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Pátek, 9. září 2022 

Zdroj: Deník Právo 

Rubrika: Jihozápadní Čechy, str. 12 

Autor: Lucie Kándlová 
__________________________________________________________________________ 

Opilec na longboardu 
 

Opilý muž jedoucí na elektricky poháněném longboardu se nedávno n eřízeně projížděl 
českobudějovickou ulicí Karla IV. Longboard totiž ovládal jeho namol opilý kamarád. 
Muž na stroj i seděl a motal se mezi auty i autobusy. Jeho kaskadérskou jízdu nezastavil 
ani náraz do zaparkovaného vozidla. Ukončit ji museli až českobudějovičtí strážníci. 
Oba muže dostihli na náměstí Přemysla Otakara II. 

Muž (23) jedoucí na longboardu se strážníkům přiznal, že jízdu považoval za legraci. 
Druhý muž (32), kterému stroj patřil a také ho ovládal, chtěl ale před hlídkou utéct. To 
se mu nepodařilo a skončil v poutech. Jezdec nadýchal 2,22 promile, majitel stroje 
dokonce 3 promile alkoholu. Budou se zpovídat z několika přestupků. Jízda na 
elektricky poháněném longboardu je přitom velmi nebezpečná. 

 

Čtvrtek, 8. září 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Samomluva u kontejneru   
 
České Budějovice – Pochyby o zdravém rozumu muže, který mluvil ke kontejneru na 
darovaný textil, pojal tento týden náhodný svědek v českobudějovické Krčínově ulici. 
Sledováním muže ale zjistil, že uvnitř kontejneru se pravděpodobně nachází jeho 
komplic. Podezření z krádeže okamžitě oznámil městské policii. 
Podle Věry Školkové, mluvčí městských strážníků, přistihli na místě muže a ženu s plnou 
náručí oděvů vybraných z nádoby na textil. Oba si od strážníků vysloužili pokutu a oděvy 
museli vrátit zpět. 
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Středa, 7. září 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Lucie Váchová 
__________________________________________________________________________ 

Největším problémem sdílených koloběžek v Českých Budějovicích je 

špatné parkování i jízda ve dvou 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Na začátku hlavní letošní turistické sezóny podepsalo město 
České Budějovice memorandum se společnostmi Lime a Bolt, které tu provozují 
dohromady přibližně pět stovek sdílených koloběžek. Řešit se totiž původně musely 
problémy s chováním jejich uživatelů nebo povalováním strojů na různých místech. 
Dokument upravil zejména pravidelnou kontrolu a údržbu elektrokoloběžek a jejich 
včasné odstraňování, pokud je někdo odloží mimo místo určené k parkování. Snížena 
také byla rychlost v historickém centru města na 15 kilometrů za hodinu. 

„Memorandum není dodržováno tak, jak bych si představoval. Největším problémem, 
který za samosprávu vidím, je špatné parkování. Na to nás lidé hodně upozorňují. Dále 
také to, že na koloběžkách jezdí mladiství a jezdí dokonce ve dvou. Pokud jde o 
společnost Bolt, ta se tomu snaží jít hodně napřed, a to jednak kampaní pro společný 
provoz elektrokoloběžek, ale připravují i jejich úpravy, aby na ně nemohli stoupnout 
dva jezdci," zmínil náměstek primátora Ivo Moravec. 

Nový software by měl na sdílených koloběžkách hlídat hmotnost jezdce, který nastoupí 
jako první, a tím pádem zjistí, pokud někdo přistoupí. „V tu chvíli by měla být koloběžka 
uvedena mimo provoz. Navíc je v plánu v určitých denních dobách, především ve 
večerních hodinách a o víkendech, určitý test střízlivosti jezdců. Určitě tedy není 
všechno růžové a je co zlepšovat," dodal náměstek. 

