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Budějovičtí strážníci zastavili road trip přes náměstí s nákupním košíkem 

na nádraží 

18.3.2019 10:00  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Nestandardní případ řešili českobudějovičtí strážníci ve středu ráno. 

Jedenadvacetiletý a třicetiletý muž z Českobudějovicka totiž spolu pořídili vcelku objemný 

nákup v jednom z obchodních center Na Dlouhé louce. Poté se rozhodli odvézt si nákup v 

košíku patřícím dotyčnému hypermarketu přes celé město až na vlakové nádraží. Na jejich 

cestě městem je však zaregistrovala městská kamera. 

Dva muže tlačící plný nákupní košík od ulice Na Dlouhé louce směrem do centra města spatřil 

operátor městského kamerového systému ve středu 13. března v půl deváté ráno. 

Pravděpodobnost odcizení nákupního vozíku vzápětí vyjížděla prověřit hlídka městské policie. 

Strážníci dvojici mužů vezoucí plný nákupní košík zastavili na Náměstí Přemysla Otakara II. 

Na jejich dotaz k celé události se muži svěřili, že směřují na vlakové nádraží, odkud pocestují s 

nákupem domů. Nákupní košík údajně chtěli před nastoupením do vlaku ponechat u 

hypermarketu v obchodním centru Mercury. Že se jedná o úplně jiný obchodní řetězec, než ve 

kterém nákup pořídili, pro ně zjevně nehrálo velkou roli. 

V doprovodu strážníků pak museli nákupní vozík vrátit tam, odkud jej odvezli. Za přestupek 

proti majetku se budou nyní oba dva muži zpovídat správnímu orgánu. 

 

Pondělí, 18. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Dva muži si nakoupili v Kauflandu, s nákupním vozíkem procestovali 

celé město  
pondělí, 18. března 2019, 07:45 

Strážníci v Budějcích řešili v polovině minulého týdne velmi nestandartní případ. Dva muži, 

kteří se vydali na nákup, si evidentně zapomněli tašku. S tím, jak svůj nákup dostanou na 

nádraží, si moc hlavu nelámali. Nakoupené věci dali do nákupního vozíku a vyrazili přes celé 

https://www.jcted.cz/budejovicko/budejovicti-straznici-zastavili-road-trip-pres-namesti-s-nakupnim-kosikem-na-nadrazi/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23139-dva-muzi-si-nakoupili-v-kauflandu-s-nakupnim-vozikem-procestovali-cele-mesto.html?utm_source=copy
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město směrem na nádraží. „Strážníci dvojici mužů vezoucí plný nákupní košík zastavili na 

náměstí Přemysla Otakara II. Na jejich dotaz k celé události se muži svěřili, že směřují na 

vlakové nádraží, odkud pojedou s nákupem domů. Nákupní košík údajně chtěli před 

nastoupením do vlaku ponechat u hypermarketu v obchodním centru Mercury,“ uvedla 

tisková mluvčí strážníků Věra Školková. Cestu na nádraží si dali muži dvakrát. Za doprovodu 

hlídky museli nákupní košík vrátit zpět na Dlouhou louku. Za přestupek proti majetku se budou 

nyní oba dva muži zpovídat správnímu orgánu.  

 

Pondělí, 18. března 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Edwin Otta 

Opilý cizinec a výtečníci, kteří nákupní vozík vezli na nádraží 
18.3.2019  

České Budějovice - Opilý řidič, hledaný muž a povedená nakupující dvojice zaměstnaly 

v minulých dnech budějovickou městskou policii. 

V neděli 17. března 2019 usedl cizinec za volant podnapilý a jeho stav prozradily spáchané 

dopravní přestupky. Podle tiskové mluvčí strážníků Věry Školkové se podnapilý cizinec za 

volantem osobního vozidla vydal v neděli krátce po půlnoci do ulic jihočeské metropole. 

Přitom se dopustil několika dopravních přestupků. Popíjení alkoholu před jízdou odhalili 

strážníci, kteří ho zastavili v centru města. Šestadvacetiletý Moldavan skončil v rukou policistů. 

