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Muže, kterého v budějckém parku postihla náhlá zdravotní příhoda, 

se zachránit nepodařilo 

V parku v Pražské třídě v Českých Budějovicích v neděli dopoledne zemřel muž. Postihla 

ho náhlá zdravotní příhoda, jeho životní funkce se už bohužel nepodařilo obnovit. 

Nehybně ležícího muže v parku v Pražské třídě v Českých Budějovicích si v neděli 

dopoledne všimli kolemjdoucí a okamžitě jednali. „Po příjezdu na místo strážníky kontaktovali 

dva přítomní svědci. Jeden z mužů uvedl, že procházel po druhé straně vozovky a v parku 

spatřil muže ležícího vedle jízdního kola. Hned zkontroloval zdravotní stav muže. Jakmile zjistil, 

že muž nejeví známky života, rozhodl se okamžitě jednat a přivolal zdravotnickou záchrannou 

službu i Policii České republiky,“ popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra 

Školková.  

Mezitím strážníci začali muže okamžitě resuscitovat, ale jeho životní funkce se jim už 

nepodařilo obnovit. Po příjezdu zdravotníků, kteří pokračovali v resuscitaci, strážníci zajišťovali 

okolí místa proti vstupu nepovolaných lidí. Šetřením případu se bude dále zabývat policie. 

„Nebylo zjištěno žádné cizí zavinění," upřesnil policejní mluvčí Miroslav Doubek. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/14576-muze-ktereho-v-budejckem-parku-postihla-nahla-zdravotni-prihoda-se-zachranit-nepodarilo.html
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V parku ležel bezvládný muž 
 

České Budějovice – Zřejmě náhlá zdravotní příhoda postihla muže, kterého našel v neděli 
dopoledne ležet bez známek života vedle jízdního kola v parku na Pražské třídě náhodný 
kolemjdoucí. 

Okamžitě zalarmoval záchranné složky. Jako první dorazili městští strážníci a zahájili 
oživování. Jak uvedla mluvčí městské policie Věra Školková, v resuscitaci pokračovali vzápětí 
zdravotníci, avšak bez úspěchu. „Muž bohužel zemřel,“ konstatovala. Zda je příčinou jeho 
úmrtí skutečně zdravotní kolaps, bude prověřovat policie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/v-parku-lezel-bezvladny-muz-20170312.html


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 3 

 

MONITORING TISKU - 10. TÝDEN 2017 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

 

 

Neděle, 12. března 2017 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Černá kronika 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Klečela uprostřed vozovky a vzlykala 
 

České Budějovice – Marihuanou a pervitinem si zkoušela vyléčit zlomené srdce 
sedmnáctiletá dívka z Jindřichohradecka. 

V sobotu krátce před půlnocí ji objevili svědci ležet ve Větrné ulici v Č. Budějovicích a volali 
městskou policii. 

Hlídka ji našla klečet uprostřed vozovky a hlasitě vzlykat. Jak později vysvětlila, právě se 
rozešla s přítelem a svůj smutek se pokusila zahnat drogami. Skončila v nemocnici, kde lékař 
rozhodl o jejím umístění na protialkoholní záchytné stanici. Případ bude mít dohru na oddělení 
sociálně právní ochrany dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/klecela-uprostred-vozovky-a-vzlykala-20170312.html


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 4 

 

MONITORING TISKU - 10. TÝDEN 2017 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

 

 

Neděle, 12. března 2017 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Černá kronika 

Autor: Hana Svítilová 

___________________________________________________________________________ 

Kradené kolo vydával za půjčené 
 

České Budějovice – Podezřelého chlapíka, který postával na chodníku v Čechově ulici a 
opíral se o zjevně hodnotné jízdní kolo značky Cube, se v pátek odpoledne rozhodla prověřit 
smíšená hlídka městské policie a Policie ČR.  

Přitom muži zákona zjistili, že kolo má úmyslně znehodnocené výrobní číslo a jeho vzhled 
přesně odpovídá jednomu z odcizených bicyklů. Muž nepřesvědčivě tvrdil, že kolo si vypůjčil 
od svého kamaráda a o jeho původu nic neví. Skončil na obvodní oddělení Policie ČR v ulici 
28. Října, kde případ policisté vyšetří. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kradene-kolo-vydaval-za-pujcene-20170312.html
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Opilý šofér vůbec nemá řidičák 
 

České Budějovice – Opilého řidiče nachytali v sobotu nad ránem strážníci městské 
policie na sídlišti Máj. 

