během 

výměny pravděpodobně někdo z posádky neúmyslně pohnul řízením a tím vypnul autopilota, 

který řídil výšku. Letadlo začalo zvolna klesat, ale posádka, stále se věnující vadné žárovce, 

to v noční tmě nezaregistrovala. Letadlo havarovalo poblíž miamského letiště v oblasti 

močálů Everglades. Zahynulo 101 osob z celkového počtu 176 na palubě.370 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o nehodě informovalo pouze jednou stručnou zprávou v sekci 24 hodin 

v zahraničí. Zpráva byla zveřejněna až 2. ledna 1973, zpoždění však bylo způsobeno časovým 

posunem a svátky na přelomu roku, což je pochopitelné. Krátká zpráva o dvou větách však 

byla plná nesprávných informací: „158 cestujících a 12 členů posádky zahynulo při katastrofě 

amerického letadla severozápadně od letiště v Miami. Jde o letadlo typu Boeing 747.“371 372 

Deník uvedl nesprávně jak počet obětí, tak počty cestujících a členů posádky. Zcela 

nesprávně byl uveden typ a výrobce letounu – nejednalo se Boeing 747, ale Lockheed 1011 

(který se od B747 výrazně odlišuje velikostí, tvarem trupu i počtem motorů). Zpráva plná 

nepravdivých informací byla pravděpodobně převzata z agenturního servisu, který byl vydán 

krátce po nehodě, a informace tedy ještě nebyly upřesněny. Vzhledem k omezenému režimu 

redakce na přelomu roku je už nikdo neověřil nebo nezachytil aktualizovanou, opravenou 

zprávu. Neobjevily se informace o tom, že šlo o nový typ letadla (což je pochopitelné, 

protože B-747, o němž zpráva hovořila, už v této době zcela nový nebyl), nebyly připomínány 

dřívější nehody letounů americké výroby a nebylo poukazováno na jejich bezpečnost. 

Malý rozsah zpravodajského pokrytí lze přičítat vzdálenosti místa nehody, a také tomu, 

že na přelomu roku plnila deník jiná, pozitivnější témata. Zveřejnění nepravdivých informací 

nelze považovat za úmyslné zkreslení s cílem zhoršit obraz amerického letectví (tím, že byl 

zveřejněn větší počet obětí, než byla skutečnost), ale spíše za důsledek omezeného provozu 

redakce, časového posunu a rychlého vývoje událostí po nehodě. 

                                                      
370 ŠÍROVÁ, Tereza. Seriál: Piloti opravovali žárovku, místo aby zabránili smrtelnému pádu. In: Technet.cz 
[online], 11. 5. 2010. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/serial-piloti-opravovali-zarovku-misto-aby-
zabranili-smrtelnemu-padu-1zr-/tec_technika.aspx?c=A100509_205428_tec_technika_pka.Cit. dne 20. 8. 2017. 
371 NESG. 24 hodin v zahraničí. Rudé právo, 2. 1. 1973, s. 5. 
372 Informace jsou natolik odlišné od skutečnosti, že jsem považovala za vhodné ověřit v databázi Aviation Safety 
Network, že na přelomu roku 1972 a 1973 u Miami k jiné další nehodě velkého dopravního letadla skutečně 
nedošlo. Žádná jiná však evidována není; zpráva se proto musela vztahovat k nehodě tohoto letu Eastern 
Airlines. 
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http://technet.idnes.cz/serial-piloti-opravovali-zarovku-misto-aby-zabranili-smrtelnemu-padu-1zr-/tec_technika.aspx?c=A100509_205428_tec_technika_pka


123 
 

5.2.8b Nehoda nového sovětského nadzvukového letounu TU-144  
na přehlídce v Paříži, 1973 

Nadzvukové dopravní letouny začaly být vyvíjeny už začátkem 60. let. V tomto případě 

však vývoj nevedly USA, ale britsko-francouzské konsorcium BAC/Aerospatiale. Výsledkem 

byl letoun Concorde, který byl zařazen do provozu v roce 1976.373 Sovětský svaz zahájil vývoj 

svého nadzvukového letadla o rok později než BAC/Aerospatiale a také je později zařadil do 

provozu. Zájem o oba letouny negativně poznamenala ropná krize v roce 1973 (nadzvukové 

stroje měly velkou spotřebu, přičemž hůře na tom byl právě sovětský Tu-144) i omezení kvůli 

provozu – nadzvuková letadla při překonávání zvukové bariéry způsobovala aerodynamický 

třesk a kvůli hluku tak nesměla na nadzvukovou rychlost zrychlovat nad obydlenými 

oblastmi.  Zatímco Concorde létal bez nehody více než 30 let, Tu-144 odlétal 110 letů v roce 

1976 a pak byl kvůli vysokým nákladům a po nehodě uzemněn. Provoz na pravidelných 

linkách už nikdy nebyl obnoven.374 

Tu-144 ve srovnání s Concordem poškodila také jeho první nehoda, k níž došlo 3. června 

1973 na aerosalonu v Le Bourget u Paříže. Letoun tam absolvoval dva předváděcí lety, 

přičemž při tom druhém havaroval. „Příčinou neštěstí byl politicky motivovaný ‚zásah 

z vyšších míst‘. Letoun byl totiž předchozího dne konfrontován s konkurentem Concorde. 

Francouzsko-britský stroj působil obratněji a ovladatelněji při nízkých rychlostech, naproti 

tomu Tu-144 měl větší poloměry zatáček a celkově působil neohrabaně. Následující den 

dostali piloti příkaz vypnout zařízení, které omezovalo výchylku elevonů (jedné z řídicích ploch 

na křídlech letounu, pozn. aut.). Bez tohoto omezení měl být letoun schopen lépe 

manévrovat.“375 Posádka příkaz splnila, nezjistila však, že v ovládacím panelu řídicích ploch 

byly nesprávně zapojené konektory. Posádka při ukázkovém letu provedla dva průlety 

s nízkou rychlostí s vysunutými pomocnými křidélky. Při třetím pilot průletu pilot zrychlil, 

přešel do stoupání a zasunul pomocná křidélka, načež vadné zapojení elektroniky způsobilo 

náhlou a příliš velkou výchylku řídicích ploch na křídle, která letadlo poslala do prudkého 

klesání. Letoun na takové zatížení nebyl konstruován a došlo k ulomení křídla. Neřiditelný 

                                                      
373 MUSIL, Lukáš. Encyklopedie dopravních letadel. Praha : REGIA, 2016. s. 95.  
374 MUSIL, Lukáš. Encyklopedie dopravních letadel. Praha : REGIA, 2016. s. 434-435. 
375 MUSIL, Lukáš. Encyklopedie dopravních letadel. Praha : REGIA, 2016. s. 434. 
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stroj se zřítil na nedalekou vesnici Goussainville. Zahynula celá šestičlenná posádka tupolevu 

i osm obyvatel vesnice.376 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o nehodě nadzvukového tupolevu informovalo v pěti z osmi sledovaných 

dnů. Všechny se objevily na straně vyhrazené zahraničnímu zpravodajství a žádnou 

nedoprovázela fotografie. 

Jako první byla zveřejněna zpráva čerpající ze servisu agentury ČTK a TASS, která dvěma 

větami stručně informovala o havárii. Následoval obsáhlejší text, popisující průběh kritického 

manévru a nehody. Tato zpráva čerpala ze servisu AFP a odvolávala se na francouzský tisk. 

Zmínila také projevy soustrasti, které si navzájem adresovali francouzští i sovětští 

představitelé. Následujícího dne deník přidal vyjádření soustrasti od šéfpilota konkurenčního 

francouzsko-britského programu Concorde André Turcata. „Řekl: ‚Duch letectví vyžaduje, aby 

se pokračovalo i přes eventuální neštěstí, i přes oběti na životech. Chtěl bych jménem všech 

mých kolegů vyjádřit vysokou úctu zahynulým členům posádky TU 144.“377 Deník zmiňuje 

mimořádný dopad nehody, protože se jednalo o první tragickou havárii nově vyvíjených 

nadzvukových letounů, které představovaly nejpokročilejší technologii své doby. Je faktem, 

že Francie mohla být havárií zasažena nejen proto, že k ní došlo na jejím území, ale i proto, 

že i ona vyvíjela a testovala nadzvukový stroj. 

Rudé právo upozornilo s odvoláním na představitele sovětského letectví, že je předčasné 

snažit se spekulovat o příčině nehody. Přineslo pouze informace agentury Reuters, 

že se k nehodě letadla přihlásila skupina, jejímž cílem bylo osvobození nacistického zločince 

Rudolfa Hesse a tvrdila, že na letadle provedli sabotáž.378 Jinak se deník nesnažil spekulovat 

o zavinění nehody z cizí strany. Zmínil však, že se nejedná o zcela výjimečnou událost, 

ale že jde již o čtvrtou nehodu na aerosalonu Le Bourget v posledních osmi letech, 

a připomněl nehodu amerického letounu B-58.379 V rámci zasazení události do kontextu tak 

čtenáře informoval, že podobné nehody postihují i letouny vyrobené v západním bloku.  

Rudé právo pravidelně přinášelo aktuální informace o průběhu vyšetřování, které 

probíhalo ve spolupráci francouzských i sovětských úřadů a odborníků. Zpravodajství kladlo 

                                                      
376 ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-
safety.net/database/record.php?id=19730603-0. Cit. dne 20. 8. 2017. 
377 (ZR). Ani tragická neštěstí nezastaví pokrok letectví. Rudé právo, 6. 6. 1973. s. 7. 
378 (ZR). Záhadný dopis agentuře Reuter. Rudé právo, 7. 6. 1973, s. 7. 
379 (ZR). Ke katastrofě letounu TU 144. Rudé právo, 5. 6. 1973, s. 7. 
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důraz na zodpovědný přístup sovětské strany, informovalo o konkrétních zástupcích SSSR 

(na vyšetřování se podílel sám šéfkonstruktér Tupolev) a také o přijetí odpovědnosti 

sovětskou stranou, která nahradila škody způsobené havárií. 380 

Deník přinesl jména zesnulých členů posádky a připomněl také jejich politické či 

společenské funkce. Zdůrazňoval, že Francouzi chovají k posádce hluboký respekt a zmínil 

také francouzskou teorii, podle níž se posádka snažila zmírnit následky katastrofy: „Pilot 

sovětského letadla obětoval svůj život, aby se vyhnul nebezpečnému nouzovému přistání na 

letišti, odkud sledovalo let na 300 000 diváků.“381 Faktem však bylo, že posádka se o nouzové 

přistání ani nepokusila, protože letadlo bylo po odlomení křídla neřiditelné. 

Celkově lze zpravodajské pokrytí nehody letounu Tu-144 označit za poměrně obsáhlé 

a kvalitní. Rudé právo přinášelo aktuální informace o nehodě, následcích i o průběhu 

vyšetřování. Rozlišovalo mezi domněnkami a zjištěnými fakty. Využívalo servisu západních 

agentur. Fakt, že neinformovalo o možném zavinění sovětskou posádkou, je v případě vážné 

letecké nehody obhajitelný – obvykle trvá delší dobu, než vyšetřovatelé zveřejní informace 

o možné příčině. Je vysoce pravděpodobné, že informace o zavinění nehody posádkou, 

respektive politickými vlivy, byla utajována a k zástupcům médií se vůbec nedostala. 

Deník se naopak snažil členy posádky prezentovat jako hrdiny, kteří se snažili zachránit 

co největší počet lidských životů. Hovořil také o respektu, který k pilotům chovají i jejich 

konkurenti, podílející se na vývoji konkurenčního Concordu. 

Velký vliv na rozsah a kvalitu pokrytí však téměř jistě měl fakt, že k nehodě došlo 

ve Francii před zraky široké veřejnosti; událost tedy okamžitě pronikla do světových médií 

a média ve východním bloku ji nemohla ignorovat, protože informace by za „železnou 

oponu“ stejně pronikly ze zahraničních médií. 

Komparace pokrytí páru událostí 

Zatímco nehoda nového amerického letounu L-1011 prošla tiskem s minimální 

pozorností a s nepravdivými informacemi, nehoda sovětského nadzvukového Tu-144 dostala 

hodně prostoru a její pokrytí lze označit za relativně kvalitní. Svou roli pravděpodobně 

sehrála geografická a kulturní blízkost, ale především fakt, že nehoda postihla nový 

nadzvukový letoun, který v té době spolu s Concordem představoval vrchol letecké techniky, 
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a že se tak stalo před mnoha svědky a na veřejnosti. Je však otázkou, jakou podobu 

by zpravodajské pokrytí mělo, kdyby k nehodě došlo v některé ze zemí východního bloku 

nebo bez většího množství svědků. 

 

5.2.9a Sestřel letu Libyan Arab Airlines 144 Izraelem, 1973 

K sestřelení letu Libyan Arab Airlines č. 144 na lince z Benghází do Káhiry došlo 

21. 2. 1973. Boeing 727, pilotovaný převážně francouzskou posádkou (kromě libyjského 

druhého pilota), se kvůli navigační chybě a špatnému počasí (některé zdroje hovoří o písečné 

bouři) odchýlil od správného kurzu během přiblížení ke káhirskému letišti a zaletěl až 

do oblasti Sinajského poloostrova. Postupně klesal a shodou okolností mířil směrem 

k izraelské letecké základně Bir Gafgafa.382  

Izraelské letectvo vyhodnotilo neidentifikovaný letoun jako nebezpečí teroristického 

útoku a vyslalo k němu dvě stíhačky. Posádka letu Libyan Airlines stále komunikovala 

s řízením letového provozu v Káhiře, připravovala se na přistání a snažila se na přístrojích 

naladit přistávací majáky v Káhiře, což se jim pochopitelně nedařilo. Stíhači se snažili 

s posádkou letounu a později i s cestujícími navázat kontakt, aby letoun přiměli k přistání 

na izraelské základně, k níž se nadále přibližoval. Piloti boeingu však byli zmateni, zprvu 

si mysleli, že se jedná o Egypťany, a nechápali, co se děje.383 Místo toho, aby se snažili 

se stíhači komunikovat, nadále se zabývali navigačními přístroji, komunikovali s Káhirou a 

plnili její pokyny. Izraelci vypálili várku varovných střel se světlicemi, ale boeing stále na výzvy 

k následování a přistání na izraelské základně nereagoval.  

Když letoun znovu začal na základě pokynu káhirského střediska klesat a výrazně měnit 

kurs, Izraelci to vyhodnotili, že se snaží uniknout, vypálili další várku střel a zasáhli boeing 

do pravého křídla. To začalo hořet. Kapitán vše ohlásil káhirskému středisku a pokusil se 

o nouzové přistání v poušti, letoun však při pokusu narazil na dunu, havaroval a shořel. 

Zahynuli téměř všichni lidé na palubě – ze 113 přežilo pouze 5. Mezi přeživšími byl i druhý 

pilot, který potvrdil, že nakonec pochopil, že je Izraelci je vyzývali, aby je následovali 
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na základnu. Nedokázal to však sdělit zbytku posádky (který francouzsky řešil navigační 

potíže, přičemž libyjský druhý pilot francouzštinu příliš neovládal).384 

Izrael později vyplatil odškodné rodinám obětí. Snažil se však na mezinárodním poli hájit, 

že šlo o akt podle mezinárodního práva – letoun byl podezírán z terorismu a nereagoval na 

výzvy. Mezinárodní společenství včetně USA však toto vysvětlení odmítlo.385  

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo se sestřelu libyjského letadla Izraelci věnovalo velmi intenzivně – v sedmi 

z osmi sledovaných dnů (přičemž v neděli deník nevycházel). Pro účely kvalitativní analýzy 

jsem proto rozšířila sledované období na 15 dní (v osmi dnech z toho byla událost pokryta). 

Většina zpráv se objevila na stránkách zahraničního zpravodajství. Nebyly otištěny fotografie. 

Převažujícím motivem celého zpravodajského pokrytí bylo jednoznačné odsouzení 

Izraele. Zásah sice odsoudil celý svět, ale v zemích východního bloku tento odsudek nesl 

výrazné ideologické vlivy, protože Izrael byl v této době kvůli konfliktům s arabskými sousedy 

považován za agresora a podněcovatele konfliktů. Rudé právo používalo expresivní titulky 

jako „Izrael spáchal masovou vraždu“, „Projev neslýchané brutality“, hovořilo o „izraelském 

zločinu“ či „otřesném zločinu“. Deník obsáhle reflektoval zahraniční reakce na incident. 

Citovalo především renomované zahraniční zdroje ze Západu – britské The Times a The Daily 

Telegraph, americký The Washington Post a další. Informoval také o celosvětových projevech 

soustrasti do Libye a Egypta (odkud pocházelo mnoho obětí); většinou byly zmíněny 

kondolence zástupců zemí východního bloku.  

Není překvapivé, že nejostřejší reakce pocházely právě z arabských zemí a zemí 

východního bloku: „Izrael nenechal nikoho na pochybách, že barbarský zločin byl vykonán 

s podporou izraelské vlády, prohlásil v neděli k sestřelení libyjského dopravního letadla 

egyptský vládní mluvčí.“386 Zástupci mezinárodních organizací volili umírněnější rétoriku a 

vedle odsouzení incidentu volali i po řádném objasnění: „Generální ředitel Mezinárodního 

sdružení pro leteckou dopravu K. Hammarskjöld se vyslovil pro vytvoření mezinárodní komise 
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k vyšetření zločinu. Zdůraznil, že nic nemůže ospravedlnit násilný vojenský zákrok proti 

dopravnímu letadlu, i když se pohybuje v oblasti vojenských nepokojů.“387 

Deník přinášel i faktické informace. Upřesňoval vývoj počtu obětí a věnoval se zveřejnění 

záznamu komunikace letadla s řídicí věží. „V Káhiře si mohli zahraniční novináři 

vyposlechnout magnetofonový záznam rozhovoru pilota s kontrolní věží káhirského letiště, 

který jasně prokázal, že stíhačky začaly střílet na letadlo bez jakéhokoli předchozího 

varování.“388 Další zprávy informovaly o dalším pohybu izraelských stíhaček kolem dalšího 

civilního libyjského letadla a informovaly o výzvě k leteckému bojkotu Izraele.389  

Později deník zařadil sestřel libyjského letadla do stejné kategorie izraelské agrese jako 

vojenské operace proti sousedním arabským státům. Zpravodajské pokrytí ve sledovaném 

období končilo informací, že ačkoli izraelský útok odsoudila většina států i Mezinárodní 

organizace pro civilní letectví ICAO, americký prezident Nixon „ujistil, že USA budou 

pokračovat ve vojenské podpoře Izraele.“390  

I v tomto případě bylo hlavním motivem hledání, respektive obviňování viníka tragédie. 

Za viníka nebyly označovány konkrétní instituce či osoby (vojenští velitelé, kteří dali 

k sestřelu rozkaz, nebo piloti obou stíhaček), ale rovnou celý stát Izrael. Uplatňoval se tedy 

princip kolektivní viny. Symbolicky z ní byla vyňata pouze komunistická strana Izraele: 

„Agresivní akce izraelských jednotek proti sousedním arabským zemím a sestřelení libyjského 

letadla, v jehož troskách zahynulo přes sto lidí, jsou výrazem arogantní bezohlednosti 

k lidským životům, praví se v pátečním prohlášení politického byra ÚV KS Izraele.“391 

Rudé právo nepřipouštělo možnost tragické chyby na straně Izraele, incident naopak 

prezentovalo jako „masovou vraždu“, tedy jako úmyslný čin. Izraelská snaha hájit se byla 

prezentována jako lhaní, rozhodnutí odškodnit rodiny obětí jako pokus „zakrýt krvavý 

zločin392.“ Deník částečně využil jako aktéry i oběti – zdůraznil, že několik přeživších je 

v kritickém stavu. V těsné blízkosti jedné ze zpráv byla otištěna fotografie těžko 

rozeznatelných trosek s popisem „desítky mrtvých mužů, žen a dětí“, což evokovalo dojem, 

že se jedná o snímek trosek a obětí letecké katastrofy. Snímek však byl pořízen po útoku 

Izraelců na libanonský a palestinský tábor. 
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V průběhu informování o incidentu byly zmíněny i Spojené státy v roli pragmatického 

až proradného aktéra – podvodníka, který sice na straně jedné odsoudil izraelský sestřel, 

na straně druhé však stále projevuje podporu Izraeli v jeho konfliktu s arabskými sousedy. 

Deník však upozorňuje, že „konečné rozhodnutí o postoji Spojených států k situaci 

na Středním východě je v rukou amerických monopolů a není pochyb o tom, pro koho by 

se rozhodly naftové zájmy, kdyby měly na vybranou mezi přístupem k arabské naftě nebo 

Tel Avivem.“393  

 

5.2.9b Sestřel letu Korean Airlines 902 Sověty, 1978 

K dalšímu sestřelu civilního letadla došlo o pět let později, 20. 4. 1978. Jihokorejské 

letadlo na cestě z Paříže do Soulu kvůli navigační chybě posádky a kvůli nestandardnímu 

fungování přístrojů v blízkosti severního magnetického pólu vlétlo nad sovětské území. 

Sověti k němu vyslali dvě stíhačky. Jejich piloti zjistili, že se jedná o letoun Boeing 707, jehož 

armádní verze RC-135 se používala k tankování za letu a také ke sledovacím účelům. Nejprve 

kvůli noční tmě nedokázali přesně rozpoznat znaky a barvy letounu a zmínili se, že jde možná 

o stroj s javorovým listem, což by poukazovalo na Kanadu, respektive NATO.  

Korejská posádka se podle pozdější výpovědi snažila se stíhači komunikovat, zpomalila, 

rozsvítila poziční světla a dávala najevo, že bude stíhačky následovat k nouzovému přistání. 

„Podle pozdějších amerických rozborů mezi jejich piloty a vojenským velením probíhala 

horečná komunikace. Piloti suchojů přesvědčovali velitele, že se jedná o civilní, nikoli vojenský 

letoun. Velení však trvalo na tom, že stíhačky mají zahájit palbu na narušitele.“394  

Ve chvíli, kdy letoun začal mírně měnit směr a stáčet se směrem k Finsku, Sověti 

definitivně rozhodli o sestřelu. Velitel akce vypálil dvě rakety, jedna letoun minula, druhá jej 

však vážně poškodila. Při zásahu zemřeli dva cestující. Letadlo sklesalo do mraků a stíhači jej 

ztratili z dohledu. Naštěstí však zůstalo řiditelné a piloti jej po několika desítkách minut 

dokázali dostat na zem, když našli vhodnou nouzovou přistávací plochu – zamrzlé jezero 

Korpijärvi na poloostrově Kola. Nouzové přistání se podařilo a všichni na palubě přežili; 

sestřel si tedy vyžádal pouze dvě oběti, které zemřely při zásahu letounu raketou.  
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Sověti odvezli zachráněné cestující do bezpečí a členy posádky k výslechu. Všichni 

se nakonec vrátili do Jižní Koreje. Piloti uznali chybu (ohledně navigace i pozdější komunikace 

se stíhači) a SSSR se omluvili. Incident měl následky i na sovětské straně: „Několik osob 

ze sovětského letectva bylo za incident potrestáno – nikoli proto, že sestřelili civilní letoun, ale 

proto, že několik hodin nepozorovaně letěl nad sovětským územím. Podle některých 

domněnek to vedlo ke zpřísnění ochrany sovětského vzdušného prostoru a později také 

k tvrdému zásahu proti letu KAL 007, který byl sestřelen v roce 1983.“395 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo tuto událost vůbec nepokrylo. V obsahové analýze byla ponechána kvůli 

komparaci s párovou událostí. 

 

Komparace pokrytí páru událostí 

V případě sestřelu civilního korejského letadla Sověty nebyla o incidentu otištěna ani 

jedna zpráva. Sestřel libyjského letadla Izraelem vzbudil obrovskou pozornost a Rudé právo 

mu věnovalo velký prostor (v tomto výzkumu se jedná o první případ, kdy bylo kvůli velmi 

intenzivnímu pokrytí rozšířeno sledované obdobní na 15 dní). Izraelský zásah tehdy odsoudil 

celý svět, země východního bloku však používaly vyhrocenou rétoriku a hovořily o „masové 

vraždě“, „neslýchané brutalitě“ nebo „otřesném zločinu“. Izraelské snahy o vysvětlení 

tragédie byly označeny za „vysmívání“, rozhodnutí o vyplacení odškodného za „pokus zakrýt 

krvavý zločin“. Sestřel libyjského letadla byl dáván do stejné kategorie projevů izraelské 

agrese jako vojenské operace proti sousedním arabským státům.  

Je faktem, že obě nehody měly nesrovnatelné následky na lidských životech. To však 

bylo spíše vlivem štěstí a náhody; korejské letadlo nebylo tolik poškozeno a posádka našla 

vhodnou přistávací plochu, zatímco libyjské letadlo muselo urychleně přistát kvůli požáru 

a přistávalo v problematickém terénu. Okolnosti však byly u obou událostí podobné. Libyjské 

letadlo se nedopatřením pohybovalo nad okupovanou zónou, kde panovalo velké napětí, 

a bylo podezíráno z terorismu; korejské se dostalo nad území SSSR a bylo podezíráno 

ze špionáže. Jedna z nehod však byla rozsáhle prezentována jako „vražda“ a další projev 

izraelské agrese, zatímco o druhé se vůbec neinformovalo.  
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5.2.10a Letecká srážka u Nantes, Francie, 1973  

Ke srážce dvou španělských letadel u francouzského města Nantes došlo 5. 3. 1973. 

Jedním byl letoun DC-9 společnosti Iberia, letící z Palma de Mallorca do Londýna, druhým 

Convair CV-990 společnosti Spantax letící z Madridu do Londýna. Oba letouny tedy mířily 

do téže destinace, byly navedeny do téže výšky a jejich trasy se setkávaly právě nad 

radiomajákem u Nantes. Řízení letového provozu dalo oběma letadlům instrukce tak, 

aby nad radiomaják přilétla postupně s osmiminutovým odstupem. Posádka Convairu však 

zjistila, že je příliš blízko a stanovený čas nedokáže dodržet; požádala proto o povolení 

kroužit, aby nad majákem prolétla ve stanovený čas. Středisko řízení však na jeho žádost 

neodpovídalo (letoun byl na hranici dvou sektorů a měl přeladit na sousední středisko, 

což však neučinil patrně kvůli přeslechnutí). Piloti se tedy bez svolení střediska řízení rozhodli 

udělat několik okruhů, aby vyčkali do času, kdy měli přeletět maják. Ve chvíli, kdy před 

radiomajákem Nantes začali provádět první zatáčku, přiblížilo se letadlo DC-9, které mělo 

proletět před nimi, a oba letouny se srazily. Convair přišel o kus levého křídla, ale posádce 

se podařilo nouzově přistát. Větší letoun DC-9 se zřítil a na jeho palubě zemřelo 68 osob.396  

Ve Francii už několik dní probíhala stávka řídicích letového provozu. Zajistit provoz nad 

Francií mělo vojenské řízení letového provozu, které však pracovalo podle jiných zvyklostí 

než řízení civilní – obvykle totiž nepracovalo s tak velkým objemem letů a nemělo dostatek 

zkušeností. Vyšetřování odhalilo několik zásadních problémů. První a základní chyba, která 

vůbec umožnila vznik celé situace, byla na straně řídícího střediska, které se rozhodlo lety 

oddělit pouze časovým odstupem, nikoli výškově. „Toto řešení (...) vyžadovalo zároveň 

perfektní navigaci ze strany letu BX 400 (Convair), plné radarové pokrytí a také 

bezproblémové komunikační vybavení. Ani jedna z těchto podmínek nebyla dodržena.“397  

Vážné chyby se dopustila také posádka Convairu, když se rozhodla zahájit vyčkávací 

manévr bez schválení řídícím střediskem. Na obou stranách také byly problémy 

v komunikaci, které ještě zhoršilo špatné pokrytí na hranicích dvou středisek řízení.398 
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Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo se události věnovalo poměrně intenzivně – informovalo o ní v pěti z osmi 

sledovaných dnů. Informace se objevovaly zejména na stránkách zahraničního zpravodajství, 

informace o samotné nehodě však vyšla na titulní straně. Nebyly zveřejněny žádné 

fotografie. Důvodem intenzivního zpravodajského pokrytí však nebyla jen samotná letecká 

nehoda, ale především probíhající stávka civilních řídicích letového provozu. Deník o ní 

informoval už před nehodou a po nehodě přinášel další informace o pokračování stávky 

a zejména o reakcích evropských leteckých společností na nebezpečnou situaci. 

Zpravodajské pokrytí lze označit za kvalitní a nepříliš poznamenané ideologickými vlivy. 