"V půl jedné ráno spatřil operátor městského kamerového systému v Krajinské ulici vozidlo 

zahraniční registrační značky, jedoucí pěší zónou. Řidič navíc nerespektoval zákazovou 

dopravní značku a v jednosměrném úseku se vydal proti směru jízdy. Na místo vzápětí zamířila 

hlídka městské policie. Na Náměstí Přemysla Otakara II. strážníci vozidlo zastavili. Muže za 

volantem vyzvali k předložení příslušných dokladů potřebných k řízení vozidla a poučili ho 

o spáchaných přestupcích. Při jednání s řidičem však zpozorněli, protože z dechu řidiče ucítili 

alkohol," uvedla k případu Věra Školková. Šestadvacetiletý Moldavan se vzápětí podrobil 

orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 1,85 a 1,79 ‰. Strážníky se snažil 

přesvědčit o tom, že před jízdou vypil pouze jednu sklenici piva. 

Strážníci mezitím na místo přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala. Dalším 

šetřením události se budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie Tř. 28. Října. 

Šestadvacetiletého cizince čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

V hledáčku městských policistů se už v pátek ocitl devatenáctiletý muž z Českobudějovicka. 

Muže, na kterého byl vydán příkaz k zatčení, se podařilo vypátrat českobudějovickým 

strážníkům během deseti minut. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-cizinec-a-vytecnici-kteri-nakupni-vozik-vezli-na-nadrazi-20190317.html
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V pátek 15. března v půl třetí odpoledne přijalo operační středisko městské policie žádost 

policistů o pomoc při pátrání po devatenáctiletém muži z Českobudějovicka. Strážníci jeho 

jméno dobře znali. Proto šli také najisto. Muže, o kterém věděli místo jeho současného 

pobytu, zde skutečně zastihli. Hledaného okamžitě převezli na služebnu Územního odboru 

obecné kriminality Policie ČR v Plavské ulici. Zde ho předali do rukou kriminalistů k dalšímu 

opatření. 

Ve středu ale řešili strážníci skutečně neobvyklý "dopravní" pokus. Muži si chtěli odvézt nákup 

v nákupním vozíku až k vlaku. 

Jedenadvacetiletý a třicetiletý muž z Českobudějovicka totiž spolu pořídili vcelku objemný 

nákup v jednom z obchodních center Na Dlouhé louce. "Poté se rozhodli odvézt si nákup 

v košíku patřícím dotyčnému hypermarketu přes celé město až na vlakové nádraží. Na jejich 

cestě městem je však zaregistrovala městská kamera," říká Věra Školková. 

Dva muže tlačící plný nákupní košík od ulice Na Dlouhé louce směrem do centra města spatřil 

operátor městského kamerového systému ve středu 13. března v půl deváté ráno. 

Pravděpodobnost odcizení nákupního vozíku vzápětí vyjížděla prověřit hlídka městské policie. 

"Strážníci dvojici mužů vezoucí plný nákupní košík zastavili na Náměstí Přemysla Otakara II. Na 

jejich dotaz k celé události se muži svěřili, že směřují na vlakové nádraží, odkud pocestují 

s nákupem domů. Nákupní košík údajně chtěli před nastoupením do vlaku ponechat 

u hypermarketu v obchodním centru Mercury. Že se jedná o úplně jiný obchodní řetězec, než 

ve kterém nákup pořídili, pro ně zjevně nehrálo velkou roli. V doprovodu strážníků pak museli 

nákupní vozík vrátit tam, odkud jej odvezli," uvedla k zásahu strážníků Věra Školková. Za 

přestupek proti majetku se budou nyní oba dva muži zpovídat správnímu orgánu. 

 

Úterý, 19. března 2019 

Zdroj: Právo, str. 11  

Autor: kal 

Nákupní košík plný zboží si vezli až na vlakové nádraží  
Kuriózní případ řešili nedávno českobudějovičtí městští strážníci. Ti si na kamerovém systému 

všimli dvou mužů, kteří tlačili nákupní košík plný potravin přes město. 

