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Hledaný muž se strážníkům pokoušel utéct, schovat i uplavat. Marně 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Netradiční zákrok mají za sebou strážníci městské policie 
v Českých Budějovicích. V úterý 28. června krátce před druhou hodinou odpoledne si 
hlídka v Biskupské ulici všimla muže, který odpovídal popisu člověka hledaného policií. 
Během ověřování totožnosti se muž pokusil strážníkům utéct a schovat. To mu nevyšlo, 
tak skočil do řeky Malše a pokusil se uplavat. Na druhém břehu ale už čekal strážník 
s policistou, kteří muže vytáhli. 

Když si při běžné pochůzce hlídka městské policie hledaného muže všimla, vyzval ho 
jeden ze strážníků, aby prokázal svou totožnosti. „Muž hlídce tvrdil, že u sebe nemá 
žádné doklady, ale svou totožnost chtěl prokázat ústně. Nadiktované údaje se však plně 
neshodovaly s totožností osoby, za kterou se chtěl vydávat. Ve chvíli, kdy muž viděl, že 
jeho strategie nemá příliš šancí na úspěch, tak se pokusil utéct a následně schovat u 
mostu přes řeku Malši," popsal mluvčí městské policie David Štýfal. 

V tu dobu už po muži pátraly i ostatní hlídky v okolí. Ve chvíli, kdy se smyčka postupně 
utahovala a prchající muž už neměl kam zmizet, rozhodl se skočit do řeky a strážníkům 
uplavat. „Na druhém břehu již čekala smíšená hlídka policisty se strážníkem, která 
muže z vody vytáhla. Policista následně muže ustanovil jako čtyřiatřicetiletého muže 
z Českobudějovicka, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Muž byl předveden 
na obvodní oddělení policie k dalšímu opatření," dodal David Štýfal. 

  

https://www.jcted.cz/66354-hledany-muz-se-straznikum-pokousel-utect-schovat-i-uplavat-marne/
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Chlapec chtěl pomoci opilci. Ten ho místo vděku začal bít a škrtit 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Chování agresivního muže nedaleko parku v lokalitě Čtyři Dvory 
řešili v pondělí 27. června českobudějovičtí strážníci. Na místo je přivolala skupina dětí. 
Jeden z chlapců pak strážníkům popsal, že chtěl pomoci podnapilému muži. Ten ho ale 
místo slov díků napadl. Agresivně se choval i k hlídce městské policie. Měl v sobě necelé 
tři promile alkoholu. 

Děti hlídce městské policie, která na místo dorazila, šestadvacetiletého agresora 
ukázaly. „Jeden z chlapců strážníkům řekl, že se podnapilému muži snažil poskytnout 
pomoc, ale ten ho místo poděkování napadl. Měl ho udeřit pěstí a následně i škrtit. 
V ten moment mu přispěchali na pomoc jeho kamarádi a podnapilého muže odstrčili," 
popsal událost mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal. 

Strážníci pak zjistili, že se jedná o známou firmu. Už v minulosti s mužem řešili 
několikrát narušení veřejného pořádku. A snadná domluva s ním nebyla ani tentokrát. 
„Muž nekontroloval své pohyby ani chování. Pro svou podnapilost byl nebezpečný sám 
sobě i svému okolí. Nekontrolovaně okolo sebe kopal a máchal rukama. Strážníci proti 
muži použili donucovací prostředky a nasadili mu služební pouta," sdělil Štýfal. 

Když se agresor uklidnil, podstoupil orientační dechovou zkoušku. „Přístroj na měření 
alkoholu v dechu ukázal hodnotu 2,72 promile. Strážníci na místo přivolali policisty, 
kteří si událost převzali k dalšímu řešení," dodal David Štýfal. 

 

  

https://www.jcted.cz/66316-chlapec-chtel-pomoci-opilcovi-ten-ho-misto-vdeku-zacal-bit-a-skrtit/
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Smolař týdne: Muž v pátrání se strážníkům pokoušel utéct, schovat i 

uplavat. Neuspěl a skončil v rukách policistů 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Netradiční zákrok mají za sebou strážníci městské policie v Českých Budějovicích. 
Strážníci si všimli muže, který odpovídal popisu hledané osoby. Během ověřování 
totožnosti se muž pokusil hlídce utéct a schovat. To muži nevyšlo, tak v zoufalosti 
skočil do řeky Malše a pokusil se uplavat. Na druhém břehu již čekala smíšená hlídka 
strážníka s policistou, která muže vytáhla. Čtyřiatřicetiletý muž stejně skončil v 
rukách policistů. 