Informace zveřejněné bezprostředně po nehodě odpovídaly skutečnosti a událost byla 

správně dána do souvislosti se stávkou civilních leteckých dispečerů. Poté se deník věnoval 

obecně otázce bezpečnosti leteckého provozu nad Francií a informoval, že naprostá většina 

evropských aerolinek (včetně ČSA) ruší lety z a do Francie, případně odklání trasy tak, 

aby přes francouzské území vůbec nevedly.399 Deník informoval, že na velkých pařížských 

letištích byly po nehodě odbaveny pouze jednotlivé lety, zatímco jindy se počty letů pohybují 

ve stovkách. 

Deník informoval o ústupku ministerstva dopravy, které bylo nakonec donuceno se 

stávkujícími dispečery jednat, ale do konce sledovaného období stávka ukončena nebyla. 

Událost tedy byla zasazena do kontextu dlouhodobého problému, který se ani po nečekané 

eskalaci po katastrofě nepovedlo vyřešit. Deník naznačoval, že to z velké části bylo kvůli 

neústupnosti francouzských úřadů. „Propukl vlastně konflikt s ministerstvem dopravy. 

To furiantsky odmítlo jednat pro údajné porušení platného postupu pro řešení pracovních 

sporů, jenž u této kategorie vylučuje stávku. Ministerstvo operativně nahradilo civilní 

dispečery vojáky a pan ministr si v televizi spokojeně mnul ruce nad svou ‚tvrdou‘ odpovědí 

stávkujícím.“400  

Zpravodajské pokrytí bylo sice relativně rozsáhlé, ale většinou se drželo stručného 

agenturního zpravodajského stylu se strohými, emoce nebudícími titulky (samotná nehoda 

byla označena jako „srážka letadel“). Deník se až na výjimky (např. kladně hodnocený pilot 

poškozeného Convairu, který s letadlem dokázal přistát a zachránit tak 99 životů) nezmiňoval 

o jednotlivých aktérech, hovořil pouze o kolektivech.  

                                                      
399 ČTK. Bojkot francouzských letišť. Rudé právo, 7. 3. 1973, s. 7. 
400 (AV). Chaos v letecké dopravě ve Francii. Rudé právo, 9. 3. 1973, s. 7. 
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5.2.10b Letecká srážka u Záhřebu, Jugoslávie, 1976 

K nehodě s tragičtějšími následky, kterou také zavinili přetížení řídící letového provozu, 

došlo o tři roky později, 10. 9. 1976. Nad Záhřebem se v té době křižovalo několik leteckých 

linek a jednalo se o druhou nejrušnější leteckou křižovatku světa.401  

Zářijového rána mířily nad Záhřeb dva letouny: Hawker Siddeley Trident na lince British 

Airways z Londýna do Istanbulu a DC-9 jugoslávských aeroliní Inex Adria Aviopromet, který 

dopravoval německé turisty ze Splitu do Kolína nad Rýnem. Přelétající Trident měl 

přidělenou letovou hladinu 330 (cca 11,2 km) a stoupající DC-9 požádal o hladinu 350.  

Stoupající letadlo měl na starosti dispečer prostředního sektoru402 a než mu dal 

povolení, musel ověřit u kolegy, který řídil horní sektor, že letadlo přijme a přebere. Dispečer 

horního sektoru však byl zaneprázdněn a na kolegu pouze mávl, což dispečer prostředního 

sektoru pochopil jako souhlas, stoupání povolil a letadlo mu předal. Letadlo se dispečerům 

přihlásilo, když prostoupalo hladinu 325. Dostalo instrukce, aby tuto výšku udrželo, protože 

na hladině 335 je jiný let. Let British Airways však nebyl na hladině 335, ale 330. Letoun 

jugoslávských aerolinií, který instrukce dispečera pochopil tak, že má držet hladinu 330, se 

s ním v dalších sekundách střetl.403 Křídlo DC-9 se zaťalo do kokpitu Tridentu a oba letouny 

se zřítily k zemi. Pád z výšky 11 km nepřežil nikdo ze 176 osob na palubě obou strojů.404 V té 

době se jednalo o třetí nejhorší leteckou nehodu v historii.405 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o události otisklo jedinou zprávu, čerpající ze servisu agentury ČTK. Krátká 

zpráva psaná stručným „agenturním“ zpravodajským stylem nesla titulek „Letecké neštěstí 

u Záhřeba“. Vyšla den po nehodě a objevila se na titulní straně listu. Informovala o tom, 

že došlo k srážce, o tom, o jaká letadla a jaké linky šlo, a také kolik obětí si nehoda vyžádala. 

Zpráva se nezmiňovala o možném zavinění. Zakončena byla informací o tom, 

že československý premiér zaslal do Jugoslávie telegram s projevy soustrasti.406 

                                                      
401 TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. s. 120-121. 
402 Sektory se v řízení letového provozu označují „patra“ vzdušného prostoru, z nichž každé má na starosti jiný 
řídící. Podle intenzity provozu se sektory otevírají či ruší tak, aby nedocházelo k přetížení jednotlivých řídících.    
403 ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-
safety.net/database/record.php?id=19760910-0. Cit. dne 22. 8. 2017. 
404 TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. s. 122. 
405 ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-
safety.net/database/record.php?id=19760910-0. Cit. dne 22. 8. 2017. 
406 (ČTK). Letecké neštěstí u Záhřeba. Rudé právo, 11. 9. 1976, s. 1. 
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Komparace pokrytí páru událostí 

Letecká srážka nad Francií v roce 1973 byla pokryta rozsáhleji více než podobná událost 

nad Jugoslávií v roce 1976, a to i přesto, že jugoslávská srážka měla mnohem horší následky. 

Srážka nad Francií byla zasazena do širšího kontextu – předcházelo jí vypuknutí stávky 

řídících letového provozu a jejich dočasné nahrazení vojenskými řídícími, a když se zdálo, 

že se stávka zdá být zvládnuta, došlo k tragédii. Následovaly reakce francouzských 

i evropských leteckých společností, které nad Francií odmítly létat kvůli riziku 

a nespolehlivosti služeb poskytovaných tamními letišti a dispečery. Po mezinárodní „ostudě“ 

došlo na jednání státu se stávkujícími dispečery, což Rudé právo komentovalo poněkud jízlivě 

a naznačovalo, že neochota státu jednat hned se na vzniku nehody podepsala; je tedy patrné 

mírně kritické vyznění. Široce prezentovanému příběhu chyběl „šťastný konec“ – informace 

o dohodě, ukončení stávky a obnovení provozu se do tisku ve sledovaném období nedostaly.  

V případě nehody nad Jugoslávií byla otištěna jen jedna stručná agenturní zpráva, která 

stroze informovala o nehodě a jejích následcích. Byla však připojena zmínka o kondolencích 

Československa, což naznačovalo určité sympatie k jugoslávskému režimu a lidu. Po nehodě 

ve Francii žádné informace o československé soustrasti prezentovány nebyly. 

 

5.2.11 Letecká „srážka století“ na Tenerife, Španělsko, 1977 

K nejtragičtější letecké nehodě všech dob došlo 27. března 1977 na letišti Los Rodeos 

na Tenerife, když se na dráze srazily dva obří letouny Boeing B-747. K nehodě vedl dlouhý 

řetězec událostí, který začal po poledni téhož dne, když na letišti na sousedním ostrově Las 

Palmas explodovala v terminálu bomba, letiště bylo evakuováno a lety byly odkloněny 

na sousední Tenerife. Tamní letiště Los Rodeos s jedinou vzletovou a přistávací dráhou však 

nebylo na větší provoz připravené (nebylo například vybaveno pozemním radarem, který 

sleduje přesnou polohu letadel na drahách) a letadla se brzy začala hromadit na zemi. Na Los 

Rodeos se tak neplánovaně ocitly i dva velkokapacitní letouny B-747, jeden patřící 

nizozemským aeroliniím KLM, druhý americké společnosti Pan American. Když bylo 

v 15 hodin letiště na Las Palmas znovu otevřeno, posádky chtěly z Los Rodeos co nejrychleji 

odletět. K tomu se začalo zhoršovat počasí.407 

                                                      
407 TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. s. 118. 
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Asi nejvíce na odlet spěchal velitel nizozemského letounu Van Zanten. Byl to velice 

zkušený pilot, šéfinstruktor výcviku na B-747 u KLM a marketingová tvář společnosti. 

Své letadlo nechal během čekání natankovat palivem, aby se už nemusel zdržovat na Las 

Palmas.  

Po 17. hodně dostal nizozemský letoun pokyn přejet po ranveji, otočit se a vyčkávat tam 

na povolení ke vzletu. Za ním pojížděl druhý boeing společnosti Pan American. Ten měl 

z ranveje vyjet spojkou C-3 (viz obrázek) a uvolnit tak dráhu ke vzletu letounu KLM. Jenže 

piloti Pan American v mlze výjezd minuli a rozhodli se vyjet až spojkou C-4. V té chvíli se proti 

nim vyřítil startující letoun KLM. Ten krátce předtím dostal od řídicí věže povolení k odletu 

(tzv. traťové povolení), ale měl vyčkávat, dokud ho řídící nezavolá znovu a nedá mu povolení 

ke vzletu. Kapitán Van Zanten však obě instrukce patrně zaměnil a dal pokyn, aby se těžce 

naložený stroj rozjel ke vzletu. Jeden z členů posádky se kapitána zeptal, zda „je ten Pan 

American pryč“; kapitán klidně odsouhlasil, že ano.408 Letoun Pan Am byl přitom stále na 

dráze a právě najížděl na výjezd.  

 

 
Obrázek 4 - Schéma nehody na Tenerife. Zdroj: BusinessInsider.com / AP409 

 

                                                      
408 JEDICK, Rocky ‚Apollo‘.TENERIFE DISASTER - 27 MARCH 1977. In: GoFlightMedicine.com [online], 11. 10. 
2014. Dostupné online: http://goflightmedicine.com/tenerife-disaster/. Cit. dne 23. 8. 2017. 
409 SMITH, Patrick. How a tiny Spanish island became the setting for the deadliest plane crash ever. In: 
BusinessInsider.com [online], 27. 3. 2017. Dostupné online: http://www.businessinsider.com/deadliest-plane-
crash-history-pan-am-klm-tenerife-2017-3. Staž. dne 23. 8. 2017.  
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Posádky letadel se kvůli mlze uviděly až v poslední chvíli na vzdálenost asi 700 metrů, 

deset sekund před střetem. Hlasový záznamník v kabině Pan American zachytil rozhovor 

kapitána a druhého pilota: „Támhle je! Podívej se, ten zatracený parchant jede na nás!“ – 

„Dělej, dělej, vypadni!“410 Piloti obou strojů se ještě snažili srážce zabránit. Pan American 

se pokusil urychlit výjezd z dráhy a posádka vzlétajícího KLM se pokusila letoun zvednout 

a překážku přeletět, ale naložený a plně natankovaný stroj se zvedal příliš pomalu a nenabral 

potřebnou výšku.411 Oba letouny se srazily, KLM svými motory rozdrtil trup amerického 

stroje, dopadl na zem a dál klouzal, než se půl kilometru od místa srážky zastavil 

a explodoval. Nikdo z 248 lidí v nizozemském stroji nepřežil. Letoun Pan Am se rozlomil 

a také explodoval, ale 61 osobám z celkem 396 se podařilo zachránit. Celkem si srážka 

vyžádala 583 obětí. 

Za příčinu nehody byla označena chyba kapitána letounu KLM. Svůj vliv však sehrály 

i další faktory – nedostatečné pozemní i personální vybavení letiště Los Rodeos (absence 

pozemního radaru a rádio, v němž se při vysílání více stanic navzájem rušilo a nebylo jim 

rozumět), a také nepřesná letecká frazeologie, která umožnila vznik nedorozumění. Pilot 

totiž v šumu a zmatku zaměnil traťové povolení „you are cleared to the Papa beacon“ 

(„máte povolení k odletu na maják Papa“) či „stand by for take-off, I will call you“ (vyčkávejte 

na vzlet, zavolám vás“), s výrazem „cleared for take-off“ (vzlet povolen). Následovala 

mezinárodní úprava letecké frazeologie, která měla riziko podobných nedorozumění 

odstranit. Podle současných předpisů je výraz „take-off“ (vzlet) možné použít pouze 

při vydání a zrušení povolení ke vzletu, nikdy jindy: 

 

 
Obrázek 5 - Současná letecká frazeologie - vzlet.412 
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Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o nehodě na Tenerife informovalo ve čtyřech z osmi sledovaných dnů. 

Zprávy se vždy objevily na stránce se zahraničním zpravodajstvím. Jednou byla otištěna velká 

fotografie s několikařádkovým popiskem. Všechny zprávy byly převzaty ze servisu ČTK 

a o události informovaly pouze několika větami a velmi stručně. V titulcích se opakovaně 

objevoval expresivní výraz „letecká katastrofa“, který však v případě podobné události lze 

označit za zcela přiměřený. 

První zpráva přinesla informaci o nehodě, nastínila její průběh (nesprávně) a informovala 

o dosavadním počtu obětí. V dalších dnech deník počty obětí aktualizoval. První zprávy byly 

nepřesné a nepřinášely úplné či správné informace. V největším rozporu se skutečností byla 

informace, že „ke srážce došlo, když letoun holandské společnosti KLM právě startoval 

a letoun americké společnosti Panam v mlze přistával.“413  Ke srážce však došlo ve chvíli, 

kdy letoun Pan Am pojížděl po dráze a připravoval se také ke vzletu. Vzhledem k tomu, 

že k nehodě došlo po 17. hodině předchozího dne a zpráva se patrně zpracovávala 

„na poslední chvíli“, je to však pochopitelné. Nepřesnosti zcela jistě byly i v prvních 

agenturních zprávách, protože situace po nehodě byla zcela nepřehledná a informace se 

rychle měnily. 

Za určitý nedostatek lze považovat to, že v prvních dvou zprávách byly oba letouny 

specifikovány pouze jako „Jumbo Jet“, což je sice neoficiální přezdívka, dobře známá mezi 

odborníky a leteckými příznivci, ale pro odborníka může působit hovorově a pro běžného 

čtenáře nemusí být zcela srozumitelná. Vhodnější by bylo určit letouny jako Boeing 747. 

V závěru pokrytí byla zveřejněna i první předběžná informace o zavinění: „Vinu 

za největší leteckou katastrofu v dějinách nese pilot Boeingu 747 holandské letecké 

společnosti KLM. Uvedli to v úterý představitelé španělských a holandských úřadů. Začal 

najíždět na startovací dráhu, aniž vyčkal definitivního svolení kontrolní věže.“414 Tato 

informace zcela odpovídá závěrům vyšetřování. Jedinou výslovně zmiňovanou osobou, která 

byla prezentována v určité roli, byl tedy kapitán letounu KLM v pozici viníka. 

Rudé právo o srážce na Tenerife informovalo velice stručně a stroze, což je vzhledem 

k rozsahu tragédie poněkud překvapující. Nebyly vysvětleny další okolnosti nehody a nebylo 

zmíněno, že se jedná už o několikátou vážnou leteckou srážku v posledních letech 
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(v Československu dokonce na začátku roku 1977 došlo k podobnému incidentu, který však 

díky pohotovosti pilotů a štěstí skončil bez obětí na životech). Ve zpravodajském pokrytí 

se neobjevily žádné ideologické vlivy, nebyla zpochybňována bezpečnost letectví 

v konkrétních západních zemích či u konkrétních leteckých společností. 

 

Období 1980-1989 

80. léta, zejména jejich druhá polovina, přinesla další výraznou změnu ve způsobu 

zpravodajského pokrytí technogenních havárií. Na základě pilotního výzkumu prošlo do 

podrobné kvalitativní analýzy 10 z 11 vzorků. Informační pokrytí bylo mnohdy velice rozsáhlé 

– u několika událostí jsem rozšířila sledované období kvalitativní analýzy na 15 dní, protože 

základní období 8 dnů nebylo dostačující. 

Informovalo se o širokém spektru události včetně těch, k nimž došlo ve východním bloku 

včetně SSSR. V analyzovaném vzorku najdeme události z téměř všech dosud zmíněných 

technických odvětví – informovalo se o haváriích v průmyslu, energetice, kosmonautice, 

železniční, námořní i letecké dopravě. Oproti dřívějším obdobím je zde velký podíl 

samostatných, rozsáhlých „nepárových“ událostí: 7 z 10 vzorků.  

 

5.2.12a Nehoda sovětské lodi Alexander Suvorov, SSSR, 1983 

K nehodě výletního parníku Alexander Suvorov došlo při plavbě po řece Volze nedělního 

večera 5. června 1983. Loď s odhadovanou kapacitou až 400 cestujících mířila z Rostova na 

Donu do Moskvy, když u města Uljanovsk narazila do mostu. Loď se kvůli chybě posádky 

nedržela správného kurzu a netrefila se do prostředního mostního oblouku, kterým lodě 

běžně projížděly. Podle některých informací personál u mostu věděl, že loď je mimo kurs 

a volal posádku rádiem a později i vypálil varovné světlice, ale posádka nereagovala. Při 

nárazu došlo ke zničení horní paluby, kde zrovna velká část cestující v kině sledovala film.415 

Nehoda si vyžádala nejméně 100 obětí, některé odhady však hovořily až o 170 mrtvých.416  
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http://www.nytimes.com/1983/07/28/world/crew-is-found-at-fault-in-volga-boat-disaster.html?mcubz=0
http://www.nytimes.com/1983/06/08/world/more-than-100-died-in-volga-boat-crash-soviet-official-says.html?mcubz=0
http://www.nytimes.com/1983/06/08/world/more-than-100-died-in-volga-boat-crash-soviet-official-says.html?mcubz=0
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Z nehody byli později obviněni lodní důstojníci, kteří „porušili nespecifikovaná pravidla 

provozu říčních lodí, a také pravidla navigace lodí plujících po vnitrozemských vodních 

cestách. (...) Podle neoficiálních zdrojů členové posádky během plavby pili.“417  

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo otisklo jednu krátkou zprávu věnovanou nehodě parníku Alexander Suvorov 

v sekci 24 hodin v zahraničí. Uvedlo, že došlo ke ztrátám na životech, ale blíže počet obětí 

nespecifikovalo ani neinformovalo o průběhu nehody. Přinesla však informaci o ustavení 

vyšetřovací vládní komise. 

 

 

5.2.12b Nehoda britského trajektu Herald of Free Enterprise, Belgie, 1987 

K nehodě britského trajektu došlo u belgického přístavu Zeebrugge večer 6. března 

1987. Kapitán lodi spěchal s vyplutím a „vzhledem k vysokému přílivu byl nucen napustit 

zátěžové komory 250 tunami vody. Odjezd se tím zdržel a po najetí 36 kamionů a stovky 

automobilů je posádka neměla čas podle předpisu řádně připoutat. Dokonce ještě ani nebyla 

uzavřena obrovská záďová vrata, když kapitán nařídil odrazit.“418 Po vyplutí se do lodi 

otevřenými vraty dostala voda a smetla nepřipoutaná vozidla na jednu stranu lodi, ta se 

naklonila a převrátila. Zcela se nepotopila jen díky tomu, že byla na mělčině. Vše proběhlo 

velice rychle – loď ani nestihla vyslat tísňový signál. Protože nehodu pozorovali dělníci 

z nedalekého přístavu, dorazila brzy na místo pomoc a podařilo se zachránit většinu z 544 

cestujících, 135 osob však zahynulo. Ze zavinění nehody byl obviněn kapitán a také mladý 

námořník, odpovědný za zavírání vrat na autopalubu. „Zjistilo se, že se tento mladý muž před 

vyplutím zamkl do své kabiny a usnul. Společnost Thorensen musela obrovským odškodným 

zaplatit za to, že přes upozornění inspektora nebyl na velitelský panel vyveden signál o 

uzavření vrat.“419 

                                                      
417 BURNS, John F. Crew Is Found At Fault In Volga Boat Disaster. New York Times, 28. 7. 1983. Dostupné online: 
http://www.nytimes.com/1983/07/28/world/crew-is-found-at-fault-in-volga-boat-disaster.html?mcubz=0. 
Cit. dne 23. 8. 2017. 
418 TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. s. 40. 
419 TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. s. 41-42. 

http://www.nytimes.com/1983/07/28/world/crew-is-found-at-fault-in-volga-boat-disaster.html?mcubz=0
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Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Nehoda trajektu Herald of Free Enterprise byla v Rudém právu pokryta poměrně 

rozsáhle – informovalo se o ní v pěti z osmi dnů. Deník přinesl poměrně rozsáhlé materiály 

informující o průběhu nehody a vyprošťovacích prací a také dvě fotografie.  

Zpravodajské pokrytí lze označit za velmi kvalitní. Deník čerpal ze servisu agentury ČTK. 

Hlavními motivy zpravodajství byl průběh záchranných prací (hledání a vyprošťování 

přeživších, později likvidace nebezpečného odpadu, který byl na lodi převážen, 

a vyprošťování samotného trajektu), hledání viníků tragédie a reakce elit a veřejnosti. Deník 

popsal průběh a následky nehody a průběžně upřesňoval informace o počtu obětí 

a pohřešovaných, přičemž vysvětlil, proč se čísla tak výrazně mění a jak je možné, že není 

znám přesný počet cestujících (společnost neevidovala všechny cestující, například malé 

děti). Ke konci sledovaného období deník informoval o plánech na vyproštění lodi, její odtah 

do doků a další vyšetřování příčin nehody. Věnoval se také reakcím veřejnosti i politických 

činitelů: informoval, že na místo dorazil belgický královský pár, britská premiérka 

Thatcherová nebo členové belgické vlády, kteří se podíleli na řízení záchranných prací.420 

Deník také informoval o soustrasti, kterou premiérce Thatcherové adresovala rada ministrů 

SSSR.421  

Oproti zpravodajskému pokrytí dřívějších nehod je zde patrný zvýšený zájem o jedince, 

které nehoda zasáhla – deník prezentoval oběti, zachránce a hrdiny, hovořil ale také 

o možných vinících. Deník přinesl přímá svědectví zachráněných cestujících: „‚Seděli jsme 

v kavárně, náhle se začaly třást stolky, padat talíře a ozvaly se výkřiky hrůzy. Zhaslo světlo, 

během několika sekund se loď naklonila a dovnitř se nahrnula voda,‘ vypráví 35letá 

Angličanka, cestující v trajektu.“422 Zprostředkovávaly se i zkušenosti záchranářů s obětavostí 

a hrdinstvím cestujících: „Jeden ze záchranářů popisoval, že na dolní palubě viděl čtyři muže, 

jak se střídají, aby udrželi nad vodou starou paní.“423 

Výrazným motivem bylo hledání příčiny havárie, potažmo viníka. Jako jedna z prvních 

možných příčin bylo uvedeno nedovření vrat na hlavní palubu, což se nakonec ukázalo být 

pravdou. Dále deník informoval o možnosti, že loď najela na překážku; tuto možnost však 

vzápětí vyvrátil – na trupu nebylo nalezeno poškození a v místě havárie byla dostatečná 

                                                      
420 (ČTK). Největší poválečné neštěstí v kanálu La Manche. Rudé právo, 9. 3. 1987, s. 6. 
421 (ČTK). Vyprošťování trajektu. Rudé právo, 10. 3. 1987, s. 7. 
422 (ČTK). Největší poválečné neštěstí v kanálu La Manche. Rudé právo, 9. 3. 1987, s. 6. 
423 (ČTK). Největší poválečné neštěstí v kanálu La Manche. Rudé právo, 9. 3. 1987, s. 6. 
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hloubka. Dále bylo uvedeno, že „z výpovědi členů posádky nelze vyvodit závěr, že by loď před 

havárií narazila na nějakou překážku. To je v rozporu s tím, co ve čtvrtek prohlásil kapitán 

lodi.“424 Deník tedy poukázal na možnost, že kapitán plavidla vypovídal nepřesně 

či nepravdivě. Nesnažil se však poukazovat přímo na jeho vinu. Podobně bylo zmíněn i fakt, 

že britské trajekty nejsou vybaveny systémem signalizace nedovřených dveří, opět však bez 

poukazu na konkrétní selhání. 

Zpravodajské pokrytí nehody trajektu Herald of Free Enterprise lze označit za kvalitní. 

Deník přinášel aktuální informace z různých zdrojů (citoval britské, belgické i nizozemské 

zdroje), pracoval s úředními prohlášeními i výpověďmi svědků havárie, informoval o průběhu 

záchranných a vyprošťovacích prací, poukazoval na možné příčiny nehody a informoval 

o postoji veřejnosti i státních činitelů. Uvedené informace odpovídají faktům, která nakonec 

přineslo vyšetřování. Zpravodajské pokrytí neneslo znatelné vlivy vládnoucí ideologie. 

Za zmínku stojí fakt, že deník informoval o soustrastném telegramu pro britskou premiérku – 

u předcházejících nehod, kdy byly zasaženy západní země, o podobných projevech soustrasti 

informováno nebylo.  

Komparace pokrytí páru událostí 

Nehoda výletní lodi Alexander Suvorov byla pokryta jen minimálně – jedinou krátkou 

zprávou, která pouze obecně informovala, že v Uljanovsku došlo k nehodě, a nepřinášela 

žádné bližší informace. Vzhledem k tomu, že deník The New York Times (citovaný 

v faktografické části kapitoly) však podrobnosti přinesl a čerpal přitom ze servisu agentury 

TASS, lze usuzovat, že podrobnější informace o nehodě byly dostupné. Československá 

média je však nezveřejnila. 

Nehoda trajektu Herald of Free Enterprise, k níž došlo o čtyři roky později v roce 1987, 

byla v Rudém právu pokryta rozsáhle a kvalitně. Deník přinášel široké spektrum informací, 

nepoznamenaných ideologickými vlivy. Došlo-li k otištění nepřesných informací (například 

o počtu osob na palubě trajektu), deník později zveřejnil, čím byly tyto nepřesnosti 

způsobeny. Pracoval s rozmanitými informačními zdroji ze zahraničí, citoval nejen instituce a 

jejich mluvčí, ale také svědky události z řad cestujících a záchranářů. Poukazoval na jejich 

odvahu až hrdinství. Deník přinesl také zcela nezvyklou informaci o projevech soustrasti 

zástupců SSSR britské premiérce.  

                                                      
424 (ČTK). Tragické důsledky havárie. Rudé právo, 14. 3. 1987, s. 7. 
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Obrovský rozdíl ve zpravodajském pokrytí události lze přisuzovat nejen dichotomii 

„událost v SSSR vs. událost na Západě“, ale především proměně společensko-politického 

klimatu a zahraničních vztahů. Vyplyne to z analýz pokrytí dalších událostí, například nehody 

sovětské lodi Admiral Nachimov v roce 1986. 

 

5.2.13a Sestřel letu Korean Airlines 007 Sověty, 1983 

K asi nejznámějšímu případu sestřelu civilního letadla došlo v noci z 31. srpna na 1. září 

1983. Stejně jako v roce 1978 šlo o letoun společnosti Korean Airlines, tentokrát o Boeing 

747 na lince z New Yorku do Soulu. První část letu proběhla normálně, ale po mezipřistání 

v aljašském Anchorage se letoun začal kvůli navigační chybě čím dál více odchylovat 

od správného kurzu – piloti neaktivovali automatický navigační mód INS, který letoun vede 

po určené trati, a po celou dobu letěli v kurzu 220°, který ručně nastavili po vzletu. „Letoun 

se do přiděleného letového koridoru nikdy nedostal. Obsluha pozemního radaru v Kenai 

zaměřila KAL 007 asi 28 minut po vzletu ve vzdálenosti kolem 10 kilometrů od plánované 

trasy. (...) Odchylka mezi plánovanou a skutečnou trasou letu rostla.“425 Piloti o odchylce 

od trasy nevěděli a řízení letového provozu to nemohlo zjistit – trasa vedla přes rozlehlé 

oblasti nad oceánem, které nebyly sledovány radarem.  

Letoun se měl správně pohybovat nad severním Pacifikem a v bezpečné vzdálenosti 

obletět hranice sovětského vzdušného prostoru. Jenže kvůli odchylce, která se stále 

zvětšovala, se ocitl mnohem východněji a blížil se nad poloostrov Kamčatka. Když jej přelétal, 

byl detekován sovětskou protivzdušnou obranou. Ta byla té noci ve stavu pohotovosti – 

Sověti hodlali odpálit balistickou raketu a Američané, kteří o tom byli informováni tajnými 

službami, poslali do vzduchu poblíž Kamčatky dva špionážní letouny RC-135.426 Šlo o  velké 

stroje osazené čtyřmi motory, podobně jako přilétající korejský Boeing 747.  