"Muži vezli nákup v nákupním košíku od jednoho obchodního centra na Dlouhé louce. Strážníci 

měli podezření, zda ho neukradli, a proto se za muži vydali. Zastavili je přímo na 

českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Na jejich dotaz k celé události muži řekli, že 

směřují na vlakové nádraží, odkud pocestují s nákupem domů," uvedla Věra Školková, mluvčí 

českobudějovické městské policie. 
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Muži chtěli údajně nákupní košík před nastoupením do vlaku ponechat v hypermarketu u 

obchodního domu Mercury. "To, že se jedná o úplně jiný obchodní řetězec, než ve kterém 

nákup pořídli, pro ně zjevně nehrálo velkou roli. V doprovodu strážníků museli nákupní vozík 

vrátit tam, odkud jej odvezli. Za přestupek proti majetku se budou nyní oba muži zpovídat 

správnímu orgánu," dodala Školková. 

 

Čtvrtek, 21. března 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: win 

Nákupní košík museli vrátit  
České Budějovice – Skutečně neobvyklý "dopravní" pokus řešili budějovičtí strážníci. Dva muži 

z Českobudějovicka totiž pořídili minulý týpravní" den vcelku objemný nákup v jednom z 

obchodních center v ulici Na Dlouhé louce. "Poté se rozhodli odvézt nákup v košíku patřícím 

dotyčnému hypermarketu přes celé město až na vlakové nádraží," zmínila k případu tisková 

mluvčí městské policie Věra Školková. Výtečníků si ale všiml operátor městského kamerového 

systému a hlídka strážníků následně muže zastavila na náměstí Přemysla Otakara II. Hájili se 

tím, že košík chtěli vrátit u nádraží, ale to, že se jedná o jiný řetězec jim evidentně nevadilo. V 

doprovodu strážníků pak museli nákupní vozík vrátit tam, odkud jej odvezli. Za přestupek proti 

majetku se budou nyní muži zpovídat správnímu orgánu. 

 

Pátek, 22. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Mladík na zastávce Poliklinika Jih ohrožoval nožem revizora, na místě 

zasahovali policisté 
pátek, 22. března 2019, 17:21 

Hlídky městské a státní policie vyjížděly dnes krátce před pátou hodinou na zastávku Poliklinika 

Jih. Mladík měl podle policie v autobuse městské hromadné dopravy ohrožovat revizora 

nožem. „Mladík v autobuse cestoval společně se svou kamarádkou. Chlapci se zřejmě nelíbila 

kontrola revizora a vytáhl na něj nůž. Revizoři mladíka zpacifikovali a přivolaná hlídka ho 

zajistila a převezla na obvodní oddělení k dalším úkonům,“ popsala tisková mluvčí policie 

Lenka Krausová.  

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23198-mladik-na-zastavce-poliklinika-jih-ohrozoval-nozem-revizora-na-miste-zasahovali-policiste.html?utm_source=copy
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Sobota, 23. března 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Místo kávy okradl barmana 
23.3.2019  

České Budějovice – Nepříjemné překvapení zažil v závěru své služby barman jednoho z barů 

v Kněžské ulici, když se v pátek před druhou hodinou ráno ozvalo zaklepání na dveře ve chvíli, 

kdy počítal tržbu. 

Za nimi stál chlapík, který se si chtěl dát kávu. Když ho obsluha upozornila, že už mají zavřeno, 

rozrazil dveře a vlítl dovnitř. 

 

 

Z pultu sebral bankovku, pár mincí a rychle zmizel. Okradený barman ihned zavolal na linku 

156 a městská policie následně trestný čin postoupila k šetření státní policii. 

 

Sobota, 23. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Muž si spletl hromosvod se skálou, cestou z bujaré párty zkoušel své 

horolezecké dovednosti 
sobota, 23. března 2019, 13:43 

Na Lannovce v Budějcích jsou občas k vidění opravdu husarské kousky. Jeden takový si v 

sobotu nad ránem připsal i mladík, který vyšplhal po hromosvodu do prvního patra. Kromě 

obdivů od svého přihlížejícího kamaráda vyfasoval od strážníků i pokutu. „V sobotu 23. března 

krátce před druhou hodinou ranní viděl operátor městského kamerového systému na Lannově 

třídě muže lezoucího po fasádě jednoho z domů. Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské 

policie. Mladý muž mezitím stačil vyšplhat po hromosvodu až na úroveň prvního patra a slézt 

zpátky na zem. Za bujaré zábavy v doprovodu svého dalšího společníka se pak vydal směrem 

k domovu,“ řekla tisková mluvčí policie Věra Školková. Cestou ho ale dostihla hlídka strážníků. 

