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Vyhrožoval, že ublíží turistům v Budějcích. Strážníci ho předali do 

rukou policistů 
 

Osmatřicetiletý muž opakovaně volal na tísňovou linku s tím, že hodlá ublížit turistům v 

Českých Budějovicích. Strážníci muže z Prachaticka vypátrali a předali policistům. 

Podezřelý se hlásil jako zástupce organizace potlačující práva a svobodu osob. Společně s 

Policií České republiky se po několika minutách od telefonátu podařilo strážníkům dotyčného 

vypátrat a zadržet v centru Českých Budějovic. Muž byl následně předán do rukou policistů k 

dalšímu šetření. „Případ je dále vyšetřován formou zkráceného přípravného řízení, kdy 

podezřelý může očekávat během dvou týdnů soudní řízení,“ dodal tiskový mluvčí městské 

policie David Štýfal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.http/www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16390-vyhrozoval-ze-ublizi-turistum-v-budejcich-straznici-ho-predali-policistum.html.cz/zpravy/krimi/16349-mestska-policie-musela-resit-podnapileho-ukrajince-ten-skoncil-v-poutech.html
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Do služby jdou strážníci nestrážníci 
 

Obléknou uniformu, ale budou se muset obejít bez pistole a majáku. Oponenti navíc říkají, že 

osmnáctiletý strážník je ještě málo vyzrálý.  

K městské policii budou moci nastoupit teenageři. Zákon umožní od ledna 2018 přijmout do 

služby i osmnáctileté uchazeče. Dosud je minimum 21 let.  

Zákon podepsal minulý týden prezident republiky Miloš Zeman.  

Tak mladí lidé jsou přitom i u jiných ozbrojených sborů dnes spíše výjimkou kvůli přísným 

přijímacím procedurám.  

Osmnáctiletí strážníci budou zároveň tak trochu „neúplní“. Nebudou moci nosit zbraň a jezdit 

autem s majákem. Zákony, které to upravují, se totiž nezměnily. Zbrojní průkaz pro výkon 

povolání může získat člověk až od 21 let věku a s řízením auta s majákem a právem přednostní 

jízdy je to stejné.  

Městské policie se přesto na osmnáctileté rekruty těší, trpí totiž nedostatkem lidí. „Díky 

tomuto kroku by se městská policie mohla stát zajímavým zaměstnavatelem pro čerstvé 

absolventy středních škol,“ uvedla vedoucí kanceláře ředitele pražské městské policie Irena 

Seifertová.  

Protože další podmínkou nástupu je maturita, v praxi se ke strážníkům stejně dostane nejdříve 

devatenáctiletý zájemce.  

Ale i tak někteří pracovníci městských policií pochybují, jestli budou noví kolegové dostatečně 

připravení. „Mám obavu z toho, že tak mladí lidé neprojdou u psychotestů. Nedávno jsme měli 

několik výběrových řízení a většina shořela právě na psychotestech. Důležité je zvládnout i 

desetitýdenní nástupní kurz. Chce to určitou vyzrálost,“ oponuje novele táborský strážník 

Pavel Šimek, který pracuje u městské policie už patnáct let.  

V Praze chybí 279 strážníků  

Sborům městské policie vesměs do plných stavů chybí asi desetina lidí. Na jejich úbytku se 

podepsal i jiný zákon přijatý v roce 2009, který příslušníkům městské policie přikázal, že musí 

mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Mnozí, byť sloužili řadu let, pak museli 
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městskou policii opustit. Tedy pokud si nestihli maturitu dodělat v přechodném období do 

roku 2016.  

Například pražská městská policie má schválený tabulkový plný stav 2 550 lidí. Jenže ho 

nedosahuje, protože k 1. srpnu 279 lidí chybělo, přirozeně hlavně v terénu. Podobné je to v 

Českých Budějovicích, kde velitel městské policie Vilém Vávra má ve svém sboru stovku 

strážníků. „Ideální by bylo mít 110 strážníků v terénu. Ale v tomto odvětví panuje obrovská 

fluktuace. Chlapci od nás utečou k policii, protože tam je alespoň čeká výsluha,“ konstatuje 

Vávra.  

A do třetice, městská policie v Ústí nad Labem patří mezi nejpočetnější sbory v přepočtu na 

obyvatele města. Momentálně má 154 lidí a stav naplněný. Přesto zástupce ústeckého velitele 

Jan Novotný novinku vítá. „Budu rád, když budeme moci přijmout i osmnáctileté a neutečou 

nám mezitím někam k armádě. Zbraň není tak podstatná. Máme i strážníky beze zbraně. 