 

                                                      
425 PANCHARTEK, Radek. Na palubě je 269 lidí a všichni zemřou. Korejský Boeing 747 bude sestřelen. In: 
Technet.cz [online], 3. 9. 2013. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/sestrel-korejskeho-boeingu-747-kal-
007-du8-/vojenstvi.aspx?c=A130902_142835_vojenstvi_kuz. Cit. dne 23. 8. 2017. 
426 PANCHARTEK, Radek. Na palubě je 269 lidí a všichni zemřou. Korejský Boeing 747 bude sestřelen. In: 
Technet.cz [online], 3. 9. 2013. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/sestrel-korejskeho-boeingu-747-kal-
007-du8-/vojenstvi.aspx?c=A130902_142835_vojenstvi_kuz. Cit. dne 23. 8. 2017. 

http://technet.idnes.cz/sestrel-korejskeho-boeingu-747-kal-007-du8-/vojenstvi.aspx?c=A130902_142835_vojenstvi_kuz
http://technet.idnes.cz/sestrel-korejskeho-boeingu-747-kal-007-du8-/vojenstvi.aspx?c=A130902_142835_vojenstvi_kuz
http://technet.idnes.cz/sestrel-korejskeho-boeingu-747-kal-007-du8-/vojenstvi.aspx?c=A130902_142835_vojenstvi_kuz
http://technet.idnes.cz/sestrel-korejskeho-boeingu-747-kal-007-du8-/vojenstvi.aspx?c=A130902_142835_vojenstvi_kuz
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6 - Trasa letu KAL 007 - skutečná (plná čára) a plánovaná (tečkovaně).427 

 

Sověti k narušiteli poslali dvojici stíhaček. Piloti boeingu však o ničem nevěděli a 

pokračovali dál nezměněným kurzem, který je nyní vedl nad sovětský ostrov Sachalin. Stíhači 

je sledovali a snažili se letoun identifikovat, jenže ve tmě nedokázali rozpoznat znaky, stroj 

neodpovídal na radiové volání na mezinárodní nouzové frekvenci a nereagoval ani na 

vypálené signální střely.  

Na zemi probíhala horečná komunikace – Sověti byli přesvědčeni, že sledují americký 

bombardér nebo přinejmenším výzvědný letoun. Piloti stíhaček dostali pokyn 

neidentifikovatelné letadlo sestřelit, jakmile znovu překročí hranice sovětského vzdušného 

prostoru. V té době navázal korejský letoun spojení s tokijským řízením letového provozu 

a dostal pokyn stoupat. Stoupání pro dopravní letadlo znamená zpomalení, a to pro stíhače, 

kteří letoun sledovali, znamenalo problém – stíhačka nemůže letět tak nízkou rychlostí jako 

dopravní letoun. Sovětští generálové to tedy vyhodnotili jako manévr, při němž se letadlo 

pokusilo stíhačů zbavit, a vydali definitivní pokyn k palbě.  

                                                      
427 Let Korean Air 007. In: Wikipedia.org [online]. Dostupné online: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Let_Korean_Air_007. Staž. dne 23. 8. 2017. 
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Stíhačka Su-15 vypálila dvě rakety. Jedna z nich zasáhla trup letounu, druhá jej minula. 

Letoun se stočil na sever a stíhačům zmizel. Boeing byl i nadále částečně řiditelný a piloti se 

snažili o jeho záchranu, nakonec však letoun přešel do pádu do vývrtky a zřítil se do moře 

západně od Sachalinu. Zahynulo všech 269 osob na palubě. 428 

Sovětům se později podařilo nalézt v moři vrak letounu a vyzvednout obě černé skříňky, 

zapisovač hovoru v kabině i záznamník letových údajů. Zástupcům Jižní Koreji a Mezinárodní 

organizace pro civilní letectví je předali až začátkem 90. let. Záznamy potvrdily, že posádka si 

„svou chybu vůbec neuvědomovala, protože během nudného letu nad oceánem bylo 

na záznamníku komunikace v kokpitu jen běžné tlachání pilotů o všem možném.“429 

Pilot, který letoun sestřelil, je dodnes přesvědčen, že se jednalo o špionážní let. 

„Z přepisu je zřejmé, že pilot Su-15 viděl rozsvícená světla i blikající antikolizní majáčky. 

Později vypověděl, že si byl vědom, že jde o Boeing 747, protože viděl dvě řady světel. Jiný 

civilní letoun v té době neměl dvě paluby. O typu letounu velitelské stanoviště neinformoval, 

protože se na to neptali a všichni byli pod časovým tlakem.“430 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o sestřelu letu KAL 007 informovalo velice obsáhle. V základním období 

osmi dnů byla událost pokryta v sedmi dnech, v rozšířeném období 15 dnů ve 13 dnech. 

Jedná se tedy o vůbec nejrozsáhleji pokrytou událost v celé práci. Zveřejňovány byly velice 

rozsáhlé zprávy, ale také komentáře, výňatky ze zahraničního tisku a názory čtenářů.  

Celá událost byla prezentována jako narušení vzdušného prostoru SSSR a oprávněná 

reakce. Základními motivy prezentace bylo odsuzování narušení vzdušného prostoru, 

poukazování na to, že nemohlo jít o pouhý navigační omyl, obviňování USA ze zneužití 

civilního letadla ke špionážním účelům, z rozpoutávání „protisovětské hysterie“ a maření 

mírového úsilí. Tyto motivy se prolínaly celým obdobím 15 dnů a pokračovaly i po něm. 

Informace o samotném incidentu a jeho tragických důsledcích byly zveřejňovány 

postupně a s velkým zpožděním. První zprávy hovořily o neoprávněném narušení sovětského 

                                                      
428 PANCHARTEK, Radek. Přestaňte si s ním hrát! Sestřelte ho! Jak umíral let KAL 007. In: Technet.cz [online], 
5. 9. 2013. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/sestreleni-letu-kal-007-0ue-
/vojenstvi.aspx?c=A130904_151239_vojenstvi_mla. Cit. dne 23. 8. 2017. 
429 PANCHARTEK, Radek. Na palubě je 269 lidí a všichni zemřou. Korejský Boeing 747 bude sestřelen. In: 
Technet.cz [online], 3. 9. 2013. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/sestrel-korejskeho-boeingu-747-kal-
007-du8-/vojenstvi.aspx?c=A130902_142835_vojenstvi_kuz. Cit. dne 23. 8. 2017. 
430 PANCHARTEK, Radek. Přestaňte si s ním hrát! Sestřelte ho! Jak umíral let KAL 007. In: Technet.cz [online], 
5. 9. 2013. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/sestreleni-letu-kal-007-0ue-
/vojenstvi.aspx?c=A130904_151239_vojenstvi_mla. Cit. dne 23. 8. 2017. 
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vzdušného prostoru a vůbec nenaznačovaly, že došlo k sestřelu. „K letounu, který porušil 

vzdušný prostor SSSR, vyslána stíhací letadla vojsk protivzdušné obrany SSSR, která 

se pokusila poskytnout mu pomoc a vyvést jej na nejbližší letiště. Letoun však nereagoval 

na signály a varování sovětských stíhacích letadel a pokračoval v letu směrem k Japonskému 

moři.“431 Následovalo upřesnění, že letoun zmizel z radarů a nedoletěl do cíle v Soulu. SSSR 

zde formálně vyjádřil „politování nad oběťmi na životech.“432  

Až 7. září, týden po sestřelení letounu, přinesl deník oficiální prohlášení sovětské vlády, 

v němž informoval, že let byl sestřelen. Nikdy během sledovaného období však nebyla 

použita tato formulace, zprávy vždy hovořily o „zastavení letu“.  

Zásah proti narušiteli byl popsán následovně: „Do vzduchu vzlétlo několik sovětských 

stíhaček, z nichž jedna kontrolovala akce amerického letadla RC-135 a druhá přeletěla 

do oblasti, kde se nacházelo narušitelské letadlo, a signalizovala mu, že proniklo do 

vzdušného prostoru SSSR. Upozornění byla ignorována. (...) Stíhačka vypálila varovné výstřely 

svítícími střelami ve směru pohybu narušitelského letadla. (...) Jelikož se narušitelské letadlo 

ani potom nepodřídilo výzvě, aby zamířilo na sovětské letiště, a pokusilo se uniknout, splnila 

stíhačka protivzdušné obrany příkaz velitelského stanoviště, aby let zastavila. Když sovětští 

letci zastavovali akce narušitelského letadla, nemohli vědět, že je to letadlo civilní.“433 

Během celého sledovaného období vyvstávala otázka, jak se mohlo letadlo tak výrazně 

odchýlit od trati. Deník zastával oficiální názor sovětské strany, že tak velká odchylka (kolem 

500 km) nemohla vzniknout chybou, že muselo jít o úmysl. Deník citoval odborníky, kteří 

tento názor zastávali, například aktivního pilota ČSA: „Dnešní technické vybavení letadel je 

tak dokonalé, že je tento případ (neúmyslné odchýlení od kurzu) téměř vyloučen. (...) Nevěřím 

na náhodu. Náhoda je absurdní výmysl.“434 Pilot sice možnost chyby posádky připustil, 

nevěřil ale tomu, že by v takovém případě posádka nereagovala na manévry stíhaček 

a neuposlechla jejich pokynů, které jsou v letectví všeobecně srozumitelné. Problém však byl 

v tom, že posádka, která podle záznamu hovoru v pilotní kabině neměla nejmenší tušení, 

že je výrazně mimo kurs, pravděpodobně nedávala příliš pozor a stíhačů si nevšimla.  

Další otázkou, která se často opakovala, bylo, proč let 007 na špatný kurs neupozornila 

řídicí střediska. Bylo to proto, že většina trasy letu nad oceánem nebyla sledována 

                                                      
431 ČTK. Narušení vzdušného prostoru SSSR. Rudé právo, 2. 9. 1983, s. 7. 
432 ZR. Prohlášení TASS k narušení sovětského vzdušného prostoru. 3. 9. 1983, s. 7.  
433 ČTK. Prohlášení vlády SSSR. Rudé právo, 7. 9. 1983, s. 7. 
434 STIBOR, Stanislav. Náhoda je absurdní výmysl. Rudé právo, 16. 9. 1983, s. 6. 
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radarem.435 Dispečeři byli s letadlem v rádiovém kontaktu, ale spoléhali jen na to, že jim 

posádka ohlásí průlet nad kontrolními body, sami polohu letadel na radarech neviděli. 

Částečný přehled měla obsluha vojenských radarů, ale ta do civilních letů nezasahovala. 

Sovětskou stranu výše uvedené argumenty vedly k nezpochybnitelnému závěru, 

že let 007 nezabloudil omylem, ale že šlo o úmysl a letoun byl na špionážní misi. Postupně 

bylo představeno několik hypotéz. Všechny vycházely z předpokladu, že špionážní akce byla 

organizována USA. Nejjednodušší hypotézou byla ta, že letadlo pouze testovalo rychlost 

reakcí sovětské protivzdušné obrany.436 Další teorie hovořily o tom, že USA zneužívají 

ke svým špionážním akcím i civilní letouny, a mohly tedy podobně zneužít i let KAL 007: 

„Američané se na nás obrátili s žádostí, aby mohli využít našich letadel na pravidelné lince 

do Moskvy a zpět pro fotografování sovětského území speciálními fotokamerami. Prakticky 

jsme tak museli z některých našich civilních pilotů společnosti Air France udělat špióny. Bylo 

to velmi riskantní,“437 citoval deník vzpomínkovou knihu bývalého šéfa francouzské 

kontrarozvědky. Deník také připomínal, že nejde o první případ údajné špionáže civilních 

letadel nad SSSR – v této souvislosti byl zmíněn let KAL 902, který byl sestřelen Sověty v roce 

1978. V době, kdy k incidentu došlo, o něm denní tisk vůbec neinformoval. 

Během celého pokrytí události byla zdůrazňována legálnost zásahu proti letadlu. Zásah 

sice legální byl, ale později vyšlo najevo, že i sami Sověti měli během zásahu pochybnosti a 

že diskutovali o tom, zda nejde o civilní letoun.438 Náznaky se objevily i ve zpravodajství, 

které informovalo o možnosti záměny boeingu za americký vojenský špionážní RC-135: 

„Jihokorejské letadlo vletělo do zorného pole sovětských radiolokačních prostředků právě 

tam, kde neustále hlídkují americká výzvědná letadla, zejména RC-135. (...) Letadla se k sobě 

přiblížila (na obrazovce splynula v jeden bod) a určitou dobu letěla společně. Potom jedno 

z nich, jak se stalo několikrát i dříve, zamířilo na Aljašku a druhé směrem na Petropavlovsk-

Kamčatskij. Je přirozené, že sovětská velitelská stanoviště protivzdušné obrany došla 

k závěru, že ke vzdušnému prostoru SSSR se přibližuje výzvědné letadlo.“439  

                                                      
435 BOND, Langhorne M. Simple Science Could Have Saved KAL 007. The Washington Post, 2. 10. 1983. 
Dostupné online: https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1983/10/02/simple-science-could-have-
saved-kal-007/0258fea7-53d2-4bb5-a08e-163769f84d28/?utm_term=.8500f25dd773. Cit. dne 24. 8. 2017. 
436 NEGS. Agentura Reuter o letecké špionáži. Rudé právo, 15. 9. 2017, s. 6. 
437 DŠ. Přiznání bývalého šéfa francouzské rozvědky. Rudé právo, 10. 9. 1983, s. 7. 
438 PANCHARTEK, Radek. Přestaňte si s ním hrát! Sestřelte ho! Jak umíral let KAL 007. In: Technet.cz [online], 
5. 9. 2013. Dostupné online: http://technet.idnes.cz/sestreleni-letu-kal-007-0ue-
/vojenstvi.aspx?c=A130904_151239_vojenstvi_mla. Cit. dne 23. 8. 2017. 
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Sestřel letu 007 byl i přes výše uvedená fakta (letoun skutečně narušil území SSSR, 

nereagoval na stíhače a v takovém případě je sestřel krajní legální variantou) odsouzen 

světovou veřejností, zejména Spojených států. SSSR na to reagoval obviněním USA 

z provokace, špionáže a úmyslného vystavení civilního letadla nebezpečí, z „rozdmýchávání 

protisovětské hysterie“ a usilování o „další zostření mezinárodní situace a očernění 

Sovětského svazu, chtěli vyvolat nepřátelství vůči němu a vrhnout stín na sovětskou 

mírumilovnou politiku.“440  

Deník zpochybňoval jakoukoli kritiku ze strany USA tím, že Američané nesou 

odpovědnost za obrovské množství konfliktů ve světě. „Podle všeho (...) hodlá vláda USA dále 

zostřovat konfrontaci se Sovětským svazem. Krédem R. Reagana je, jak sám prohlásil, ‚mír 

prostřednictvím síly‘. Pokusy zastřít tuto politiku řečmi o ‚morálních zásadách‘, ‚humanismu‘ 

a ‚ceně lidského života‘ jsou marné. O jaké morálce a lidskosti mohou mluvit státní 

představitelé země, která nesmírně brutálně připravila o život milióny lidí v Indočíně, která 

spolu s izraelskými agresory vraždí Libanonce a Palestince, která má na svědomí desetitisíce 

životů chilských a salvadorských vlastenců? Výčet zločinů amerického imperialismu 

je rozsáhlý, mohli bychom pokračovat. Oběťmi nového zločinu se stali lidé, kteří letěli 

v letadle, jehož americké výzvědné služby zneužily ke svým špinavým akcím.“441  

Do role viníka celého incidentu byly postaveny Spojené státy. Jako hlavní reprezentant 

USA byl prezentován prezident Reagan, který byl obviňován z pomlouvání SSSR, lží a zastírání 

skutečnosti. „Prezident USA Ronald Reagan pronesl v noci na úterý v rozhlase a televizi 

pomlouvačný projev obsahující lživé výmysly o Sovětském svazu v souvislosti s případem 

jihokorejského letadla, které vniklo do sovětského vzdušného prostoru.“442  

Dá se říci, že Rudé právo v souladu s postojem SSSR zaujalo k sestřelu korejského letadla 

postoj, který snad lze s nadsázkou nazvat „nejlepší obrana je útok“. V situaci, kdy byl SSSR 

kritizován za příliš tvrdý zákrok proti civilnímu letounu a za smrt 269 osob, se SSSR rozhodl 

přenést odpovědnost za incident na další strany, především na USA. Skutečnost, že šlo 

o tragédii, při níž zemřelo několik desítek civilistů, byla upozaděna spekulováním o příčinách 

a souvislostech incidentu. Celé extrémně rozsáhlé zpravodajské pokrytí bylo silně ovlivněno 

ideologickými vlivy – od výběru aktérů, témat a jejich zarámcování, až po volbu zdrojů. 
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5.2.13b Sestřel letu Air Iran 655 Američany, 1988 

K sestřelu letu Air Iran 655, který mířil z íránského Bandar Abbasu do Dubaje, došlo 

3. července 1988. Trasa letu vedla přes Perský záliv, kde právě v rámci iránsko-irácké války 

probíhaly námořní boje. Do bojů se zapojily i americké válečné lodi včetně křižníku 

Vinceness, které v Perském zálivu měly dohlížet na bezpečnost obchodní lodní dopravy, a 

bojovaly s malými ozbrojenými íránskými čluny, které předtím působily problémy obchodní 

lodi a posléze také americkému vrtulníku.443 Posádka lodi Vinceness se bránila útokům 

z moře, ale byla si vědoma toho, že útok může přijít i ze vzduchu. Operátor sledoval na 

radaru případné přibližující se vzdušné cíle.  

Uprostřed bojů detekoval letoun, který zamířil směrem k Vinceness. Podle radaru nebylo 

možné určit velikost cíle, bylo však možné vyžádat si identifikační data letu (jednalo se o tzv. 

sekundární radar). Operátor postupně získal dvojí identifikaci: cíl se ohlásil jak v univerzálním 

módu 3, tak ve vojenském módu 2. Později se však ukázalo, že udělal chybu: „vojenský kód 

nepatřil letadlu Airbus, ale skutečně stroji F-14, který byl připraven ke startu ze stejného 

letiště. Když obsluha zaměřila právě vzlétnuvší civilní letoun, byl tento v blízkosti letiště. 

Kurzor obsluha nechala na původním místě a nesledovala jim letadlo, a tak zaznamenal i 

vojenský kód.“444 Posádka lodi pojala podezření, že se jedná o stíhačku F-14, která by se 

mohla zapojit do bojů a zaútočit proti nim. Operátor věděl, že v Bandar Abbasu je letiště 

s vojenským i civilním provozem, a zkontroloval letový řád, jenže žádný let, odlétající v tuto 

dobu, nenašel. Byl to však Airbus A-300 společnosti Air Iran na letu 655, který odstartoval se 

zpožděním. Posádka lodi tedy neznámé letadlo zavolala rádiem, jenže sedmkrát použila 

vojenskou frekvenci, kterou civilní letadlo nepřijímalo. Třikrát použili i volání na civilní 

tísňové frekvenci, které piloti sice slyšeli, ale neuvědomili si, že se hlášení pro 

neidentifikovaný letoun týká jich – operátor lodi totiž volané letadlo označil uvedením jeho 

rychlosti, kterou loď měřila vůči zemi. Piloti letadla však měli údaje o rychlosti vůči vzduchu, 

takže patrně nepochopili, že se hlášení týká jich.445 
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Kapitán s vydáním rozkazu ke střelbě na neznámý vzdušný cíl stále váhal, ale letadlo se 

k lodi rychle blížilo a mohlo pro Vinceness znamenat vážné nebezpečí. Je nutné zmínit, 

že ve chvíli rozhodování byl letoun od lodi vzdálen cca 15-20 km, takže nebylo možné 

identifikovat jej vizuálně. V kritické chvíli ohlásil operátor, že neznámý letoun začal klesat. 

U stíhačky, za kterou byl letoun považován, by to znamenalo, že přechází do útoku. Kapitán 

lodi tedy vydal pokyn ke střelbě. Jeho posádka stroj ještě jednou zavolala a kapitán držel prst 

na tlačítku, kterým by vystřelené rakety zničil, ale neznámé letadlo neodpovědělo.446 

O pár sekund později byl Airbus zasažen dvěma raketami a zřítil se do Perského zálivu. 

Nikdo z 290 osob na palubě nepřežil. Američané do Perského zálivu vyslali své vojenské 

vyšetřovatele. Zásadním zjištěním byl fakt, že letoun před zásahem raketou nezačal klesat, 

jak hlásil operátor. Pravděpodobně se ve stresu zmýlil a ohlásil informaci, kterou podvědomě 

očekával, místo té, která byla na radaru. Vyšetřovatelé nakonec došli k závěru, 

že k pochybení nedošlo – že posádka lodi jednala v sebeobraně a že záměna civilního letadla 

za vojenské byla nešťastnou náhodou. Opomněli však fakt, že křižník byl mimo mezinárodní 

vody – při bojích s íránskými čluny se dostal do výsostných íránských vod. 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o sestřelu íránského letadla Američany informovalo v šesti z osmi 

sledovaných dnů, v rozšířeném období se jednalo o 10 dní z 15. Jedná se tedy o relativně 

rozsáhle pokrytou událost. Otištěné texty byly různého rozsahu, od krátkých 

jednosloupkových až po obsáhlé několikasloupkové texty. Jednalo se vždy o zprávy, čerpající 

převážně z ČTK a zahraničních zdrojů. Otištěno bylo i několik fotografií a jedna infografika.  

Deník postupně přinášel hlavní informace o nehodě a o počtu obětí. Zmínil se také 

o tom, že k incidentu došlo v prostoru, kde probíhaly námořní boje. Později informoval 

o možných příčinách tragické záměny a o politických okolnostech, které k ní vedly. 

Informoval také o postoji amerických elit i veřejnosti, o odsuzujících reakcích z celého světa, 

o ustanovení vyšetřovací komise, o rozhodnutí USA vyplatit obětem odškodné a nakonec 

o jednání OSN o situaci v Perském zálivu. Rudé právo také informovalo, když byl na zasažené 

lince do Dubaje obnoven letecký provoz, což může být považováno za odkaz na klasický 
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mýtus o katastrofě, po níž se život začne pomalu „vracet do starých kolejí“. Nejednalo se ale 

o uzavření příběhu, jak je typické pro mýtus o katastrofě, ale spíše o průběžnou informaci. 

Hlavním motivem zpravodajského pokrytí bylo obvinění USA ze sestřelu letounu 

a usmrcení všech osob na palubě (Rudé právo uvádělo 298, kdežto odborné zdroje hovoří 

o 290 obětech447, což však v situaci krátce po nehodě, kdy se informace rychle mění, nelze 

považovat za vážný nedostatek nebo dokonce úmysl). Deník několikrát prezentoval 

americkou obhajobu, že šlo o tragický omyl, i když ji zpochybňoval jako nevěrohodnou: 

„Íránský zástupce v Ženevě Siros Náserí označil za směšné tvrzení amerických míst, že íránské 

letadlo bylo sestřeleno ‚omylem‘, neboť prý bylo považováno za vojenskou stíhačku F 14. 

Řekl, že sestřelený letoun A 300 B ZK je zhruba třikrát tak dlouhý jako stíhací letoun a rozpětí 

jeho křídel je skoro šestinásobně větší než u stíhačky F 14. V malé výšce asi 3000 metrů, a za 

jasného počasí musel být Airbus A 300 velmi jasně rozeznatelný, řekl íránský diplomat.“448 

Deník však nezmínil, že pokus o identifikaci cíle probíhal výhradně s pomocí radarového 

pokrytí, nikoli vizuálně. Otázka, jak mohlo na lodi s nejmodernějším vybavením dojít k tak 

závažné záměně, se objevovala opakovaně.  

Rudé právo také opakovaně publikovalo kritiku americké přítomnosti v Perském zálivu. 

Odvolávalo se přitom i na americké zdroje, obeznámené s armádním prostředím: „‚Vinu na 

tom, co se stalo, nevidím ani tak u kapitána lodi, který dal příkaz k sestřelení íránského 

letadla, jako u politiky, která tam jeho loď poslala,‘ řekl v pondělí v rozhovoru pro Rudé právo 

americký generál ve výslužbě Gene Larocque. My, Spojené státy, jsme vytvořily v Perském 

zálivu situaci, která naše lodě a jejich posádky vystavuje velkému nebezpečí, na něž pak 

kapitáni vojenských lodí mohou reagovat tak, jako tomu bylo v tomto případě. Každý kapitán 

jakéhokoliv vojenského námořnictva je povinen chránit svou loď, když se domnívá, že je 

ohrožena.“449 Později deník informoval, že američtí představitelé vyhodnotili přítomnost 

v Perském zálivu jako správnou a nemají v úmyslu se stáhnout.  

Deník několikrát poukázal na zjevné chyby, ke kterým v souvislosti se sestřelem došlo. 

Informoval například o tom, že let Air Iran 655 byl uveden v letovém řádu a o faktu, že ho 

posádka lodi nebyla schopna najít; nezmínil se však o zpoždění. Deník si kladl otázku, „jaká 

asi panika vládla na velitelském stanovišti křižníku s nejmodernějším radarovým 

                                                      
447 ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-
safety.net/database/record.php?id=19880703-0. Cit. dne 24. 8. 2017. 
448 ČTK. Letoun byl sestřelen v mezinárodním koridoru. Rudé právo, 5. 7. 1988, s. 7. 
449 PORYBNÝ, Zdeněk. Letoun byl sestřelen v mezinárodním koridoru. Rudé právo, 5. 7. 1988, s. 7. 
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a elektronickým zařízením.“450 V této souvislosti by bylo adekvátní odpovědí to, že se 

posádka během probíhajících námořních střetů (o nichž Rudé právo předtím již informovalo) 

cítila v ohrožení, což mohlo usnadnit vznik lidské chyby. To však zmíněno nebylo. 

Ve zpravodajském pokrytí události figurovalo široké spektrum aktérů. Jednotlivci z řad 

autorit (například armádní odborníci nebo politici, kteří americký zásah kritizovali nebo 

naopak obhajovali) plnili funkci informačního zdroje a byli jmenováni a přímo citováni. Rudé 

právo citovalo také výzvy konkrétních osobností k řádnému prošetření události nebo k tomu, 

aby se Írán zdržel odvetných akcí například na zadržených amerických rukojmích. Zmíněny 

byly také projevy soustrasti a nesouhlasu ze světa (zejména ze zemí východního bloku nebo 

třetího světa). Později bylo informováno o ustanovení vyšetřovací komise.  

Do role viníka však nebyl postaven nikdo konkrétní, ačkoli například velitel křižníku 

Vinceness by se pro tuto roli „nabízel“. Za viníka tragédie byla označena americká politika 

intervence v Perském zálivu a nepřímo také určitá americká neschopnost využít plně 

moderního vybavení válečné lodi.  

Zmíněna také byla netečná americká veřejnost, kterou tragédie letadla s nevinnými lidmi 

vůbec nezasáhla. Zpravodaj Rudého práva popisoval náladu veřejnosti při oslavách státního 

svátku 4. července: „Smáli se, žertovali, nadšeně tleskali barevným explozím na noční obloze. 

Ohnivá exploze, která den předtím roztrhla v letu nad Perským zálivem íránský civilní letoun, 

naprostou většinu z nich zjevně nijak zvlášť netrápila.“451 Deník také zmínil, že běžní 

Američané jsou poznamenáni protiíránskou propagandou – podle průzkumu, zveřejněného 

americkým listem USA Today, „75 procent dotazovaných střelbu proti letounu plnému žen a 

dětí schvaluje a 61 procent si myslí, že si za tragédii může Írán sám.“452 

Deník se zabýval i oběťmi havárie – přinesl jednu fotografii, na níž je manipulováno 

s tělem jedné z obětí; informoval také o státní příslušnosti cestujících a několikrát poněkud 

pateticky poukázal na přítomnost žen a dětí v letadle (viz výše). V roli oběti byl v podstatě 

prezentován i íránský stát. V tomto případě se však jednalo o oběť rozhořčenou a vyhrožující 

odvetou. Deník citoval íránské představitele, kteří hrozili důsledky pro americká rukojmí a 

tvrdili, že „Írán na každý úder odpoví úderem ještě drtivějším“.453 S těmito hrozbami se však 
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Rudé právo neztotožňovalo, ale naopak poukazovalo na názory, které usilovaly o snížení 

napětí a zklidnění situace, i za tu cenu, že USA omezí svou přítomnost v Perském zálivu.454 

Celkově lze říci, že zpravodajské pokrytí události bylo relativně kvalitní. Ze sestřelu byli 

samozřejmě obviňováni Američané, přičemž mnohé „polehčující okolnosti“ zůstaly 

nezveřejněny a mnohé „přitěžující“ byly zdůrazněny, ale způsob informování byl vesměs 

korektní. Rudé právo čerpalo z rozmanitých zdrojů (i když zdůrazňovalo ty, které potvrzovaly 

oficiální stanovisko) a volilo umírněné výrazové prostředky. Zatímco v 70. letech 

při izraelském sestřelu libyjského letadla hovořilo v titulcích o „masové vraždě“, „neslýchané 

brutalitě“ či „otřesném zločinu“, nyní se objevovaly relativně neutrální formulace jako 

„Křižník USA sestřelil íránské civilní letadlo“ nebo „Pentagon neříkal pravdu“.  