Osmnáctiletý mladík chvilku zapíral, nakonec se ale přiznal. Za pokus o poškozování cizího 

majetku dostal na místě od hlídky pokutu. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/misto-kavy-okradl-barmana-20190323.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23204-muz-si-spletl-hromosvod-se-skalou-cestou-z-bujare-party-zkousel-sve-horolezecke-dovednosti.html?utm_source=copy
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Sobota, 23. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Řidič v Budějcích projel křižovatkou na červenou, byl opilý, a semaforů 

si nevšiml  
sobota, 23. března 2019, 10:51 

Hlídka strážníků odhalila dalšího opilce za volantem. Během čtvrteční služby, na Husově třídě, 

si kolem šesté hodiny všimli řidiče, který projel na červenou. Strážníci ho zastavili a dali muži 

dýchnout. „Třiasedmdesátiletý muž z Budějc strážníkům řekl, že si semaforů nevšiml. Ti pojali 

podezření, že důvodem by mohla být i jízda pod vlivem alkoholu. Následná orientační dechová 

zkouška podezření potvrdila. Vyšla s pozitivním výsledkem 1,25 promile,“ popsal tiskový 

mluvčí strážníků David Štýfal. Na místo proto byla přivolána i hlídka policistů, která si výtečníka 

převzala.  
 

Neděle, 24. března 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Mladík vypadl v opilosti z autobusu 
 

24.3.2019 20:53  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Třiadvacetiletý muž z Českokrumlovska zavítal v sobotu do jihočeské 

metropole a jeho pobyt zde neskončil příliš šťastně. V podnapilosti vypadl ze dveří autobusu a 

zranil se. Jeho agresivní chování po příjezdu rychlé záchranky si vyžádalo i zásah strážníků. Muž 

skončil v poutech, noc strávil na protialkoholní záchytné stanici. 

 

V sobotu 23. března krátce před sedmou hodinou večer přijalo operační středisko městské 

policie žádost zdravotnické záchranné služby o pomoc se zraněným mužem v ulici Na Sadech. 

Zjevně podnapilý muž s krvácejícím zraněním v obličeji seděl při příjezdu strážníků na lavičce 

u zastávky MHD. Podle očitých svědků přišel k úrazu ve chvíli, když vystupoval z autobusu. 

Údajně zavrávoral a spadl obličejem na chodník. 

Přivolaní zdravotníci rozhodli o převozu třiadvacetiletého muže k lékařskému ošetření do 

českobudějovické nemocnice. Muž se však začal zákroku bránit. Doprovodit ho museli strážníci 

přímo v sanitním vozidle. Při příjezdu do zdravotnického zařízení však mladý muž přitvrdil. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23202-ridic-v-budejcich-projel-krizovatkou-na-cervenou-byl-opily-a-semaforu-si-nevsiml.html?utm_source=copy
https://www.jcted.cz/budejovicko/mladik-vypadl-v-opilosti-z-autobusu/
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Když začal útočit proti zdravotníkům, skončil v poutech strážníků. Po provedeném lékařském 

ošetření ho strážníci doprovodili na protialkoholní záchytnou stanici. Zde ještě podstoupil 

orientační dechovou zkoušku na alkohol, která ukázala výsledek 2,9 ‰. 

Po vystřízlivění se bude mladík zpovídat z přestupku neuposlechnutí úřední osoby při výkonu 

její pravomoci. Za ten mu hrozí pokuta až 10 tisíc korun. 

 

Neděle, 24. března 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Mladík lezl ve dvě ráno po hromosvodu  

24.3.2019 8:02  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Oko městské kamery zachytilo v sobotu ve dvě ráno 18 letého mladíka 

při kaskadérském kousku. Lezl po hromosvodu jedné z budov na Lannově třídě. Ve chvíli, kdy 

si mladý muž jistě gratuloval ke svému horolezeckému umění, ho však dostihli strážníci. Postih 

ho neminul. 

