MLADÁ FRONTA DNES
23.02.2010 - MIRKA NEZVALOVÁ - Titulní strana - str. 01

Manželé mohli žít, přiznala policie
České Budějovice - Vraždě manželů Malhockých jsme mohli zabránit. S tímto překvapivým přiznáním včera
vystoupil šéf jihočeské policie Radomír Heřman. A hned dodává, že policisté nevyužili všech možností, které mají
k dispozici. Mimo službu kvůli tomu postavil svého náměstka Romana Bláhu.
Proč si krajský šéf veřejně sype popel na hlavu? V noci z 10. na 11. února v Českých Budějovicích zabil
osmadvacetiletý Jan Heidinger svou matku Janu a nevlastního otce Pavla.
Ten samý večer už kvůli němu policie v bytě jednou byla. Malhočtí ji zavolali proto, že je Heidinger ohrožoval
zbraní. Když tam přijela hlídka, byl už pryč.
Pokračování na str. A5
Jihočeský policejní ředitel: Kdyby moji lidé využili všech možností, vražda Malhockých se nemusela stát
Pokračování ze str. 1
Policisté nezajistili stráž na místě a vydali se mladíka hledat. Ten se mezitím do bytu vrátil a manžele zavraždil.
Malhocké přitom trápil už od podzimu – vyhrožoval, rozbil kamenem okno v bytě, psal SMS zprávy. „Otec se
obrátil na policii. Ta to řešila sice jako trestný čin, ale koncem listopadu případ odložila,“ připomíná historii kauzy
Malhockého syn Mikuláš. Podle posudku psychiatra je Heidinger schizofrenik a měl by se ambulantně léčit. Státní
zástupce podal 7. ledna návrh na ochrannou léčbu. Soud o ní měl rozhodovat v polovině března. Heidinger však
vnikl 10. února s pistolí v ruce do bytu Malhockých.
Někdo za to může.
Ale kdo?
Ředitel Heřman hned v den vraždy nechal pozadí případu prověřit svým odborem vnitřní kontroly. Na policejního
prezidenta se kvůli tomu obrátil jihočeský hejtman Jiří Zimola. Ministrům vnitra i spravedlnosti psal i Mikuláš
Malhocký. Kdo konkrétně chyboval, zatím jasné není. „Nechtěl jsem čekat na výsledky kontroly. Chci, aby se
takový případ už nikdy nemohl opakovat,“ vysvětloval policejní šéf Heřman. Záležitostí se zabývá inspekce
policie. Kateřina Pospíšilová ze sdružení Společně k bezpečí tvrdí, že postup jihočeského policejního šéfa je
dobrým signálem veřejnosti. „Rázný krok je lepší než opatrnické vyčkávání. Pak se stává, že vše vyjde do
ztracena,“ říká. Na sdružení se obracejí desítky lidí, kterým radí, jak postupovat v záležitostech, kdy jim policie z
nejrůznějších důvodů odmítla pomoci.
„Pracovat začneme, až vás podříznou“ Například podnikatel z jihu Čech má podobné zkušenosti. Vyhrožovali mu
kvůli dluhům. „Policista mi řekl, že to začnou vyšetřovat, až bude manželka zahrabaná na zahradě a já s
podříznutým krkem. Pochopil jsem, že se o rodinu musím postarat sám, a platím si ochranku,“ svěřuje se muž,
který nechce zveřejnit jméno.
Petra Vitoušová z Bílého kruhu bezpečí radí, aby člověk vystavený policejnímu nezájmu podal písemné trestní
oznámení nejen na policii, ale i na státní zastupitelství. Tragický případ z Budějovic je podle ní potřeba využít k
tomu, aby se situace zlepšila. Také se domnívá, že pozůstalí po zavražděných manželích mají velkou šanci na
odškodnění od státu. Mikuláš Malhocký se o takové možnosti chce ještě poradit s právníkem. „Jde mi hlavně o
mé dvě nezaopatřené nevlastní sestry,“ říká.
Velmi ocenil, že se s ním včera dopoledne setkal krajský policejní šéf Heřman. „Vysvětlil mi, jaké kroky udělal a
co ještě chystá. Jenže těm dvěma to život nevrátí. Rozhodně si nemyslím, že pochybila jenom policie,“ říká. Myslí
si, že rychleji mohl postupovat i soud. Chce se proto obrátit na ministryni spravedlnosti. Jihočeský hejtman Zimola
je naproti tomu přesvědčen, že selhali především jednotlivci. „Viníky teď musí identifikovat sama policie. Já jsem
se obrátil na policejního prezidenta hlavně kvůli tomu, že jsem se obával selhání systému. Zatím se neukázalo,
že by tomu tak bylo,“ podotkl Zimola.
Video k případu najdete na www.idnes.cz/manzele
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