Zlepšit je potřeba především parkování, protože uživatelé koloběžky často nechávají na 
místech, kam nepatří. „Provozující společnosti je pak sice odvezou, ale většinou to není 
hned. To způsobuje problémy například lidem, kteří hůře vidí nebo vozíčkářům, kteří si 
koloběžky pohozené na chodníku hned nemusí všimnout. A pak stačí i malé 
zaškobrtnutí, které může způsobit nepříjemné zranění," poznamenal Ivo Moravec s 
tím, že sdílené koloběžky jsou ale zároveň způsobem, který může pomoci ulehčení 
dopravy ve městě. 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/67837-opilci-se-v-ulicich-budejovic-bavili-nebezpecnou-jizdou-na-longboardu/
https://www.jcted.cz/budejovicko/67837-opilci-se-v-ulicich-budejovic-bavili-nebezpecnou-jizdou-na-longboardu/
https://www.jcted.cz/budejovicko/67837-opilci-se-v-ulicich-budejovic-bavili-nebezpecnou-jizdou-na-longboardu/
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„I řada lidí z mého okolí už si koloběžku koupila a dojíždí na ní třeba do práce. Koloběžka 
na stezce nebo na silnici je stále lepší než auto, ve kterém jede jen jeden člověk," 
připomněl náměstek, který jako problém vnímá také jízdu po chodníku. „Nebo 
sluchátka na uších, a to jak u koloběžek, tak u cyklistů. Oni pak nic jiného neslyší a 
nedokáží zareagovat na to, co se děje v dopravním provozu," doplnil. 

 

Středa, 7. září 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Dvojice opilců ohrožovala dopravu v centru Budějovic s elektrickým 

longboardem 
 
Náraz do vozidla elektrické vozítko a jezdce nezastavil. Konec jízdy znamenal až zásah 
strážníků na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. 

Podnapilý muž jedoucí na elektricky poháněném longboardu se v neděli 4. září 
2022 ráno „ne“řízeně ubíral ulicí Karla IV. "Longboard totiž ovládal jeho značně 
podnapilý společník. Muž sedící na longboardu nejprve omezoval jízdu autobusu a 
dalších vozidel, následoval náraz do stojícího vozidla. Kolize ho však nezastavila a 
pokračoval v jízdě na náměstí Přemysla Otakara II. Zde dotyčného hazardéra dostihla 
hlídka městské policie," uvedla k případu tisková mluvčí Městské policie České 
Budějovice Věra Školková. Doplnila, že druhý muž ovládající longboard se strážníkům 
snažil utéci. "Ti ho zpět přivedli v poutech. Ani jeden z mužů postihu neujde," 
konstatovala Věra Školková. 

V neděli 4. září v půl deváté ráno spatřil operátor městského kamerového systému 
v ulici Karla IV. muže, který se chystal k jízdě na elektrickém longboardu. "Když zjistil, 
že jízdu ve stoje nezvládne, raději na něj usedl. Dopravní prostředek poté začal ovládat 
další muž. S ovládáním měl však zjevné potíže. Muž jedoucí na longboardu nejprve vjel 
do cesty projíždějícímu autobusu a několika jedoucím vozidlům, a nakonec narazil do 
zadní části stojícího vozidla. Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. 
Strážníci oba hazardéry dostihli na náměstí Přemysla Otakara II.," přidala podrobnosti 
k hazardní jízdě Věra Školková. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dvojice-opilcu-ohrozovala-dopravu-v-centru-budejovic-s-elektrickym-longboardem-2.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dvojice-opilcu-ohrozovala-dopravu-v-centru-budejovic-s-elektrickym-longboardem-2.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/dvojice-opilcu-ohrozovala-dopravu-v-centru-budejovic-s-elektrickym-longboardem-2.html


 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
36. týden 2022 

4 
 

 

"Třiadvacetiletý muž jedoucí na longboardu se strážníkům svěřil, že jízdu považoval za 
povedenou legraci. Ke strážníkům se přihlásil i jeho dvaatřicetiletý společník, který 
dopravní prostředek ovládal. Ten se však s výhledem na potíže se zákonem rozhodl 
rychle zmizet. Strážníkům však neutekl," uvedla Věra Školková. 