 

V sobotu 23. března krátce před druhou hodinou ranní spatřil operátor městského 

kamerového systému na Lannově třídě muže, jak šplhá po fasádě jednoho z domů. Na místo 

okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. Mladý muž mezitím stačil vyšplhat po hromosvodu 

až na úroveň prvního patra a slézt zpět na zem. Za bujarého veselí se v doprovodu svého 

dalšího společníka vydal po pevné zemi směrem k domovu. Po několika krocích ho však 

dostihla hlídka městské policie. 

Osmnáctiletý mladík se ke svému horolezeckému kousku pod tíhou důkazu z kamerového 

záznamu přiznal. Jak se strážníci vzápětí přesvědčili, ke škodě na majetku naštěstí v důsledku 

nerozvážného činu nedošlo. Muž si však od strážníků vysloužil na místě pokutu za pokus o 

poškození cizího majetku. 

 

  

https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/40801/642093__.jpg?lm=1553410916
https://www.jcted.cz/budejovicko/mladik-vypadl-v-opilosti-z-autobusu/
https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/40801/642093__.jpg?lm=1553410916
https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/40801/642093__.jpg?lm=1553410916
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Neděle, 24. března 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Opilý muž vypadl z autobusu, nadýchal téměř tři promile 
včera 17:46  

České Budějovice – Výlet třiadvacetiletého muže z Českokrumlovska do krajského města 

neskončil v sobotu vůbec podle jeho představ. Protože si pořádně cvakl alkoholu, podařilo se 

mu před sedmou večer vypadnout ze dveří autobusu a zranit se. 

Svědkové jeho počínání uvedli, že při výstupu zavrávoral a spadl obličejem na chodník. Lidé 

k podnapilému se zkrvaveným obličejem zavolali záchranku. Zdravotníci ho chtěli převézt do 

nemocnice k ošetření, ale mladík se bránil tak vehementně, že musela přijet městská policie. 

Když začal útočit na záchranáře, cvakla pouta a strážníci pochroumaného muže doprovodili 

v sanitce k lékaři i na záchytku. Ukázalo se, že má v sobě 2,9 promile alkoholu. 

 

Neděle, 24. března 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Mladý muž vypadl v opilosti z autobusu, napadl přivolané záchranáře 
neděle, 24. března 2019, 15:14 

Třiadvacetiletý mladík z Českokrumlovska vyrazil v sobotu do Budějc. Jeho výlet ale skončil 

předčasně. V podnapilosti vypadl ze dveří autobusu a zranil se. Ve svém stavu napadl 

zdravotníky, kteří ho přijeli ošetřit. V poutech ho pak strážníci odvezli na záchytku. Incident se 

odehrál včera krátce před sedmou hodinou večer na Sadech. Na první pohled podnapilý muž 

s krvácejícím zraněním v obličeji seděl při příjezdu strážníků na lavičce u zastávky městské 

hromadné dopravy. Podle svědků se zranil, když vystupoval z autobusu. Při výstupu údajně 

zavrávoral a spadl obličejem na chodník. Přivolaní zdravotníci rozhodli o převozu 

třiadvacetiletého muže k lékařskému ošetření do budějcké nemocnice. Ten s nimi ale odjet 

nechtěl. Do nemocnice ho proto museli doprovodit strážníci. Při příjezdu mladík přitvrdil. Začal 

útočit na zdravotníky a strážníci mu nasadili pouta. Po ošetření ho převezli na záchytku, kde 

mladému muži při dechové zkoušce na alkohol naměřili 2,90 promile. Případ pobytem na 

záchytce pro třiadvacetiletého muže neskončil. „Po vystřízlivění se bude zpovídat z přestupku 

neuposlechnutí úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ten mu hrozí pokuta až deset tisíc 

korun,“ uzavřela tisková mluvčí strážníků Věra Školková. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-muz-vypadl-z-autobusu-nadychal-temer-tri-promile-20190324.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23213-mlady-muz-vypadl-v-opilosti-z-autobusu-napadl-privolane-zachranare.html?utm_source=copy