V úterý 28. února krátce před druhou hodinou odpoledne prováděla hlídka městské 
policie běžnou kontrolní činnost v Biskupské ulici. Strážník si zde všiml muže, který 
odpovídal popisu hledané osoby Policií ČR. Strážník k muži přistoupil a vyzval ho 
k prokázání totožnosti. Muž hlídce tvrdil, že u sebe nemá žádné doklady, ale svou 
totožnost chtěl prokázat ústně. Nadiktované údaje se však plně neshodovaly 
s totožností osoby, za kterou se chtěl vydávat. Ve chvíli, kdy muž viděl, že jeho strategie 
nemá příliš šancí na úspěch, tak se pokusil utéct a následně schovat u mostu přes řeku 
Malši. V tu dobu po muži pátraly i ostatní hlídky v okolí. Ve chvíli, kdy se smyčka 
postupně utahovala a prchající muž již neměl kam, tak se rozhodl skočit do řeky a 
strážníkům uplavat. Na druhém břehu již čekala smíšená hlídka policisty se strážníkem, 
která muže z vody vytáhla. 

Policista následně muže ustanovil jako čtyřiatřicetiletého muže z Českobudějovicka, po 
kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Muž byl předveden na obvodní oddělení 
Policie ČR, kde byl předán policistům k dalšímu opatření. 

 

 

 

 

 

https://jiznicechy.regiony24.cz/14-238387-smolar-tydne--muz-v-patrani-se-straznikum-pokousel-utect--schovat-i-uplavat--neuspel-a-skoncil-v-rukach-policistu
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Na muže, který se v Budějovicích snažil upláchnout policii skokem 

do Malše, čekala na druhém břehu řeky další hlídka. 

Za smolaře týdne by bylo možné podle tiskového mluvčího Městské policie České 
Budějovice Davida Štýfala označit muže, který v úterý skončil v rukou strážníků. "Muž 
v pátrání se strážníkům pokoušel utéct, schovat i uplavat. Neuspěl a skončil v rukách 
policistů," uvedl David Štýfal. 

Netradiční zákrok mají za sebou strážníci městské policie v Českých Budějovicích. 
"Strážníci si všimli muže, který odpovídal popisu hledané osoby. Během ověřování 
totožnosti se muž pokusil hlídce utéct a schovat. To muži nevyšlo, tak v zoufalosti skočil 
do řeky Malše a pokusil se uplavat. Na druhém břehu již čekala smíšená hlídka strážníka 
s policistou, která muže vytáhla," popsal zásah David Štýfal. 

V úterý 28. června krátce před druhou hodinou odpoledne prováděla hlídka městské 
policie běžnou kontrolní činnost v Biskupské ulici. Strážník si zde všiml muže, který 
odpovídal popisu hledané osoby Policií ČR. "Strážník k muži přistoupil a vyzval ho 
k prokázání totožnosti. Muž hlídce tvrdil, že u sebe nemá žádné doklady, ale svou 
totožnost chtěl prokázat ústně. Nadiktované údaje se však plně neshodovaly 
s totožností osoby, za kterou se chtěl vydávat," přiblížil podrobnosti případu David 
Štýfal s tím, že ve chvíli, kdy muž viděl, že jeho strategie nemá příliš šancí na úspěch, 
tak se pokusil utéct a následně schovat u mostu přes řeku Malši. V tu dobu po muži 
pátraly i ostatní hlídky v okolí. Ve chvíli, kdy se smyčka postupně utahovala a prchající 
muž již neměl kam utéct, tak se rozhodl skočit do řeky a strážníkům uplavat. Na druhém 
břehu již čekala smíšená hlídka policisty se strážníkem, která muže z vody vytáhla. 

