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Neděle, 31. října 2021 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství Premium 

Autor: Václav Janouš 
__________________________________________________________________________ 

Neprovokovala jsem, jen neukázala občanku. A strážník mi dal pěstí, 

říká žena   

Ve středu v noci v centru Českých Budějovic dal strážník městské policie ránu pěstí do 
obličeje ženě, která mu odmítala předložit občanský 
průkaz. Primátor města Jiří Svoboda strážníka během pár hodin, kdy mu MF DNES 
předložila videozáznam zákroku, strážníka postavil mimo službu a řekl, že jej policie 
propustí. Napadená sedmačtyřicetiletá žena teď poprvé promluvila. Tvrdí shodně jako 
taxikáři, kteří video natočili, že strážníka nijak neprovokovala ani neurážela. Redakce 
její jméno zná, ale s reportéry mluvila pod podmínkou anonymity. 

Ozvala se vám městská policie po incidentu? 

Ano, vedení městské policie se mi omluvilo, a to i jménem primátora města. Zopakovali 
mi, že je mimo službu a rozváží s ním pracovní poměr. 

Co se konkrétně stalo, že přijela na místo na Senovážné náměstí městská policie? 

Šla jsem od restaurace, konkrétně pizzerie. Přede mnou šel můj známý a řešili jsme tam 
osobní záležitosti. Klasický osobní spor. Nijak jsme se nenapadali, neprali či podobně. 
Nicméně přecházeli jsme silnici a můj známý udělal pro mě nečekanou věc, kdy se 
rozhodl přeběhnout silnici na protější stranu a způsobil přitom dopravní nehodu. V 
podstatě vběhl pod auto. Už to byl pro mě obrovský šok. Měla jsem z toho všeho na 
místě strach, i teď se bojím vlastně mluvit. 

Co bylo dál? 

Stála jsem tam a čekala, jestli bude potřeba jej ošetřit nebo co se vlastně stalo. V té 
chvíli přijela městská policie, která stála nedaleko. Můj známý byl evidentně v pořádku, 
auto jej nesrazilo a v podstatě se nic nestalo. Strážníci začali řešit toho mého známého 
a já stála na autobusové zastávce. 

Přišel ke mně strážník a dožadoval se, abych mu předložila občanský průkaz. Neměla 
jsem s tím problém, jen jsem se ptala, z jakých důvodů. A on mi na to neodpověděl, 
pořád tvrdil, že v těch místech nemám co dělat a neustále se dožadoval dokladu 
totožnosti. Tak jsem mu pořád opakovala, že chci vědět důvod, proč se mám 
legitimovat. A on řekl "prostě to chci". 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/utok-pesti-straznik-ceske-budejovice-napadena-rozhovor.A211030_223616_domaci_stad
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Byla jste podnapilá? 

Samozřejmě jsem se vracela z restaurace, ale žádné dechové zkoušce jsem se 
nepodrobila. 

Říkala jste, že vám strážník tvrdil, že na zastávce být nemůžete. Proč byste tam nemohla 
být a jaký důvod by měl něco takového říkat? 

O tom to právě je. Řekl mi, ať se seberu a vypadnu, že tam nemám co dělat. Když jsem 
mu řekla počtvrté, proč bych tam nemohla být a proč bych mu měla dávat občanský 
průkaz, tak přišla ta rána pěstí. 

Byla to rána pěstí? 

Ano, byla to rána pěstí. Nebyla to facka, odstrčení. Byla to rána pěstí. 

Řešila vás někdy v minulosti už městská policie za nějaké přestupky? 

Po dnešku, kdy jsem byla na výslechu na policii, už vím, že jsem s ním v minulosti 
bohužel již nějaký kontakt měla a skončilo to fyzickým napadením. Tehdy jsem ale 
neměla odvahu to hlásit, ani neexistovalo video, které by incident zachycovalo. 

To je tvrdé obvinění. O co šlo? 

Nezlobte se, o tom nemůžu s ohledem na vyšetřování hovořit. Policie mi to zakázala. 

Stěžovala jste si tehdy? 

Ne. Bála jsem se, že bych nic nezmohla. 

Promiňte, zeptám se znovu. Co to bylo tehdy za incident? 

Bylo to něco podobného, co se stalo nyní. Nechci se k tomu nyní vyjadřovat, abych se 
nedostala do problémů. Vyšetřuje to policie a mám zákaz o tom opravdu mluvit. 

Zpátky tedy k té středeční události. Neřekla jste strážníkovi něco sprostého, co by 
samozřejmě jeho chování neomlouvalo, ale vysvětlovalo tu prudkou reakci? 