Strážníci muže dostihli a za použití donucovacích prostředků ho na místo události 
přivedli zpět ve služebních poutech. "Nebylo velkým překvapením, že orientační 
dechová zkouška na alkohol u jezdce na longboardu ukázala výsledek 2,15 a 2,22 ‰.  

Majitel longboardu, který ho ovládal, nadýchal dokonce 3 ‰ alkoholu," upozornila na 
vysoký podíl alkoholu v krvi Věra Školková. 

Třiadvacetiletý muž a jeho dvaatřicetiletý společník se budou nyní zpovídat z přestupku 
podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek a druhý muž i přestupku neuposlechnutí výzvy 
úřední osoby při výkonu její pravomoci. Případem se bude dále zabývat příslušný 
správní orgán. 

 

Úterý, 6. září 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 2 

Autor: Edwin Otta 
__________________________________________________________________________ 

Hazard na ulici   

České Budějovice – Podnapilý muž jedoucí na elektricky poháněném longboardu se v 
neděli ráno "(ne)řízeně" ubíral ulicí Karla IV. Longboard totiž ovládal jeho značně 
podnapilý společník. Muž sedící na longboardu nejprve omezoval jízdu autobusu a 
dalších vozidel, následoval náraz do stojícího vozidla. 

Kolize ho však nezastavila a pokračoval v jízdě na náměstí Přemysla Otakara II. 
Konec hazardnímu počínání učinila až hlídka městské policie. Strážníci oba muže 
zadrželi a dechová zkouška ukázala, že byli pod vlivem alkoholu. 
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Pondělí, 5. září 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Opilci se v ulicích Budějovic bavili nebezpečnou jízdou na longboardu 

 
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Opilý muž jel v neděli v půl deváté ráno naprosto nekontrolovaně 
na elektricky poháněném longboardu ulicí Karla IV v Českých Budějovicích. Longboard 
totiž ovládal na dálku jeho kamarád, který měl v sobě tři promile alkoholu. Omezoval 
dopravu, naboural do zaparkovaného auta. Jeden z opilců se navíc snažil utéct 
strážníkům městské policie. Nakonec skončil v poutech. 

Celou akci sledoval operátor městského kamerového systému. Jeden opilec se nejdříve 
na longboard postavil, jenže zjistil, že tak jízdu nezvládne, a proto si radši na longboard 
sedl a vyrazil ulicí Karla IV., druhý jeho vozítko na dálku ovládal. Nejdříve omezovali 
jízdu autobusu a dalších aut, následoval náraz do stojícího vozu. Ani to ale muže 
nezastavilo a pokračoval v jízdě na náměstí Přemysla Otakara II. Tam už hazardéra 
dostihla hlídka městské policie.  

„Třiadvacetiletý muž jedoucí na longboardu se strážníkům svěřil, že jízdu považoval za 
povedenou legraci. Ke strážníkům se přihlásil i jeho dvaatřicetiletý společník, který 
dopravní prostředek ovládal. Ten se však s výhledem na potíže se zákonem rozhodl 
rychle zmizet," popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Strážníkům ale neutekl. Dostihli ho a za použití donucovacích prostředků ho na místo 
události přivedli zpět v poutech. Oba aktéři se pak podrobili dechové zkoušce. Ta u 
jezdce ukázala výsledek 2,15 a 2,22 promile. Majitel longboardu, který ho ovládal, 
nadýchal dokonce tři promile. 

„Muži se budou nyní zpovídat z přestupku podle zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a 
druhý muž i přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. 
Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán," dodala Věra Školková. 

 

 

 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/67837-opilci-se-v-ulicich-budejovic-bavili-nebezpecnou-jizdou-na-longboardu/
https://www.jcted.cz/budejovicko/67837-opilci-se-v-ulicich-budejovic-bavili-nebezpecnou-jizdou-na-longboardu/
https://www.jcted.cz/budejovicko/67837-opilci-se-v-ulicich-budejovic-bavili-nebezpecnou-jizdou-na-longboardu/
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Pondělí, 5. září – Pátek 9. září 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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