Policista následně muže ustanovil jako čtyřiatřicetiletého muže z Českobudějovicka, po 
kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Muž byl předveden na obvodní oddělení 
Policie ČR, kde byl předán policistům k dalšímu opatření. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/smolar-tydne-muz-v-patrani-se-straznikum-pokousel-utect-schovat-i-uplavat-202206.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/smolar-tydne-muz-v-patrani-se-straznikum-pokousel-utect-schovat-i-uplavat-202206.html
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Strážník ve svém volnu pomohl k dopadení osoby v pátrání 

Strážník městské policie zasáhl i ve svém volnu a pomohl k zadržení jiné osoby 
v pátrání. "Strážník se ve svém volnu procházel po Lannově třídě, když si u obchodního 
domu Prior všiml mladého muže, který odpovídal popisu hledané osoby. Strážník se 
rozhodl muže sledovat a tuto skutečnost neprodleně oznámil na linku 156. Operátorovi 
na lince předával přesné informace, kam se podezřelá osoba pohybuje. Přivolaní 
kolegové následně muže ztotožnili a skutečně se potvrdilo, že jde o sedmnáctiletého 
mladíka v celostátním pátrání," uvedl David Štýfal. Strážníci mladého muže předvedli 
na obvodní oddělení Policie ČR, kde byl předám policistům k dalšímu opatření. 

Agresivní muž poškodil kamenem osobní automobil 

Městská policie řešila v minulých dnech i osobní konflikt. V sobotu 25. června přijalo 
operační středisko městské police oznámení o agresivním muži bez domova, který měl 
oznamovateli poškodit zaparkovaný vůz. K události mělo dojít v krátce po půl desáté 
večer v českobudějovické městské části Čtyři Dvory. Mezi oznamovatelem a agresivním 
mužem mělo dojít ke slovní rozepři. Výsledkem byl hozený kámen, který rozbil čelní 
sklo osobního automobilu Audi. 

"Agresivní muž nespolupracoval ani s přivolanými strážníky. Odmítl prokázat svou 
totožnost a na zákonné výzvy nereagoval. Navíc svou agresivitu neustále stupňoval. 
Strážníci proti muži nakonec museli použít donucovací prostředky a nasadili mu 
služební pouta," popsal zásah David Štýfal. Muž se stal důvodně podezřelý ze spáchání 
trestného činu poškození cizí věci. Hlídka si proto na místo přivolala Policii ČR, která si 
událost převzala k dalšímu řešení. 

Podnapilý muž poničil před radnicí kolostav 

Hodinu po půlnoci ze soboty na neděli 26. června spatřil operátor městského 
kamerového systému dva muže na Nám. Přemysla Otakara II. Jeden z mužů 
manipuloval u radnice s kolostavem takový způsobem, až ho vytrhl z ukotvení do 
dlažby, přičemž došlo k jeho poškození. Na místo byla ihned vyslána hlídka městské 
policie. Dvacetiletý muž z Českých Budějovic se stal podezřelý ze spáchání přestupku 
proti majetku. Událost bude předána ke správnímu orgánu k dořešení. Muži hrozí 
pokuta až 50 tisíc korun. 
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Strážníci našli mladíka v celostátním pátrání 

V neděli 26. června krátce po čtvrté hodině odpoledne prováděli strážníci městské 
policie běžnou kontrolní činnost v Nádražní ulici. U Obchodního centra Mercury si 
hlídka všimla mladého muže, který odpovídal popisu hledané osoby. Strážníci k muži 
přistoupili a vyzvali jej k prokázání totožnosti. "Patnáctiletý mladík u sebe neměl žádné 
doklady, a tak se prokázal ústně. Po ověření nadiktovaných údajů se skutečně ukázalo, 
že je po mladíkovi vyhlášeno celostátní pátrání. Strážníci hocha předvedli na obvodní 
oddělení Policie ČR, kde byl předán policistům k dalšímu opatření," uvedl David Štýfal. 

Strážníci zasahovali u podnapilého agresivního muže 

V pondělí 27. června přijalo operační středisko městské policie oznámení o agresivním 
podnapilém muži poblíž parku 4D. Na místo byly neprodleně vyslány hlídky městské 
policie. 

Ke strážníkům se přihlásila skupinka dětí, která hlídce agresora označila. "Jeden 
z chlapců strážníkům uvedl, že se podnapilému muži snažil poskytnout pomoc, ale ten 
ho místo poděkování napadl. Měl ho udeřit pěstí a následně i škrtit. V ten moment mu 
přispěchali na pomoc jeho kamarádi a podnapilého muže odstrčili," řekl k případu 
David Štýfal. 

