
Plzeňský lapiduch zfalšoval diplomy: Sanitář chtěl léčit na JIP! Nakonec ho
odhalili
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Měl vzdělání na výměnu »bažantů«, ale chtěl léčit těžce nemocné pacienty! Lapiduch
Michal Ř. (30) zfalšoval univerzitní diplom a ucházel se o místo na jednotce intenzivní
péče! Vedení fakultní nemocnice ho včas odhalilo.

Michal Ř. (30) nastoupil ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni jako sanitář, tedy pomocná síla.
Personalistům ovšem předložil diplom, že na Ostravské univerzitě vystudoval obor
zdravotnický záchranář a má titul bakaláře. Ukázal i doklad, že je diplomovaným
specialistou ze zdravotní školy v Příbrami.

Dostal padáka

„Už při nástupu předložil dokumenty, které na tu pozici nepotřeboval,“ uvedl ředitel FN
Václav Šimánek. Za několik dní ale Michal Ř. chtěl nastoupit jako zdravotní bratr na
jednotku intenzivní péče! Jenže to už vedení špitálu tušilo, že něco není v pořádku. „Měli
jsme podezření, že doklady jsou falešné. Kontaktovali jsme univerzitu a zjistili, že jsme
měli pravdu. Ukončili jsme s ním pracovní poměr a podali trestní oznámení. Kdybychom
nebyli pečliví, tak by mohlo dojít k nedozírné škodě. Mohl poškodit pacienty,“ dodal
Šimánek. Michal Ř. ve skutečnosti nemá žádné zdravotnické vzdělání a dříve se živil jako
závozník v přepravní sanitce.

Připsal si tituly

„Nikdy u nás nestudoval. Titul bakaláře v oboru zdravotní záchranář u nás nikdy nezískal a
podali jsme proto v této věci trestní oznámení,“ řekla prorektorka univerzity Ivona
Závacká. „Opatřil si dvě veřejné listiny, ve kterých měl podstatně pozměnit jejich obsah a
přechovával je do doby, kdy je použil jako pravé s cílem získat zaměstnání,“ řekla policejní
mluvčí Veronika Hokrová.

Až tři roky basy?

Michalu Ř. včera na policejní služebně v městské části Lochotín sdělili, že je podezřelý z
přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny. Za to mu hrozí až tři roky vězení. Michal
Ř. včera před novináři z budovy utekl. Blesku se ale později k věci vyjádřil takto: „Udělal
jsem tam určitou úpravu, ale bylo to pro dobrou věc, nebylo to kvůli tomu, že bych
potřeboval práci. Nesmím se ale teď vyjádřit proč. Bude tam totiž pokračování na trošičku
jinou úroveň. Nemohu o tom mluvit. Kdyby se to teď rozjelo, mohl bych právě poškodit
to rozjetí té druhé věci.“

Školil i strážníky

Michal Ř. (30) vystupoval po Plzni jako odborný zdravotník. Zajišťoval zdravotnický dohled
na různých akcích a školil i strážníky městské policie, dokonce je učil používat i



defibrilátor. „K tomu se vám vyjadřovat nebudu. Mohu říci jen to, že u nás působil jako
občanský dobrovolník,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

Záchranka se distancuje

Michal Ř. na webu spolku Zdravotní asistenční služba Plzeň Rescue, ve kterém působí,
odkazuje s referencemi na plzeňskou záchranku. Ta se ale od něj distancuje. „Nikdy nebyl
naším zaměstnancem. Záchranná služba mu pozitivní reference na něj rozhodně
nepodávala,“ řekl mluvčí záchranky Martin Brejcha.
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