Ne. Ne. Ne. Jen jsem se ptala, proč chce doklad totožnosti. On dokola jen říkal, ať 
předložím občanku. Já se zároveň ptala, jestli jsem z něčeho podezřelá či obviněná. A 
reakce na to, že jsem odmítala dát občanku, byla, že mi dal pěstí. 

Pár minut poté jste mu ale vulgárně vynadala... 

Ano, to přiznávám, je to i na té nahrávce slyšet. 

Vyhledala jste po incidentu lékaře? 

Až následně. Zůstala jsem na místě, abych věděla, že můj známý je v pořádku, pak jsem 
chtěla odejít. Strážník mi říkal, ať se vrátím na zastávku, přitom po jeho ráně jsem 
odvrávorala do poloviny silnice. On opakoval, ať se vrátím na zastávku a ani se odtud 
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nehnu. Já mu řekla, že počkám na příjezd státní policie, a přešla jsem na parkoviště k 
taxikářům, kteří ten incident natočili. Oni sami, když to viděli, tak se mě šli zastat. 

Strážník i tam několikrát přišel, ať se vrátím. Byla jsem z té události v háji, řekla jsem 
mu, že s ním už nebudu o ničem komunikovat a vyfotila si jej na mobil. On mě přitom 
neustále ústně provokoval. Zřejmě abych nějak vulgárně zareagovala, aby měl šanci mě 
zpacifikovat. Já se prostě bála jít zpátky. Viděla jsem, co udělali mému známému po 
tom úderu pěstí, kterou jsem dostala. Okamžitě přiběhl, aby se mě zastal, a oni jej 
shodili na zem a strážník ho kopal do hlavy. 

Když přijela státní policie, ptala se vás na ten incident? 

Ano. Od chvíle, co jsem si strážníka vyfotila na mobil se však situace zklidnila. Asi i díky 
taxikářům, kteří se mě zastali a říkali mu, že to přehnal. A že budu stát u nich, dokud 
nepřijede policie. On jen opakoval, že nic takového neudělal a doteď se hájí tím, že to 
neudělal. 

Nevěděl o tom videozáznamu incidentu? 

Když přijela policie, tak už věděl. Taxikáři jej policii okamžitě předali. 

Ještě zpět k tomu, proč k incidentu došlo… 

Neexistuje nic, za co by na mě měl mít pifku. 

Samozřejmě neexistuje žádný důvod, aby strážník udeřil pěstí ženu… 

Co vám na to mám říct? Samozřejmě, že neexistuje. 

Když jste říkala, že jste se nechala ošetřit až později, proč jste to neřešila na místě? 

Nenechala jsem se ošetřit na místě, protože jsem byla v šoku. Z toho všeho: jak známý 
vběhl pod auto, jak jsem já dostala pěstí od strážníka… Chtěla jsem odsud pryč. Zavolala 
jsem si taxíka. 

Kdy jste jela do nemocnice? 

Když jsem přivolávala taxíka, na dispečinku už o incidentu věděli. Sloužil tam člověk, 
který mě zná a řekl mi, ať nejsem blbá a nechám se odvézt do nemocnice. Tak jsem 
taxíkem jela do nemocnice. Ale samozřejmě musím říct, že státní policie mi na místě 
ošetření a odvoz do nemocnice nabízela. Měla jsem z toho všeho ale na místě strach, i 
teď se vlastně bojím mluvit, a i proto nechci mluvit na jméno. 

Jaká zranění dnes máte? 

Mám zalehlé ucho a bolí mě líce, přes kterou jsem dostala pěstí. Pravá. 

Šla jste marodit? Jakou máte profesi? 

Jsem sales manažer, vedu pobočku call centra. Dělám nábor lidí, školení, vedu 
účetnictví. Mám pod sebou dvacet lidí. Chodím ale dále do práce, nemůžu si dovolit být 
nemocná, musím se starat o svou nemocnou matku a mám dvě dospívající děti, kterým 
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nikdo školy nezaplatí. Samozřejmě bych mohla jít marodit, ale nestojí mi to za to, abych 
dál řešila člověka, který si dovolí takovou sviňárnu. 

Každého napadne, že můžete marodit a soudit se s oním strážníkem. 

Nestojí mi za to. 

Měla jste někdy problémy s policií a byla třeba někdy trestána? 

Ano, byla. Mám dvě dospívající děti, na které jsem sama, a moji rodiče na tom byli 
zdravotně hůř a hůř, potřebovali moji péči, a přitom jsem potřebovala vydělávat 
peníze. Máma na tom byla zdravotně špatně a já se potřebovala o ni neustále starat, 
vozit ji po doktorech a podobně. A zároveň zvládat i práci, aby tím nikdo netrpěl. Ani 
děti, ani práce. A prostě jsem to nedala. 

Co to znamená? 

