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Strážníci v Českých Budějovicích v poslední školní den posílí hlídky  
Vladan HÝL, moderátor 

Strážníci v Českých Budějovicích v poslední školní den posílí hlídky, zaměří se na alkohol u 

mladistvých. 

Jakub KABOUREK, redaktor 

Právě v den vysvědčení roste tradičně počet opilých dětí, strážníci se proto v jihočeské 

metropoli zaměří na kontroly klubů, barů a restaurací. Vydají se do parku v okolí základních 

škol a do míst, kde se žáci po vyučování scházejí. Dohlížet budou navíc na bezpečnost dopravě, 

potkáme je také u přechodů pro chodce. Pro Hitrádio Jakub Kabourek České Budějovice. 

 

Úterý, 25. června 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Za hodinu tři šoféři bez řidičáku 
25.6.2019  

České Budějovice - Na třiatřiceti místech a úsecích města může měřit městská policie mezi 7. a 

19. hodinou rychlost projíždějících vozidel. V neděli stačila pouhá hodinka, aby strážníci na 

jednom z nich vyhmátli tři řidiče, kteří povolenou padesátku naprosto ignorovali. 

Strážníci měří rychlost na 33 místech a úsecích v Českých Budějovicích. | Foto: MP České 

Budějovice 

O více než 40 km/h překročili nejvyšší povolenou rychlost v obci tři lidé za volantem 

v Haklových Dvorech. První byla devětapadesátiletá řidička z Českobudějovicka, která fičela 

rychlostí 107 km/h. O pár minut později strážníci zastavili čtyřiatřicetiletého řidiče, jehož 

peugeotu naměřili 97 km/h. A třiapadesátiletý muži z Českokrumlovska v místě, kde je 

nejvyšší povolená rychlost 50 km/h, měl na tachometru dokonce 108 Km/h. 

Podle mluvčího městské policie Davida Štýfala se bude přestupky spěchajících řidičů zabývat 

českobudějovický správní orgán. Řidičům hrozí pokuty pět až deset tisíc korun a zákaz řízení 

od šesti do dvanácti měsíců. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-hodinu-tri-soferi-bez-ridicaku-20190625.html
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Úterý, 25. června 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Budějčtí strážníci si posvítili na rychlou jízdu v obci a nestačili se divit. Tři 

lidé přišli o papíry 
úterý, 25. června 2019, 14:02 

Hlídka městské policie se v neděli vydala do Haklových Dvorů, kde se zaměřila na rychlou jízdu 

v obci. Během hodiny s strážníci zastavili hned tři řidiče, kteří překročili nejvyšší povolenou 

rychlost v obci o 40 kilometrů v hodině a více. Kromě zákazu řízení až na jeden rok hrozí řidičům 

pokuta až deset tisíc korun.Strážníci si s radarem stoupli v neděli dopoledne v Haklových 

Dvorech. První hříšnicí byla devětapadesátiletá řidička z Českobudějovicka. Ženě bylo 

naměřeno 107 kilometrů v hodině. Tím ale práce strážníků neskončila. O pár minut později 

brali řidičák znovu.„Strážníci zastavili čtyřiatřicetiletého řidiče, který jel ve svém Peugeotu v 

obci 97 kilometrů v hodině. Třiapadesátiletému muži z Českokrumlovska bylo naměřeno v 

místě, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 kilometrů za hodinu dokonce 108 kilometrů v 

hodině,“ popsal tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. Spěchajícím řidičům hrozí pokuty pět až 

deset tisíc korun a zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku.  

 

Středa, 26. června 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Dívky, po kterých bylo vyhlášeno celostátní pátrání, našli městští 

strážníci 
26.6.2019 14:06  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dvě dívky, po kterých bylo včera vyhlášeno celostátní pátrání, byly 

nalezeny. Našli je strážníci českobudějovické městské policie. „Dívky se nevrátily zpět z 

vycházky do dětského domova. Byly nalezeny ve společnosti kamarádek u Nemanického 

rybníka. Následně byly předány policistům k dalším úkonům,“ uvedl mluvčí městské policie 

David Štýfal. 

Celá událost se odehrála v úterý 25. června v půl čtvrté odpoledne, kdy operační středisko 

městské policie přijalo oznámení o skupince mladistvých, která se pohybovala v okolí rybníka 

v městské části Nemanice. „Ve skupince se měly nacházet i dvě dívky, po kterých bylo 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24179-budejcti-straznici-si-posvitili-na-rychlou-jizdu-v-obci-a-nestacili-se-divit-tri-lide-prisli-o-papiry.html
https://www.jcted.cz/budejovicko/divky-po-kterych-bylo-vyhlaseno-celostatni-patrani-nasli-meststi-straznici/


 

  

ŠTÝFAL DAVID 3 

 

MONITORING TISKU - 26. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

vyhlášeno pátrání. Strážníci na místě zastihli skupinu šesti dívek a po prokázání totožnosti se 

potvrdilo, že mezi nimi jsou skutečně dvě dívky v pátrání," popsal David Štýfal. 

 

Středa, 26. června 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Skupinka se bavila při hlasité hudbě a pila, pod vlivem alkoholu byli i 

čtyři mladiství 
26.6.2019 11:07  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Čtyři mladistvé pod vlivem alkoholu odhalili českobudějovičtí strážníci 

městské policie v pondělí 24. června dvě hodiny před půlnocí v parku Stromovka. Jednalo se o 

dva chlapce a dvě dívky, kteří nadýchali od 0,32 do 1,44 promile. Strážníci na místo vyrazili na 

základě oznámení o nadměrném hluku. Ten způsobovala hlasitá hudba. 

