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Setkání skončilo rvačkou, tři muži jsou vážně zraněni    
25.05.2020   
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České Budějovice – Rušno bylo v noci na neděli na českobudějovickém sídlišti Máj. Strhla se tu rvačka 

při setkání rodiny před smutečním obřadem. Kriminalisté podle policejního mluvčího Jiřího Matznera 

od jedné hodiny ranní vyšetřují napadení několika mužů. Na místě zasahovalo více policejních hlídek a 

také hlídky strážníků.  

Záchranáři po ošetření odvezli do nemocnice s vážnými zraněními tři muže.  

Policisté na místě zadrželi dva podezřelé ve věku kolem 30 let, nyní jsou v policejní cele. Do nedělního 

rána na místě pracovaly dvě výjezdové skupiny kriminalistů. Ohledávaly místo činu a zajišťovaly stopy. 

Následovaly výslechy svědků a zúčastněných osob. 

 Policisté vyzývají svědky, kteří v ulici V. Volfa před domem č. 19 incident viděli, aby se přihlásili na linku 

158.  

Uvítají rovněž případný videozáznam události. Na sídlišti i včera odpoledne hlídkovali policisté a 

strážníci. 

 

Čtvrtek, 28. května 2020 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jitka Davidová 

Osmnáctiletý mladík způsobil tržné rány muži na Sokolském ostrově 
25.5.2020  

Na Sokolském ostrově v pátek před půlnocí osmnáctiletý mladík z Kaplice pod vlivem alkoholu zaútočil 

pěstí do obličeje na jednadvacetiletého muže. 

Mluvčí budějovických strážníků David Štýfal uvedl, že muž měl v oblasti hlavy několik tržných ran. 

„Strážníci mladému muži poskytli první pomoc a přivolali záchranku, která ho převezla do nemocnice 

k dalšímu ošetření.“ Strážníkům však agresor neutekl daleko. Dopadli ho na náměstí Přemysla Otakara 

II. 

"Hlídka muže zastavila a vyzvala k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Osmnáctiletý mladíka 

z Kaplice se k útoku přiznal a poté byl v rámci součinnosti předveden na obvodní oddělení Policie ČR, 

kde byl předán policistům k dalšímu opatření," uvedl mluvčí. Mladík nadýchal 1,02 promile alkoholu. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/osmnactilety-mladik-zpusobil-trzne-rany-muzi-na-sokolskem-ostrove-20200525.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94258&idc=7584784&ids=1815&idp=92160&url=http%3A%2F%2Fwww.philips.cz%2Fvize%20
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7584784&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
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Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

Zaútočil jen tak na náhodného kolemjdoucího. Ten skončil v nemocnici 
25.5.2020 14:20  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 22. května v půl dvanácté večer přijalo operační středisko budějovické 

městské policie oznámení o potyčce na Sokolském ostrově. Při příjezdu strážníků na místo ležel na zemi 

zraněný muž a okolo něj stálo několik svědků události. Jednadvacetiletý muž měl v oblasti hlavy několik 

tržných ran. Strážníci mladému muži poskytli první pomoc a přivolali záchranku, která zraněného muže 

převezla do nemocnice. Agresor stihl před příjezdem hlídky utéct. Svou oběť si vybral zcela náhodně. 

Prostě se chtěl poprat. Zraněného udeřil pěstí do obličeje a poté se dal na útěk. 

Strážníci získali od svědků události podrobný popis útočníka a vydali se ho hledat. Strážníkům městské 

policie se o pár chvil později podařilo najít mladého muže, který odpovídal popisu, na náměstí Přemysla 

Otakara II. Hlídka muže zastavila a vyzvala k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Osmnáctiletý 

mladíka z Kaplice se k útoku přiznal a byl předveden na obvodní oddělení Policie ČR. Svou roli 

v incidentu jistě sehrál i alkohol. Mladík nadýchal 1,02 promile. 

 

Pondělí, 25. května 2020 

Zdroj: TV Nova, polední televizní noviny 

Autor: redakce 

Napadení několika mužů na sídlišti Máj    
Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 

 Policie stále řeší sobotní napadení několika mužů, ke kterému došlo na sídlišti Máj v Českých 

Budějovicích. 3 muži skončili v nemocnici. Nové informace k případu zjišťovala kolegyně Michaela 

Klárová.  

