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Košice - Tragédia sa stala v era
ráno na Sídlisku dargovských hrdi-
nov. Prázdny autobus sa samovo -
ne dal do jazdy, a ke  sa vodi  po-
kúsil do neho nasko i , spadol pod
jeho kolesá. Nikým neovládaný ko-
los sa rútil popri zastávke, na ktorej

akali udia! Vodi , ktorého auto-
bus vliekol pod sebou desiatky
metrov, zahynul. 

Dopravná nehoda sa stala pár
minút po siedmej hodine na Exnárovej
ulici. Pod a stôp na ceste, ktoré skú-
mal súdny znalec aj s policajtmi, k ne-

hode došlo tak, že autobus sa dal do
pohybu z oto ky na kone nej a pustil
sa dolu svahom. Prešiel avou stra-
nou prie ne cez cestu, na druhej stra-
ne vyšiel na trávnik a potom po chod-
níku prešiel asi tridsa  metrov. Potom
ho stiahlo opä  doprava, no narazil do
st pa verejného osvetlenia. Vodi  ute-
kal popri om a pokúšal sa do rozbeh-
nutého kolosu nasko i , aby ho zasta-
vil. Autobus pri náraze do st pa odrazi-
lo vpravo, pritom stiahol pod seba vo-
di a a šikmo krížom cez cestu ho
vliekol asi alších dvadsa  metrov.
Zastavil sa až po náraze do stromu
ved a cesty.

“Ja som videl, iba ako autobus
narazil do stromu. Stál som so svo-
jím autobusom na zastávke oproti
tomu, už som sa pohýnal a videl
som, ako tu buchol. Ni  iné som
nevidel. Chcel som mu rýchlo da
prvú pomoc. Kolegovi som pove-
dal, nech s tým autobusom trošku
cúvne, aby som sa k nemu dostal.
Chcel som mu nahmata  pulz, ale
už som mu na krku ni  necítil,” ho-
vorí kolega m tveho muža Anton Mó-
ric. 

Nebohý vodi  za al zmenu v era
o piatej a nastúpil na linku 55. Na ko-
ne nej zastávke po as prestávky si

každý vodi  zvy ajne odsko í
na toaletu a opláchne sa. Anton Móric
si netrúfal odhadnú , pre o k tragédii
došlo, no ako povedal, on sám si za
volant pokazeného autobusu nesad-
ne. Po zistení poruchy ho každý z
nich dáva do dielne. 

Na nehodu sa prišli pozrie  aj u-
dia z vedenia podniku.

“Zosnulý pracovník pracoval v
Dopravnom podniku mesta Košice
štyri roky ako vodi  autobusu. Pat-
ril medzi tých spo ahlivých. Viem,
že ur ite nemal v poslednom obdo-
bí žiadnu dopravnú nehodu. V tom-
to prípade je ešte skoro hovori , o
je prí inou tejto nehody. Autobus

bude podrobený expertíze, kde
zistia stav b zd a pod a toho
potom polícia rozhodne o zavi-

není. Na poslednom predstaven-
stve sme akurát riešili nárast po-
dielu dopravných nehôd zavine-
ných našimi vodi mi, pri om sme
zadali úlohu generálnemu riadite-
ovi, aby pripravil návrh opatrení,”

povedal nám na mieste len predsta-
venstva DPMK Ing. Pavel Titl. 

Na miesto okrem policajtov prišli
aj hasi i, ktorí pomocou vozidla s ra-
menom autobus nadvihli, aby telo vo-
di a mohli vytiahnu . Mnohí z prizera-
júcich sa vtedy odvrátili poh ad. 

Prípad prevzal vyšetrovate  Úra-
du justi nej a kriminálnej polície OR
PZ Košice I.

“Dnes ráno o 7.05 hod. došlo k

dopravnej nehode autobusu zn.
Karosa. Vodi  autobusu, 37-ro ný
Miroslav M. z okresu Košice-okolie,
sa od autobusu vzdialil, pri om
prázdny autobus sa v miernom kle-
saní dal samovo ne do pohybu. Vo-
di  v snahe autobus zastavi  sa po-
kúšal do ho nastúpi , pri om spa-
dol pod jeho prednú as . Pohybu-
júci sa autobus ho ahal pod sebou
až do miesta, kde narazil do stro-
mu a zastavil. Vodi  pri nehode utr-
pel ažké zranenia a tým na mieste
pod ahol. K zraneniu iných osôb
nedošlo. Okolnosti dopravnej ne-
hody sú predmetom alšieho vy-
šetrovania a to aj za ú asti prizva-
ných znalcov,” informovala košická
policajná hovorky a mjr. Jana Demja-
novi ová. 

Vodič MHD zahynul pod vlastným autobusom
TRAGÉDIA Prečo sa vozidlo mestskej hromadnej dopravy dalo samo do pohybu, skúmajú znalci 

Karol TINTA

Autobus narazil do st pa na avej strane, odrazilo ho vpravo. Miesto ozna ené nulou je pravdepodobne mies-
tom, kde autobus narazil do vodi a, ktorý popri om utekal

Rútil sa okolo 
ľudí na zastávke!
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Snažil sa doň 
naskočiť, keď sa
samovoľne rozbehol
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