Jak uvedla mluvčí městské policie Věra Školková, upoutal je způsob jízdy vozidla značky 
Peugeot, který naznačoval, že řidič může být pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. 

"Jakmile ale podezřelý spatřil služební vozidlo městské policie, přidal plyn a snažil se 
uniknout v ulicích sídliště," líčí. Vozidlo zastavil až pod nátlakem a když vystoupil, jen stěží držel 
rovnováhu. Dechová zkouška ukázala napoprvé 1,71‰ a podruhé 1,76 ‰. Osmatřicetiletý 
muž se navíc přiznal i k tomu, že není držitelem řidičského oprávnění. Celý případ si převzali 
policisté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-sofer-vubec-nema-ridicak-20170311.html
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Podnapilý „neřidič“ se prokazoval cizími doklady 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Noc ze soboty na neděli přinesla strážníkům několik závažných případů. Jedním z nich 

byla opět jízda podnapilého „neřidiče“ v ulicích krajského města. 

Kolem třetí hodiny ranní projížděla hlídka městské policie ulicí J. Opletala, když proti ní 

přijíždělo vozidlo značky Renault s rakouskou registrační značkou. Řidič vozidla měl s řízením 

zjevné potíže a neudržel směr jízdy. Hlídka se za vozidlem otočila a vzápětí ho zastavila. Osobní 

vozidlo bylo plně obsazené cestujícími. Řidič vozidla na výzvu strážníků k předložení 

příslušných dokladů potřebných k řízení vozidla předložil pouze rakouský cestovní pas. 

Strážníci však po zhlédnutí dokladu zjistili, že se jedná o zcela jinou osobu. Na fotografii 

v cestovním pasu byl dle údajů dvaačtyřicetiletý rakouský občan, jehož podoba byla značně 

odlišná od řidiče vozidla. Strážníci proto muže vyzvali, aby předložil jiný osobní doklad. Ten 

zkusil ještě řidičský průkaz osmadvacetiletého Rakušana a trval na tom, že na fotografii je 

skutečně on. 

Během jednání s vynalézavým řidičem však strážníci navíc ucítili z jeho dechu alkohol. 

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala 1,07 ‰ a 0,98 ‰. 

Skutečnou totožnost podnapilého řidiče se však do té doby nepodařilo zjistit, proto strážníci 

přivolali hlídku Policie ČR. Před příjezdem policistů se řidič vozidla přiznal, že není Rakušan, ale 

sedmadvacetiletý český občan z Děčínska. Strážníkům své tvrzení doložil svým skutečným 

občanským průkazem. Tečkou nakonec bylo zjištění strážníků, že dotyčný řidič vlastně žádným 

řidičem není. Nevlastnil totiž žádné řidičské oprávnění. 

Přivolaní policisté muži zakázali další jízdu a celý případ si převzali k dalšímu šetření. 

Muži hrozí za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu pokuta od 25 do 50 

tisíc korun a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let. Muž bude muset navíc vysvětlit, kde 

přišel k rakouským dokladům cizích osob. 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-229735-podnapily-„neridic“se-prokazoval-cizimi-doklady
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Sedmnáctiletá dívka užila drogy kvůli rozchodu 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

V sobotu v noci řešili strážníci případ dívky, která se zármutek z rozchodu se svým 

přítelem rozhodla zahnat návykovými látkami. 

Krátce před půlnocí strážníci vyjížděli na oznámení do ulice Větrná, kde měla ležet 

podnapilá žena. Po příjezdu na místo ženu skutečně nalezli. Ta klečela uprostřed vozovky a 

hlasitě vzlykala. Na dotazy strážníků nejprve nereagovala, ale po chvíli se jim podařilo dívku 

uklidnit a přimět ji k tomu, aby jim vysvětlila důvod svého počínání. Ukázalo se, že 

sedmnáctiletá dívka z Jindřichohradecka se právě rozešla se svým přítelem. To bylo údajně 

důvodem, proč zkusila zahnat svůj smutek marihuanou a pervitinem. 

Strážníci následně přivolali hlídku Policie ČR a zdravotnickou záchrannou službu. 