 

Michaela KLÁROVÁ, redaktorka 

 Kriminalisté, kteří mají případ na starosti, byli dopoledne na státním zastupitelství, které vyšetřování 

dozoruje. Policisté už vyslechli několik svědků a vypadá to, že původně trestný čin ublížení na zdraví 

překvalifikují na pokus o vraždu. Další informace bychom se mohli dozvědět v odpoledních hodinách. 

Připomenu, že ze soboty na neděli několik útočníků napadlo skupinu mužů, kteří se zdržovali na 

největším českobudějovickém sídlišti Máj. 3 lidé pak skončili ve velmi vážném stavu v nemocnici. Mezi 

lidmi se mluví o tom, že utrpěli bodné rány, to ale policie zatím nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Policisté 

po incidentu další 2 muže převezli do policejní cely. Agresorům je podle policie okolo 30 let. Incident 

se měl odehrát při setkání širšího kruhu rodiny před smutečním obřadem. Stále platí to, že kriminalisté 

https://www.jcted.cz/budejovicko/zautocil-jen-tak-na-nahodneho-kolemjdouciho-ten-skoncil-v-nemocnici/
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hledají svědky, kteří celou bitku viděli, nebo jí třeba natočili na video. Před domy na sídlišti Máj, kde se 

napadení odehrálo, včera, a dokonce i dnes dopoledne stále hlídkovala městská a státní policie.  

 

Úterý, 26. května 2020 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 4 

Autor: mrk 

Přijeli na pohřeb, vytáhli nože a pustili se do sebe    
ČESKÉ BUDĚJOVICE Velmi vážnými zraněními tří mužů skončil spor mezi rodinami, které se o víkendu 

sešly před chystaným smutečním obřadem. K incidentu došlo na českobudějovickém sídlišti Máj ze 

soboty na neděli krátce po jedné hodině ranní a přihlíželo mu nejspíše několik desítek obyvatel sídliště.  

Setkání se mělo odehrát v poklidu, jenže spory rodin přerostly ve vyhrocenou hádku, která skončila 

rvačkou. Při bitce měli podle dostupných informací někteří použít i nože. Policie poté zadržela dva 

podezřelé ve věku kolem třiceti let. 

 Kriminalisté už včera v případu pokročili. Jeden z dvojice mužů bude podle zdrojů MF DNES čelit 

trestnímu stíhání ze zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Za to hrozí trest odnětí svobody 10 až 18 let.  

"Obě osoby jsou nadále ve vyšetřovací cele a s velkou pravděpodobností bude následovat podání 

návrhu na jejich vzetí do vazby," informoval jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. U druhého muže 

by dle dostupných informací měli zatím kriminalisté vyhodnocovat míru jeho účasti na útoku.  

 

Máte video, fotky? žádá policie 

 Pravděpodobně proto policie i nadále žádá obyvatele, kteří incidentu přihlíželi, nebo si ho dokonce 

fotili či natáčeli, aby volali na linku 158. "Všechny tyto záznamy jsou pro kriminalisty důležité," dodal 

mluvčí. Máj je největší českobudějovické sídliště, přičemž ke rvačce došlo ve vnitrobloku ulice Václava 

Volfa. Mnozí tak mohli vše sledovat z okna nebo balkonu panelového domu.  

Po napadení zasahovalo na sídlišti několik policejních hlídek i strážníci městské policie. Ti pak měli v 

místě takzvaný zvýšený dohled, aby případně nedošlo k dalšímu konfliktu.  
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Úterý, 26. května 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: mrk 

Opil se a porval    
České Budějovice – Pěstí do obličeje 21letého muže zaútočil v pátek před půlnocí na Sokolském ostrově 

18letý mladík pod vlivem alkoholu z Kaplice. Mluvčí budějovických strážníků David Štýfal uvedl, že muž 

měl v oblasti hlavy několik tržných ran. 

