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Jen předpisy to nespraví, říká policejní ředitel 
 
České Budějovice - Nestává se úplně často, že by vedení policie otevřeně přiznalo chybu. Šéf jihočeské policie 
Radovan Heřman je proto spíše výjimkou. V pondělí vydal zprávu, ve které uznal, že i kvůli špatnému přístupu 
jeho lidí zemřeli před dvěma týdny zbytečně dva lidé - manželé Malhočtí. Ti prosili policii o ochranu před duševně 
narušeným synem paní Malhocké, který je v jejich bytě ohrožoval zbraní. Policisté sice přijeli, ale násilníka tam již 
nezastihli a ochranu manželskému páru neposkytli. Po jejich odjezdu se mladík vrátil a manžele zavraždil. 
Vy jste přiznal, že vaši podřízení pochybili. Bylo to pro vás těžké? 
Já jsem to tak prostě musel napsat. Stalo se to, byla to chyba a já jsem se k tomu zkrátka jinak vyjádřit nemohl. 
Je to pro nás samozřejmě nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Překvapilo mě, že mi pak několik lidí za tuto 
otevřenost poděkovalo. Chybu jste přiznal. Jak ji nyní budete řešit? 
Budou samozřejmě následovat další kroky. Pominu, co bude se zadrženým pachatelem, protože jeho potrestání 
už ty dva životy vrátit nemůže. Náměstek Roman Bláha byl dočasně postaven mimo službu. Moji kontroloři se v 
tom postupu policistů pořádně povrtají. Musíme si to všechno srovnat, protože není možné, aby se to opakovalo. 
Toto už se nikdy nesmí opakovat. 
Jak se v tom budou vaši kontroloři „vrtat“? Co budou zjišťovat? 
Musí určit, kde se stala chyba a kdo je za ni konkrétně odpovědný. Ten pak ponese následky. Tím mám na mysli 
kázeňský trest. 
A nemůže být chyba přímo v systému, jakým policie pracuje? 
Já myslím, že systémem to není. Víte, já už se tím intenzivně zabývám druhý týden. Vlastně od té události 
nedělám nic jiného. Jsem přesvědčen, že to je o lidech, stejně jako v každé jiné profesi. Tohle nespraví jenom 
předpisy. 
Možná může být pro policisty v terénu těžké zhodnotit, zda je situace opravdu vážná... 
Ale to je také jejich práce. A je to selhání, pokud to neodhadnou. Na svou práci jsou připraveni a vybaveni dobře. 
Správný policista to musí mít v sobě a chtít pro druhé lidi něco dělat. Bohužel jsou dobří policisté, ale i špatní. 
Stejně jako jsou dobří a špatní úředníci, učitelé... 
Sdružení Společně k bezpečí shromáždilo svědectví desítek lidí, které policisté odrazovali podat trestní 
oznámení, a to i v závažnějších případech. Není určité zlehčování hlášených událostí častějším nešvarem 
policie? 
To bych si vůbec nedovolil hodnotit. V takových věcech musí za policii vystupovat policejní prezident. A nedovolil 
bych si něco takového hodnotit ani za jihočeskou policii. Jak jsem už řekl, nebyla to chyba systému, ale 
konkrétních lidí. 
 
*** 
 
„Správný policista musí chtít něco udělat pro druhé lidi. Musí to mít v sobě.“ ředitel jihočeské policie Radovan 
Heřman 
 
Vyjádřete se v MF DNES 
Odmítli se vám policisté věnovat, když jste je žádali o pomoc? Pište na adresu: vyjadretese@mfdnes.cz  
 