Deník kritizoval především americkou politiku vměšování do irácko-íránského konfliktu, 

ale i to bylo prezentováno relativně umírněnou formou: „Mrtví z íránského airbusu jsou tudíž 

v pravém slova smyslu oběťmi staronové americké snahy dělat na mnoha místech světa 

samozvaného četníka.“455 Označení za „samozvaného četníka“ rozhodně vyznívá přijatelněji 

než označení za agresora (Izrael v 70. letech) nebo „služebníky imperialismu“, kteří se „nikdy 

neštítili žádného zločinu, léčky ani provokace“456 (USA v roce 1983). Obecně lze říci, že USA 

v tomto případě byly prezentovány spíše jako unáhlený, zbytečně aktivní a zároveň poněkud 

neschopný a chybující aktér, nikoli však jako úmyslný viník a strůjce masakru. 

Komparace pokrytí páru událostí 

Srovnání sestřelu letu Air Iran 655 Američany se sestřelem sestřelu letu Korean Airlines 

007 Sověty v roce 1983 se objevilo přímo na stránkách Rudého práva. „Sovětský mluvčí v této 

souvislosti upozornil, že předseda sboru náčelníků americké armády admirál Crowe 

při ospravedlnění americké akce připomněl incident s jihokorejským dopravním letounem, 

který byl sestřelen v sovětském vzdušném prostoru jižně od Sachalinu. Admirál Crowe 

prohlásil, že mezi oběma tragickými případy je ‚zásadní rozdíl‘. Tento rozdíl skutečně 

existuje,‘ prohlásil G. Gerasimov. Jihokorejský letoun pronikl hluboko do sovětského 

vzdušného prostoru ve strategicky významné oblasti. Íránský letoun letěl nad vlastním 

územím a nad mezinárodními vodami. Jihokorejský boeing byl kryt americkým špionážním 

letadlem, zatímco íránský letoun A 330 vojenskými letadly doprovázen nebyl. K případu 
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v roce 1983 došlo v noci, zatímco íránský letoun byl sestřelen za bílého dne a při normální 

viditelnosti.“457 Lze jen doplnit, že sovětský mluvčí nezmínil, že k sestřelu íránského letadla 

došlo nad územím, kde prakticky probíhal válečný konflikt, kdežto nad územím SSSR v roce 

1983 žádné ozbrojené střety neprobíhaly. 

Rozdíl v pokrytí obou sestřelů civilních letadel je velmi výrazný, a to jak z kvantitativního 

hlediska, tak z hlediska kvalitativního. Ačkoli obě události dělí pouhých pět let, je změna 

ve zpravodajském pokrytí patrná. V roce 1983 SSSR nejenže nepřiznal vlastní zavinění 

tragédie letu KAL 007, ale opakovaně se snažil přenést odpovědnost na západní státy v čele 

s USA, obviňoval je ze špionáže, zneužití civilního letu a volil značně agresivní rétoriku.  

V případě letu Air Iran, kdy Američané tragédii skutečně zavinili, by bylo možné očekávat 

ještě jednostrannější a agresivnější zpravodajské pokrytí. Deník však poskytl relativně široké 

spektrum informací a názorů z obou stran, i když samozřejmě zdůraznil a vyzdvihl ty, které 

odpovídaly oficiální ideologii. Deník především opakovaně kritizoval americkou politiku 

intervence do konfliktu na Blízkém východě. Také používané výrazové prostředky lze označit 

za relativně neutrální.  

 

5.2.14 Havárie chemičky v Bhopálu, Indie, 1984  

Městečko Bhopál, které v noci z 2. na 3. prosince 1984 postihla největší průmyslová 

havárie všech dob, leží v centrální Indii. Americká chemická společnost Union Carbide 

ve městě v roce 1969 vybudovala továrnu na výrobu pesticidů a insekticidů. Dělníci a další 

obyvatelé si kolem chemičky postupně vystavěli chatrče, takže za několik let byla továrna 

obklopena chudinskou čtvrtí.458  

Začátkem prosince 1984 byla výroba v továrně odstavena, protože bylo třeba provést 

běžnou údržbu. „Skupina dělníků dostala za úkol natřít víko podzemní nádrže, o jejímž 

obsahu jim nikdo nic bližšího neřekl,“ popisuje průběh tragédie Tůma. „Tak se stalo, že někdo 

z natěračů omylem kopl do sklenice pitné vody,459 která mezerou víka natekla asi do 15 tun 
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tam uskladněného kapalného metylizokyanátu (CH3NCO), používaného pro výrobu pesticidu 

carbamate. Když lidé odešli, došlo ve styku se sotva půllitrem vody k záhadné reakci 

projevující se varem metylizokyanátu, který se odpařoval a asi čtyřicet minut po půlnoci začal 

unikat bezpečnostním ventilem v podobě bílého mraku. Jedovaté páry dvakrát těžší 

než vzduch začaly ve směru mírného větru postupovat do blízké chudinské čtvrti a postupně 

zasáhly plochu 60 km2. Vedoucí směny hodinu po půlnoci vyhlásil poplach. Zapnul sirény, 

ale část z nich nefungovala, takže smrtící plyn zasáhl obyvatele ve spánku.“460 

Někteří lidé se dokázali dostat do nemocnic, tamní lékaři však nevěděli, o otravu jakou 

látkou se jedná a jen těžko hledali vhodnou léčbu. Následky havárie byly obrovské. Podle 

úředních informací zahynulo nejméně 3787 osob, ale neoficiální odhady hovoří o osmi 

tisících bezprostředně po havárii a až o třiceti tisících kvůli dlouhodobým následkům.461 

Mnoho lidí utrpělo těžké následky – oslepnutí nebo poškození životně důležitých orgánů. 

Někteří lidé se odstěhovali, protože se obávali dalšího úniku plynu a v zamořeném městě 

se po havárii žilo jen s obtížemi. Město se s následky katastrofy potýká dodnes.  

Ze zavinění tragédie byla obviněna nadnárodní společnost Union Carbide, která se však 

bránila, že odpovědnost za nehodu nese její dceřiná indická společnost. Koncern 

se v mimosoudním jednání dohodl na odškodném pro oběti. Nevhodné bylo už jen to, 

že továrna vznikla u města s milionem obyvatel. Problém však byl především v porušování 

bezpečnostních předpisů. Továrna zásobovala chemickými prostředky pro zemědělství 

indický trh, jenže kvůli suchům jí v posledních letech klesaly tržby. Produkce byla výrazně 

snížena a chemička měla být prodána, ale nenašel se kupující. Vedení závodu tedy začalo 

ještě více šetřit na bezpečnosti a rozhodlo o „vypnutí chladicího systému nádrží, aby se 

ušetřily peníze. Mimo provoz byla pět měsíců před "nultou hodinou" i věž pro odvádění plynů 

s filtrem.“462 Bhopálská katastrofa v důsledku vedla k přehodnocení postoje k některým 

nebezpečným pesticidům – některé státy v reakci na havárii zakázaly dovoz těchto látek.463 
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Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o tragédii informovalo velmi rozsáhle: v základním období se zprávy objevily 

v sedmi z osmi dnů, v rozšířeném období 15 dnů v celkem 12. V prvních dnech po události 

byly přinášeny především krátké, jednosloupkové zprávy informující o vývoji počtu obětí, 

o záchraně a pomoci obyvatelům, o likvidaci následků a o pátrání po příčině. Bylo otištěno 

také několik fotografií, zachycujících následky havárie. Později po havárii byly otiskovány 

obsáhlejší texty, informující o dalších následcích a o jednáních s Union Carbide. 

Hlavním motivem zpravodajského pokrytí bylo hledání viníka havárie. Na toho bylo 

poukazováno už v první zveřejněné zprávě den po nehodě: „Indická vláda ihned ustavila 

vyšetřovací komisi a policie zatkla šest vedoucích pracovníků továrny Union Carbide, patřící 

nadnárodní americké společnosti.“464 Navzdory zprávě o zatčení jednotlivců však byla nadále 

jako viník zmiňována celá společnost (potažmo velké nadnárodní korporace obecně), nikoli 

konkrétní osoby. Deník opakovaně upozorňoval na názory odborníků, že velké koncerny 

do zemí třetího světa vyvážejí nespolehlivou techniku, která může vést k podobným 

tragédiím. Deník tlumočil stanoviska indické vlády, která se dožadovala vyšetření a přísného 

potrestání viníků.  

Firma Union Carbide byla prezentována jako ziskuchtivá společnost, která porušovala 

předpisy a nyní se snaží vyhnout odpovědnosti, protože si údajně „nemá co vyčítat“. „Když 

přišel do ústředí firmy Union Carbide v USA telegram z Indie, v němž se oznamovalo, že došlo 

k velkému neštěstí, svolalo vedení okamžitě poradu expertů. Jednalo se však nikoli o tom, jak 

zmírnit důsledky katastrofy, ale jak ‚zahájit protiofenzivu‘ v tisku, rozhlase a televizi, aby se 

zastřely skutečné rozměry neštěstí.“465 Deník s odvoláním na zahraniční zdroje informoval 

o tom, že firma měla závazek poskytovat indické pobočce technickou pomoc a podporu 

v otázkách bezpečnosti práce, což však neplnila důsledně. Upozornil na informace listu 

Washington Post, že „v Bhópálu bylo namontováno stejné zabezpečovací zařízení, jako je 

tomu u závodů firmy v městě Institut v USA, že však toto zařízení, které používalo počítače, 

nebylo uvedeno do provozu. Pravděpodobně pro vysoké provozní náklady.“466 Deník 

informoval o případech dalších havárií v rozvojových zemích, které zavinily nenasytné 

americké koncerny porušováním bezpečnostních předpisů. 
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Rudé právo tlumočilo informace, podle nichž za podobné tragédie nepřímo odpovídala 

americká vláda. „‚Odpovědnost za hromadnou otravu fakticky nese Washington‘. List Patriot 

píše: ‚Reaganova vláda v zájmu velkých koncernů zrušila platnost zákona, podle něhož 

se americké společnosti působící za hranicemi musejí řídit stejnými zákony a nařízeními 

o ochraně práce a bezpečnosti výroby jako v samotných USA. Washingtonská vláda zbavila 

monopoly odpovědnosti v těchto otázkách.“467 

Deník informoval o cynickém postoji i dalších západních zemí. V tisku se prý objevují 

informace, že podobné tragédie jsou cenou, „kterou prý musejí rozvojové země platit 

za pokrok a industrializaci. Ve snaze odvést pozornost od skutečných příčin a viníků tragédie 

hovoří o ‚nedostatečné kvalifikovanosti indických zaměstnanců, kteří nejsou schopni 

zvládnout moderní zařízení‘“.468 S odvoláním na agenturu AFP Rudé právo také přineslo 

informaci, že „mezi lékaři přijelo do Bhópálu z USA a některých dalších zemí NATO asi šest 

osob, které jsou ve skutečnosti odborníky příslušných ministerstev obrany v oblasti chemické 

války. Nepřijeli do Indie proto, aby pomáhali obětem katastrofy, ale aby zkoumali vliv jedu 

na lidský organismus. Využívají tedy Bhópál jako pokusnou laboratoř.“469 

Druhým výrazným aktérem v pokrytí bhópálské katastrofy byly oběti a pomoc, která jim 

byla poskytnuta především indickou vládou. Deník průběžně informoval nejen o rostoucím 

počtu zemřelých, ale také o následcích, které si odnesli přeživší – slepota, postižení orgánů, 

riziko narození postižených dětí. Deník také zmínil riziko vypuknutí epidemií kvůli mršinám 

hospodářských zvířat, která hromadně uhynula a na jejichž likvidaci nebyl čas ani kapacita. 

Oběti však nebyly prezentovány jen jako trpící, ale také jako rozhořčené a aktivní. Rudé 

právo rozsáhle informovalo o demonstracích obyvatel Bhopálu a především o žalobách, 

které na Union Carbide podávali zástupci obětí a jejich rodin i celého indického státu.  

Zpravodajské pokrytí chemické havárie v Bhópálu bylo velice obsáhlé a neslo stopy 

ideologických vlivů. Základní informace, které byly publikovány, lze považovat za pravdivé; 

deník však opakovaně zdůrazňoval negativní postoje a reakce nejen přímého viníka, firmy 

Union Carbide, ale také USA a západních zemí obecně. Případné pozitivní reakce jako 

soustrast či pomoc z těchto zemí zmíněny nebyly. Rudé právo pracovalo se širokým spektrem 

zdrojů, využívalo hojně informací zahraničního tisku a agentur; akcentovalo však ty zdroje 
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a zprávy, které zapadaly do výše popsaného negativního a kritického postoje 

k předpokládaným viníkům. Z formálního hlediska byla prezentace těchto negativních 

aspektů přiměřená. Deník volil běžné výrazové prostředky přiměřené události, nikoli 

přehnaně expresivní formulace. V titulcích se objevovaly výrazy jako „oběti otravy“, žaloba 

proti Union Carbide“, „tragédie Bhópálu“ a podobně.  

 

5.2.15a Atentát na let Air India 182 u pobřeží Irska, 1985 

K nejhoršímu bombovému útoku na civilní letadlo v historii došlo 23. června 1985 

západně od Irska. Cílem se stal letoun společnosti Air India na cestě z Montrealu do Bombaje 

s mezipřistáním v Londýně. Celý let až do přiblížení k irským břehům probíhal normálně. 

Letadlo navázalo spojení s tamním řídicím střediskem a pokračovalo v letu směrem k Irsku. 

Náhle však zmizelo z radarů, přičemž nestihlo vyslat žádné tísňové volání nebo hlášení 

 o problému. Podle závěrů vyšetřování došlo k výbuchu nálože v předním zavazadlovém 

prostoru, která způsobila vážné poškození letadla a vedla k jeho zřícení do oceánu. Nehodu 

nepřežil nikdo z 329 osob na palubě.470 Trosky letadla klesly na dno oceánu 

do dvoukilometrové hloubky. Část z nich se přesto podařilo vyzvednout, včetně obou 

černých skříněk. Na objevených troskách sice nebyly přímo patrné stopy výbuchu, ale 

vyšetřovatele k závěru dovedl řetězec nepřímých důkazů.   

Podezřelé bylo i to, že v téměř stejnou dobu, v jakou došlo k výbuchu na palubě letu Air 

India 182, došlo k explozi na tokijském letišti Narita. Vybuchla bomba v zavazadle, které mělo 

být naloženo také do letadla společnosti Air India.471 Zavazadlo přiletělo linkou společnosti 

Canadian Pacific, kterou přicestovalo také podezřelé zavazadlo, které bylo přeloženo 

do havarovaného letu 182. Vyšetřovatelé nakonec určili pravděpodobné strůjce obou 

atentátů – byli jimi dva sikhové, členové sikhské separatistické organizace, která usilovala 

o vznik samostatného státu, nezávislého na Indii.472   

                                                      
470 ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-
safety.net/database/record.php?id=19850623-2. Cit. dne 25. 8. 2017. 
471 ASN Aircraft Accident. In: Aviation Safety Network [online]. Dostupné online: https://aviation-
safety.net/database/record.php?id=19850623-2. Cit. dne 25. 8. 2017. 
472 MAREŠ, Miroslav. Terorismus v Kanadě: Od domácích skupin ke globálním sítím. In: The Science for 
Population Protection, 2008, vol. 0. Dostupné online: http://www.population-
protection.eu/prilohy/casopis/5/32.pdf. Cit. dne 25. 8. 2017. 
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Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo se nehodě indického letadla věnovalo poměrně obsáhle, celkem v osmi z 15 

sledovaných dnů (čtyři z osmi dnů základního období a další čtyři v rozšířeném období). 

Událost byla pokryta pouze textovými zprávami bez obrazového doprovodu. Na počátku a 

na konci sledovaného období byly zveřejňovány krátké zprávy z produkce ČTK, uprostřed 

sledovaného období byly publikovány obsáhlejší texty, čerpající z více zdrojů včetně 

zahraničního tisku.  

Průběžně byly zveřejňovány informace o pátrání po troskách letounu a zejména 

o snahách o vyzvednutí tzv. černých skříněk. O jejich nalezení také bylo ke konci sledovaného 

období informováno, stejně jako o závěru, že tragédii mohl způsobit výbuch dvou bomb. 

Deník přinesl také informaci o údajné poslední komunikaci s letadlem: „Krátký, 5,2 sekundy 

trvající útržek rozhovoru mezi posádkou letounu a irským letištěm v Shannonu posloužil jako 

důkaz, že šlo alespoň o dva výbuchy. Zmíněný útržek rozhovoru obsahuje i výkřiky lidí.“473 

O tom, že se pravděpodobně jednalo o teroristický útok, informovala hned první zpráva 

o události. Přinesla základní informace o letu, o počtu obětí a také o pravděpodobné příčině. 

Objevila se také informace o výbuchu na letišti v Tokiu. Obě události sice nebyly výslovně 

dány do souvislosti, ale byly uvozeny společným titulkem.  

Hlavním motivem zpravodajského pokrytí se přirozeně stalo hledání viníka. Nebylo příliš 

komplikované – už druhý den po atentátu přineslo Rudé právo informaci převzatou z indické 

agentury UNI, že „k odpovědnosti za katastrofu Boeingu 747 se přihlásila ilegální Všeindická 

sikhská studentská federace. Její příslušníci se účastní řady diverzních akcí proti indickým 

oficiálním představitelům i proti civilnímu obyvatelstvu. Do londýnské redakce New York 

Times zatelefonoval neznámý muž, který se vydával za člena ‚desátého pluku‘ federace 

a uvedl, že bomba byla na palubu letounu dopravena příslušníky této teroristické skupiny.“474 

Následujícího dne byla zveřejněna zpráva o pátrání po dvou konkrétních podezřelých sikzích. 

Ti už byli dříve podezřelí z příprav atentátu na indického premiéra během jeho návštěvy USA. 

Velice podezřelý byl fakt, že „jeden ze dvou podezřelých absolvoval v listopadu ve výcvikovém 

táboře v Alabamě spolu se třemi dalšími sikhy speciální výcvik v zacházení s výbušninami.“475 

Několik dní před katastrofou si zamluvili letenky na let do Bombaje, složitou cestou přes 
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Vancouver, Toronto či Tokio poslali svá zavazadla s bombami a na poslední chvíli své 

rezervace zrušili nebo na let nenastoupili. Později bylo upřesněno, že výcvik v „teroristických 

školách“ absolvovali oba podezřelí. 

Kromě přímých strůjců atentátu se informovalo o dalších aktérech, kteří k tragédii podle 

Rudého práva přispěli – buď tím, že umožnili pobyt a výcvik teroristů, nebo tím, 

že neprováděli dostatečná bezpečnostní opatření. Rudé právo uvedlo informaci, že indická 

vláda si byla vědoma zvýšeného rizika teroristického útoku („vzhledem k tomu, 

že se v souvislosti s ročním výročím útoku indické armády na centrum sikhských teroristů 

v Amritsaru očekávala zvýšená vlna atentátů“476) a požádala Kanadu o zpřísnění 

bezpečnostních opatření včetně těch, souvisejících s leteckou dopravou. Zjistilo se dokonce, 

že Kanaďané měli podezření přímo na konkrétní odbavené zavazadlo, které označil pes 

vycvičený pro hledání výbušnin; nechali je však naložit a letadlo odletět.477 Kanada 

po atentátu přiznala i další problémy – „poruchy při odbavování zavazadel a zanedbávání 

bezpečnostních opatření na letištích ve Vancouveru, Montrealu a Torontu, kvůli nimž nebyly 

včas odhaleny výbušniny v dopravních letadlech Boeing 747 startujících na kanadském 

území.“478  

Zatímco Kanaďané podle pohledu Rudého práva přispěli k tragédii spíše nečinností nebo 

nedůsledností, Američané se na ní měli podílet i aktivně. Deník poměrně obsáhle informoval 

o „školách na zabíjení“, v nichž jsou v USA cvičeni teroristé. Deník s odvoláním na indický list 

Indian Express uvedl, že ředitel školy, v níž se cvičil právě jeden z podezřelých sikhů, „má 

za sebou válku ve Vietnamu, kde byl jako výsadkář, a byl i na výplatní listině americké 

podvratné centrály CIA. Tento muž řekl, že věděl, že jeho žáci ‚po výcviku pojedou do Indie 

a budou tam pracovat pro separatistická hnutí‘. (...) Zcela bezostyšně prohlásil: (...) ‚Co dělají 

po výcviku, není naše věc.‘ Tuto podivnou morálku poněkud objasnila poznámka paní 

Camperové, že prý školu s manželem založili, protože nemají rádi komunismus.“479 Deník také 

poukázal na údajnou spolupráci těchto škol s FBI, na údajné podivně nízké školné 

v podobných školách a nastínil otázku, zda nejsou tajně podporovány americkou vládou, aby 

se podílely na boji proti komunismu.480 Naznačil tak, že americká vláda podobné atentáty 
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(navzdory oficiálnímu postoji a boji proti terorismu) nejenom schvaluje, ale dokonce 

i podporuje. Odvolával se na indické zdroje, které hovořily o „terorismu uzákoněném v USA“. 

Informoval také o indické manifestaci, na níž veřejnost vyzvala amerického prezidenta, 

aby rázně zakročil proti podobným výcvikovým střediskům na území USA.481 

Zpravodajské pokrytí atentátu na let Air India 182 bylo relativně obsáhlé a přineslo velký 

objem informací. Zprávy o samotných okolnostech nehody a vyšetřování byly poměrně 

přesné a byly přinášeny včas. Většina zpráv se věnovala pátrání po atentátnících a dalších 

vinících. Zdůrazněno bylo zejména to, že výcvik teroristů umožnily USA. K faktům však deník 

připojil i spekulaci, zda americká vláda výcviková střediska přímo nefinancuje a tím 

je nevyužívá k „boji proti komunismu“.  

Deník čerpal především ze zahraničních zdrojů, jak z indických, tak z japonských, 

amerických a kanadských.  Vybíral však především ty zdroje, které přinášely informace, 

zapadající do kontextu prezentovaného Rudým právem. Pokrytí tedy neslo určité známky 

ideologického zabarvení. Styl zpravodajství však byl umírněný a deník nevolil přehnaně 

expresivní výrazové prostředky. Titulky byly buď věcné („katastrofa indického letadla“, 

„‚černé skříňky‘ lokalizovány“, „pátrání po dvou sikzích“ atd.), anebo jen mírně emotivně 

zabarvené („školy na zabíjení“).  

 

5.2.15b Atentát na let Pan American 103 nad Lockerbie, Británie, 1988 

Atentát na Boeing 747 společnosti Pan American nad skotským městečkem Lockerbie se 

stal asi nejznámějším případem bombového útoku proti civilnímu letadlu. Událost je i po více 

než 25 letech čas od času připomínána v médiích – jedním z posledních případů bylo 

propuštění a pozdější smrt odsouzeného atentátníka Abdala Midžahrího v roce 2012.482 

K tragédii došlo večer 22. 12. 1988, těsně před Vánocemi. Boeing 747 společnosti Pan 

Am na lince Londýn – New York vzlétl na svou poslední cestu se zpožděním a zamířil 

na sever. Asi půl hodiny po vzletu došlo na palubě letounu k explozi v předním zavazadlovém 

prostoru a k narušení trupu. Trosky se zřítily na jihoskotské městečko Lockerbie, 

kde způsobily smrt jedenácti osob. Tragédii nepřežil ani nikdo z 259 lidí na palubě letadla.  
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Vyšetřování bylo velice dlouhé a náročné, protože trosky letadla, které se roztrhlo 

v cestovní výšce kolem 10 km, byly rozesety po obrovské ploše. I proto se hned po nehodě 

začalo spekulovat o atentátu. K tragédii se údajně přihlásily hned čtyři teroristické 

organizace. Podezření se nakonec potvrdilo – na některých troskách se našly stopy výbuchu. 

Později se upřesnilo, že k explozi byla využita plastická trhavina (podle některých informací 

to mohl být československý Semtex). Vyšetřovatelé skládali úlomky a obsah zavazadel a díky 

„mravenčí“ práci nakonec identifikovali kufr, který explodoval, i jeho obsah. Podařilo se jim 

identifikovat úlomek časovače, který byl identický s časovačem z jiné bomby, kterou před 

časem bezpečnostní kontroly zachytily v USA. „Zachycená“ bomba byla dílem Libyjců, takže 

stopy vedly do Libye. Vyšetřovatelé identifikovali i konkrétního atentátníka. Nalezli útržky 

nového kusu oblečení, který byl v kufru s bombou, a vystopovali jej až do obchodu na Maltě, 

kde byl prodán. Prodavač pak podle fotografie identifikoval muže, který si oděv koupil.483 

Byl to zpravodajský důstojník libyjské vlády Abdal Midžahrí, který bombu připravil 

a v zavazadle ji z Malty přes Frankfurt poslal do Londýna na let do New Yorku. S přípravou 

atentátu mu pomáhal další důstojník, ten však byl při soudním procesu osvobozen. Rozkaz 

k útoku údajně vydal přímo libyjský vůdce Muamarr Kaddáfí.484  

Podle oficiálních závěrů „měl být útok libyjskou odpovědí na nálety amerického letectva 

na Tripolis a Benghází 15. dubna 1986 (ty byly provedeny kvůli libyjské podpoře 

mezinárodního terorismu a v odvetu za výbuch nálože na západoberlínské diskotéce), při 

kterých zahynulo 44 civilistů včetně adoptivní dcery Kaddáfího. Existuje však i řada dalších 

možných motivů. Výbuch měl být údajně odvetou za sestřelení íránského civilního letadla 

v létě 1988 americkou vojenskou lodí Vincennes.“485  

Midžahrí se k atentátu nikdy nepřiznal, v lednu 2001 byl ve Skotsku odsouzen za vraždu 

k 27 letům vězení,486 v roce 2009 však byl propuštěn kvůli rakovině prostaty a vrácen 

do Libye. O tři roky později zemřel. Libye se k atentátu oficiálně přiznala až v roce 2003. 
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Zavázala se zaplatit odškodné rodinám obětí. „Díky přijetí zodpovědnosti za útok (a také kvůli 

tomu, že se vzdala vývoje zbraní hromadného ničení) se v roce 2003 vydala na cestu 

z mezinárodní izolace. Poté byly zrušeny sankce proti ní a také USA se rozhodly obnovit 

diplomatické styky s touto zemí. Syn libyjského vůdce Muammara Kaddáfího Sajf Islám však 

letos řekl, že Libye přijala odpovědnost za atentát právě jen kvůli zrušení sankcí.“487 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo se atentátu nad Lockerbie věnovalo velmi obsáhle, informovalo o něm 

celkem ve 12 dnech z 15 (v šesti dnech v základním sledovaném období osmi dnů a v dalších 

šesti dnech v rozšířeném období). Je navíc nutné přihlédnout k tomu, že do sledovaného 

období spadají vánoční svátky a Nový rok, takže deník nevycházel zcela pravidelně. Rozsah 

zpráv byl různý, kratší (jednosloupkové) a delší zprávy se střídaly během celého sledovaného 

období.  

První zprávy, zveřejněné bezprostředně po nehodě, obsahovaly podrobnosti o letu, 

o známých okolnostech havárie a také o následcích. Objevily se nepřesnosti ohledně počtu 

obětí, což však je v tomto případě zcela pochopitelné – na rozdíl od jiných leteckých nehod 

nestačilo zkontrolovat seznamy cestujících, ale bylo nutné zohlednit i oběti havárie na zemi. 

Po týdnu od havárie však Rudé právo přineslo konečné číslo – 270. 

Hlavní motivy zpravodajského pokrytí byly dva a deník je sledoval paralelně. Jedním bylo 

pátrání a vyšetřování na místě tragédie v okolí města Lockerbie – deník průběžně informoval 

o obtížném pátrání po úlomcích trosek. Vzhledem k obrovskému okruhu, kde byly trosky 

rozesety, se jednalo o velice komplikovaný proces. Ještě 4. ledna 1989 Rudé právo 

informovalo: „Čtrnáct dní po havárii amerického Boeingu 747 nad Skotskem nebyly nalezeny 

trosky nejméně jedné třetiny letounu. Nejsou také stále žádné stopy na tělesných 

pozůstatcích 28 osob z celkových 270 obětí. Okruh pátrání byl proto rozšířen na 160 

kilometrů kolem městečka Lockerbie a zahrnuje nyní i hustý Kielderský les. To přineslo úspěch 

v nálezu rozptýlených kusů postrádané zadní části letadla.“488  

Druhým motivem bylo hledání příčiny nehody, které se brzy proměnilo v hledání viníka – 

atentátníka. Zprvu byly prošetřovány i další možné příčiny, zejména možnost mechanické 
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závady, ale asi týden po havárii se potvrdilo prvotní podezření, že šlo o bombový útok. 