 "Strážníci mladému muži poskytli první pomoc a přivolali záchranku, která ho převezla do nemocnice 

k dalšímu ošetření." Strážníkům však agresor neutekl daleko. Dopadli ho na náměstí Přemysla Otakara 

II. a skončil v rukou policie.  

 

Úterý, 26. května 2020 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Agresor si na Sokoláku vyhlédl mladého muže a dal mu pěstí, po útoku 

utekl pryč 
úterý, 26. května 2020, 08:59 

Hlídky městské policie v pátek v noci zasahovaly na Sokolském ostrově. Důvodem byla potyčka, kterou 

vyvolal náhodný kolemjdoucí. Napadený mladý muž skončil se zraněním hlavy v budějcké nemocnici. 

Strážníků se agresora podařilo najít a předali ho policistům.  

Operační středisko přijalo oznámení o potyčce v půl dvanácté večer. Když hlídka na místo přijela, 

k žádnému konfliktu už nedocházelo. Na zemi ale ležel jednadvacetiletý muž, který měl na hlavě několik 

tržných zranění.  

„Strážníci mladému muži poskytli první pomoc a přivolali záchranku, která ho převezla do nemocnice 

k dalšímu ošetření. Agresor stihl před příjezdem hlídky utéct,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David 

Štýfal.  

Svědci celého konfliktu dali hlídce podrobný popis agresora. O pár chvil později se strážníkům tohoto 

muže podařilo najít. Osmnáctiletý mladík z Kaplice se k útoku přiznal a byl předveden na obvodní 

oddělení policie, kde byl předán policistům k dalšímu opatření. Důvodem jeho chování byla prý touha 

poprat se. Svou roli v incidentu jistě sehrál i alkohol. Agresor totiž nadýchal 1,02 promile.  

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27543-agresor-si-na-sokolaku-vyhledl-mladeho-muze-a-dal-mu-pesti-po-utoku-utekl-pryc.html
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Úterý, 26. května 2020 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Kriminalisté obvinili muže z napadení na Máji, za trojnásobný pokus 

vraždy mu hrozí až 18 let ve vězení 
 

úterý, 26. května 2020, 16:04 

Budějčtí kriminalisté obvinili jednoho z agresorů, který měl v noci ze soboty na neděli napadnout tři 

muže. V místě události zasahovalo několik policejních hlídek a hlídek strážníků. Muži skončili s vážnými 

zranění v nemocnici. 

K útoku mělo dojít k při setkání širšího kruhu rodiny před smutečním obřadem po jedné hodině ranní 

v ulici V. Volfa před domem číslo 19. Pohřeb se konal včera dopoledne. Na sídlišti Máj a před 

krematoriem proto hlídkovali policisté, kteří dohlíželi na to, aby nedošlo k dalšímu konfliktu.  

neděle, 24. května 2020, 09:44 

Několik policejních jednotek dnes v noci zasahovalo na budějckém sídlišti Máj. Při setkání rodiny tam 

došlo k napadení několika mužů. Tři skončili ve vážném stavu v nemocnici. Další dva policisté převezli 

do policejní cely. Policisté a strážníci...  

Podle informací z více zdrojů mělo jít o útok nožem. Policie ale přesné zranění nespecifikovala. Tři těžce 

zraněné muže z místa odvezla záchranka. Další dva skončili v policejní cele.  

Kriminalisté včera večer obvinili jednoho ze zadržených mužů a podali státnímu zástupci návrh na jeho 

vzetí do vazby. V případě prokázání viny mu za trojnásobný pokus vraždy hrozí až 18 let za mřížemi.  

Policisté stále hledají možné svědky, kteří by mohli pomoci s objasněním případu. „Každý, kdo 

napadení mezi muži z ulice, balkonu či oken domu viděl, ať kontaktuje policii na lince 158. Konflikt mohl 

také někdo fotit či natáčet. Všechny tyto záznamy jsou pro kriminalisty důležité,“ uvedl tiskový mluvčí 

policie Milan Bajcura. 

