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Srážka vlaků na nádraží
11. srpna se na jihlavském vlako- �
vém nádraží srazil nákladní vlak 
s lokomotivou. Nákladní vlak pro-
jel návěst zakazující jízdu a násled-
ně došlo ke srážce.

Trampský širák v září
Posedmnácté se má stát areál  �
Hanesův mlýn poblíž městyse 
Štoky dějištěm festivalu country 
a folkové hudby Trampský širák. 
Festival se bude konat ve dnech 4. 
a 5. září. 

Lidé v izolaci budou volit 
s omezením

Osoby, kterým byla nařízena  �
karanténa kvůli koronaviru, budou 
mít tři možnosti, jak se zúčast-
nit letošních podzimních voleb 
do krajských zastupitelstev a čás-
ti Senátu. Hlasovat budou moci 
z auta, po předem podané žádosti 
také z domu a přímo v místě poby-
tu budou moci hlasovat klienti 
v karanténou uzavřených pobyto-
vých sociálních zařízeních.

Běloruská vlajka  
na radnici

Jihlava se připojila k dalším měs- �
tům, která vyvěšením bělorus-
ké vlajky dávají najevo podporu 
občanům Běloruska. Tam vypukly 
nepokoje a masivní demonstrace 
poté, co byl prezidentem zvolen 
Alexandr Lukašenko a demon-
strující považovali volby za zmani-
pulované.

Jihlava zaplatí šťastlivcům
Ve hře Účty s gustem byli vyloso- �
vání první šťastlivci. Více než dva 
tisíce korun dostane šťastlivec, 
který uspěl hned třikrát. 

Krátce

PIETNÍ AKT. Vzpomínkový akt proběhnul na počátku srpna vedle budovy Vysoké školy polytechnické Jihlava u památníku 
obětem procesů 50. let v ulici Tyršova. Památník stojí před budovou někdejší věznice, na jejímž dvoře se popravovalo. 

 Foto: Petr Klukan

Jihlava uctila politické vězně

5. září, Masarykovo náměstí 

Den otevřených Dveří 
paMátek

Zveme všechny na třicátý ročník 
Dne otevřených dveří památek, ten-
tokrát pod názvem Památky a vzdě-
lávání. V rámci Dne otevřených dveří 
památek se na Masarykově náměstí 
uskuteční také 11. ročník Dožínek - 
Dne zemědělců, potravinářů a ven-
kova Kraje Vysočina. -lm-

„Je horké léto roku 1930. Noc je klid-
ná, světlo hvězd se mihotá na nebi a 
z polí se do města nese cvrlikání luč-
ních kobylek. Mladý pilot Josef Sedlář 
sedí na terase bratislavského hotelu a 
dosytosti si vychutnává tu krásnou tep-
lou noc. Pod stříškou slunečníku popí-
jí minerálku a sleduje ostatní. Ráno ho 
čeká linkový let s několika pasažéry z 
Bratislavy do Prahy a zpět…“ 

Tak začíná článek RNDr. Petra 
Dvořáka za webu aeronet.cz, kte-
rý popisuje nejtragičtější leteckou 
nehodu za první republiky. Odehrá-
la se před 90 lety, 22. srpna 1930 
v Bedřichově u Jihlavy. 

Letoun Ford 5-AT-C Českosloven-
ských aerolinií odstartoval k osud-
nému letu 22. 8. 1930 v 15 hod. z 
letiště Praha-Kbely. Zkušený dvaatři-
cetiletý pilot Josef Sedlář směřoval 
společně s palubním mechanikem 
Josefem Trafinou a jedenácti cestují-
cími do Brna. 

Byl slunečný letní den, ale daly se 
očekávat bouřky. Hornoplošníku 
jedna z nich ukončila let. Když se 
v prostoru Jihlavy, kudy měl letět, 
utvořila bouřka, zpráva byla okamži-
tě odeslána do Prahy. Na letiště však 

došla až po odletu letounu v 15.25. 
Ačkoliv byl Ford Trimotor na svou 
dobu moderní stroj, rádiem vybaven 
nebyl, takže pilota nebylo možno 
informovat. 

Pilot Josef Sedlář bouřku, kterou 
musel vidět, zřejmě podcenil. Níz-
kým letem se ji pak zřejmě snažil 
podletět, během toho ale ztratil ori-
entaci. Dohlednost se v prudkém 
dešti snížila na minimum a letoun 
jen těsně minul komín cihelny sever-
ně od nádraží. Pak přešel do prud-
ké zatáčky doleva a během ní bylo 
zřejmě poryvem vzduchu letadlo 

sraženo k zemi. Po dopadu na stře-
chu obytné budovy u cihelny mu 
explodovaly nádrže s benzínem. 

Ze všech osob na palubě přežil jen 
jediný cestující – profesor Vojtěch 
Kraus z Litoměřic. Zachránilo ho, 
že seděl vzadu v trupu, který unikl 
nárazu i následnému požáru. Ostat-
ní zemřeli hned při nehodě, případ-
ně podlehli popáleninám v jihlavské 
nemocnici.

Důsledkem nehody bylo mimo 
jiné rychlé zavádění radiostanic do 
letadel.  -pk-

ZNÁMÝ snímek katastrofy v dobovém tisku.  Zdroj: leteckabadatelna.cz

90 let od tragické letecké nehody