„Po analýze kovových částí jednoho z kontejnerů na přepravu zavazadel došli vyšetřovatelé 

k jednoznačnému závěru, že na palubě došlo k explozi silné výbušniny. Její zbytky byly 

bezpečně identifikovány a podle všech příznaků šlo o plastickou trhavinu.“489  

Rudé právo informovalo také o předchozích hrozbách americkým dopravním letadlům, 

jež byly zaznamenány před útokem. Poznamenalo, že o nich média dříve neinformovala, 

neboť by tak mohla inspirovat další autory poplašných zpráv. Později deník informoval, 

že na londýnském Heathrow přišlo mnoho anonymních telefonických výhružek. Některé byly 

natolik vážné, že došlo k narušení letových řádů a jedno letadlo se muselo vrátit na letiště.490  

Od okamžiku, kdy se začalo spekulovat o výbuchu bomby na palubě, se začalo uvažovat 

také o tom, kdo by za atentátem mohl stát. Deník informoval o podezřelých, mezi nimiž byly 

radikální palestinské organizace nebo íránské revoluční gardy. Uveřejnil úvahy francouzského 

listu Le Quotidien de Paris: „Jde snad o odvetu za sestřelení íránského dopravního boeingu 

americkou válečnou lodí nad Perským zálivem loni v červenci? ‚Řekněme si rovnou, že tato 

verze je málo přesvědčivá...‘“491 O podezřeních, která padla na Libyi, Rudé právo téměř 

neinformovalo. Jediný stručný náznak se objevil v dalším z přehledů zahraničního tisku 

až na konci sledovaného období: „USA ještě nedodaly důkaz, že by Libye měla něco 

společného se zničením boeingu společnosti Pan American.“492 V následujících dnech Rudé 

právo informovalo o sestřelení libyjských stíhaček Američany nad Středozemním mořem 

a o nátlaku USA na Libyi kvůli podezření na výrobu chemických zbraní, vyhrocenou situaci 

v oblasti nedávalo do souvislosti s atentátem nad Lockerbie.  

V souvislosti s hledáním viníka deník zmínil také oběti atentátu, mezi nimi i několik 

vysokých amerických činitelů. Bylo patrně zvažováno, zda se cílem útoku nemohly stát právě 

tyto osoby: „Všeobecně se předpokládá, že atentát byl motivován politicky. Na palubě 

letounu byl velký počet důstojníků a vojáků jednotek USA v Německé spolkové republice, 

vysoký představitel amerického ministerstva zahraničí pro Blízký východ Daniel O’Connor, 

dva američtí diplomatičtí pracovníci a podle mnoha zpráv, které washingtonská vládní místa 

pochopitelně popírají, dokonce i šéf sítě americké špionážní služby CIA v Bejrútu.“493 
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Zpravodajské pokrytí atentátu nad Lockerbie bylo velmi rozsáhlé a lze je označit 

za korektní, málo poznamenané politickými vlivy. O samotném atentátu i jeho vyšetřování 

bylo informováno v rámci možností rychle a přesně. Deník sice neinformoval o podezřeních, 

která padla na Libyi (ta byla považována za spojence a proto asi nebylo vhodné zveřejňovat 

předčasně informaci, že se „nezávislý“ libyjský režim dopustil útoku na civilní letadlo).  

Zajímavostí je, že v jediném otištěném komentáři byla zveřejněna informace 

o podezření, že při útoku byl využit Semtex. „Nyní se na stránkách britského, amerického i 

západoněmeckého tisku objevily tendenční dohady, podle nichž k výbuchu na palubě Boeingu 

747 prý teroristé použili průmyslové třaskaviny čs. výroby značky Semtex.“ Deník se proti 

tomu ostře vyhranil a odvolal se na komentář mluvčího ministerstva zahraničí, 

že „Československo nikdy nedodávalo a nedodává třaskaviny teroristickým organizacím. Řekl 

také, že naše vláda je připravena, pokud by to pomohlo k identifikaci případné třaskaviny, 

vyslat čs. odborníky k příslušné expertize. Proto zní v této souvislosti neuvěřitelně 

a vyděračsky tvrzení rakouského listu Wiener Zeitung, uveřejněné ve středu, podle něhož 

údajně ‚piloti žádají‘, aby čs. letadlům nebylo povoleno přistávat na Západě, ‚dokud Praha 

nebude spolupracovat v boji proti leteckému terorismu‘.“494 Deník připomněl, že 

i Československo má zkušenosti s leteckým terorismem, připomněl případy únosů linkových 

letadel ČSA do zahraničí, a dodal, že Československo proto podobné případy ostře odsuzuje. 

 

Komparace pokrytí páru událostí 

Oba útoky – jak na indické, tak na americké letadlo – vykazují několik podobností. 

V obou případech šlo o Boeing 747, v té době největší dopravní letoun, což poukazuje na to, 

že cílem teroristů bylo zavraždit co největší počet osob. V obou případech explodovala nálož 

ukrytá v zavazadle, která teroristé nechali naložit do letadel a sami jimi neletěli. K oběma 

případům také došlo nebo mělo dojít nad oceánem, což by výrazně zkomplikovalo pátrání po 

troskách a hledání strůjců atentátu. Oba útoky byly politicky motivované. 

Také zpravodajské pokrytí obou událostí bylo v mnoha rysech podobné. Pokrytí události 

u Lockerbie bylo rozsáhlejší (12 dní oproti 8 po atentátu na let Air India), což lze přičíst 

složitějšímu pátrání po troskách, stopách a také tomu, že dlouho nebyl vytipovaný hlavní 

podezřelý. V případě Lockerbie také bylo zveřejněno několik fotografií trosek letounu. Deník 
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o obou útocích a o vyšetřování informoval v rámci možností přesně a rychle, informace 

upřesňoval a aktualizoval. V obou případech čerpal z rozmanitých zahraničních zdrojů.  

Po formální stránce bylo pokrytí obou událostí zcela standardní. Naprostou většina 

zveřejněného obsahu tvořily zprávy či přehledy zahraničního tisku. Zpracovány byly 

klasickým zpravodajským stylem. Byly voleny standardní výrazové prostředky. 

Hlavními motivy a aktéry bylo hledání viníků atentátů. V té souvislosti byli zmiňováni 

a citováni také odpovědní činitelé a odborníci. Jen okrajově se deník zabýval obětmi tragédií. 

Patrným rozdílem bylo postavení USA a Kanady do role částečných latentních spoluviníků 

po  atentátu na let Air India – USA proto, že poskytovaly výcvik pravděpodobným teroristům 

(a spekulovalo se o tom, že jej i financovaly), Kanada kvůli laxnímu přístupu k bezpečnostním 

opatřením na letištích. 

Po obou tragédiích následovaly projevy soustrasti do zasažených zemí – dokonce 

i po atentátu na letoun společnosti Pan American. Jednalo se o jeden z výjimečných případů 

nehody v civilním provozu v celém sledovaném období, po níž Rudé právo informovalo 

o soustrasti projevené nejvyšším představitelům Spojených států a Británie představiteli 

zemí Východního bloku: „Americkému prezidentovi Ronaldu Reaganovi a britské premiérce 

Margaret Thatcherové zaslali ve čtvrtek soustrastné telegramy nejvyšší představitelé řady 

států, mj. Michail Gorbačov, Erich Honecker, Helmut Kohl a Francois Mitterand.“495 

 

5.2.16 Havárie raketoplánu Challenger, USA, 1986 

Havárie raketoplánu Challenger byla na dlouhou dobu nejtragičtějším neštěstím 

v historii kosmických letů. Došlo k ní krátce po startu raketoplánu z Kennedyho mysu 

28. ledna 1986. Onoho rána se zdálo, že start raketoplánu probíhá bezproblémově, jako 

vždy. 73 sekund po zážehu motorů už měl raketoplán výšku 14 km, když došlo k obrovské 

explozi. Trosky nosného systému i raketoplánu se začaly řítit k zemi, doprovázeny kouřovými 

stopami, a dopadly do moře. Nikdo ze sedmi astronautů neměl šanci přežít.  

Start raketoplánu byl jako obvykle hojně sledován médii. V tomto případě byla 

medializace ještě zesílena faktem, že na palubě mezi sedmi astronauty a letci byla také 

osmatřicetiletá učitelka Christa McAuliffe, která se mise zúčastnila v rámci popularizačního 

programu „Učitel v kosmu“. „Studenti z její třídy a její rodiče byli osobně přítomni 
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na Kennedyho kosmodromu, aby s ní prožili naplnění jejího životního snu – startu do vesmíru, 

přenos startu sledovali na obrazovkách všechny americké školy…“496 uvádí letecký publicista 

Stanislav Kužel.  

Jednalo se už 25. start raketoplánu vůbec a o desátou misi Challengeru. „Lety 

raketoplánů se už staly rutinou, problémy se bagatelizovaly a plánovaný počet startů (který 

se nikdy nepodařilo naplnit) byl famózní. Jen pro tento rok (1986) měla NASA naplánováno 

ještě dalších 13 (!) letů shuttlů na oběžnou dráhu kolem Země.“497 K problémům, které však 

bohužel nebyly řádně vyřešeny, došlo už během příprav v průběhu ledna. Objevily se závady 

na pryžových těsnicích kroužcích, které oddělovaly jednotlivé části (segmenty) pomocných 

startovacích motorů (boosterů).  

Samotný start byl několikrát odložen kvůli počasí – „teplota klesala v noci pod bod mrazu 

a plášť i přípojná potrubí byly každé ráno plné rampouchů. Technici od Morton Thokiolu 

upozorňovali, že v takových podmínkách ještě nebyly boostery zkoušeny. Přesto byl start 

povolen.“498 Během startu nedokázaly zkřehlé gumové těsnicí kroužky zabránit úniku 

horkých odtokových plynů,499 vzápětí pravděpodobně došlo k prohoření těsnicích kroužků 

a „přepálení spodního úchytu pravého pomocného motoru na tuhé palivo SRB, který prorazil 

v dalším zlomku sekundy obal hlavní nádrže raketoplánu a poškodil uvnitř umístěné nádrže 

na tekutý kyslík a tekutý vodík. Veliké množství těchto výbušných plynů se uvolnilo do okolí 

stroje a explodovalo.“500  

NASA po havárii pozastavila lety raketoplánů a přikročila k nápravným opatřením jak 

na raketoplánech, tak na nosném systému. Mimo jiné byla vylepšena konstrukce pomocných 

motorů.501  
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Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o havárii raketoplánu Challenger informovalo obsáhle, v šesti z osmi dnů 

základního sledovaného období a v jednom dni v rozšířeném období. Celkem tedy byla 

pokryta v sedmi dnech z 15. Většinu pokrytí tvořily obsáhlé texty, čerpající z rozmanitých 

zahraničních zdrojů a doplněné několika fotografiemi posádky a raketoplánu během letu 

a při výbuchu. Zprávy byly obvykle otištěny na straně se zahraničním zpravodajstvím, 

ale několikrát se objevily i na titulní straně listu. 

Deník nejprve přinesl informace o průběhu samotné tragédie a jejích okolnostech (mimo 

jiné i o odkladech startu), o pátrání po troskách a o záchranné akci, i když bylo vysoce 

pravděpodobné, že nikdo ze sedmi členů posádky (jejich jména byla zveřejněna) nepřežil. 

Následující zprávy už přinesly potvrzení, že všichni členové posádky zahynuli. Smrt sedmi 

astronautů byla podána jako celosvětová ztráta a bylo informováno o projevech soustrasti 

z celého světa. Kondolenční telegram prezidentu Reaganovi zaslal Michail Gorbačov, sovětští 

kosmonauti i představitelé sovětské akademie věd. „Soustrastné telegramy do Washingtonu 

zaslaly rovněž vlády dalších zemí bez ohledu na společenské zřízení.“502  

Rudé právo poukázalo na fakt, že dobývání vesmíru si už vyžádalo mnohé ztráty 

na straně obou velmocí a připomnělo i vlastní ztráty. „Smrt sedmi členů havarovaného 

raketoplánu není první a zřejmě ani poslední daní světové kosmonautiky. Osobními 

tragédiemi je poznamenána historie kosmického výzkumu ve Spojených státech i v Sovětském 

svazu. Kosmonauti umírali za letu i před startem. Sovětský kosmonaut Vladimir Komarov 

zahynul v roce 1967 při ověřování nové kosmické lodi, kosmonauti Georgij Dobrovolskij, 

Vladislav Volkov, Viktor Pacajev při přistávání kosmické lodi Sojuz 11 v roce 1971, tři američtí 

kosmonauti, Virgil Grissom, Eduard White a Roger Chaffee, uhořeli v roce 1967 v kabině 

kosmické lodi Apollo.“503  

Zatímco v prvních dnech po havárii byl šok a soustrast nad ztrátou elitních astronautů 

důležitým motivem, později se objevily a začaly převažovat výrazně kritické motivy. Jeden 

z nich poukazoval na přítomnost americké učitelky McAuliffeové na palubě raketoplánu. 

„Chtě nechtě se tak vytvářel dojem, jako by lety na oběžnou dráhu kolem Země 

už nepředstavovaly při současném stavu techniky příliš velké riziko. Jak napsal ve středu 
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jeden ze zdejších listů: ‚Američané začali brát lety do vesmíru jako něco samozřejmého, zvykli 

si na ně a zapomněli, že lidstvo je teprve na samém počátku kosmického věku.‘“504 

Opakovaně se vyskytovala otázka, jaký dopad bude mít havárie Challengeru na další 

pokračování amerického kosmického programu. Informovalo se o prozatímním zastavení 

všech civilních letů, dokud nebude příčina řádně vyšetřena. Flotila raketoplánů se zmenšila 

ze čtyř na tři a bylo zřejmé, že ambiciózní plán 15 letů za rok 1986 se tím značně komplikuje. 

Deník citoval kritické hlasy z USA, které poukazovaly na příliš „nabitý“ plán a na přetížení 

pracovníků NASA. Jeden ze členů komise pro bezpečnost kosmických letů uvedl, že tak velký 

počet startů „představuje potenciální riziko výskytu organizačních a bezpečnostních 

nedostatků vzhledem k tomu, že pracovníci NASA jsou při tomto tempu nuceni pracovat 

běžně šest až sedm dnů v týdnu při krajním vypětí.“505 

Ke konci sledovaného období se objevila informace, že Pentagon naléhá na pokračování 

letů raketoplánů v rámci vojenského programu a snaží se vycházet z předběžné či neoficiální 

informace, že „příčina exploze raketoplánu byla již objasněna a její odstranění nebude 

vyžadovat ani konstrukční úpravy, ani zvláštní ověřovací zkoušky celého systému.“506 Tyto 

domněnky se však ukázaly být mylnými; raketoplány nakonec prošly rozsáhlými úpravami.  

Nejvýraznějším motivem celého informování o havárii Challengeru byla právě souvislost 

amerického civilního kosmického programu a obranného programu SDI (Strategic Defense 

Initiative), který počítal s rozmístěním amerických obranných zbraňových systémů 

do vesmíru, tzv. programu „hvězdných válek“. Deník citoval odborníky a vědce z celého 

světa, kteří tvrdili, že systém představuje nebezpečí, neboť je řízen technikou a ta, jak vidno, 

může až příliš snadno selhat. „Předseda amerického výzkumného ústavu pro otázky vesmíru 

a bezpečnosti Robert Bowman poukazuje na možnost, že by k explozi raketoplánu došlo 

za situace, kdy ve vesmíru jsou rozmístěny systémy zbraní. Kdo by mohl zjistit, zda výbuch byl 

způsoben chybnými funkcemi mechanismů raketoplánu nebo protidružicovou zbraní, ptá se 

R. Bowman. Upozorňuje, že na explozi by okamžitě reagovaly počítače řídící kosmické 

systémy zbraní, které by vydaly pouze jediný pokyn – uvést tyto systémy do chodu. (...) 

Vyjádřil naději, že katastrofa Challengeru zastavi iniciátory programu ‚hvězdných válek‘.“507  
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Motiv varování převládal ve zpravodajském pokrytí až do konce sledovaného období. 

Průběžně byly přinášeny také nové informace o postupu pátrání po troskách raketoplánu 

a hledání pravděpodobné příčiny. O té bylo informováno začátkem února: „Odborníci z NASA 

možná objevili příčinu katastrofy raketoplánu. Při pečlivé analýze videozáznamu startu zjistili 

známky trhliny a následného vzniku požáru v pravé nosné raketě, který se přenesl na tank 

s tekutým vodíkem a kyslíkem.“508  

Zpravodajské pokrytí havárie raketoplánu Challenger bylo velice obsáhlé a komplexní. 

Rudé právo přineslo mnoho informací o samotné havárii, jejích okolnostech, následcích 

a o průběhu pátrání a vyšetřování. Tyto zprávy byly v rámci možností rychlé a přesné.  

Deník informoval o obětech katastrofy, hovořil o nich s respektem, který patří hrdinům, 

kteří riskovali své životy při dobývání vesmíru, a zmínil rozsáhlé projevy soustrasti z celého 

světa, včetně čelních představitelů SSSR. Informoval také o předchozích haváriích 

v kosmickém programu, včetně těch, k nimž došlo v SSSR.  

Zpravodajské pokrytí však mělo i výrazně kritický rozměr, k čemuž pravděpodobně 

přispěly i politické a ideologické vlivy. Deník správně upozorňoval, že Američané už začali 

brát lety do vesmíru jako něco běžného a rutinního, což může vést k vzniku chyb. Obsáhle se 

věnoval pravděpodobným i hypotetickým důsledkům havárie. Poukazoval především 

na rizika spojená s armádním využíváním kosmického programu a s nebezpečími, plynoucího 

z budovaného obranného systému SDI, tzv. programu „hvězdných válek“, a upozorňoval 

na spěch a nátlak armádních představitelů ve věci dalších letů raketoplánů. 

 

5.2.17 Havárie jaderné elektrárny v Černobylu, SSSR, 1986 

K nejvážnější jaderné havárii v historii (spolu s havárií ve Fukušimě se jedná o jediné dvě 

události hodnocené na stupnici INES nejvyšším stupněm 7) došlo v noci z 25. na 26. dubna 

1986 na čtvrtém reaktoru jaderné elektrárny v Černobylu. Zavinilo ji především selhání 

lidského faktoru, ale také nedokonalá konstrukce sovětského jaderného reaktoru. K havárii 

došlo při naplánovaném testu. „Jednalo se ověření schopnosti turbínového reaktoru vyrábět 

díky setrvačnosti dostatek elektřiny po dobu alespoň 45 sekund, než se spustí nouzové 
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generátory. Tato elektřina je nezbytná pro napájení bezpečnostních systémů reaktoru. 

Pohání chladící čerpadla, regulační a havarijní tyče, osvětluje velín a řídící pult.“509  

Test byl původně naplánován na předchozí den, jenže když začalo potřebné snižování 

výkonu reaktoru a tím i ke snížení dodávek elektřiny do sítě, požádali Černobyl z kyjevské 

elektrárenské centrály, aby test odložili. Výkon tedy byl opět zvýšen a experiment odložen 

o několik hodin. Mezitím se ve velíně vystřídala směna a vedení experimentu převzali noví 

operátoři, kteří s jeho průběhem nebyli tak dobře obeznámeni.510 

Po půlnoci 26. dubna byl experiment zahájen. V elektrárně bylo vyřazeno z provozu 

nouzové havarijní chlazení (což bylo v rozporu s předpisy) a operátor „omezil přísun vody do 

reaktoru. Tím simuloval výpadek proudu, který pohání čerpadla.“511 Následovalo snižování 

výkonu. Experiment měl probíhat při výkonu 700 MW, ale přítomný provozní inženýr vydal 

pokyn snížit výkon až na 200 MW. Operátorům se nepodařilo jej přesvědčit, že je to proti 

předpisům, a vyhověli mu. Výkon v reaktoru silně poklesl a téměř se zastavil; technici proto 

vysunuli téměř všechny regulační tyče, jimiž lze řídit reakci v reaktoru (jejich zasouváním se 

štěpná reakce v reaktoru zpomaluje a výkon klesá, a naopak), což bylo opět proti předpisům.  

Výkon reaktoru se začal opět zvyšovat a začala v něm vznikat tzv. žhavá místa.  

V reaktoru vlivem odstavení turbíny a dalších zásahů techniků nebyl dostatek chladicí vody, 

ta nestačila na ochlazení a začala se měnit v páru. Výkon stále rostl a v reaktoru začal 

narůstat tlak.512  

V té chvíli se operátoři rozhodli experiment přerušit a začali zasouvat regulační tyče. 

Ty však měly grafitovou špičku a grafit urychluje štěpnou reakci. Zásah tedy situaci ještě 

zhoršil. Vedení regulačních tyčí se navíc vlivem horka zaseklo, takže se zasunuly asi jen do 

jedné třetiny, pak je žár v reaktoru roztavil. „Výkon stoupl na stonásobek běžného (až asi 350 

tisíc megawattů). Tlak v reaktoru se zvyšoval, až nadzvedl a otočil tisíc tun těžké víko 

reaktoru. Dovnitř se dostal vzduch. Kyslík a vodík vzniklé rozkladem vody v reaktoru způsobily 

výbuch, který strhl celou střechu.  Z budovy se stal krb. Ve výhni chytil grafit, který v reaktoru 
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fungoval jako ‚prostředník‘ usnadňující výměnu neutronů mezi atomy uranu. S dýmem požáru 

stoupaly do atmosféry i tuny radioaktivních prvků.“513 

Bezprostředně při výbuchu zahynuli dva technici, kteří pracovali u reaktoru, a desítky 

dalších včetně vedoucích experimentu z velína byli ozářeni obrovskými dávkami 

radioaktivního záření. Už během noci se u některých projevily příznaky nemoci z ozáření 

a později také radiační popáleniny. Většina z cca 30 zasažených zemřela během několika 

týdnů. Během několika minut byli na čtvrtý blok elektrárny vysláni hasiči, kteří se snažili 

o uhašení požáru. Také oni byli vystaveni smrtícím dávkám záření. Ráno 26. dubna se 

konečně ukázal rozsah havárie: budova čtvrtého bloku byla téměř kompletně zničena.  

Odpovědní činitelé rozhodli o evakuaci nedalekého města Pripjať, kde žila většina 

zaměstnanců elektrárny. Radioaktivní mrak se z Ukrajiny šířil nad Evropu, ale „Sovětský svaz 

se zpočátku snažil nehodu před ostatními státy utajit. Jako první na ni přišli druhý den ráno 

ve švédské jaderné elektrárně Forsmark. Jeden z pracovníků zde při průchodu přes detektor 

spustil alarm. Odborníci přišli na to, že radiace neuniká z elektrárny, ale že ji pracovník přinesl 

z venku na podrážkách. Domnívali se, že jde o radioaktivní spad, který musel přijít v mraku 

ze Sovětského svazu.“514 SSSR zprvu odmítal odpovědnost, 28. dubna však havárii přiznal. 

Bagatelizoval však možné následky a uklidňoval veřejnost, že nehrozí žádné nebezpečí. 

V květnu se v na Ukrajině a v okolních zemích konal cyklistický Závod míru. 

Konečný počet obětí a zasažených černobylskou havárií nebyl nikdy stanoven, odhaduje 

se však asi na 4000. Dále došlo k „rozšíření nejrůznějších chorob v důsledku radiace. Mezi ně 

patří především rakovina štítné žlázy, leukémie, nádorová onemocnění, choroby oběhového 

systému a oční zákaly.“515 Havárie poznamenala také životné prostředí. Zbývající tři bloky 

černobylské elektrárny byly v provozu i nadále, poslední třetí byl odstaven v roce 2000. 

Havarovaný čtvrtý blok byl ukryt pod železobetonovým sarkofágem, zesíleným v roce 2016. 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Navzdory zažitým představám Rudé právo o černobylské havárii informovalo poměrně 

rozsáhle – v šesti z osmi dnů základního sledovaného období a v dalších pěti dnech 
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v rozšířeném období, celkem tedy v 11 z 15 dnů. Zveřejněné informace však často 

neodpovídaly skutečné situaci. Zveřejňovány byly povětšinou dva typy zpráv: buď stručné 

zprávy informující o měření radioaktivity nad Československem a uklidňující veřejnost, 

že naměřené hodnoty jsou v pořádku, anebo naopak rozsáhlé texty prezentující stanovisko 

SSSR k nehodě, informující o průběhu likvidace havárie a ostře se vymezující proti reakcím 

ze Západu, které byly mnohdy alarmující. Některé materiály kombinovaly zpravodajské 

a publicistické žánry. 

První zprávy o nehodě byly velmi stručné a pouze informovaly o tom, že v Černobylu 

došlo k nehodě, že se následky likvidují a že v Československu ani v dalších evropských 

zemích nehrozí žádné nebezpečí. Bylo informováno o průběžném měření radioaktivity 

a o tom, že nebyly naměřeny takové hodnoty, které by představovaly ohrožení lidských 

životů.  

Deník se přitom odvolával na autority, odborníky, lékaře, fyziky a vědce jak 

z Československa, tak i ze zahraničí. Například hlavní hygienička ČSR v rozhovoru uvedla, 

že zvýšení hodnot radioaktivních látek i v prvních dnech po havárii „mnohokrát nižší, než aby 

mohlo i při trvalém působení způsobit ohrožení zdraví.“516 Zdůraznila, že v dané situaci je 

podstatné, aby veřejnost důvěřovala úřadům a nesnažila se chránit sama např. užíváním 

jodových tablet, který by mohly lidem spíše ublížit. „S ohledem na naměřené hodnoty mohou 

občané žít zcela normálním způsobem života, cestovat, posílat děti do škol v přírodě atd.“517  

Podrobnosti o samotné havárii a jejích následcích byly zveřejňovány postupně. Co se 

týče přímých obětí, v průběhu celého sledovaného období bylo opakovaně zdůrazňováno, 

že při samotné havárii zahynuli pouze dva lidé.518 Informovalo se také o pomoci dalším 

zasaženým. Později bylo blíže specifikováno, že celkem bylo hospitalizováno 204 osob, 

zejména pracovníků elektrárny a hasičů, kteří se podíleli na bezprostřední likvidaci následků. 

18 osob utrpělo nejtěžší, čtvrtý stupeň ozáření.519 Nejvážněji postižení byli přepraveni 

na „nejlepší moskevské kliniky“, někteří podstoupili transplantaci kostní dřeně a pomáhali 

o ně pečovat i američtí odborníci na transplantace a imunologii.520  
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Průběžně se informovalo také o likvidaci následků havárie a evakuaci oblasti. Poškozený 

reaktor, v němž už podle deníku neprobíhala řetězová reakce, byl zasypán materiály 

pohlcujícími radioaktivitu.521 Přijata byla také opatření, která měla zabránit kontaminaci vody 

v řece Pripjať. Zemědělská výroba v oblasti byla zastavena a musel být utracen i dobytek.522  

Evakuována byla oblast v okruhu 30 km od elektrárny, podle informací Rudého práva 

se jednalo o téměř 50 000 osob.523 V této souvislosti bylo několikrát – a nutno podotknout, 

že oprávněně – zmíněno hrdinství zasahujících hasičů a pracovníků podílejících se 

na evakuaci, a statečnost a ukázněnost obyvatel Pripjati a dalších sídel. Rudé právo přineslo 

mimo jiné rozsáhlou reportáž, převzatou ze sovětského deníku Pravda, která uváděla: 

„Po výbuchu se vzňal kryt strojovny a požárníci se všemi silami snažili oheň zlikvidovat. Hasili 

ho ve výšce třiceti metrů. Holiny požárníků se bořily do živice roztavené vysokou teplotou, 

v kouři a žáru se obtížně dýchalo, avšak odvážní lidé směle bojovali. (...) Později odborníci 

konstatovali, že hrdinství požárníků značně omezilo rozsah havárie.“524 Líčena byla 

i obětavost řidičů evakuačních autobusů: „Jakmile bylo oznámeno, že je třeba evakuovat 

obyvatelstvo ze zóny černobylské elektrárny, bylo navrženo řidičům, aby vystoupili ti, kdo se 

evakuace zúčastnit nechtějí nebo nemohou. Krok vpřed neudělal nikdo.“525  

Oceněna byla i ukázněnost obyvatel při evakuaci, která „probíhala velmi organizovaně, 

pod vedením stranických organizací a sovětů. Stačí říci, že shromažďování občanů a jejich 

odvoz ze sídliště elektrárny trvaly pouhé čtyři hodiny.“526 Reportáž zmínila i obětavost lidí, 

do jejichž měst byli evakuovaní obyvatelé odvezeni, a kteří je přijali a nabídli jim veškerou 

možnou pomoc. Lidé z okolí Černobylu se zase hned zapojili do zemědělských prací. 