Mezitím u dívky provedli orientační zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Přivolaní 

policisté u ní provedli test na omamné a psychotropní látky, který skutečně ukázal pozitivní 

výsledek. Strážníci dívku doprovodili v sanitním vozidle do zdravotnického zařízení, kde lékař 

rozhodl o jejím umístění na protialkoholní záchytné stanici. Strážníkům se podařilo vyrozumět 

o stavu dívky jejího otce na nedaleké adrese. Celý případ bude mít dohru na oddělení sociálně 

právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

 

 

 

 

 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-229734-sedmnactileta-divka-uzila-drogy-kvuli-rozchodu
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Na Pražské třídě byl nalezen cyklista bez známek života 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dnes krátce po deváté ráno dostala městská policie zprávu, že v 

parku na Pražské třídě nehybně leží muž vedle jízdního kola. Všiml si jej chodec, který 

procházel po druhé straně ulice. Šel se podívat, co se stalo, ale zjistil, že muž nevykazuje 

známky života. Přivolal tedy záchranku i policii. Strážníci okamžitě zahájili resuscitaci, ale 

životní funkce cyklisty se již nepodařilo obnovit. Šetření si poté převzala Policie ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/budejovicko/na-prazske-tride-byl-nalezen-cyklista-bez-znamek-zivota/
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Podnapilý muž bez řidičáku se s osobním autem snažil v Budějcích 

ujet strážníkům 

Osmatřicetiletý Budějčák notně posilněný alkoholem usedl v sobotu nad ránem za volant 

auta a vydal se na jízdu krajským městem. A to navíc nemá řidičák.  

Krátce po druhé hodině ranní v sobotu neunikl pozornosti hlídky městské policie na sídlišti 

Máj v ulici Milady Horákové neobvyklý způsob jízdy osobního auta Peugeot. Strážníci měli 

podezření, že řidič auta je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Jakmile ale muž za 

volantem Peugeot spatřil služební vozidlo městské policie, přidal plyn a snažil se uniknout v 

ulicích sídliště. Strážníci se ho snažili okamžitě zastavit, ale řidič se s nimi nemínil setkat, na 

výzvu nereagoval. Vozidlo zastavil až pod nátlakem, když ho strážníci předjeli a zastavili v ulici 

U Boru. 

„Jakmile řidič vystoupil z vozidla, jen stěží udržel rovnováhu. Orientační dechová zkouška 

na alkohol ukázala 1,7 promile a podruhé 1,76 promile. Podnapilý muž se přiznal i k tomu, že 

není držitelem řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel," upřesnila informace mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková.  

Celý případ si převzali k dalšímu šetření přivolaní policisté, kteří hříšníkovi zakázali další 

jízdu. Osmatřicetiletý muž z Českých Budějovic bude obviněn z přečinu ohrožení pod vlivem 

návykové látky. 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/14566-podnapily-muz-bez-ridicaku-se-s-osobnim-autem-snazil-v-budejcich-ujet-straznikum.html
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Opilý řidič v Českých Budějovicích ujížděl strážníkům 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V sobotu 11. března krátce po druhé hodině ráno kontrolovali 

českobudějovičtí strážníci sídliště Máj. V ulici Milady Horákové zahlédli auto značky 

Peugeot, které vyjíždělo od benzinové čerpací stanice. „Způsob jízdy vozidla vzbudil u 

strážníků podezření, že jeho řidič je pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Jakmile 

však řidič vozidla spatřil služební vozidlo městské policie, přidal plyn a snažil se uniknout v 

ulicích sídliště. Strážníci dále nečekali a rozhodli se vozidlo okamžitě zastavit. Řidič vozidla 

se však se strážníky nemínil setkat a na výzvu nereagoval,“ popsala mluvčí městské policie 

Věra Školková. 