V parku se při ní prostřednictvím reproduktoru bavilo celkem osm osob, které současně 

popíjely alkohol. Ve skupince byly i čtyři zmíněné mladistvé osoby, u nichž bylo po orientační 

dechové zkoušce zjištěno, že jsou pod vlivem alkoholu. Přes operační středisko městské policie 

byli kontaktováni zákonní zástupci mladistvých, kteří byli poučeni o dalším postupu. Pro 

nejmladšího chlapce se na místo dostavila jeho matka. 

 

Čtvrtek, 27. června 2019 

Zdroj: Právo, str. 11 

Autor: Lucie Kándlová 

Konec školy slaví některé děti s lahví  
Blíží se konec školního roku a řada školáků oslavuje začátek prázdnin s lahví alkoholu. Výjimkou 

nejsou ani zfetované děti povalující se v ulicích. 

  

Českobudějovičtí strážníci budou proto v pátek 28. června kontrolovat bary, zábavní kluby i 

parky. 

Školní rok vrcholí rozdáním vysvědčení a následná oslava potom často převozem opilých dětí 

do nemocnice. Takovou zkušenost má i paní Ivana z Českých Budějovic. Loni se její třináctiletý 

syn opil tak, že skončil v péči záchranářů. 

https://www.jcted.cz/budejovicko/skupinka-se-bavila-pri-hlasite-hudbe-a-pila-pod-vlivem-alkoholu-byli-i-ctyri-mladistvi/
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"Nevzpomíná se mi na to lehce. Ondra si vyzvedl vysvědčení a šel údajně s kamarády do parku 

hrát frisbee. Po obědě mi volal jeden z jeho kamarádů, že Ondra vypil pár piv a panáků vodky. 

Leží v parku, nemůže vstát a zvrací," zavzpomínala na kritický den matka Ondry. 

Okamžitě odešla z práce, sedla do auta a jela za svým synem. Z místa pak volala záchrannou 

službu, která chlapce převezla do nemocnice. "Alkohol je pro děti opravdu velmi nebezpečný. 

Poškozuje jim nervový systém. Mladší opilé děti končí na jednotce intenzivní péče, ti starší – 

kolem patnácti let – pak na záchytné stanici, kde je pro ně vyhrazena místnost. U nich pak je 

až do vystřízlivění lékař, který dohlíží na jejich stav," řekla Petra Kafková z jihočeské záchranné 

služby. 

  

Poslední školní rok opilých dětí přibývá 

  

V konzumaci alkoholu nezletilých zaujímá Česká republika jedno z předních míst v Evropě. 

Podle statistik má první zkušenost s opilostí u nás v jedenácti letech každé desáté dítě, ve věku 

třinácti let je to již padesát procent z nich. Poslední školní den počet nezletilých opilých rapidně 

narůstá. Školáci posedávají v barech, kde se stále najde obsluha, která jim bez problémů 

alkohol naleje. 

Řada z nich si ale také koupí alkohol v obchodě, nebo si ho zkrátka vezme doma a popíjí v 

parku. Bohužel výjimkou nejsou ani drogy. Nejčastěji marihuana. Proto českobudějovičtí 

strážníci plánují na pátek 28. června zvýšené kontroly. "Středem pozornosti nebudou jen bary 

a restaurace, ale také parky v okolí škol a další odpočinkové oblasti, kde se nezletilí po 

vyučování scházejí," upozorňuje David Štýfal, mluvčí českobudějovické policie. 

Záchranáři apelují na rodiče, aby na své děti více dohlíželi. A to nejen o vysvědčení, ale i přes 

celé letní prázdniny. Děti jsou více venku. Jezdí na kolech, chodí se koupat. K neštěstí může 

dojít během pár vteřin. 

  

Alkohol je pro děti velmi nebezpečný. Poškozuje jim nervový systém. Petra Kafková, mluvčí 

  

 

Pátek, 28. června 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: win 

Mladé láká alkohol  
Nezletilí občas oslavují školní vysvědčení se zakázanými nápoji v ruce. 
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České Budějovice – Pro tisíce dětí dnes končí školní rok. V pohotovosti budou peněženky 

rodičů – na vítané odměny, ale i městští strážníci. Oslava vysvědčení, a často takového, které 

moc oslavy nezasluhuje, totiž zvyšuje riziko konzumace alkoholu mladými lidmi. 

Jak říká mluvčí budějovické městské policie David Štýfal: "Na konci školního roku mají někteří 

mladiství k alkoholu blízko." A mluvčí strážníků dodává, že je v tom i chuť vyzkoušet si zakázané 

ovoce. V Budějovicích se na konci školního roku budou městští strážníci věnovat dozoru 

kritických lokalit v rámci obvyklé hlídkové činnosti. V jihočeské metropoli to znamená nasazení 

zhruba třiceti lidí v uniformách. Závěr června patří podle Davida Štýfala v tomto ohledu k 

nejproblémovějším obdobím roku. Pak jsou to Silvestr, maturitní plesy a také čas po 

prázdninách, kdy se mladí lidé znovu shledávají. 

Hlídková činnost strážníků se ale problému věnuje i jindy. "Mladistvé kontrolujeme celý rok," 

zdůrazňuje David Štýfal s tím, že situaci ve městě, ve srovnání s jinými většími sídly, považuje 

za klidnou. Případy k řešení se však vyskytnou. Třeba v pondělí v budějovickém parku 

Stromovka odhalili strážníci čtyři mladistvé pod vlivem alkoholu. Dva chlapci a dvě dívky 

nadýchali od 0,32 do 1,44 promile alkoholu v krvi. 
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Brzká zkušenost V konzumaci alkoholu nezletilých zaujímá Česká republika jedno z předních 

míst v Evropě. První zkušenost s opilostí má u nás v 11 letech každé desáté dítě, ve věku 13 let 

je to již 50 procent z nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 


