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Sáblíková

Kotrouš

Bruslařka vyhrála.
Šéfa strážníků zatkli
za úplatek
Martina Sáblíková zvítězila
v závodě Světového poháru
rychlobruslařek na 3 000 metrů v kazašské Astaně. O 31 setin porazila Claudii Pechsteinovou. Více na straně B10
Šéfa pražské městské policie
Vladimíra Kotrouše zatkli, podezírají ho, že se nechal uplatit. Čtěte na straně A4

Výrok dne

V tomto smyslu
jsem musel
pozdvihnout obočí,
nebo, chcete-li,
zamračit se.
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„Udat“ pacienta, nebo mlčet?
Lékaři specialisté budou mít od Nového roku nově ze
zákona povinnost hlásit úřadům, že jejich pacient
kvůli nemoci nesmí za volant. Odborníci se obávají,
že novinka prolamuje lékařské tajemství.
PRAHA Měl epilepsii, přitom běžně sedal za volant. A právě její záchvat možná mohl za to, že čtyřicetiletý řidič před týdnem v Hradci
Králové smrtelně zranil dvě děti.
„Takový řidič za volant jednoznačně nepatří,“ shodují se experti.
Dnes je však překvapivě velmi snadné před správními úřady, které rozhodují o odebrání řidičských průkazů, vážnou nemoc šoféra zatajit.
Pokud totiž odborný lékař řidiči
diagnostikuje právě epilepsii nebo
jiné závažné onemocnění, musí
o nemoci informovat pouze pacienta a jeho praktického lékaře. Pokud však specialista praktika nezná, má pacient svému lékaři dokumentaci předat sám.
To se však často neděje: je-li pacient například řidičem z povolání, pak by mu kvůli závažné dia-

gnóze hrozila ztráta práce. A proto
onemocnění raději zapře.
„Takovým případům chceme
zabránit. Od 1. ledna proto vstupuje v platnost novela zákona, která i
odborným lékařům nařídí úřady
o stavu pacienta informovat,“ říká
mluvčí ministerstva dopravy Marek Illiaš. Podle právního výkladu
by se pak lékař, který by údaje o závažné diagnóze úřadům nedal, vystavoval sankci v případě, že by například řidič-epileptik v záchvatu
způsobil vážnou nehodu.

Bourá zákon lékařské tajemství?
Novinka tak platí například pro
všechny diabetology (kteří mají v
péči těžké cukrovkáře) či kardiology. Velmi vágně napsaný paragraf
o pěti řádcích však mezi lékaři
budí rozruch, například šéf České

FAKTA

Nemoci, kvůli kterým
se nesmí řídit auto
Vyhláška ministerstva zdravotnictví
z roku 2004 vypočítává diagnózy,
které zcela vylučují nebo omezují
způsobilost k řízení motorových
vozidel. Patří mezi ně například:
závažné vady zraku (například
nízká ostrost vidění)
■ vady sluchu (zhoršení sluchu
o dvacet procent)
■ svalové nebo kosterní vady
■ nemoci oběhové soustavy
(například srdeční arytmie nebo
těžká hypertenze)
■ cukrovka komplikovaná častými
kómaty nebo šoky kvůli kolísání
hladiny cukru v krvi
■ epilepsie (pokud
od posledního záchvatu
neuplynul více než rok)
■ duševní poruchy (Alzheimereova
choroba nebo schizofrenie)
■ alkoholismus
■ toxikomanie
■

lékařské komory se o něm dozvěděl až od MF DNES. „S námi to nikdo nekonzultoval, pověřím naše
právníky, aby k tomu vydali stanovisko. Obecně mi to ale přijde jako
vyjádření nedůvěry praktickým lékařům, kteří píší posudky dnes,“
říká šéf komory Milan Kubek.
Lékaři zejména nemají jasno
v tom, jaké údaje o pacientech a jakou formou mají úřadům posílat.
Upozorňují na to, že nařízení je
nutí prolamovat lékařské tajemství.
„Odjakživa platilo, že jsme nesměli zprávu o zdravotním stavu
pacienta psát člověku, který není
zdravotník,“ upozorňuje pražská
diabetoložka Iva Tomšová.
Podle ní hrozí riziko úniku citlivých dat i v případě, že by musela
psát pouhý posudek způsobilosti k
řízení auta bez uvedení citlivých
údajů. „Už jen kvůli tomu, že tam
bude mé razítko coby diabetoložky, bude úředníkovi minimálně jasné, s čím se pacient léčí,“ říká Tomšová. To u praktického lékaře nehrozí.
Podle lékařky je proto reálné, že