Řidič přestal ujíždět až ve chvíli, když ho strážníci předjeli a zastavili v ulici U Boru. Řidiče 

vyzvali, aby vystoupil z auta a předložil doklady. Muž, který z vozu vystoupil, se sotva držel na 

nohou. Strážníci ho vyzvali k orientační dechové zkoušce na alkohol, která ukázala 1,71 

promile a podruhé 1,76 promile. Podnapilý muž se přiznal i k tomu, že nemá řidičské oprávnění 

k řízení motorových vozidel. Celý případ si převzali přivolaní policisté, kteří muži zakázali další 

jízdu. Osmatřicetiletý řidič z Českých Budějovic bude obviněn z přečinu ohrožení pod vlivem 

návykové látky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/budejovicko/opily-ridic-v-ceskych-budejovicich-ujizdel-straznikum/
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Rozzuřený pes utekl ze zahrady děravým plotem a útočil na 

kolemjdoucí ženu  

Agresivní pes ohrožoval ženu a jejího psa v budějcké Husově kolonii. Majiteli, který nemá 

psa přihlášeného na městském úřadu a nehradí tak povinný poplatek, rozzuřený pes utekl 

děravým plotem. Naštěstí nikoho nepokousal. 

„Zavolala nás obyvatelka Trocnovské ulice, která byla svědkem útoku agresivního psa. Ten 

měl v neděli ráno vyběhnout děravým plotem ze zahrady v sousedství a napadnout jinou ženu 

se psem. Žena byla nečekaným atakem hodně rozrušená, ale útok naštěstí neměl žádné 

viditelné následky,“ popsala mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková. 

Strážníci pak podle štěkotu našli rozzuřeného psa stojícího za porušeným plotem. Rozruch 

u plotu vzbudil i zájem jeho majitele. Sedmašedesátiletého muže ale incident nechával vcelku 

chladným. „Předstíral, že o děravém plotu neví, ale slíbil, že ho opraví. Stav napadené ženy ho 

ale více nezajímal,“ dodala mluvčí s tím, že majitel psa se strážníkům svěřil, že je pro takové 

situace pojištěn. Navíc ještě přiznal, že pes není přihlášen k povinnému poplatku.  

Majitel psa se nyní bude zpovídat z přestupku podle zákona o ochraně zvířat proti týrání 

a přestupku proti pořádku ve věcech územní samosprávy. Ve správním řízení mu hrozí pokuta 

do 50 tisíc korun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/14522-rozzureny-pes-utekl-ze-zahrady-deravym-plotem-a-utocil-na-kolemjdouci-zenu.html
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Agresivní pes útočil na kolemjdoucí. Jeho majitel se pochlubil, že je 

pro případ útoku svého psa pojištěný 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V neděli 6. března dopoledne před devátou ranní způsobil v 

Husově kolonii v Českých Budějovicích značný rozruch volně pobíhající agresivní pes. Utekl 

svému majiteli dírou v plotě a útočil na kolemjdoucí.  

Hlídka městské policie pak našla zuřivě štěkajícího psa za rozbitým plotem. Štěkot 

přilákal i sedmašedesátiletého majitele psa, kterého však oznámení strážníků nechalo celkem 

chladným. Nakonec slíbil, že plot opraví, aby jeho mazlíček už nemohl svévolně utíkat a děsit 

lidi. Majitel psa se strážníkům také pochlubil s tím, že pro podobné případy je pojištěný a navíc 

ze psa neplatí povinný obecní poplatek. Muže čeká správní řízení, kde mu hrozí pokuta do 50 

000 korun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/budejovicko/agresivni-pes-utocil-na-kolemjdouci-jeho-majitel-se-pochlubil-ze-je-pro-pripad-utoku-sveho-psa-pojisteny/
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Strážníci zadrželi celostátně hledaného muže, prozradil se neustálým 

ohlížením 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Noc na sobotu 4. března přinesla strážníkům městské policie v 

Českých Budějovicích úspěch v podobě dopadení celostátně hledaného muže.  

Po třetí hodině ranní prováděla hlídka městské policie běžnou obhlídku v centru města. 

Z Krajinské ulice právě vycházel mladý muž a s neustálým ohlížením se přes rameno mířil do 

parku Na Sadech. Kvůli jeho podezřelému chování  se na něj strážníci zaměřili. Jakmile se k 

muži přiblížili, bylo vše jasné. V muži  poznali osobu, po které v současné době pátrají jihočeští 

policisté. Když potom prověřili totožnost jedenadvacetiletého muže ze Slovenska v pátrací 

databázi Policie ČR, jejich správný předpoklad se potvrdil. Strážníci muže převezli na služebnu 

obvodního oddělení Policie ČR v ulici 28. října, kde ho předali do rukou policistům. 

 

http://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-zadrzeli-celostatne-hledaneho-muze-prozradil-se-neustalym-ohlizenim/