 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27551-kriminaliste-obvinili-muze-z-napadeni-na-maji-za-trojnasobny-pokus-vrazdy-mu-hrozi-az-18-let-ve-vezeni.html
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Středa, 27. května 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: nov 

Pokus vraždy    
Vyšlo také v: Jindřichohradecký deník; Písecký deník; Prachatický deník; Strakonický deník; Táborský 

deník  

České Budějovice – Obvinění z pokusu o vraždu padlo v případu víkendové rvačky na 

českobudějovickém sídlišti Máj. Jak již Deník informoval, v noci na neděli se strhla rvačka při setkání 

rodiny před smutečním obřadem. Zasahovalo několik policejních hlídek a také hlídky strážníků. 

Záchranáři po prvotním ošetření odvezli do nemocnice s vážnými zraněními tři muže. Policisté na místě 

zadrželi dva podezřelé ve věku kolem 30 let. 

 Podle policejního mluvčího Milana Bajcury se měl nyní obviněný muž dopustit pokusu o vraždu. Policie 

i nadále hledá svědky incidentu a žádá veřejnost o spolupráci při objasnění činu.  

 

Čtvrtek, 28. května 2020 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Svou zlost si vybil na skleněných tabulích radnice, muž skončil v 

poutech 
Strážníci městské policie byli v úterý vysláni na budějcké náměstí, kde muž z Prahy rozbíjel skleněné 

tabule. Svou agresi neuklidnil ani po příjezdu strážníků. Celou dobu jim nadával a odmítal 

spolupracovat. Muž nakonec skončil v poutech. Událostí by se měl dále zabývat magistrát. 

Agresivní muž u radnice „řádil“ v úterý v podvečer. Rozbil skleněné tabule na stěně a demolicí 

vstupních dveří se snažil dostat dovnitř. Na místo události byla ihned vyslána hlídka městské policie. 

Jednapadesátiletý muž z Prahy stihl strhat papírové cedule a rozbít skleněné tabule, které překrývají 

informace o úředních hodinách a jednotlivých odborech. 

„Muž se neuklidnil ani po příjezdu strážníků. Po celou dobu jim nadával a odmítal spolupracovat. Jeho 

agresivita se neustále stupňovala. Hlídka muži nakonec nasadila služební pouta,“ uvedl tiskový mluvčí 

strážníků David Štýfal. Z místa si ho odvezli přivolaní policisté. 

Na jejich stanici se ale dostal během několika hodin hned dvakrát. O pár hodin dříve byl totiž strážníky 

na policii předveden, když odmítl prokázat svou totožnost po tom, co obtěžoval hosty kavárny na 

Sokolském ostrově.  

„Agresor je podezřelý ze spáchání hned několika přestupků proti veřejnému pořádku a proti majetku. 

Událostí by se měl dále zabývat správní orgán českobudějovického magistrátu,“ dodal mluvčí.  

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27579-svou-zlost-si-vybil-na-sklenenych-tabulich-radnice-muz-skoncil-v-poutech.html
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Čtvrtek, 28. května 2020 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jitka Davidová 

Vandal poničil budějovický magistrát    
Agresivní muž si vybíjel zlost v úterý večer na budově budějovické radnice. Podle mluvčího strážníků, 

Davida Štýfala, jednapadesátiletý agresor rozbil skleněné tabule na stěně magistrátu a snažil se dostat 

dovnitř.  

 

""Muž z Prahy stihl strhat papírové cedule a rozbít skleněné tabule, které překrývají informace o 

úředních hodinách a jednotlivých odborech," sdělil. Muž se ale neuklidnil ani po příjezdu strážníků. "Po 

celou dobu jim nadával…," dodal s tím, že muž skončil na policejní stanici. O pár hodin dříve tam už ale 

byl, když odmítl prokázat svou totožnost poté, co obtěžoval hosty kavárny na Sokolském ostrově.  

 

"Muž je podezřelý ze spáchání hned několika přestupků proti veřejnému pořádku a proti majetku. 

Událostí by se měl dále zabývat správní orgán českobudějovického magistrátu," uvedl mluvčí.  

 

 

 

Pátek, 29. května 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2 

Autor: Jitka Davidová 

Pražan poničil magistrát    
Krátce z regionu 

 České Budějovice – Agresivní muž si vybíjel zlost v úterý večer na budově budějovické radnice.  