Reportáž, která mezi dalšími úředními a oficiálními zprávami působila velice autenticky 

a živě – možná především proto, že popisovala dopady havárie na běžné občany – přinesla 

i některé informace, které mohly působit zneklidňujícím dojmem, navzdory opakovaným 

ujišťováním, že situace je pod kontrolou. „Došlo k tomu, čeho se fyzikové vždy nejvíce 

obávali: reaktor byl poškozen. Část radioaktivity byla vyvržena vzhůru a uvnitř vypukl požár. 

(...) Vznikla složitá, neobyčejně obtížná, avšak kontrolovatelná situace.“527 

                                                      
521 JELÍNEK, Milan. Hlavní úkol – zajistit bezpečnost lidí. Rudé právo, 9. 5. 1986, s. 7. 
522 ČTK, ZR. Odstraňují se následky havárie. Rudé právo, 6. 5. 1986, s. 7. 
523 ČTK, ZR. Odstraňují se následky havárie. Rudé právo, 6. 5. 1986, s. 7. 
524 NESG. Zápas s následky havárie. Rudé právo, 7. 5. 1986, s. 6.  
525 NESG. Zápas s následky havárie. Rudé právo, 7. 5. 1986, s. 6.  
526 NESG. Zápas s následky havárie. Rudé právo, 7. 5. 1986, s. 6.  
527 NESG. Zápas s následky havárie. Rudé právo, 7. 5. 1986, s. 6. 
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V pozdějších dnech přineslo Rudé právo první opatrné informace o příčině nehody. Není 

překvapivé, že nebylo ani naznačeno, že by mohlo jít o selhání lidského faktoru a o důsledek 

porušení bezpečnostních opatření při naplánovaném testu. Deník informoval, že se podle 

dosavadních zjištění jednalo o „chemický výbuch“ během „pravidelné údržby reaktoru“.528 

Velice výrazným motivem, objevujícím se během celého zpravodajského pokrytí, byly 

reakce na informace západních zemí, zejména tamních médií. Deník mnohdy reagoval 

na skutečně nepravdivé informace, vyvracel například extrémně přehnané odhady počtu 

obětí v řádech tisíců529, mylné zprávy ze Západu však prezentoval jako zcela záměrnou 

kampaň plnou „výmyslů“ s cílem rozpoutat obavy mezi vlastními občany a očernit SSSR.  

V takových textech pak Rudé právo „přecházelo do útoku“ a poukazovalo na zcela 

nesouvisející problémy, spojené se zahraničněpolitickými otázkami: „‚Havárie v Černobylu 

se na Západě stala nejen senzací, ale různí stoupenci antisovětismu a antikomunismu ji 

zneužili ke svým špinavým politickým cílům.‘ Uvádí se, že Spojené státy a Británie začaly 

demonstrativně odvolávat z Kyjeva, ležícího 130 kilometrů od místa havárie, své turisty 

a obviňovaly Moskvu, že prý ‚utajuje fakta o vysoké radioaktivitě‘. Zároveň vychvalovaly 

vlastní poctivost. Těm, kdo posílá bombardéry, aby na libyjská města shazovaly smrtonosné 

pumy, kdo vyzbrojuje nikaragujské kontrarevolucionáře a afghánské bandity, kdo platí najaté 

vrahy v Angole, nezbývá nic jiného, než aby vychvalovali vlastní humanismus. Washington 

chce odvést pozornost světové veřejnosti od vlastních akcí, ohrožujících celý svět (...), a proto 

rozpoutal protisovětskou kampaň kolem události v jaderné elektrárně.“530 

Deník opakovaně poukazoval na to, že zatímco v případě Černobylu šlo o první havárii 

tohoto typu v SSSR, v západních zemích docházelo k jaderným haváriím opakovaně. O jejich 

rozsahu však neinformoval a nezmínil, že žádná z nich se důsledky nemohla rovnat 

černobylské havárii. Během sledovaného období v dubnu a květnu 1986 se, jakoby na důkaz 

tohoto tvrzení, objevily dvě zprávy o mimořádných událostech ve dvou britských jaderných 

elektrárnách (7. 5. a 10. 5.). Oba texty byly otištěny vedle zpráv o černobylské havárii.  

                                                      
528 ČTK, ZR. Tisková konference v Moskvě. Rudé právo, 7. 5. 1986, s. 7. 
529 ČTK. Zrcadlo buržoazní propagandě. Rudé právo, 13. 6. 1986, s. 7. 
530 ČTK, ZR. Situace po havárii pod kontrolou. Rudé právo, 4. 5. 1986, s. 6. 
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7 - Článek, informující v roce 1979 o havárii americké jaderné elektrárny Three Mile Island.531 

 

Rudé právo připomnělo i problémy v amerických jaderných elektrárnách. „Jen loni bylo 

ve Spojených státech zaregistrováno 2974 havárií na 100 reaktorech sloužících civilním 

účelům, což je o 20 procent více než v předchozím roce. Když roku 1979 došlo k ‚záhadnému 

přehřívání‘ jaderné elektrárny v Pennsylvánii, americké úřady tři týdny nedodaly světu 

žádnou informaci.“532 Zde se však Rudé právo dopustilo dezinformace až lži – o havárii 

v Pennsylvánii (Three Mile Island) informovalo, takže USA informaci uvolnit musely.  

Celkově lze zpravodajské pokrytí havárie v Černobylu označit za velmi obsáhlé, ale také 

značně jednostranné a ovlivněné oficiální ideologií a postojem SSSR. Závažné informace 

přinášel deník Rudé právo se zpožděním. Opakovaně zdůrazňoval, že situace nepředstavuje 

žádné ohrožení, zlehčoval bezpečnostní opatření přijatá v západních zemích a opakovaně 

tyto země kritizoval za „buržoazní propagandu“ a vyvolávání protisovětské „hysterie“. 

Poukazoval na problémy v jaderných elektrárnách na Západě. Jako pozitivní rys lze hodnotit 

prezentaci statečnosti a hrdinství hasičů a dalších osob, které se podílely na likvidaci 

následků havárie a na evakuaci. 

                                                      
531 ČTK. Vážná havárie jaderné elektrárny v USA. Rudé právo, 30. 3. 1979, s. 7. 
532 ČTK. Radiační situace se zlepšuje. Rudé právo, 8. 5. 1986, s. 7. 
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5.2.18 Potopení lodi Admirál Nachimov, SSSR, 1986 

K největšímu civilnímu lodnímu neštěstí v sovětské a ruské historii došlo před půlnocí 

31. srpna 1986 v Černém moři nedaleko přístavu Novorossijsk. Luxusní výletní loď Admiral 

Nachimov se 880 turisty na palubě a více než dvěma sty členy posádky se srazila s nákladní 

lodí Pjotr Vasjov, když opouštěla přístav v Novorossijsku a nákladní loď do něj vplouvala. 

Přístavní dispečer obě posádky na přítomnost další lodi upozornil a jejich kapitáni se 

dohodli, jak se budou míjet. „Poté však Markov (kapitán lodi Admiral Nachimov) předal 

velení nezkušenému druhému důstojníkovi a klidně odešel povečeřet do své kabiny. Ve 23:10, 

když se dráhy lodí podle čar na obrazovkách začaly nebezpečně křížit, ztratil druhý důstojník 

nervy a v rozporu s domluvou kapitánů začal měnit směr plavby tak nešťastně, že nastavil 

bok Admirála Nachimova jako terč proti ostré přídi Pjotra Vasjova.“533 

Obě lodi se střetly, rychlejší a těžce naložená nákladní loď prorazila trup výletní lodi 

a do té se začala valit voda. V důsledku poškození na lodi přestala jít elektřina, takže náhle 

probuzení cestující se jen těžko orientovali a propadali panice. Loď se silně nakláněla, takže 

nebylo možné spustit záchranné čluny. Během osmi minut se loď potopila do téměř 

padesátimetrové hloubky. Pomoc cestujícím i členům posádky poskytla jak loď Pjotr Vasjov, 

tak záchranáři z vrtulníků. Podařilo se jim zachránit úctyhodný počet – 559 cestujících a 277 

členů posádky.534 398 osob však zahynulo nebo zůstalo pohřešováno.535 Záchranná akce 

probíhala po několik dní, podílelo se na ní 60 lodí, 20 vrtulníků a desítky potápěčů, kteří 

operovali z plovoucí základny, vytvořené z několika lodí. Záchranáři zprvu doufali, že by 

se mohlo podařit najít větší počet přeživších v případných vzduchových kapsách uvnitř lodi, 

ale tyto naděje byly marné.536 

Příčinou nehody byla nedbalost kapitánů obou lodí. Kapitán nákladního plavidla byl 

dispečerem instruován, aby dal osobní lodi přednost, ale patrně pokračoval dál nesníženou 

rychlostí a nestihl srážku včas odvrátit.537 Velitel Admirála Nachimova, nezkušený druhý 

důstojník, nedokázal zareagovat správně a naopak provedl nešťastný manévr, který následky 

srážky spíše ještě zhoršil. Oba kapitáni byli za nedbalost potrestáni několikaletými tresty.538 

                                                      
533 TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. s. 48. 
534 KAZDA, Lubor. Hrdinství zachránců. Rudé právo, 5. 9. 1986, s. 7. 
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536 KAZDA, Lubor. Hrdinství zachránců. Rudé právo, 5. 9. 1986, s. 7. 
537 ČTK, KD. Příčinou srážky trestuhodná nedbalost obou kapitánů. Rudé právo, 8. 9. 1986, s. 6. 
538 TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. s. 48. 
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Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Nehoda výletní lodi Admiral Nachimov byla v Rudém právu pokryta obsáhle, v pěti 

z osmi dnů základního sledovaného období a v dalších dvou dnech v období rozšířeném. 

Rozsah byl různý – vyšly jak krátké jednosloupkové zprávy, tak i obsáhlejší materiály a také 

jedna fotografie a infografika, zachycující trati obou lodí a místo nehody. 

Základní fakta, zveřejněná krátce po nehodě, byla v rámci možností přesná (měnil se 

například počet obětí a zachráněných, což Rudé právo průběžně reflektovalo). Bylo 

zveřejněno, že došlo ke srážce s nákladní lodí. Později byly publikovány i podrobné informace 

o kapitánech lodí, o jejich zkušenostech a na konci sledovaného období i o jejich 

pravděpodobném zavinění.  

Výrazným motivem byla záchrana obětí a pomoc pozůstalým. Deník zdůraznil, 

že „zachráněné životy 836 lidí jsou důkazem nejenom velkého hrdinství těch, kdo přišli 

na pomoc, ale přesné organizace záchranných prací, jichž se mj. zúčastnilo na šedesát lodí, 

dvacet vrtulníků a osmdesát potápěčů.“539 Deník také informoval, že rodinám obětí byla 

poskytnuta materiální pomoc. Později informoval, že zachránění byli dopraveni do svých 

domovů.540 

Dalším výrazným motivem bylo hledání viníka havárie. Zprvu sice deník uvedl, 

že „dosavadní poznatky nesvědčí (...), že by příčinou srážky bylo porušení pracovní 

disciplíny“,541 později však zveřejnil informaci, že po vyslechnutí 400 osob byli zadrženi oba 

kapitáni.542 Nakonec informoval, že srážku zavinila „trestuhodná nedbalost“ obou kapitánů. 

Deník v souvislosti s tím konstatoval, že podle statistik 80 % námořních neštěstí zaviní právě 

chybné jednání posádek. Neuvedl však žádné podobné případy z historie, takže událost 

nebyla dána do kontextu.  

Rudé právo o nehodě informovalo obsáhle a korektně, nebyly nalezeny stopy 

ideologických vlivů a uvedené informace byly v rámci možností správné, přesné a rychlé. 

Deník volil standardní výrazové prostředky („srážka lodí“, „největší neštěstí sovětské 

mořeplavby“, „trestuhodná nedbalost kapitánů“, „hrdinství zachránců“). Hlavními motivy 

byla záchrana a pomoc obětem, hrdinství zachránců a také hledání viníků. V porovnání 

s nehodou parníku Alexander Suvorov z roku 1983 je patrný kvalitativní i kvantitativní rozdíl. 
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5.2.19 Srážka na letecké přehlídce v Ramsteinu, západní Německo, 1988 

K nejhoršímu neštěstí v historii leteckých přehlídek došlo 28. srpna 1988 na americké 

vojenské základně v západoněmeckém Ramsteinu poblíž Kaiserslauternu. Přehlídky, 

na kterou se sjelo na 300 000 osob, se zúčastnila i italská letecká akrobatická skupina Freece 

Tricolori. Vrcholem jejich vystoupení bylo tzv. prostřelené srdce, manévr, při němž dvě 

skupiny letadel vykreslily ve vzduchu srdce, aby se dole minuly a odlétly z prostoru manévru, 

a vedoucí skupiny – sólista měl nakreslené srdce protnout šípem. „Stokrát nacvičované 

divadlo tentokrát nevyšlo. Jak ukázaly videozáznamy, Nutarelli zkřížil dráhu ostatním příliš 

nízko a o zlomek sekundy dříve. Tak došlo ve vzduchu ke srážce tří letounů. Jeden dopadl 

na asfalt, druhý do nedalekého lesa a právě Nutarelli se po přemetu nekontrolovaně zřítil 

do davu lidí mezi stánky s občerstvením a zaparkovanými automobily.“543  

Následky byly tragické – na místě zahynulo 35 diváků a všichni tři piloti; stovky dalších 

osob utrpěly zranění, především popáleniny. V následujících dnech se počet obětí vyšplhal 

až na 70. Následoval dočasný zákaz leteckých přehlídek v celé Evropě. Později byla zpřísněna 

pravidla pro jejich pořádání – od té doby se na přehlídkách nesmí létat přímo nad diváky.544 

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Srážka na letecké přehlídce v Ramsteinu byla pokryta relativně málo, pouze ve třech 

dnech z osmi. Zprávy byly stručné a omezovaly se pouze na základní informace: kdy a kde 

k neštěstí došlo, jaký byl průběh události a jaké jsou její následky. Byly také uveřejněny 

základní informace o samotné letecké přehlídce a o americké základně v Ramsteinu. 

V následujícím dni byly informace aktualizovány (počet obětí a zraněných výrazně stoupl, a 

byl aktualizován také celkový počet návštěvníků přehlídky – zatímco v první zprávě se 

hovořilo o 30 000, druhý den byl údaj opraven na 300 000). Deník informoval o pomoci 

obětem – „na pomoc při léčení popálených přiletěl do Německé spolkové republiky zvláštní 

tým specialistů z amerického Texasu.“545 Bylo také informováno o zákazu dalších leteckých 

přehlídek v NSR.  

Uvedené zprávy se objevovaly na stránce zahraničního zpravodajství. Až poslední 

materiál – dvě fotografie přímo z osudné srážky – byl zveřejněn přímo na titulní straně listu 
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s popisem a informací, že „rozhodnutí zakázat ‚navždy‘ letecké přehlídky se týká také vojsk 

dalších států NATO v zemi dislokovaných.“546 

Zpravodajské pokrytí bylo velmi stručné, i když přinášelo rychlé informace a ty, které 

se vyvíjely nebo byly upřesněny, průběžně aktualizovalo a opravovalo. Styl byl přísně 

zpravodajský až agenturní, volil přiměřené výrazové prostředky. Zpravodajství nepřinášelo 

svědectví nebo příběhy konkrétních osob, ať už svědků, postižených, záchranářů nebo pilotů. 

Neobjevily se zmínky o zavinění události (zda šlo o lidskou chybu, nebo mohlo jít např. 

o selhání techniky). Velký prostor byl věnován reakci německého ministerstva obrany. Deník 

nikterak nekomentoval, že k tragédii došlo na americké vojenské základně, nepoukazoval na 

případná nedostatečná bezpečnostní opatření nebo na další problémy. Zpravodajské pokrytí 

lze tedy označit za stručné a strohé, ale bez jakýchkoli ideologických vlivů. 

5.2.20 Havárie tankeru Exxon Valdez u pobřeží Aljašky, USA, 1989 

K havárii amerického ropného tankeru Exxon Valdez došlo 23. března 1989 krátce 

po vyplutí z aljašského přístavu Valdez, po němž byl tanker pojmenován. K tragédii došlo 

vinou lehkomyslnosti kapitána, který při odjezdu z přístavu údajně popíjel alkohol a poté 

předal velení nezkušenému třetímu důstojníkovi. Ten „zjistil, že v plavební dráze potkává 

menší ledovce, a rádiem dostal povolení využít k plavbě protisměrnou volnou dráhu. 

Při manévrování nesledoval údaj hloubkoměru a navíc si nerozuměl s kormidelníkem. Tak se 

stalo, že v deset mil širokém koridoru se začal tanker bokem odírat o skalní útes Bligh. 

Setrvačnost plného tankeru je obrovská a při pokusu odtrhnout se od skaliska najel Exxon 

Valdez na mělčinu. To už z se osmi protržených komor do dosud panensky čistého zálivu, 

který byl nepsanou přírodní rezervací, začal valit ropný koberec.“547 Vítr zanesl ropnou skvrnu 

i dále po pobřeží a způsobil tak jednu z nejhorších ekologických katastrof vůbec. Likvidace 

úniku 40 milionů litrů ropy si vyžádala i nasazení armády. Uhynuly tisíce vzácných živočichů – 

ptáků, ryb i vodních savců – a záliv se s následky potýká dodnes. Obrovské škody utrpěli 

tamní rybáři, na 30 000 z nich přišlo o živobytí. Za zavinění tragédie byl odsouzen kapitán 

tankeru a společnost Exxon Mobil musela uhradit vysoké odškodné.548 
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Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo se nehodě tankeru a související ekologické katastrofě u břehů Aljašky 

věnovalo ve čtyřech z osmi dní základního sledovaného období a v jednom dni v období 

rozšířeném, celkem tedy v 5 dnech z 15. První informace byly otištěny s velkým zpožděním – 

první zpráva byla zveřejněna až 28. března, zatímco k nehodě došlo 23. března. Vliv zde 

sehrál časový posun a také víkend.  

Díky tomu však byl k dispozici dostatek informací, takže už první zpráva byla poměrně 

obsáhlá a přinesla velké množství přesných informací jak o průběhu nehody, tak o její 

likvidaci. „Podle aljašského guvernéra Steva Cowpera jsou práce usilující o zastavení šíření 

ropy zatím ‚pomalé a nedostatečné‘. Společnost Exxon, jíž tanker patří, se pokoušela rozptýlit 

skvrnu za pomoci chemikálií svrhávaných na hladinu z letadel. Nasadila rovněž plovoucí 

bariéry. Tyto prostředky jsou však vzhledem k rozsahu katastrofy nedostatečné.“549 Zpráva 

také správně informovala s odvoláním na mluvčího společnosti Exxon, že v okamžiku nehody 

na můstku nebyl kapitán a loď řídil nezkušený důstojník, který k řízení lodi v pobřežních 

vodách ani neměl oprávnění.550 Byly zveřejněny také dvě fotografie havarovaného tankeru 

a účastníků záchranných prací.  

Základní motivy zpravodajského pokrytí byly dva – šíření ropné skvrny a snaha o její 

likvidaci, a otázka zavinění. O obou se informovalo v následujících dnech několika stručnými 

zprávami. Deník informoval o následcích havárie: „Ropný koberec se již rozkládá na ploše 250 

čtverečných kilometrů a v úterý zasáhl i řadu ostrovů poblíž města Valdez, oplývajících 

mimořádně bohatou faunou a florou. (...) Značně rozhořčeni jsou aljašští rybáři, mimo jiné 

proto, že ropa ohrožuje místa pravidelného tření herynků.“551 Následně deník informoval, 

že následky havárie se dál šíří a znečištění se vymyká kontrole. Zmínil se i o iniciativě rybářů, 

kteří se snažili šíření skvrny zabránit sami.552 Ještě později deník informoval, že Aljaška 

uvažuje o preventivním zavření aljašského ropovodu, dokud nedojde ke zpřísnění 

bezpečnostních opatření pro provoz tankerů.553 

Hledání viníka havárie bylo rychlé. Už v prvním dni bylo naznačeno, že za havárii může 

kapitán, který svěřil řízení nekvalifikované osobě. Později bylo upřesněno, že „měl již 

                                                      
549 ČTK. Havárie tankeru Exxon Valdez. Rudé právo, 28. 3. 1989, s. 1. 
550 ČTK. Havárie tankeru Exxon Valdez. Rudé právo, 28. 3. 1989, s. 1. 
551 ČTK. Prezident znepokojen, rybáři rozhořčeni. Rudé právo, 3. 4. 1989, s. 1. 
552 ČTK. Ropná skvrna u Aljašky se šíří. Rudé právo, 1. 4. 1989, s. 1. 
553 ČTK. Zatykač na kapitána lodi Exxon Valdez. Rudé právo, 3. 4. 1989, s. 6. 
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v minulosti značné problémy s pitím alkoholu a nemá například ani běžný řidičský průkaz, 

protože mu byl odebrán pro řízení v opilosti.“554 Následovala informace, že kapitán byl podle 

výsledků testů opilý i v době havárie a „hladina alkoholu vysoce přesahovala povolenou 

mez“.555 Zpravodajské pokrytí zakončila informace, že na kapitána byl vydán zatykač.556 

Zpravodajské pokrytí ekologické havárie u břehů Aljašky nebylo příliš obsáhlé, 

ale přinášelo všechny důležité informace – jak o průběhu nehody a jejích následcích, 

tak i o pravděpodobném zavinění. Většina zpráv byla stručná. Informovala však o některých 

aktérech: o politických představitelích, kteří událost komentovali a přijímali bezpečnostní 

opatření; o rybářích, kteří se snažili omezit dopady havárie a také o dopadení viníka havárie – 

kapitána lodi Exxon Valdez, který byl v době nehody podle dostupných informací opilý.  

Zpravodajské pokrytí události nebylo ovlivněno ideologickými vlivy. Událost tedy nebyla 

prezentována jako důsledek dlouhodobé ignorance bezpečnosti provozu tankerů, ani jako 

důsledek bezohlednosti velkých ropných společností (ačkoli kritika společnosti Exxon 

se objevila, ale byla prezentována spíše jako váhavost, a byla podle všeho zcela oprávněná), 

ale především jako selhání jednotlivce – kapitána. 

 

5.2.21 Výbuch plynovodu a železniční nehoda u Ufy, SSSR, 1989 

K dodnes nejtragičtějšímu železničnímu neštěstí v SSSR a Rusku došlo 4. června 1989 

v baškirské oblasti poblíž města Ufa. Transsibiřská magistrála tam vede údolím, jímž byl 

veden také plynovod propan-butanu. Z neznámých důvodu došlo k rozsáhlému úniku plynu. 

Operátoři plynovodu zaregistrovali pokles tlaku v potrubí, ale nezareagovali správně tím, 

že začnou pátrat po příčině úniku, ale zvýšili tlak, čímž se únik plynu ještě zvětšil.557 Uniklý 

plyn se držel v údolí a v okamžiku, kdy se tam křižovaly dva vlaky na trati Adler – Novosibirsk, 

způsobila jiskra na elektrickém vedení vlaků výbuch. Následky byly katastrofální: „Místo 

neštěstí vypadalo podle slov záchranářů jako po nejtěžším bombardování. Výbuch rozmetal 

obě soupravy, vyvrátil stromy do vzdálenosti několika kilometrů a zapálil okolní lesy.“558 

                                                      
554 ZPRAVODAJ ČTK. Znečištění se vymklo kontrole. Rudé právo, 30. 3. 1967, s. 7. 
555 ČTK. Ropná skvrna u Aljašky se šíří. Rudé právo, 1. 4. 1989, s. 1. 
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557 TIHLAŘÍK, Jan. Státní smutek v SSSR. Rudé právo, 6. 6. 1989, s. 7. 
558 TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Praha : Academia, 2000. s. 241. 
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Podle oficiálních zpráv zahynulo 575 osob a dalších 623 bylo zraněno,559 podle jiných 

odhadů však bylo zraněných až na 1200. Nikdy se nepovedlo přesně zjistit, kolik lidí vlastně 

oběma vlaky cestovalo – mezi cestujícími byly i malé děti, které neměly lístky. Zranění, 

především velmi těžce popálení, byli letecky přepraveni do nemocnic v okolních velkých 

městech i do Moskvy. Vyšetřování později zjistilo, že nehodu zavinila stavební firma, která 

v místě nehody prováděla práce a rypadlem poškodila potrubí, což neohlásila. Potrestáni byli 

její zaměstnanci i operátoři potrubí, kteří nezačali včas řešit únik plynu.560 Příčina však byla 

hlubší – v SSSR byly dlouhodobě používány méně bezpečné trubky plynovodů a k únikům 

plynu občas docházelo, nikdy to však nezpůsobilo takovou katastrofu.561  

Kvalitativní analýza zpravodajského pokrytí 

Rudé právo o železničním neštěstí u Ufy informovalo v pěti z osmi dnů základního 

sledovaného období. V prvních dnech po nehodě zveřejňovalo rozsáhlé zprávy přinášející 

aktuální a rozmanité informace, ke konci sledovaného období už spíše upřesňovalo počty 

obětí, zraněných a o likvidaci následků. Zveřejněno bylo i několik fotografií z místa nehody.  

Jedná se o první nehodu, kdy zpravodajské pokrytí přineslo více informací, než je dnes 

o události možné získat z běžně dostupné literatury a internetových zdrojů. Deník přinesl 

podrobný popis rozsahu katastrofy: „Výbuch plynu měl sílu přibližně deseti kilotun klasické 

trhaviny. Prohlásil to v rozhovoru pro sovětskou tiskovou agenturu TASS náčelník generálního 

štábu sovětských ozbrojených sil Michail Mojsejev. Podle jeho slov byly při explozi vyvráceny 

stromy v okolí čtyř kilometrů. Z obou vlaků byly ze železničního náspu svrženy dvě lokomotivy 

a 38 vagónů. V okamžiku výbuchu hořelo údolí plné plynu v délce přes dva kilometry. Požár se 

podařilo uhasit teprve v průběhu několika hodin.“562 

Ve zpravodajském pokrytí byly patrné dva hlavní motivy: pomoc obětem nehody 

a odstraňování následků, a hledání příčin výbuchu. Většinu informací poskytovali nejvyšší 

státní činitelé, zejména generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov. Deník také informoval 

o projevech soustrasti úřadů a politiků nejen ze SSSR, ale také z ČSR a také ze zahraničí 

včetně USA a Británie. 

                                                      
559 CHERNOV, Dmitry, SORNETTE, Didier. Man-made Catastrophes and Risk Information Concealment. Cham : 
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Deník průběžně sledoval vývoj počtu obětí a zraněných, které se stále měnily. 

Upozorňoval na to, že mnoho lidí je dosud pohřešováno, protože se v šoku po nehodě mohli 

rozutéct do okolí: „Stále není znám osud asi 200 nezvěstných lidí, které v širokém okolí 

vyhledávají speciální jednotky. Pátrání v některých místech i několik dní po mohutném 

výbuchu a hrozivých lesních požárech ztěžují husté kouřové clony.“563 Do pomoci obětem 

se zapojily státní složky i jednotlivci a státní představitelé ji opakovaně ocenili. Deník zmínil, 

že „do transfúzních stanic v okolních městech se hromadně hlásí dárci krve. Jen v Čeljabinsku 

darovalo krev během dvou hodin po katastrofě přes 200 lidí.“564 Kromě obětavosti okolních 

obyvatel tím bylo poukázáno i na fakt, že lidé se o nehodě dozvěděli velice rychle a zpráva 

nebyla před veřejností utajována, což v tehdejším SSSR také nemuselo být zcela obvyklé.  

Deník informoval také o pomoci ze zahraničí. „Známý americký podnikatel Armand 

Hammer odeslal do Sovětského svazu deset umělých ledvin a západoněmecký Červený kříž 

poskytl několik speciálních stanů pro pacienty s rozsáhlými popáleninami.“565 Informace 

o tom, že i bohatí američtí podnikatelé mohou projevit lidskost a soucit s utrpením 

obyčejných lidí, podle mého názoru poukazuje na rozsáhlé změny, k nimž v SSSR docházelo. 