Sloužím tu už 26 let a za tu dobu pamatuji jedno použití zbraně, jeden varovný výstřel,“ říká 

Novotný.  

Příznivci zákona argumentovali i tím, že městské policie potřebují omladit. Nejmladších 

strážníků od 21 do 30 let je jen patnáct procent.  

„Městské policie si stěžovaly, že nemohou konkurovat jiným sborům, protože ty mohou dělat 

nábor už od osmnácti let,“ říká komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, jeden ze znalců 

tohoto zákona a bývalý detektiv. Ten má však zkušenost, že i státní policie, která mezi tyto 

sbory patří, ve skutečnosti volí raději starší uchazeče. „Státní policie nabírá lidi až tak od 

dvacátého, spíš jedenadvacátého roku věku. Já jsem třeba teď přivedl dva hochy čerstvě po 

maturitě, ale ani jednoho nevzali. Řekli jim, že jsou nevyzrálí,“ dodává Ondráček. Naopak 

předseda policejních odborů Unie bezpečnostních složek Zdeněk Drexler říká, že 

devatenáctiletí nováčci u policie jsou celkem běžní. „Sám jsem kdysi nastupoval s klukem, 

kterému bylo devatenáct,“ míní Drexler. U státní policie na rozdíl od té městské mohou i 

náctiletí adepti nosit služební zbraň.  

„Antiradarová lobby“ prohrála  

Paradox je, že poslanci ve stejném zákoně, který zavádí dřívější nástup k městské policii, chtěli 

pravomoci strážníků okleštit a sebrat jim právo měřit rychlost. Jenomže pak přišel zase 

„protinávrh“ a měřit se bude dál. „Bezpečnostní výbor tam zapracoval na tlak antiradarové 

lobby paragraf, že městská policie nemůže měřit rychlost jízdy. Já tam pak dal návrh, aby vše 

zůstalo při starém,“ vysvětluje Ondráček.  

Výhrou městských policií je ale další změna, která prošla. Každý strážník musel každé tři roky 

skládat „zkoušku odborné způsobilosti“ – tedy jakousi „atestaci“. Když neudělá ani opravný 

termín, tak končí. Strážníci pak byli vynervovaní, když se zkouška blížila. Nově se zkouška bude 

dělat jen třikrát a pak už má strážník práci jistou.  

Budu rád, když nám osmnáctiletí mezitím neutečou někam k armádě.  
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Ujíždějící motocyklista měl zákaz řízení 
 

České Budějovice - V sobotu při kontrole černého pasažéra na autobusové zastávce v Křižíkově 

ulici spatřili policisté projíždět motocykl bez registrační značky.  

Strážníci chtěli řidiče zkontrolovat, ten ale ujel. Když motocykl dostihli, muž ve věku 25 let se 

hájil tím, že hodlá motocykl prodat. 

Mladík měl ale zákaz řídit motorová vozidla. 

Případ k dalšímu šetření převzala policie České republiky. Řidič bude čelit obvinění maření 

výkonu úředního rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ujizdejici-motocyklista-mel-zakaz-rizeni-20170807.html
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Ujíždějící řidič zranil strážníka 
 

České Budějovice - Dva motocyklisté se snažili v sobotu krátce po sobě ujet strážníkům 

městské policie v ulici ve čtvrti Mladé, kde je vjezd motorových vozidel zakázán.  

Jednomu z řidičů, kterého se snažila policie zastavit, se nepovedl ujíždějící manévr. To mělo za 

následek dopravní nehodu a zranění strážníka. Řidič motocyklu nehodlal uposlechnout a stále 

zrychloval směrem ke stojícím strážníkům. Při snaze zabrzdit se ale motocykl dostal do smyku 

a střetl se s jedním z policistů.  

Ani poté si řidič nedal říct, pokoušel se motocykl postavit a ujet. Nakonec ale uposlechl výzvy 

strážníků. Policie zjistila, že motocykl domácí výroby nebyl řádně zaregistrován. 

Výsledek dechové zkoušky motocyklisty byl negativní. Zraněný policista byl ošetřen 

v nemocnici a dostal neschopenku. 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ujizdejici-ridic-zranil-straznika-20170807.html