se „šuškandou“ o pacientových
zdravotních problémech například dozví zaměstnavatel. „Může
se proto snadno stát, že nový paragraf naruší důvěru mezi lékaři a pacienty, kteří se pak nebudou chtít
jít léčit,“ míní expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál.
S novým nařízením má problém také Úřad pro ochranu osobních údajů. „Při připomínkování
zákona jsme se vyjádřili v tom
smyslu, že s paragrafem nelze souhlasit, protože jde o prolomení lékařského tajemství,“ říká mluvčí
úřadu Hana Štěpánková. Páky na
změnu zákona však ochránci soukromí nemají, úřad je povinen respektovat vůli zákonodárců.
Dopravní policisté a také správní úřady však novinku vítají. „Pokud to lékaři budou dodržovat,
má to smysl,“ říká Milena Šikýřová z radnice v Děčíně. Na základě
podnětů od lékařů specialistů budou mít úřady pravomoc zahájit
oficiální přezkum zdravotní způsobilosti řidiče.
Martin M. Vokáč

Václav Klaus
prezident kritizuje dohodu mezi
pražskou ODS a TOP 09, které
bleskurychle dohodly novou koalici
v zastupitelstvu hlavního města.

Dnes sledujte
● Udílejí se hudební ceny Čes-

ký slavík. Výsledky ankety najdete večer na kultura.idnes.cz
● Paroubkova strana LEV 21
se sloučí s národními socialisty a zvolí vedení. Čtěte na zpravy.idnes.cz
● Lyžař Lukáš Bauer zahajuje
ve finském Kuusamu běžeckou sezonu. Více na sport.idnes.cz

Fingovaná vražda
Herec Filip Kaňkovský
(vlevo) má kolem krku
čerstvé maso. Za chvíli ho
zahrabou do listí. Na snímku
nahoře přihlíží natáčení
herec Marko Igonda.

Krátce
SOUD

Březinu soud osvobodil.
Žalobce se odvolal
Obvodní soud pro Prahu 2 zprostil obžaloby bývalého náměstka
primátora Karla Březinu (ČSSD).
Toho žalobce vinil ze zkreslování údajů o stavu hospodaření.
Podle zákona nesměl působit tři
roky v žádné společnosti, když
předtím byl ve dvou firmách, které upadly do konkurzu. Přesto
nastoupil do jiné firmy. Podle žaloby Březina lhal v prohlášení,
v němž uvedl, že nepůsobil v krachující firmě. „Nelze dovodit, že
by byl za úpadek společností
zodpovědný,“ zdůvodnil zprošťující rozsudek soudce. Žalobce
se ihned odvolal.
(iDNES.cz)
DEMONSTRACE

Odborářů přijelo málo,
neúspěch nepřipouštějí
Protest odborářů proti korupci
přilákal do Prahy jen několik stovek lidí. Původně počítali s účastí
pěti tisíc demonstrantů. Na Palackého náměstí řečníci slovně roztrhali vládu, poté se průvod vydal
na pochod ke Sněmovně. „Musí
to být spíš zklamání pro občanskou společnost,“ řekl organizátor Jaroslav Pejša.
(iDNES.cz)
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Z listí čouhá hlava. Točí se film o Mrázkovi
JEVANY U pařezu klečí chlap se sekyrou, ze zažloutlého listí trčí lidská hlava. Na první pohled vypadá, jako by ji vrah právě usekl, ale
ve skutečnosti o vraždu nejde.
„Mrtvý“, kterého hraje Filip Kaňkovský vzápětí vstane z listí. Bude
to tak vidět i ve filmu.
Režisér Petr Nikolaev včera rozjel v mlžném a jinovatkou pokrytém lese u Jevan natáčení filmu Příběh kmotra. Zfilmuje volně trilogii
Kmotr Mrázek reportéra MF DNES
Jaroslava Kmenty. Skutečný František Mrázek byl zastřelen neznámým vrahem 25. ledna 2006. Ve filmu se jeho postava nejen z práv-

ních důvodů jmenuje Vedral, což
bylo Mrázkovo krycí jméno coby
policejního agenta, ale původní inspirací se na place nikdo netají. Titulní roli ztělesňuje slovenský herec Marko Igonda, mladší a od pohledu sympatičtější než reálný Mrázek. Včera se přišel podívat, i když
v lesní scéně zrovna nehraje.
Natáčení začalo hodně bizarní
scénou. Pro pochopení, proč ve filmu oživne mrtvola, je potřeba vrátit se na konec devadesátých let,
kdy Mrázek podle policie vydal příkaz zlikvidovat nájemného vraha
Bohumila Hájka. Zadal práci jeho
kamarádům, kterým se ale nechtě-

lo komplice zabíjet, tak ho zpola
zahrabali a obložili na krku masem. Vyfotili ho, aby to vypadalo,
že opravdu vraždili. Mrázek jim
tehdy naletěl. „Žil v přesvědčení,
že Hájka zlikvidovali, než ho někde náhodou potkal. Pak bylo zle,“
vypráví bývalý detektiv Karel Tichý, který Mrázka kdysi sledoval a
včera přihlížel natáčení.