"Podnapilý muž nebyl pro strážníky neznámou osobou. V minulosti s ním řešili již 
několik událostí týkajících se narušení veřejného pořádku. Ani v tomto případě nebyla 
s šestadvacetiletým mužem z Českých Budějovic snadná domluva. Muž nekontroloval 
své pohyby ani chování. Pro svou podnapilost byl nebezpečný sám sobě i svému okolí. 
Nekontrolovaně okolo sebe kopal a máchal rukama. Strážníci proti muži použili 
donucovací prostředky a nasadili mu služební pouta," doplnil David Štýfal. 

Po zklidnění byl muž podroben orientační dechové zkoušce. Přístroj na měření alkoholu 
v dechu ukázal hodnotu 2,72 promile. Strážníci si na místo přivolali Policii ČR, která si 
událost převzala k dalšímu řešen 
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Koloběžky v Budějovicích opět u nehod, nový patent zarazí jízdu ve 

dvou 

Firma provozující v Českých Budějovicích elektrokoloběžky chystá několik úprav 
řídícího systému. Má rozpoznat a okamžitě zamezit zakázanou jízdu ve dvou nebo 
rozlišit i opilého jezdce. 

Po několika měsících relativního klidu se v Českých Budějovicích probral ze zimního 
spánku problém jezdců na koloběžkách a podobných vozítcích. Někteří bohužel 
opomíjejí dopravní předpisy a zbytečně tak ohrožují sebe i ostatní účastníky provozu. 

V jihočeské metropoli lze vidět celou škálu prohřešků - jízdu na koloběžkách na 
chodnících, na elektrokoloběžkách jezdce, kterým nebylo ani 18 let (což v jihočeské 
metropoli firmy provozující elektrokoloběžky nedovolují, na jiných elektrokoloběžkách 
mohou jezdit i uživatelé mladší než 18 let) a třeba na rušné čtyřproudé komunikaci 
mezi kamiony na elektrokoloběžce dokonce dvojici na jednom stroji. Nebo dospělého, 
jak na elektroskejtu jede Lannovou třídou v objetí s dítětem. 

Nehody, které způsobí jezdci na elektrokoloběžkách přitom mohou být i velmi vážné. 
Stroje jezdí i vysokou rychlostí a mají relativně velkou váhu. V červnu například 
v jihočeské metropoli uživatelé elektrokoloběžek byli účastníky dvou dopravních 
nehod se zraněním, jak již Deník informoval. Policie ČR nyní hledá svědky karambolů. 

Hříšníci na fotografiích 

Podle obrazových materiálů poskytnutých Policií ČR (ve fotogalerii Deníku) se zřejmě 
jednalo o jezdce na sdílených elektrokoloběžkách Bolt, kteří asi nebyli ani zletilí, a navíc 
jeli ve dvou. To zakazují i pravidla užívání strojů, jak je nastavila samotná firma. Podle 
jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury byl bohužel při jedné z nehod těžce 
zraněn chodec. Dvě dívky, které se zase střetly s cyklistkou poblíž Čéčovy ulice, ani 
nenahlásily nehodu a z místa odjely. "Dopravní policisté v posledních týdnech vyšetřují 
zvýšený počet obdobných nehod," upozorňuje Milan Bajcura. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kolobezky-v-budejovicich-opet-u-nehod-novy-patent-zarazi-jizdu-ve-dvou-20220623.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kolobezky-v-budejovicich-opet-u-nehod-novy-patent-zarazi-jizdu-ve-dvou-20220623.html
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Podle Davida Štýfala, tiskového mluvčího Městské policie České Budějovice, už od 
začátku roku do dubna vykonali strážníci dva tisíce kontrol cyklistů. "Teď už to bude 
přes tři tisíce určitě," dodal David Štýfal s tím, že problému se už nyní městská policie 
věnuje maximálně. Strážníci při těchto kontrolách věnují pozornost nejen cyklistům, 
ale i jezdcům na koloběžkách všech druhů, sdílených i soukromých. Předpisy totiž 
porušují i jezdci, kteří využívají své soukromé koloběžky. 

