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KOŠICE. Krajský súd v Košici-
ach dal (13. 3. 2008) definitívnu
bodku za najtragickejšou ha-
váriou autobusu na Slovensku. 

Nehoda, ktorá sa stala v au-
guste 2003 pri Úhornej v okrese
Gelnica, si vyžiadala trinásť
obetí a dvadsaťpäť zranených.

Súd zamietol odvolanie
prokurátora
proti rozsudku
Okresného
súdu v Spišskej
Novej Vsi, ktorý vo februári 2007
oslobodil 51-ročného vodiča
Martina Gumáňa spod obžaloby
z trestného činu všeobecného
ohrozenia.

Prokurátor: Vodič mohol
tragédii predísť
Autobus so 47 pútnikmi sa
zrútil z cesty potom, ako mu
v strmom kopci a ostrej zákrute
zlyhal motor.

Podľa obžaloby vodič poru-
šil zákaz vjazdu vozidlám dl-
hším ako desať metrov na ko-
munikáciu so sklonom viac ako
20 percent a zaradením ne-
správneho rýchlostného stupňa
spôsobil vypnutie motora.

Po zatiahnutí ručnej brzdy
nezabezpečil autobus proti sa-
movoľnému pohybu a nevyzval
pasažierov, aby opustili vozid-
lo.

Podľa názoru prokurátora,
keby bol vodič dodržal všetky
predpisy a pravidlá, dalo sa
tragédii predísť.

Pokusy súd presvedčili
Krajský súd potvrdil oslobodzu-
júci rozsudok prvostupňového
súdu. Vychádzal zo súdnozna-
leckého posudku a z viacerých
vyšetrovacích pokusov, ktoré
s rovnako zaťaženým autobu-
som na mieste tragédie robil

Ústav súdneho
inžinierstva v Ži-
line.

Pokusy preu-
kázali, že príčinou havárie bola
nefunkčná ručná brzda. Keby
fungovala, autobus by sa po jej
použití z miesta nepohol. Pri
nefunkčnej ručnej brzde by ne-
pomohlo ani zabezpečenie au-
tobusu. Vozidlo sa dalo samovo-
ľne do pohybu po šiestich se-
kundách, vloženie klinov pod
kolesá trvalo 14 sekúnd. Ani tie
by tragédii nezabránili.

Brzda mala byť opravená
„Výsledky vyšetrovacieho poku-
su jednoznačne preukázali, čo
sme od začiatku tvrdili, že vo-
dič nemohol zabrániť nehode,“
povedal obhajca Vladimír Baj-
toš. 

Parkovaciu brzdu týždeň
pred haváriou v servise opravo-
vali. Vodič nemohol vedieť, že
poruchu neodstránili.

Martin Gumáň prijal rozsu-
dok s nesmiernou úľavou. „Je
mi veľmi ľúto, čo sa stalo. Ale ja
som fakt za to nemohol,“ pove-
dal so slzami v očiach.
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