Podle mluvčího strážníků, Davida Štýfala, 51letý agresor rozbil skleněné tabule na stěně magistrátu a 

snažil se dostat dovnitř. "Muž z Prahy stihl strhat papírové cedule a rozbít skleněné tabule, které 

překrývají informace o úředních hodinách a jednotlivých odborech," sdělil. Muž se ale neuklidnil ani 

po příjezdu strážníků. "Po celou dobu jim nadával...," dodal s tím, že muž skončil na policejní stanici. O 

pár hodin dříve tam už ale byl, když odmítl prokázat svou totožnost poté, co obtěžoval hosty kavárny 

na Sokolském ostrově.  

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vandal-ponicil-budejovicky-magistrat-20200528.html
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Pátek, 29. května 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2 

Autor: win 

Opilý cyklista i básníci    
České Budějovice – Opilý cyklista i podnikaví básníci zaměstnali českobudějovickou městskou policii. 

Už ve čtvrtek krátce před půlnocí strážníci zastavili v Otakarově ulici cyklistu, který jel bez 

předepsaného osvětlení. Následně se podle Davida Štýfala, tiskového mluvčího městské policie, 

ukázalo, že muž je navíc podnapilý. Nadýchal 1,6 promile a ve správním řízení mu hrozí pokuta až 30 

000 korun. Včera zase kamerový systém upozornil na dva básníky, kteří se rozhodli psát verše barvou 

přímo na komunikaci v Lannově třídě. Strážníci je dostihli nedaleko. Oba jsou podezřelí ze spáchání 

trestného činu sprejerství.  
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Opilý cyklista a samozvaní básníci v Lannově třídě zaměstnali strážníky 
29.5.2020  

Ve čtvrtek 28. května krátce před půlnocí strážníci českobudějovické městské policie zastavili cyklistu, 

který jel v Otakarově ulici bez předepsaného osvětlení. 

Podle Davida Štýfala, tiskového mluvčího Městské policie České Budějovice se muž stal podezřelým ze 

spáchání dopravního přestupku, za který mu hrozila pokuta až dva tisíce korun. "Strážníci muže vyzvali 

k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Muž nejprve příliš nespolupracoval, ale po chvíli hlídce 

sdělil, že chce přestupek vyřešit oznámením ke správnímu orgánu," doplnil k případu David Štýfal. Při 

komunikaci s mužem strážníci pojali podezření, že by mohl být pod vlivem alkoholu. Následná 

orientační dechová zkouška podezření strážníků potvrdila. Cyklista nadýchal 1, 6 promile. 

Událost bude předána ke správnímu orgánu českobudějovického magistrátu, kde muži za jízdu pod 

vlivem alkoholu (1, 6 promile) hrozí pokuta 25 až 50 tisíc korun. 

Ležel opilý na silnici 

Jiný podnapilý muž, který ležel ve stejný den na silnici, nadýchal 3, 46 promile. 

Ve čtvrtek 28. května krátce po půl desáté večer přijalo operační středisko městské policie oznámení 

o podnapilém muži, který měl ležet v křižovatce ulic Matice Školské a Komenského. 

Strážníci muže našli sedět na zemi. "Nebyl schopen se postavit, natož se samostatně pohybovat. Muž 

jevil známky silné podnapilosti, ale naštěstí nebyl zraněn. Byl však nebezpečný sám sobě i svému okolí. 

Strážníci dvaašedesátiletého muže podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol, která vyšla 

s pozitivním výsledkem 3, 46 promile," uvedl k zásahu strážníků David Štýfal. Hlídka muže převezla na 

protialkoholní záchytnou stanici, kde mohl v bezpečí vystřízlivět pod lékařských dohledem. 
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V pátek řešili strážníci i malující básníky v Lannově třídě 

Dva muži se rozhodli napsat básničku, jako plochu pro své dílo si vybrali Lannovu třídu. Oba jsou 

podezřelí ze spáchání trestného činu sprejerství 

Dva muži ve věku šestadvacet a třicet let skončili v policejní cele pro podezření z trestného činu 

sprejerství. Jako plochu pro svou básničku si vybrali povrh komunikace na Lannově třídě. Strážníci muže 

chytili a předali policistům k dalšímu řešení. 