Později deník informoval také o vyslání amerického a francouzského letadla 

se specializovaným lékařským personálem a zdravotnickým materiálem.566  

Druhým výrazným motivem bylo pátrání po příčinách tragédie. Informace o možné 

příčině se objevily už v první zveřejněné zprávě. „Příčinou nehody podobných případů bývá 

vždy neodpovědnost a nedostatečná organizovanost, pokračoval dále M. Gorbačov. 

Okolnosti výbuchu nejsou beze zbytku objasněny, ale zdá se, že šlo o chybu v provozu potrubí 

pro přepravu kapalného plynu.“567 Později bylo upřesněno, že operátoři potrubí věděli 

o poklesu tlaku, ale zareagovali špatně, přestože „pět hodin před tragickým okamžikem 

obyvatelé žijící v okolí poukazovali na silný zápach plynu. Šířil se na vzdálenost čtyř až osmi 

kilometrů.“568 Plyn tedy musel z  potrubí unikat delší dobu a hromadil se v prohlubních kolem 

vlakové trati. Co způsobilo prvotní poškození plynového potrubí, to zatím zveřejněno nebylo. 

Deník téměř výhradně čerpal z informací agentury TASS a sovětských listů a citoval 

především vysoké představitele, zejména generálního tajemníka KSSS Michaila Gorbačova. 
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Ten byl v souvislosti s nehodou prezentován téměř jako symbolický „otec“ národa – muž, 

který je rozhodný, činný, soucitný, ale také tvrdý a spravedlivý. Gorbačov okamžitě vyrazil 

na místo nehody, navštívil oběti v nemocnici a děkoval obyvatelům okolních vesnic, kteří 

poskytli první pomoc. Sdělil také první informace o možné příčině a zasazoval se o objasnění 

okolností. Později se zasadil o přerušení zasedání sjezdu Nejvyššího sovětu SSSR. 

Poslední zpráva informovala o ukončení likvidace následků nehody a obnovení provozu. 

Shrnula celkové následky (cca 500 obětí a 700 zraněných) a uzavřela, že o všechny zraněné je 

pečováno. Někteří už byli z nemocnic propuštěni. Zprávu lze považovat za symbolický 

začátek „návratu do života“ po tragédii: bezprostřední následky jsou odstraněny, zranění se 

uzdravují, vlaky opět jezdí. Život se vrací „do starých kolejí“, v tomto případě doslova. 

Zpravodajské pokrytí železničního neštěstí u Ufy nebylo extrémně rozsáhlé, ale lze je 

označit za překvapivě kvalitní. Deník podrobně informoval o průběhu, následcích i příčinách 

nehody a otevřeně sdělil, že příčinou byla chyba sovětských operátorů plynovodu. 

Informoval o pomoci poskytnuté obětem, o soustrasti představitelů západních zemí a 

o pomoci západních zemí a amerického podnikatele, aniž by nějak zpochybňoval jejich 

motivaci. Zpravodajství neneslo známky ideologických vlivů. Odkazovalo ke klasické mýtické 

katastrofě, která má i určité pozitivní dopady – ukáže obětavost a pomoc lidí, může otupit 

neshody a dokonce i na čas spojit nepřátele, a nakonec odezní a život se začne vracet 

k normálnímu stavu. 
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5.3 Souhrn analýz 

Provedla jsem podrobné obsahové analýzy a v případě párových událostí také komparaci 

zpravodajského pokrytí podobných události ve východním a v západním bloku. Nyní provedu 

souhrnné analýzy, v nichž kvantifikuji nejen zjištěné údaje z kvantitativních analýz, ale také 

některé údaje z analýz kvalitativních. Tak bude možné provést komparaci pokrytí událostí 

nejen v párech a v chronologickém sledu, ale také porovnat intenzitu pokrytí událostí 

„západních“ a „východních“, charakterizovat pokrytí jednotlivých odvětví techniky apod.  

V této části souhrnu pracuji se všemi nehodami, které byly zahrnuty do pilotního 

výzkumu – tedy i s těmi, o nichž Rudé právo vůbec neinformovalo a nebyly tedy předmětem 

kvalitativní analýzy. Zohledňuji zde pouze pokrytí v základním sledovaném období osmi dnů 

(ZSO), aby bylo možné srovnat pokrytí všech událostí. 

Události se silným, slabým a nulovým zpravodajským pokrytím 

Vysvětlivky – typ události: P – průmyslová, LI – letecký incident, LN – letecká nehoda, Z – železniční nehoda,  
N – námořní nehoda lodě či ponorky, K – nehoda v kosmickém či raketovém výzkumu 
 

Událost  Typ Pokrytí  

2. - 3. 12. 1984, průmyslová havárie, Bhopál, Indie P 7 

SILN
Ě P

O
K

R
Y

TÉ U
D

Á
LO

STI  (2
0

) 

1. 9. 1983, sestřel letu KAL 007 Sověty LI 7 

21. 2. 1973, sestřel letu Libyan Airlines 144 Izraelem LI 7 

21. 10. 1966, sesuv haldy u dolu, Aberfan, Británie P 7 

9. 10. 1963, havárie přehrady Vajont, Longarone, Itálie P 7 

26. 4. 1986, jaderná havárie v Černobylu, SSSR J 6 

28. 1. 1986, havárie raketoplánu Challenger, USA K 6 

21. 12. 1988, atentát na letadlo Pan Am, Lockerbie, Británie / USA LI 6 

3. 7. 1988, sestřel letu Air Iran 655 Američany LI 6 

4. 6. 1989, železniční nehoda v Ufě, SSSR Z 5 

31. 8. 1986, havárie lodi Admiral Nachimov, Novorossijsk, SSSR N 5 

6. 3. 1987, potopení trajektu Herald of Free Enterprise, Belgie / Británie N 5 

5. 3. 1973, letecká srážka Nantes, Francie N 5 

3. 6. 1973, nehoda nového nadzvukového letounu Tu-144 v Paříži / SSSR LN 5 

27. 1. 1967, havárie v kosmickém programu Apollo 1, USA K 5 

10. 4. 1963, havárie ponorky Thresher, USA N 5 

24. 3. 1989, havárie tankeru Exxon Valdez, USA N 4 

23. 6. 1985, atentát na let 182 Air India LI 4 

24. 4. 1967, havárie kosmické lodi Sojuz 1, SSSR K 4 

27. 3. 1977, letecká srážka na Tenerife, Španělsko LN 4 

28. 8. 1988, srážka stíhaček na letecké přehlídce, Ramstein, záp. Německo LN 3 SLA
B

Ě 

27. 3. 1968, letecká nehoda Jurije Gagarina při výcviku, SSSR K 3 

24. 10. 1960, havárie balistické rakety na Bajkonuru („Nedělinova katastrofa“) K 3 

6. 2. 1958, letecká nehoda, fotbalového mužstva Manchesteru, Británie LN 3 
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9. 5. 1987, letecká nehoda společnosti LOT, Varšava, Polsko (technická příčina) LN 2 

30. 8. 1974, vykolejení vlaku, Záhřeb, Jugoslávie Z 2 

28. 5. 1965, požár v uhelném dole, Dhanabád, Indie P 2 

5. 6. 1983, potopení lodi Alexander Suvorov N 1 

28. 3. 1979, jaderná havárie, Three Mile Island, USA J 1 

10. 9. 1976, letecká srážka Záhřeb, Jugoslávie LN 1 

29. 12. 1972, nehoda nového typu letounu L-1011, Miami, USA LN 1 

16. 6. 1972, vykolejení vlaku, Vierzy, Francie Z 1 

30. 10. 1971, havárie přehrady Certej, Rumunsko P 1 

22. 12. 1968, srážka vlaků u Mende, Maďarsko Z 1 

5. 11. 1967, vykolejení vlaků, Hither Green, Londýn, Británie Z 1 

28. 2. 1966, letecká nehoda posádky lodi Gemini při výcviku, USA K 1 

30. 6. 1956, letecká srážka Grand Canyon, USA LN 1 

19. 7. 1989, letecká nehoda United Airlines, Iowa, USA (technická příčina) LN 0 

N
EP

O
K

R
YTÉ U

D
Á
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STI   (1

9
) 

22. 2. 1977, jaderná havárie, Jaslovské Bohunice, Československo J 0 

8. 8. 1975, havárie přehrady Pan Čchao, Čína P 0 

20. 4. 1978, sestřel letu KAL 902 Sověty LI 0 

26. 2. 1972, havárie přehrady Buffalo Creek, USA N 0 

22. 5. 1968, zmizení ponorky Scorpion, USA N 0 

8. 3. 1968, zmizení ponorky K-129, SSSR N 0 

13. 3. 1961, havárie přehrady Kurenivka, Kyjev, SSSR P 0 

9. 5. 1960, Čína, výbuch v dole Datong, Čína P 0 

2. 10. 1959, železniční nehoda Dabrowa Bygdoszka, Polsko Z 0 

14. 9. 1958, železniční nehoda, Königswinter, záp. Německo Z 0 

7. 10. 1957, jaderná havárie, Sellafield - Windscale Pile, Británie  J 0 

29. 9. 1957, jaderná havárie Kyštym - Majak, SSSR J 0 

29. 10. 1955, potopení válečné lodi Novorossijsk, SSSR N 0 

13. 8. 1953, potopení lodi Majakovski, Riga, SSSR N 0 

31. 1. 1953, lodní, potopení lodi Princess Victoria, Británie N 0 

8. 10. 1952, železniční nehoda, Harrow and Wealdstone, Británie Z 0 

16. 8. 1952, železniční nehoda, Řepín, Polsko Z 0 

5. 1. 1950, letecká nehoda hokejistů Moskvy, SSSR LN 0 
  

Rozložení událostí do skupin podle intenzity pokrytí je rovnoměrné: v silně pokryté 

skupině je 20 událostí, ve slabě 17 událostí a ve skupině bez pokrytí je 19 událostí. Z tabulky 

intenzity pokrytí můžeme vyvodit některá zjištění – například zda na silné pokrytí mělo vliv 

období, kdy k nehodě došlo, nebo země, kde se nehoda stala nebo která ji zavinila.  

Vidíme, že silně pokryté (pokrytí ve více než čtyřech z osmi dnů, tedy ve více než 

polovině základního sledovaného období; v tabulce tučně) byly téměř výhradně události 60. 

a 80. let, kdy bylo o negativních událostech informováno obecně obsáhleji. Převažují 

události, k nimž došlo v západním bloku (12) nad událostmi v bloku východním (8). Většinu 

výrazně pokrytých událostí lze zařadit do některé z těchto skupin: 
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 bylo možné poukázat na chybu, nedbalost či záměr západních států, firem či jedinců 

(např. sestřely civilních letadel Izraelem a USA, havárie raketoplánu Challenger, sesuv 

v Aberfanu, havárie přehrady Vajont, únik chemikálií v Bhopálu,...), případně událost 

interpretovat jako důsledek jejich nevhodné politiky 

 stát východního bloku měl potřebu vysvětlit či obhájit vlastní selhání, reagovat na 

kritiku Západu (Černobyl, sestřel letu Korean Airlines 007, havárie letounu Tu-144). 

Minimálně dvě z  uvedených vážných událostí spadají do 80. let, kdy režim musel 

předpokládat, že informace o událostech se na veřejnost dostanou i ze zahraničních 

médií (vysílání Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky), a bylo tedy třeba na ně reagovat. 

 v události figurovaly elitní a emoce vzbuzující osoby – aktéři (známé a oblíbené 

osobnosti a hrdinové, anebo děti – sesuv v Aberfanu) 

 zasáhla elitní obory (kosmonautika, letectví, vývoj nového letounu) 

 odehrála se významná, neobvyklá, extrémně rozsáhlá událost mající dramatický vývoj 

či nezvyklou příčinu (atentáty nad Lockerbie a na let Air India, srážka na Tenerife,...) 

 k události došlo na konci 80. let, kdy se i o událostech ve východním bloku 

informovalo otevřeněji (železniční nehoda u Ufy, potopení lodi Admiral Nachimov) 

 

Uprostřed tabulky najdeme události, které vykazovaly slabou míru pokrytí (v jednom až 

třech z osmi dnů, v tabulce standardním fontem). Spadají sem především: 

 události, které nespadají do elitních oborů a nejsou tolik nezvyklé (dochází k nim 

čas od času pravidelně – „obyčejné“ dopravní a průmyslové nehody) 

 události, o nichž bylo vhodné informovat kvůli elitním účastníkům, bylo vhodné 

se s nimi řádně a slavnostně rozloučit, ale nebylo nutné či vhodné věnovat se jim 

dlouhodobě a zaobírat se souvislostmi a příčinami (nehoda Jurije Gagarina, 

„Nedělinova katastrofa“, nehoda fotbalistů Manchesteru) 

 

Na konci tabulky jsou události, o nichž nebylo v základním osmidenním období 

informováno vůbec (v tabulce kurzívou). Převládají zde události, k nimž došlo ve východním 

bloku (12) nad událostmi v bloku západním (7). Spadá sem většina událostí z 50. let, kdy byly 

negativní události obecně málo pokrývány. Skutečnost, že se o nějaké události 

neinformovalo, může mít několik možných příčin:  
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 událost byla prostorově omezena a bylo možné a vhodné ji utajit – informace 

o nehodě se vůbec nemusely nedostat k zástupcům tisku (vojenství, některé 

jaderné havárie)  

 tisk neměl primární zájem o danou zemi (kulturní, geografická vzdálenost) 

 tisk nezveřejňoval negativní informace o dané zemi východního bloku 

 k nehodám v daném oboru docházelo častěji, událost nebyla natolik výjimečná 

(dopravní nehody, průmyslové havárie v zemích třetího světa) 

Pokrytí událostí podle odvětví techniky 

Další zajímavá zjištění vyplynou, roztřídíme-li v tabulce události podle odvětví techniky 

a k nim přiřadíme, kolikrát byla událost daného typu pokryta silně, slabě nebo vůbec. Podle 

celkového počtu událostí v daném odvětví zjistíme, jak výjimečné či běžné podobné události 

byly; a podle intenzity zpravodajského pokrytí zjistíme, zda jim byla věnována odpovídající 

pozornost. Obecně lze předpokládat, že čím výjimečnější událost je, tím větší pozornost 

jí média budou věnovat. Na základě tabulky lze zpracovat charakteristiku jednotlivých 

odvětví a pokusit se vysvětlit, proč se o nich informovalo obsáhle, stručně nebo vůbec.  

Odvětví Silné Slabé Žádné Celkem  

Jaderné 1 1 3 5 
Výjimečná událost, většinou nepokryta. Pokryt 
Černobyl – vliv má období (80. léta) a 
mimořádný rozsah události. 

Kosmické 3 3 0 6 Výjimečná událost, vždy pokryta. 

Letecké incidenty 
(sestřely, atentáty) 

5 0 1 6 

Výjimečná událost, téměř vždy pokryta. 
Nepokryt pouze sestřel letu KAL 902 – vliv 
období (70. léta) a následků události (pouze 2 
oběti).  

Letecké nehody 2 7 2 11 

Relativně běžná událost, obvykle slabé 
zpravodajské pokrytí. Silně pokryté = události, 
které byly něčím výjimečné (havárie TU-144 a 
srážka letadel nad Francií jako důsledek 
stávky). Zcela nepokryty = nehody z 50. let. 

Námořní 4 1 5 10 

Relativně běžná událost, pokrytí různé. Vlivy: 
období, kdy k události došlo (silně pokryté = 
nehody z 80. let, vůbec pokryté = nehody z 50. 
let a zmizení vojenských ponorek v 60. letech.) 

Průmyslové 3 2 4 9 

Relativně běžná událost, pokrytí různé. Vlivy: 
období; země, kde k události došlo (málo 
pokryté=nehody v Číně, USA, SSSR) a kdo ji 
zavinil (silně pokryté=Aberfan, Vajont, Bhopál). 

Železniční 1 4 4 9 

Relativně běžná událost, zpravodajské pokrytí 
slabé nebo žádné. Slabě pokryté = události 
z 50. let. Jediná silně pokrytá = nehoda u Ufy 
na konci 80. let. 

Celkem 19 18 19   
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Kosmické nehody patří k událostem, o nichž se informovalo vždy. Jednalo se o zcela 

výjimečné události. Události v kosmickém provozu byly většinou médii sledovány 

a o nehodách se tedy informovat „muselo“ – nebylo možné, aby kosmická loď odstartovala, 

média sledovala její let a pak nepřinesla zprávu o návratu na zemi. Stejně tak nebylo možné, 

aby důležitá osobnost (např. Jurij Gagarin) náhle bez vysvětlení zmizela z veřejného života. 

Režim také považoval za správné, aby se s podobnými osobnostmi veřejnost mohla řádně 

rozloučit prostřednictvím organizovaného státního pohřbu.  

V případě, že k nehodě v kosmickém provozu došlo v západním bloku, byla to příležitost 

k projevení soustrasti ze strany východu a ke zdůraznění „všelidskosti“ vědy a kosmonautiky. 

Později však se objevovaly kritické hlasy, poukazující na příčiny vedoucí k havárii; někdy 

doprovázené poznámkou, že v SSSR je užívána jiná, lepší technologie. 

Letecké incidenty (sestřely, atentáty) byly pokryty téměř vždy. Incidentům bylo možné 

přisoudit politický rozměr a poukázat na dobrou či špatnou zahraniční politiku. V případě, 

že byl viníkem SSSR, byla snaha o události buď zcela mlčet (70. léta) nebo se pokusit přímo 

či nepřímo obvinit západní státy, že za tragédii mohou ony (80. léta). Kritika Západu 

se objevovala vždy, ale až ve druhé polovině 80. let byla relativně spravedlivá a neužívala 

agresivní rétoriku. 

Jaderné havárie byly velice výjimečnými událostmi, ale téměř nikdy se o nich 

neinformovalo. Jedinou událostí, která byla zpravodajsky pokryta velice podrobně, byla 

havárie v Černobylu. Zpravodajství však bylo jednostranné, jednoznačně preferovalo výklad 

SSSR a naopak kritizovalo výklad a reakce západních zemí jako neopodstatněnou hysterii. 

Lze se domnívat, že na intenzitu zpravodajského pokrytí měl fakt, že ve 2. polovině 80. let 

se již do východního bloku šířily i informace ze západních zemí a režim tedy na „poplašné 

zprávy“ reagovat musel. 

Průmyslové havárie podle četnosti výskytu v tabulce byly relativně častou událostí, 

ale zpravodajské pokrytí se různilo. O některých událostech se informovalo velice obsáhle, 

o jiných jen slabě nebo téměř vůbec. Silně pokryty byly ty události, u nichž bylo možné 

poukázat na chybu nebo bezohlednost velkých firem nebo západních společností (havárie 

přehrady Vajont, sesuv v Aberfanu, únik chemikálií v Bhopálu). Slabě pokryté byly události, 

u nichž toto možné nebylo. Nulové pokrytí bylo zaznamenáno u nehod, k nimž došlo 

v zemích, které byly geograficky či kulturně vzdálenější (USA, Čína). 
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Námořní nehody byly podle četnosti výskytu relativně častou událostí a zpravodajské 

pokrytí se u nich různilo. Silně byly pokryty zejména ty havárie, k nimž došlo v 80. letech, 

tedy v období „uvolňování“.  

Letecké nehody s běžnými příčinami (selhání lidského faktoru, selhání techniky) byly 

poměrně častou událostí, ale obvykle byly slabě zpravodajsky pokryty. Výjimku představuje 

především srážka dvou letadel na Tenerife a nehoda nového sovětského nadzvukového 

letounu Tu-144 na přehlídce ve Francii. Opět lze vycházet z předpokladu, že na nehodu bylo 

nutné reagovat v médiích, protože k ní došlo na veřejnosti na Západě a tudíž by informace 

do východního bloku stejně pronikly. 

Železniční nehody patřily k běžným událostem a jejich pokrytí tomu odpovídalo – 

většina událostí byla pokryta slabě nebo vůbec. Jedinou silně pokrytou událostí byla havárie 

vlaků u Ufy, kde se sešlo více „posilujících“ vlivů: událost se stala na samém konci 80. let, 

šlo o nejrozsáhlejší a nejtragičtější nehodu v SSSR a měla také velmi nezvyklé příčiny, odlišné 

od obvyklých příčin železničních nehod (výbuch plynovodu). 

 

Hlavní složky a vlastnosti zpravodajského pokrytí 

V následující tabulce jsou zaznamenány hlavní vysledované složky a vlastnosti 

zpravodajského pokrytí kvalitativně analyzovaných událostí. Modrým podbarvením jsou 

zvýrazněny události v západním bloku a rysy, které pro ně byly typické; růžově události a rysy 

typické pro východní blok. Šedivě podbarvené jsou rysy a složky, jejichž výskyt byl v celém 

období značně neobvyklý, až výjimečný. 

 

Událost Postavy Akce, motivy, 
emoce 

Kontext Zdroje Forma 

6. 2. 1958, letecká 
nehoda fotbalového 
mužstva Manchesteru, 
Británie 

oběť - hrdina ztráta, smutek 
návrat do života 

 „nadějný konec“  text 
přesnost 
 

24. 10. 1960, havárie 
balistické rakety, tzv. 
Nedělinova katastrofa 

oběť - hrdina 
 

rozloučení, úcta ojedinělá 
katastrofa  
zamlčení příčiny 

ČTK text 
nepravdivé 
informace 

10. 4. 1963, havárie 
ponorky Thresher, USA 

   obavy z další 
bezpečnosti 

 ČTK 
příbuzní obětí 
západní média 

 text 

9. 10. 1963, havárie 
přehrady Vajont, 
Longarone, Itálie 

oběť – aktivní 
viník – firma, 
kolektivní 

soustrast, pomoc 
ziskuchtivost 
viníka 

ignorance 
problémů  

zpravodaj ČTK 
tamní 
komunisté 

text 
fotografie 
jednostrannost 
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28. 5. 1965, požár v 
uhelném dole, 
Dhanabád, Indie 

  soustrast ČSSR    ČTK text 
stručnost 

21. 10. 1966, sesuv 
haldy u dolu, Aberfan, 
Británie 

oběť – děti 
oběť – aktivní 
viník -západní 
firma, stát 
(kolektivní v.) 

soustrast, pomoc 
hněv, rozhořčení 
vyšetřování 

ignorance 
problémů 

zpravodaj ČTK 
dopisovatel RP 
tamní 
komunisté 

text 
jednostrannost 

28. 2. 1966, letecká 
nehoda posádky lodi 
Gemini, USA 

oběť - 
osobnost 

    ČTK   

27. 1. 1967, požár 
kosmické lodi Apollo 1 
 

oběť – hrdina  důsledek 
dlouhodobých 
problémů  
Odlišný přístup v 
SSSR 

zpravodaj RP 
ČTK 
západní média 
odborníci 

texty  
fotografie 

27. 1. 1967, havárie 
kosmické lodi Sojuz 1 
 

oběť – hrdina rozloučení, úcta 
ztráta, smutek 
soustrast 
pokračování 
programu 

ojedinělá 
katastrofa  

zpravodaj RP 
ČTK 
 

text 
fotografie 
nepravdivé 
informace 

 27. 3. 1968, letecká 
nehoda Jurije Gagarina 
při výcviku, SSSR 

oběť - hrdina 
 

rozloučení, úcta 
ztráta, smutek 
soustrast 
vyšetřování 

ojedinělá 
katastrofa 
 

zpravodaj RP 
ČTK 
východ. média 
západní média 

text  
fotografie 
nepravdivé 
informace 

29. 12. 1972, nehoda 
nového amerického 
letounu u Miami, USA 
 

      ČTK  text 
nepravdivé 
informace  
(asi ne úmysl) 

21. 2.1973, sestřel letu 
Libyan Airlines 144 
Izraelem 
 

viník – 
západní stát 
(kolektivní) 

hněv, rozhořčení 
soustrast 
 
 

součást agresivní 
politiky viníka 

ČTK  
východ. média 
západní média 

text 
fotografie 
agresivní 
rétorika 

5. 3. 1973, letecká 
srážka u Nantes, 
Francie 

viník - jedinec 
viník – 
západní stát 

reakce odborné 
veřejnosti - 
bojkot 

důsledek špatné 
interní politiky 
(stávka) 

ČTK 
zpravodaj RP 

text 

3. 6. 1973, nehoda 
nového sovětského 
nadzvukového letounu 
Tu-144, Paříž 

oběť - hrdina 
 

soustrast 
vyšetřování 

podobné nehody 
„druhé strany“ 
 
 

ČTK 
východ. média 
západní média 
odborníci 

text 
 

10. 9. 1976, letecká 
srážka u Záhřebu, 
Jugoslávie 

 soustrast  ČTK text 

27. 3. 1977, letecká 
srážka na Tenerife, 
Španělsko 

oběť – viník 
viník - jedinec 

   ČTK text 
fotografie 

5. 6. 1983, potopení 
lodi Alexander Suvorov 
 

vyšetřovatelé      text 
 

1. 9. 1983, sestřel letu 
Korean Airlines 007 
Sověty 

viník – 
západní stát 
(kolektivní) 
oběti téměř 
potlačeny 

porušení práv 
SSSR 
hněv, rozhořčení 
obhajoba SSSR  
obvinění USA 
 

důsledek politiky 
USA 
podobné nehody 
„druhé strany“ 
 
 

ČTK 
zpravodaj RP 
východ. média 
západní média 
odborníci 
autority 

text 
opožděné info. 
jednostrannost 
komentáře 
agresivní 
rétorika 
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2.-3. 12. 1984, 
průmyslová havárie 
v Bhopálu, Indie 

viník – 
západní firma 
(kolektivní v.) 
oběť – trpící 
oběť – aktivní 
 

rozhořčení, hněv 
ziskuchtivost 
viníka 
soustrast 
vyšetřování 
pomoc 

důsledek 
dlouhodobých 
problémů 

zpravodaj ČTK 
západní média  
východ. média 

text 
fotografie 

23. 6. 1985, atentát  
na let Air India 182 

viník - jedinec 
spoluviník – 
západní státy 

vyšetřování 
pátrání  
soustrast 

důsledek 
dlouhodobých 
problémů 

ČTK  
zpravodaj ČTK 

text 

28. 1. 1986, havárie 
raketoplánu 
Challenger, USA 
 

oběť – hrdina 
oběť – 
zbytečná 

vyšetřování 
soustrast 
 

Důsledek 
dlouhodobých 
problémů 
Obavy z další 
bezpečnosti 

ČTK 
zpravodaj RP 
západní média 

text  
fotografie 

26. 4. 1986, jaderná 
havárie v Černobylu, 
SSSR 

oběť – hrdina 
záchranáři 
civilisté 

vyšetřování 
kritika „hysterie“ 
Západu 

Ojedinělá 
katastrofa 
Podobné nehody 
„druhé strany“ 

ČTK 
zpravodaj RP 
západní média 
východ. média 
autority 

text 
fotografie 
jednostrannost 

31. 8. 1986, Havárie 
lodi Admiral Nachimov, 
Novorossijsk, SSSR 

záchranáři 
viník - jedinec 

vyšetřování 
záchrana, pomoc 
soustrast 

 ČTK 
zpravodaj RP 
zpravodaj ČTK 
autority 

text  
fotografie 
přesnost 

6. 3. 1987, potopení 
trajektu Herald of Free 
Enterprise 

oběť – hrdina 
oběť – svědek 
 

záchrana, pomoc 
vyšetřování 
soustrast 
 

zájem o jedince 
 

ČTK 
západní média 

text  
fotografie 
přesnost 

3. 7. 1988, sestřel letu 
Air Iran 655 Američany 

viník – 
západní stát 
(kolektivní v.) 
 

rozhořčení, hněv 
soustrast 
vyšetřování 
 

důsledek politiky 
USA 
 

ČTK  
zpravodaj RP 
západní média 
odborníci 

text 
fotografie 
jednostrannost 
umírněná 
rétorika 

28. 8. 1988, nehoda na 
letecké přehlídce, 
Ramstein, záp. Něm. 

 vyšetřování 
pomoc USA 

 ČTK text 
fotografie 
přesnost 

21. 12. 1988, atentát 
na let Pan Am 103, 
Lockerbie, Británie 
 

viník - jedinec 
oběť - 
osobnost 

soustrast 
vyšetřování 
obvinění ČSSR 

možný důsledek 
politiky USA 
 

ČTK 
dopisovatel RP 
západní média 

text 
fotografie 
přesnost 

24. 3. 1989, havárie 
tankeru Exxon Valdez, 
USA 

viník - jedinec 
oběť - aktivní 

pomoc, likvidace 
vyšetřování 
 

selhání jedince 
špatná reakce 
západní firmy 

ČTK  
zpravodaj ČTK 
autority 

text 
fotografie 
přesnost 

4. 6. 1989, železniční 
nehoda u Ufy, SSSR 

viník - jedinec 
záchranáři 
civilisté 
autority  

pomoc, záchrana 
pomoc Západu 
soustrast 
vyšetřování 

selhání jedince 
Důsledek 
dlouhodobých 
problémů 
„nadějný konec“ 

ČTK 
zpravodaj RP 
autority 

text 
fotografie 
přesnost 

 
V tabulce je možné vysledovat několik prvků či rysů, které byly typické pro informování 

o událostech v západním či východním bloku. Jejich zaznamenání v grafické podobě ukáže 

další souvislosti či proměny typického způsobu informování: 
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Symbol v kolonce značí přítomnost daného prvku či rysu ve zpravodajském pokrytí.  