"Nemají přilby, jezdí po chodníku," vyjmenovává David Štýfal hlavní prohřešky a přitom 
dodává, že mnozí jezdci si ani neuvědomují, jaké mají na koloběžce povinnosti. 
"Spousta lidí ani neví, že nejsou chodcem, ale cyklistou," upozorňuje David Štýfal. 
Neznalost zákona ovšem neomlouvá. Podobných nehod, jako jsou ty, k nimž nyní 
policisté hledají svědky, ale může v příštích týdnech přibývat. "Všeobecně, s pěkným 
počasím, lidé vyrazí ven," říká David Štýfal. 

Omezena rychlost v centru 

Problémy se sdílenými elektrokoloběžkami, například ohledně míst, kde stojí, vedly už 
před časem v Českých Budějovicích k podepsání společného memoranda mezi městem 
a provozovateli. Stanovena byla mimo jiné i maximální rychlost strojů v centru města 
na 15 kilometrů v hodině a jiné zásady. Podle náměstka primátora Iva Moravce se 
zhruba před třemi týdny sešla pravidelná pracovní skupina, kde zaznělo, že se situace 
zlepšila a zásadní stížnosti nebyly zaznamenány. "Teď se nehod vyrojilo víc. Jsme 
s provozovateli v kontaktu," říká Ivo Moravec. 

Náměstek primátora dodává že pokud by nadále docházelo k porušování předpisů 
nebo dohodnutého memoranda, může město sáhnout k omezením. I když za nehody 
nesou odpovědnost jezdci, kteří porušili pravidla, a ne provozovatel. Může třeba dojít 
k omezení počtu koloběžek, aby městská policie měla lepší možnost kontrolovat 
situaci. "Pokud nebudou reagovat kooperativně, můžeme také říci, že v Českých 
Budějovicích pro ně není místo," popisuje krajní možnost Ivo Moravec. 

Odpovědnost dospělých 

Podle Lucie Krahulcové, která firmu Bolt zastupuje v Českých Budějovicích, se firma 
snaží nehodám a problémům maximálně předejít. "Vypůjčit si náš stroj lze až po 
dosažení plnoletosti, tudíž naše koloběžky dětem či náctiletým, kteří byli účastníky 
obou nehod, musely odemknout rodiče, starší sourozenci nebo kamarádi," upozorňuje 
Lucie Krahulcová na adresu posledních nehod. 

"Je nám líto, že k nehodám došlo, bezpečnost provozu našich koloběžek je totiž naší 
hlavní prioritou. Proto naše uživatele opakovaně poučujeme o pravidlech bezpečného 
pohybu v městském provozu, včetně doporučení nosit helmu nebo povinnosti jezdit po 
cyklopruzích či krajnici," říká Lucie Krahulcová a dodává, že se také stále zavádí další 
bezpečnostní prvky a funkce strojů samotných.  
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"Mezi ty nejnovější patří právě rozpoznávání jízdy ve dvou, která výrazně zvyšuje riziko 
nehody a je proto nepřípustná. Unikátní systém, o jehož patentovou ochranu jsme 
požádali, je založen na akcelerometru koloběžky, který vedle zrychlení stroje rozpozná 
také náhlé změny hmotnosti, které naznačují jízdu ve více lidech. V průběhu léta budou 
systémem vybaveny také stroje v Českých Budějovicích tak, aby na nich již nebylo 
možné jezdit ve dvou," uvedla Lucie Krahulcová. 

Odmítnou opilce 

"Další zajímavou inovací, kterou letos zavedeme v Česku, je test reakčních schopností, 
jehož účelem je vyhodnotit, zda-li je jezdec střízlivý. Testujeme také například systém 
prevence smykového brzdění, který rozpozná zablokování zadního kola stroje," 
připojila Lucie Krahulcová. 

Sdílených elektrokoloběžek je nyní ve městě k zapůjčení několik set. Město chce řešit 
například i způsob parkování. Nyní lokalitu parkovacího místa určuje elektronický 
systém, ale záleží na uživateli, jak potom konkrétně stroj umístí. Aby se omezilo třeba 
nevhodné stání napříč chodníkem, měly by už během léta vyznačit správný způsob 
odstavení samolepky. 