V pátek 29. května krátce po jedné hodině ráno zpozoroval operátor městského kamerového systému 

dva muže na Lannově třídě, kteří se pokoušeli napsat nějaký text přímo na povrch komunikace. Na 

místo byla ihned vyslána hlídka městské policie. 

Muži se na povrch komunikace snažili napsat text básničky, kterou nestihli dokončit. Oba se po spatření 

hlídky pokusili z místa urychleně vzdálit. Hlídka muže dostihla v ulici Štítného, odkud se k místu jejich 

tvorby za doprovodu strážníků vrátili. Cestou zpět strážníkům ukázali místa, kam schovali štětec 

i barvu. 

Oba muži se stali podezřelí ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Strážníci si na místo přivolali 

Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření. 
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Pro nasprejování básničky si dvojice zvolila Lannovu třídu 
29.5.2020  

Dva muži ve věku šestadvacet a třicet let skončili v policejní cele pro podezření z trestného činu 

sprejerství. Jako plochu pro svou básničku si vybrali povrch komunikace na Lannově třídě. Strážníci 

muže chytili a předali policistům k dalšímu řešení.  

V pátek 29. května krátce po jedné hodině ráno zpozoroval operátor městského kamerového systému 

dva muže na Lannově třídě, kteří se pokoušeli napsat nějaký text přímo na povrch komunikace. Na 

místo byla ihned vyslána hlídka městské policie. 

Muži se na povrch komunikace snažili napsat text básničky, kterou nestihli dokončit. Oba se po spatření 

hlídky pokusili z místa urychleně vzdálit. Hlídka muže dostihla v ulici Štítného, odkud se k místu jejich 

tvorby za doprovodu strážníků vrátili. Cestou zpět strážníkům ukázali místa, kam schovali štětec 

i barvu. 

Oba muži se stali podezřelí ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Strážníci si na místo přivolali 

Policii ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření. 
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Podnapilý muž ležel na silnici, nadýchal 3,46 promile 
29.5.2020  

Ve čtvrtek 28. května krátce po půl desáté večer přijalo operační středisko městské policie oznámení 

o podnapilém muži, který měl ležet v křižovatce ulic Matice Školské a Komenského. 

Strážníci muže našli sedět na zemi. Nebyl schopen se postavit, natož se samostatně pohybovat. Muž 

jevil známky silné podnapilosti, ale naštěstí nebyl zraněn. Byl však nebezpečný sám sobě i svému okolí. 

Strážníci dvaašedesátiletého muže podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol, která vyšla 

s pozitivním výsledkem 3, 46 promile. Hlídka muže převezla na protialkoholní záchytnou stanici, kde 

mohl v bezpečí vystřízlivět pod lékařských dohledem. 
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Silně opilý muž si ustlal v křižovatce, nemohl vstát a byl nebezpečný 

svému okolí 
Strážníci městské policie včera vyjížděli k opilému muži, který to přehnal s alkoholem a ustal si v 

křižovatce ulic Matice Školské a Komenského. Dvaašedesátiletý muž nadýchal 3,46 promile. Jeho další 

cesta proto vedla na záchytku, kde pod lékařským dohledem vystřízlivěl. 

Dvaašedesátiletý muž si křižovatku k odpočinku vybral krátce po půl desáté večer. Strážníci muže našli 

sedět na zemi. „Nebyl schopen se postavit, natož se samostatně pohybovat. Jevil známky silné 

podnapilosti, ale naštěstí nebyl zraněn. Byl však nebezpečný sám sobě i svému okolí,“ uvedl tiskový 

mluvčí strážníků David Štýfal.  

Hlídka muže převezla na záchytku, kde mohl v bezpečí vystřízlivět pod lékařských dohledem. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-muz-lezel-na-silnici-nadychal-3-46-promile-20200529.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7602143&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94417&idc=7602143&ids=824&idp=92296&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dbezpeci
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27584-silne-opily-muz-si-ustlal-v-krizovatce-nemohl-vstat-a-byl-nebezpecny-i-svemu-okoli.html