 

Za povšimnutí stojí oddíl Kontext – jasně ukazuje, že v případě nehod v západním bloku 

(nebo nehod, zaviněných západní zemí, jako například chemická havárie v Bhopálu) byly 

události často prezentovány jako důsledek dlouhodobých potíží nebo špatné zahraniční 

politiky. Nehody ve východním bloku byly prezentovány jako ojedinělé katastrofy, 

nešťastné události, k nimž dochází náhle a kterým se v podstatě nelze vyhnout. Zajímavostí 

je i překryv výskytu nepravdivých informací a přítomnost hrdiny východního bloku v roli 

oběti - může to znamenat, že se režim své zesnulé hrdiny snažil prezentovat v co nejlepším 

světle, i za cenu nepravdivých informací. Vidíme také, že na konci 80. let došlo k výrazné 

změně – publikované informace jsou nejen rozsáhlejší, ale především kvalitnější, přesnější a 

vyváženější, nejsou publikovány nepravdivé či výrazně jednostranné a ideologicky zabarvené 

informace. Mění se i důraz na postavy – místo kolektivu je kladen důraz spíše na jedince.  
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Postavy 

Nejčastěji se vyskytujícími postavami byla přirozeně oběť (často hrdina nebo rozhořčená 

skupina obyvatel / příbuzných obětí, kteří usilují o potrestání viníka a o nápravu toho, 

co vedlo k nehodě) a viník. Pohled na viníka se s postupem času měnil – vidíme, že zatímco 

dříve bylo často pracováno s principem kolektivní viny (firmy, státu ap.), v 80. letech se 

častěji informovalo o podezření na konkrétního viníka na základě vyšetřování. V jednoznačně 

kladných rolích se objevuje záchranář v pozici hrdiny a pomáhající nebo spolupracující civilní 

obyvatelstvo z okolí místa nehody. V 80. letech se obecně objevuje více důrazu 

na jednotlivce, ať už je v roli viníka, oběti, záchranáře, aktivního politika či osobnosti 

pomáhající obětem apod. Velký důraz byl vždy kladen na autority a politiky v roli vládců 

či „pečovatelů“ o blaho národa – fungovali jako zdroje informací a názorů (obvykle místo 

skutečných odborníků nebo vyšetřovatelů), jako původci pomoci, soustrasti a nápravy, nebo 

naopak jako viníci, spoluviníci nebo ti, kteří se vyhýbají odpovědnosti. 

 

Motivy 

Rudé právo pracovalo buď s motivy, které se k negativním událostem pojí obecně 

(záchrana, pomoc, odstraňování následků, vyšetřování příčin), anebo s těmi, které souvisely 

s konkrétní událostí. V případě nehod významných osobností bylo rozsáhle informováno 

o pohřbech a projevech smutku; u nehod se „západním zaviněním“ se často hovořilo 

o rozhořčení a hněvu příbuzných obětí. Velmi častým motivem byly projevy soustrasti 

politiků. Obvykle byly zdůrazňovány projevy soustrasti ze zemí východního bloku, 

adresované též na Východ. Výjimku představovaly kosmické havárie – oběti „ze západu“ 

i „z východu“ představovaly natolik důležité osobnosti, že k jejich úmrtí kondolovaly obě 

strany. Ve 2. polovině 80. let se pak objevují často projevy soustrasti „napříč oběma tábory“. 

 

Kontext 

Obvykle bylo jeho cílem informovat, že v případě rozsáhlých nehod ve východním bloku 

šlo o výjimečné, ojedinělé události. V opačných případech (rozsáhlá nehoda v západním 

bloku) byl užíván ke zdůraznění problémů, které nehodě předcházely a které se dostatečně 

neřešily; případně k ukázání, že s podobnými nehodami jako na Východě se potýkají 

i na Západě. Často bylo poukazováno na to, že jde o důsledek negativní interní nebo 

zahraniční politiky západních zemí.  
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Zdroje  

Nejčastějším zdrojem byl servis agentury ČTK a monitoring tisku v SSSR, USA, velkých 

evropských státech a v zemi, kde k nehodě došlo. Od 60. let byli v důležitých zemích přítomni 

(nebo na důležité akce vysíláni) zpravodajové RP nebo ČTK. Média často pracovala 

se zahraničními zdroji, často z nich ale vybírala pouze ty informace, které potvrzovaly 

doposud prezentovaný, jednostranný obraz události. RP často citovalo místní úřady 

a autority. Zejména v 1. polovině 60. let často citovalo komunistické politiky, kteří bývali 

prezentováni jako obhájci zájmů lidi proti nečinnému státu a firmám, které se ženou pouze 

za ziskem.  

 

Přesnost, správnost informací 

U některých událostí docházelo ke zveřejňování nepravdivých informací, zejména 

v případě událostí, k nimž došlo ve východním bloku. Často se to stávalo v souvislosti se smrtí 

známé osobnosti nebo hrdiny – režim se ve snaze „adorovat“ zesnulou osobnost někdy 

dopouštěl i lží, aby obraz těchto osobností ještě vylepšil (např. maršál Nedělin nezemřel při 

výbuchu rakety, který sám zavinil, ale při „leteckém neštěstí“; Jurij Gagarin nepodstupoval 

výcvik „obyčejného“ stíhacího letce, ale kosmonauta – přičemž z kosmického programu byl 

již téměř před rokem vyřazen). 

 

Forma 

Většina analyzovaných zpráv měla pouze textovou podobu, pouze ty nejdůležitější byly 

doprovázeny obrazovou přílohou. To se mění až ve druhé polovině 80. let, kdy se fotografie 

zveřejňovaly častěji, téměř u každé události. Ve druhé polovině 80. let také vidíme nárůst 

kvality informací – většinou byly relativně rychlé, přesné a odpovídající faktům. 

Publikované texty lze až na výjimky (výslovně označené komentáře) charakterizovat jako 

zpravodajské texty splňující vlastnosti žánru. Obvykle využívaly klasickou strukturu 

zpravodajského textu (tzv. „obrácená pyramida“) a nevyužívaly klasických vyprávěcích prvků, 

což souvisí s menším důrazem na jedince. Obvykle byl využíván buď strohý zpravodajsko-

agenturní až úřední jazyk, nebo uvolněnější zpravodajsko-publicistický. V některých 

případech se objevovala práce s expresivními výrazy a citacemi, jejichž cílem bylo vyvolání 

emočního dopadu a jednoznačného přijetí zprávy (obvykle byly expresivní výrazy používány 

v souvislosti s událostmi, které zapříčinily nebo měly zapříčinit západní státy). 
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Zařazení jednotlivých událostí do období 

Následující období částečně odpovídají obdobím navrženým na základě rigorózní práce, 

odlišují se však v období 60. a 80. let. Zatímco v pokrytí domácích událostí existovaly značné 

rozdíly v 60. letech, u zahraničních událostí byly patrnější rozdíly v 80. letech. Pro zahraniční 

negativní události je tedy relevantní toto rozdělení období: 

Období A – 50. léta. Negativní události jsou téměř ignorovány. Informovalo se pouze 

o dvou z jedenácti událostí, které byly vybrány do pilotního výzkumu. Jedinou událostí, která 

byla analyzována, byla nehoda letounu s fotbalisty mužstva Manchester United. Událost byla 

výjimečná přítomností elitních osob, které navíc byly známy československému publiku, 

proto také asi byla zpravodajsky pokryta. Událost nenesla stopy ideologických vlivů, jedná se 

však o tak malý vzorek, že na jeho základě nelze vyslovovat obecné závěry.  

Období B – 60. léta. Informuje se o mnoha negativních událostech, intenzita pokrytí se 

různí. Silně pokrývány jsou nehody v kosmickém programu a průmyslové havárie zaviněné 

západními společnostmi a státy. Byly tedy patrné stopy ideologických vlivů. V případě nehod, 

k nimž došlo ve východním bloku, je událost prezentována jako ojedinělá katastrofa; u nehod 

v západním bloku je poukazováno na problémy v oboru, na stížnosti veřejnosti před havárií 

apod. Jako aktéři jsou prezentováni především výjimečné osobnosti a hrdinové, anebo viníci. 

Objevuje se princip kolektivní viny. Oběti jsou anonymní, příběhy obyčejných lidí jsou 

prezentovány jen výjimečně a v náznacích. Slabě nebo vůbec se neinformuje o „běžných“ 

železničních a leteckých haváriích a také o utajovaných skutečnostech (havárie vojenských 

ponorek). Zdroji informací jsou především tiskové agentury a zdroje ze země, v níž k nehodě 

došlo. Od 2. poloviny 60. let jsou využíváni vlastní zpravodajové RP a ČTK v USA a SSSR. 

Období C – 70. léta. O negativních událostech se informuje méně než v 60. letech, 

pokrytí je obvykle spíše stručnější. Silně pokryty jsou „nestandardní“ letecké nehody – 

havárie nového typu nadzvukového sovětského letounu nebo srážka letadel jako důsledek 

stávky letových dispečerů ve Francii. Události jsou obvykle zasazovány do kontextu. I v tomto 

období se uplatňují ideologické vlivy, i když obvykle jsou spíše skryté a projevují se 

zarámcováním události, nikoli přímým poukazováním na chyby. Velký vliv má zavinění 

události. Výrazný ideologický vliv je patrný pouze u sestřelení libyjského letadla izraelským 

stíhacím letectvem – Izrael je označen za viníka a pachatele vraždy. Stále se objevuje princip 

kolektivní viny. 



197 
 

Období D – první polovina 80. let. Negativní události jsou pokrývány často a silně, 

pokrytí však často vykazuje ideologické vlivy. Zásadní je, kdo událost zavinil. Je zdůrazňována 

vina (skutečná i údajná) na straně USA. Poměrně oprávněně byly USA kritizovány např. za 

nedodržování bezpečnosti práce v zemích třetího světa nebo za poskytování výcviku 

sikhským teroristům. Absurdně naopak vyznívá kritika USA, že provokacemi a leteckou 

špionáží zapříčinily sestřelení jihokorejského letadla, které zabloudilo nad území SSSR, 

případně že jej neupozornily na odchylku od kurzu. SSSR se hájí a viny se zříká, snaží se ji 

přenést na západní země. Objevuje se princip kolektivní viny. Zdroji informací jsou především 

tiskové agentury a zdroje ze země, v níž k nehodě došlo. Deník využívá své zpravodaje v USA 

a SSSR. 

Období E – druhá polovina 80. let. Negativní události jsou pokrývány často a velmi silně. 

Ještě na začátku období E je u některých rozsáhlých nehod patrný silný ideologický vliv. 

U závažných havárií způsobených chybou SSSR se stále projevuje strategie „nejlepší obrana 

je útok“, objevují se zmínky, že na Západě dochází k údajným podobným haváriím také 

(Černobyl a připomenutí jaderných havárií menšího rozsahu v USA a Británii). S blížícím se 

koncem 80. let toto vymezování vůči Západu ustupuje. Objeví-li se kritika západních zemí, 

je oprávněná (sestřelení letadla Air Iran nad Perským zálivem) a i tato kritika je v porovnání 

s rétorikou 70. let relativně střízlivá a věcná. Úplný konec 80. let nese stopy uvolňování 

politického klimatu v SSSR, o událostech ve východním bloku je informováno poměrně 

otevřeně a obsáhle. O „interních“ událostech v západním bloku je informováno v menším 

rozsahu, věcně a stručně. U mnoha událostí je zmíněn konkrétní viník, nepracuje 

se s principem kolektivní viny. 
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Závěr 

Cílem práce bylo zpracovat ucelený teoretický vhled do problematiky lidského zájmu 

o negativní obsahy (s důrazem na pohled různých společenských věd včetně mediálních 

studií) a provést podrobnou analýzu zpravodajského pokrytí vybraných technogenních 

havárií v deníku Rudé právo.  

Základním předpokladem bylo, že komunistický režim věnoval méně pozornosti nebo 

omlouval události ve východním bloku jako jednotlivé, náhodné nehody, kdežto u nehod 

v bloku západním o nich informoval obsáhleji nebo poukazoval na dlouhodobé problémy 

v daném oboru. Tento rozdíl mohl v některých obdobích polevovat – předpokladem je, že se 

tak dělo v 60. letech a částečně také v 80. letech.  

Základní předpoklad se potvrdil – vyplynul už z výsledků kvantitativní pilotní analýzy, kdy 

do kategorie silně pokrytých nehod spadalo 12 událostí, k nimž došlo na Západě, 

a osm na Východě (z toho jedna byla prezentována jako jednoznačně zaviněná americkou 

firmou, domnívám se tedy, že ji lze částečně přidat i k „západním“ událostem). Do kategorie 

nulově pokrytých událostí naopak spadá 12 událostí „východních“ a sedm „západních“. 

Obsáhleji se tedy informovalo o událostech, k nimž došlo Západě, a „více se mlčelo“ o těch, 

k nimž došlo na Východě. Potvrdila se i domněnka o prezentaci nehod ve východním bloku 

coby ojedinělých katastrof a o poukazování na dlouhodobé potíže u nehod v bloku 

západním. 

Kromě tohoto základního předpokladu byly stanoveny také další výzkumné otázky. 

Na základě provedené analýzy se je povedlo zodpovědět a dospět k dalším zjištěním. 

Základní výzkumné otázky byly tyto: 

1. Byla předem stanovená období (která byla stanovena v rámci rigorózní práce 

na základě analýzy pokrytí československých dopravních nehod) relevantní i pro způsob 

pokrytí zahraničních technogenních havárií? Ne.  

2. Je v případě zahraničních negativních událostí nutné stanovit jiná období?  

Ano. 60. léta lze vymezit jako jedno období. Naproti tomu v období 80. let je nutné 

rozlišovat 1. polovinu (s částečným přesahem až do roku 1986), kdy se o událostech 

informovalo relativně rozsáhle, ale stále s výrazným ideologickým přesahem; a druhou 

polovinu 80. let, kdy o událostech bylo informováno poměrně obsáhle, otevřeně a 

ideologické vlivy byly méně patrné. 
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3. Existují v případě zahraničních negativních událostí jiné faktory s podobně silným 

vlivem jako období? 

Ano. Vlivů, které událost „zesilovaly“ a tím zvyšovaly pravděpodobnost zpravodajského 

pokrytí, a také zdůrazňovaly některé její aspekty, bylo několik:  

 událost zavinily západní země či firmy nedůsledností či honbou za ziskem 

a úspěchem (průmyslové havárie, kosmonautika) 

 bylo možné poukázat na dlouhodobý problém v západních zemích, případně 

na negativní důsledky jejich mezinárodní politiky (atentáty na letadla, sestřely) 

 událost měla silný emoční dopad (oběťmi byli hrdinové a známé osobnosti, nebo 

děti a ženy) 

 šlo o prestižní a sledovaný obor (kosmonautika) 

 událost nebylo možné utajit či ignorovat, protože k ní došlo na Západě, nebo se 

o ní západní země dozvěděly a medializovaly ji; pak bylo vhodné prezentovat 

i postoj SSSR 

Pokud událost splňovala některé z těchto vlastností, rostla pravděpodobnost, že bude 

zpravodajsky pokryta. V případě, že k ní došlo zaviněním východní země, byly často 

prezentovány také některé z „polehčujících“ okolností:  

 zdůraznění, že šlo o výjimečnou nehodu, nikoli projev dlouhodobých potíží 

 poukázání na podobné nehody „na druhé straně“ 

 pokus o „přehození viny“ na západní státy 

Podařilo se vysledovat též některé „oslabující“ vlivy, které zmenšovaly 

pravděpodobnost, že o události bude informováno. Většina z nich je logickým protějškem 

výše popsaných vlivů: 

 šlo o „běžnou nehodu“ (zejména dopravní nebo průmyslovou), která se výrazně 

neodlišovala od podobných událostí 

 o události nebylo vhodné informovat z ideologického hlediska (došlo k ní 

ve spřátelené zemi, na jejíž problémy nebylo vhodné poukazovat) 

 šlo o geograficky nebo kulturně vzdálenější zemi či událost (tento faktor 

se kombinoval s některými z výše uvedených vlivů) 
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Většinu vysledovaných ideologických zkreslení obsahů představoval výběr 

jednostranných informací a zdrojů (tzv. bílá až šedá propaganda); skutečně nepravdivé 

informace (černá propaganda) se objevovaly zřídkakdy. Nepřesné či nepravdivé informace 

byly často součástí „adorace“ zesnulého sovětského hrdiny.  

Provedené analýzy a souhrny ukázaly, že se média v komunistickém režimu stavěla 

k negativním událostem značně rozdílným způsobem, který byl ovlivněn celkovým politickým 

klimatem v období, kdy k nehodě došlo; v jakém odvětví průmyslu se nehoda odehrála; 

kdo se stal její obětí; a v neposlední řadě také faktem, kdo nehodu zapříčinil a zda bylo 

možné u jejích příčin najít politický přesah.  

V teoretické části jsem se pokusila prokázat, že lidský zájem o negativní obsahy je téměř 

odvěký a že jejich konzumace může mít vedle negativních i pozitivní účinky – člověk se 

s pomocí konzumace negativních obsahů sžívá s událostmi, které jej v životě neodmyslitelně 

provázejí a učí se, že i negativní události mohou mít určité pozitivní aspekty - pomoc, soucit, 

sounáležitost, dočasné odložení sporů apod. U mnoha analyzovaných událostí se tyto 

pozitivní aspekty objevovaly, někdy však byly zastíněny ideologicky ovlivněným zdůrazněním 

negativních aspektů. Je tedy otázkou, nakolik tyto pozitivní účinky fungují ve chvíli, kdy je 

„klasická“ prezentace události poznamenána vlivy ideologie a propagandy. To je však již 

otázka, kterou tato práce zodpovědět nemůže.  
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Summary 

The aim of this thesis was to summarize theories that try to explain why people have 

interest in negative events and information (like accidents, disasters etc.). Those theories 

come from various social sciences, including media studies. The main aim was to perform 

a comparative analysis of the way how some technical accidents were presented 

in Czechoslovak daily Rude pravo.  

The main hypothesis was: The communistic regime and the daily press paid less 

attention to accidents that happened in the Eastern bloc, or tried to explain or apologize 

these events as sudden disasters. Accidents in Western bloc, and those that were caused by 

Western countries‘ error, were more widely covered, presented as a result of long-time 

problems or bad or aggresive foreign policy. This hypothesis was comfirmed in the results of 

a quantitative comparation:  

in the group of widely covered accidents, there were 12 in the Western and 7 in Eastern bloc 

in the group of zero-covered accidents, 12 accidents were in the Eastern and 7 in Western 

bloc. 

This means, the accidents in the Eastern bloc were less covered than the accidents 

in the Western bloc.  

There were also other important conclusions based on the analysis:  

There was a strong influence of the period when the accident happened: the accidents 

in 50´s were usually ignored, in 60´s the coverage increased but there was certain political 

influence, in the 70´s (the time of „normalisation“) similar number of accidents was covered, 

some of them in a short, neutral way, but some others with very strong political or 

propagandistic influence. In the 80´s, more accidents were covered but between 1981-1985, 

there was still some strong political influence. They became to get weaker during 1986-1989, 

and at the very end of 80´s, even the accidents in Soviet Union were covered quite strongly, 

almost without any signs political influence.  

There were also other factors that increased the probability that the accident will be 

covered in the media:  

 the accident was caused by error or carelessness of Western countries, or by 

a Western „capitalistic“ company  
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 the accident could show wide problems in the Western countries, or their „bad“ 

foreign policy (like aircraft bomb attacks, or aircraft shotdowns) 

 there were popular, famous or helpless people involved in the accident 

(especially famous people like astronauts, or helpless children) 

 the accident happened in a closely watched field,  like cosmonautics 

 it was not possible to cover up the event because Western countries and media 

had information about it; so the Eastern bloc had to share its own point of view 

When an accident happened in the Eastern country, there were usually published also 

these pieces of information that tried to „soften“ the context of the accident: 

 it was a sudden, rare accident, not a result of long-time problems 

 a similar accidents that happened in the Western bloc 

 an attempt to show that the Western countries caused the accident 

There were also factors that decreased the chance that the accident will be covered: 

 it was a „normal accident“ that sometimes happened, with no special people 

involved and no special coincidences (aircraft, railway, industrial accidents) 

 the accident happened in the Eastern bloc and it was unsuitable to show 

problems in that country (ideological influence) 

 the accident happened in a distant of culturally different country (this factor 

usually combined with other factors) 

The analyses that I carried out showed that the communistic media presented the 

negative events in many ways. It was influenced by the sociopolitical situation in the  time 

of the event, by the branch of industry in which it happened, by the people involved, and 

also by the fact who caused the accident and if there were any political connections. 

The ideological impact can be usually defined as „white“ or „grey“ propaganda (choosing 

of biased sources or information). The „black“ propaganda (untrue information) was rare. It 

appeared when the regime needed to show a dead hero even better than he really was. 

In the theoretical part, I showed that the human interest in negative events can have 

also a positive effect – people learn how to deal with negative events and that they are 

a normal part of life, with some positive aspects too (like help, solidarity etc.). The question 

is, if these positive effects happen also when the media coverage is influenced by the politics 

or propaganda. But this is not a question that can be responded in this dissertation. 
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Pilotní výzkum - přehled všech událostí a prostudovaných vydání RP (pracovní tabulka) 

Není řazeno striktně chronologicky. Šedivě jsou podbarveny dny, v nichž Rudé právo o události informovalo. 
Událost PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

4. 6. 1989 - železniční, Ufa, SSSR 5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 
  12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 
  19.6.         

 
  

24. 3. 1989 - lodní, Exxon Valdez, USA           25.3. 26.3. 
  27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 
  3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4.   

28. 8. 1988 - letecká, Ramstein 29.8. 30.8. 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 
 západ. Německo 5.9. 6.9.           

28. 1. 1986 - kosmická, Challenger, USA     29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 
  3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 
  10.2. 11.2.           

31. 8. 1986 – lodní, Admiral Nachimov, SSSR 1. 9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 
  8.9. 9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 
  15.9.             

26. 4. 1986 - jaderná, Černobyl, SSSR 28. 4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 
  5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 10.5. 11.5. 
  12.5. 13.5.           

2./3. 12. 1984, průmyslová, Bhopál, Ind.   4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 
  10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 
  17.12. 18.12.           

1. 9. 1983, sestřel KAL007 Sověty         2.9. 3.9. 4.9. 
  5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9. 11.9. 
  12.9. 13.9. 14.9. 15.7. 16.9. 

 
  

3. 7. 1988, sestřel Air Iran 655 USA 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 
  11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 
  18.7.             

23. 6. 1985, atentát Air India 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6. 
  1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 
  8.7.             

21. 12. 1988, atentát Pan Am, Lockerbie, GB       22. 12. 23.12. 24.12. 25.12. 
  26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 
  2.1. 3.1. 4.1. 5.1.       

19. 7. 1989, letecká United Airlines Iowa       20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 
  24.7. 25.7. 26.7. 27.7.       

9. 5. 1987, letecká LOT, Varšava, Polsko 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. 
  18.5.             

6. 3. 1987, lodní Herald of Free            7.3. 8.3. 
 Enterprise, Belgie 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.   

5. 6. 1983, lodní Alexander Suvorov, SSSR 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 
  13.6.             

28. 3. 1979, jaderná Three Mile Island, USA       29. 3.  30.3. 31.3. 1.4. 
  2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 

 
  

22. 2. 1977, jaderná Jaslovské Bohunice, ČSSR     23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 
  28.2. 1.3. 2.3.         

5. 3. 1973, letecká srážka Nantes, Francie   6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 
  12.3. 13.3.           

10. 9. 1976, letecká srážka Záhřeb, Jugoslávie           11.9. 12.9. 
  13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9.   

27. 3. 1977, letecká srážka Tenerife 28. 3. 29.3. 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 
 Španělsko 4.4.       

8. 8. 1975, Banqiao přehrada, Čína           9.8. 10.8. 

 
11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8. 17.8. 

21. 2. 1973, sestřel Libyan 144 Izraelem       22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 
  26.2. 27.2. 28.2. 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 
  5.3. 6.3. 7.3. 8.3.       

20. 4. 1978, sestřel KAL 902 Sověty           21.4. 22.4. 
  23.4. - vel? 24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4.   
  30.4. 1.5. 2.5. 3.5. 6.5. 7.5.   

16. 6. 1972, kolaps tunelu Vierzy, Franc.           17.6. 18.6. 
  19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6.   
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30. 8. 1974, vykolejení Záhřeb, Jugosl.           31.8. 1.9. 
  2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9. 7.9.   

29. 12. 1972, letecká, L1011, Everglades,            30.12. 31.12. 
USA 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1.   

3. 6. 1973, letecká, TU-144, Paříž 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 

 
11.6.             

26. 2. 1972, přehrada Buffalo Creek, USA           26. 2. 27.2. 
  28.2.  29.2. 1.3. 2.3. 3.3. 4.3.   

30. 10. 1971, přehrada Certej, Rumunsko             31.10. 
  1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11.   

22. 5. 1968, ponorka Scorpion (zmizení), USA       23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 
 USA 27.5. 28.5. 29.5. 30.5.       

8. 3. 1968, ponorka K-129 (zmizení), SSSR           9.3. 10.3. 
  11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3.   

5. 11. 1967, vykolejení Hither Green, GB 6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 12.11. 
  13.11.             

22. 12. 1968, srážka vlaků Mende, Maď. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 
  30.12.             

27. 1. 1967, kosmická - Apollo 1, USA           28.1. 29.1. 
  30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2.   

24. 4. 1967, kosmická - Sojuz 1, Komarov, SSSR   25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 
  1.5. 2.5.           

27. 3. 1968, letecká/kosmická Gagarin, SSSR       28.3. 29. 3. 30.3. 31.3. 
 SSSR 1.4. 2.4. 3.4. 4.4.       

28. 2. 1966, letecká/kosmická Gemini, USA   1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 
  7.3. 8.3.       

 
  

21. 10. 1966, sesuv haldy Aberfan, GB           22.10. 23.10. 
  24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10.   

28. 5. 1965, Dhanabád, Indie,            29. 5. 30.5. 
 požár uhelného dolu 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6.   

10. 4. 1963, ponorka Thresher, USA       11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 

  15.4.-vel. 16.4. 17.4. 18.4.       

24. 10. 1960, Nedělinova katastrofa   25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 
Bajkonur, SSSR 31.10. 1.11.           

9. 5. 1960, výbuch v dole Datong, Čína    10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 
  16.5. 17.5.           

9. 10. 1963, přehrada Vajont, Itálie       10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 
  14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10.     

13. 3. 1961, přehrada Kurenivka,    14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 
Kyjev, SSSR 20.3. 21.3.           

14. 9. 1958, železniční, Königswinter,  15. 9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 
 západní Německo 21.9.             

 2. 10. 1959, železniční, Gabrowa Bygdoszka,           3.10. 4.10. 
Polsko 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10.   

7. 10. 1957, jaderná Windscale Pile, GB     8.10. 9.10. 11. 10. 12.10. 13.10. 
  14.10. 15.10. 16.10.         

29. 9. 1957, jaderná Majak-Kyštym, SSSR 30.9. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 
  7.10.             

30. 6. 1956, letecká srážka Grand Canyon, USA             1. 7. 
  2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 

29. 10. 1955, loď Novorossyisk (mina), SSSR 31.10. 1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11. 
  7.11.             

6. 2. 1958, letecká, fotbalisté Manchesteru,         7.2. 8.2. 9.2. 
 Mnichov, záp. Německo 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.     

5. 1. 1950, letecká, hokejisté Moskvy         6.1. 7.1. 8.1. 
 Sverdlovsk, SSSR 9.1. 10.1. 11.1. 12.1. 13.1.     

8. 10. 1952, železniční,  Harrow & Wealdstone       9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 
GB 13.10. 14.10. 15.10. 16.10.       

16. 8. 1952, železniční, Řepín, Polsko             17.8. 
  18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 

31. 1. 1953, lodní, Princess Victoria, GB              1.2. 
  2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2. 

13. 8. 1953, lodní, Majakovskis, Riga, SSSR         14.8. 15.8. 16.8. 

 
17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8.     

 