Vraždu chtějí točit na místě činu
Přestože z Kmentových knih je jasné, že Mrázek byl zaživa jednoznačně záporná postava, filmaři
ho vykreslují trochu jinak. „Lidé,
kteří ho znali, ho nevnímali nega-

tivně, spíše ho popisovali jako nenápadného člověka,“ říká režisér.
Premiéru slibuje Nikolaev symbolicky na 17. listopad 2012, protože film obsáhne 30 let Mrázkova/Vedralova života a s nimi i přerod socialismu v kapitalismus.
Nikolaev, který si napsal scénář
sám, slibuje i jednu náročnou akční scénu: Vedral pašuje hodinky ve
sportovní tašce ve vlaku, a když ho
odhalí průvodčí, vyskakuje za jízdy z vagonu. Štáb podle producenta Davida Raucha čeká na sníh a
usiluje o to, aby mohl točit scénu
Mrázkovy vraždy na skutečném
místě činu v Praze. Jakub Pokorný

Podvedli kmotra
Scéna je inspirována skutečností.
Muži nechtěli zabít kamaráda, jak
jim Mrázek přikázal. Proto
„vytvořili“ a nafotili useknutou
hlavu. Filmaři pro efekt přidali i
trup. 3x foto: Jan Zátorský, MF DNES

Konec pátrání. Místostarostu Vytopila našli mrtvého
Policisté včera potvrdili, že našli tělo zmizelého místostarosty Brna-Židenic Aleše Vytopila. Z vraždy obvinili muže a ženu, kteří s ním měli složité vztahy
BRNO Více než dvouměsíční usilovné pátrání policistů po židenickém místostarostovi skončilo ve
čtvrtek, kdy kriminalisté našli tělo
zavražděného muže. Včera potvrdili, že šlo o místostarostu
Brna-Židenic Aleše Vytopila.
Z jeho vraždy obvinili partnerskou dvojici. Podle informací
televize Prima byl politik
údajně zastřelen pistolí s tlumičem.
Vytopil záhadně zmizel
9. září. Toho dne odjel do brněnského
Mariánského
Údolí na schůzku s býva-

TV

na
Vánoce
i Nový
rok

str
příběhy na 124

anách

lým partnerem své přítelkyně, Filipem Onderkou. V údolí taky Vytopila zahlédli svědci naposledy. Na
místě po něm zůstal jen hnědý
volkswagen.
„Ve čtvrtek jsme zadrželi dva podezřelé, ženu a muže. Zjistili jsme
přibližné místo, kde se nachází
tělo. Bylo zakopáno v zemi, vyzvedli jsme je a podrobili pitvě. Pomocí
DNA jsme potvrdili totožnost,
opravdu jde o místostarostu Židenic,“ řekl šéf jihomoravských policistů Tomáš Kužel.
Ještě ve středu zásahová jednotka v Rouchovanech na Třebíčsku

Zavražděn Politik byl
nezvěstný od začátku září.

Pozor, už ve čtvrtek 1. prosince!

Velký vánoční magazín
podrobný TV program na svátky, Silvestra a Nový rok

zatkla šestatřicetiletého Onderku.
Pro jeho o jedenáct let starší bývalou ženu si přišli kriminalisté
v Brně. „Pachatelé jsou bývalí manželé. I přesto, že jsou rozvedení,
udržovali spolu nějaké vztahy.
Muž znal místostarostu z minulosti, obviněná jej pravděpodobně
před vraždou neviděla. Ale na vraždě se podíleli oba,“ uvedl vyšetřovatel Antonín Hrdlička.
Podle kusých informací od policie manželská dvojice Vytopila zavraždila ještě někde v Mariánském
Údolí. Jeho tělo později zahrabali
za městem. Podle policistů byly

motivem k vraždě složité vztahy.
Vytopil poslední měsíc bydlel se
svou přítelkyní Pavlou Antalovou.
Ta dříve měla vztah právě s obviněným Onderkou a on pravděpodobně neunesl, že si začala s místostarostou. Podle všeho předstíral přátelství s Vytopilem, dokonce se
spolu chystali podnikat.
Policisté vylučují, že by na vraždě
měla podíl i Antalová. „Znala jsem
oba. Aleše i Filipa. Vůbec tomu nerozumím. Vůbec to mezi nimi nebylo
napjaté, právě naopak,“ řekla
MF DNES blízká příbuzná Vytopilovy přítelkyně.
Michal Horák

124 stran rozhovorů,
reportáží a příběhů
Miroslav Donutil a jeho dva synové
Co si k Vánocům přejí známí Češi
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