Předloni jsem na benzínce nabourala do jiného auta. 

Zranila jste někoho? 

Ne, nebyla to nehoda se zraněním. Na tom autě byla škoda jen na dveřích, ale já jsem 
odjela pryč, protože jsem byla pod vlivem alkoholu. Tři týdny na to mi táta umřel a já 
jsem se zpětně k tomu doznala. Dostala jsem trest zákaz řízení na dva roky, který mi 
soud nakonec zkrátil na rok a podmínku. Následně, abych získala znovu řidičský průkaz, 
jsem prošla i psychotesty. Prostě to tak je, tehdejší situaci jsem nedala. Ale to, že přijde 
někdo v uniformě a dá mi pěstí, to prostě pochopit nemůžu… 
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Sobota, 30. října 2021 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 13 

Autor: Karel Hrdina 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci budou víc vidět na hřbitovech   
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Sobota, 30. října 2021 

Zdroj: Mladá Fronta Dnes 

Rubrika: Z domova 

Autor: Václav Janouš 
__________________________________________________________________________ 

Strážník dal ženě pěstí, do muže na zemi kopal   

 
Budějovický primátor podal na strážníka trestní oznámení. 

Je za deset minut jedenáct hodin večer, středa. Na Senovážném náměstí v 
centru Českých Budějovic se hádá muž a žena. Jsou opilí. Muž přebíhá mezi vozidly 
silnici, čehož si všimnou nedaleko stojící městští strážníci. Se zapnutými majáky 
přijedou na místo situaci řešit. 

Žena si stoupne na protější stranu chodníku na autobusovou zastávku a dokola se ptá 
strážníka, proč mu má ukazovat občanský průkaz. Nerozhazuje rukama, nenapadá jej, 
jen stojí vedle kabelky odložené na zemi. Městský policista přesto najednou ženě vypálí 
ránu pěstí do obličeje, ta se zapotácí doprostřed silnice a z druhé strany přibíhá její 
přítel. Ani ten do té doby nekladl žádný odpor, nepral se. 

Napadení jeho přítelkyně jej rozezlí a dva městští strážníci jej proto svalí na zem a 
pacifikují. Strážník, který pár vteřin předtím udeřil pěstí ženu, ho kope na zemi do hlavy. 
Video incidentu MF DNES poslala ve čtvrtek večer českobudějovickému primátorovi, 
který si okamžitě nechal předložit videa z kamer samotných strážníků. Městského 
policistu okamžitě postavil mimo službu a bude propuštěn. 

"Útok byl pro ženu naprosto nečekaný, naprosto neomluvitelný. Nebylo o čem 
diskutovat, je to selhání jednotlivce, který musí takové situace zvládnout," řekl MF 
DNES primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda a hned včera ráno podal na policii 
na strážníka trestní oznámení. 

Video, které MF DNES získala, natočil očitý svědek události. Parkoval pár desítek metrů 
od incidentu a stál vedle vozidla. Když dvojici přijeli policisté řešit, začal si událost 
nahrávat. Záznam má sedm minut a je z něj naprosto patrné, co ráně pěstí předcházelo 
i co po ní následovalo. 

"Ta žena je nijak nenapadala, jen se neustále ptala, proč má dávat občanku. Co přesně 
strážníkovi řekla, že jí vypálil ránu pěstí, nevím, to slyšet nebylo. Nicméně k tomu, aby 
takto reagoval, neměl naprosto žádný důvod. Nijak na něj neútočila, nenapadala, 
nezvedala ruce, nerozeběhla se proti němu. Neudělala nic, co by v něm mělo vyvolat 
takovou reakci," říká autor videa, jehož totožnost MF DNES zná. 
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"Já jsem vám nic neudělala, proč jste mě napadli?" ptá se po další 
minutě strážníků žena a častuje je sprostými výrazy. Na místo pak přijela sanitka, která 
odvezla přítele napadené ženy. 

Podle informací MF DNES nebyl strážník nováčkem, 
u českobudějovické městské policie sloužil několik let. Zároveň nedávno absolvoval 
psychotesty. "Bylo to ve velice krátké době. Nicméně ani psychotesty takto zkratkovité 
jednání v danou chvíli neodhalí. Zároveň si myslím, že síto požadavků 
na strážníky máme nastavené správně," uvádí primátor Svoboda. 

Psychotesty projde 30 procent 

Českobudějovická městská policie za loňský rok řešila 29 605 přestupků, z toho 1 317 
bylo přestupků proti veřejnému pořádku. U českobudějovické policie slouží sto dvacet 
městských strážníků a jako všechny jiné v zemi se i ona potýká s jejich nedostatkem. 
Tabulkově mají 150 míst, a aby získali nové zájemce, nabízejí náborový příspěvek třicet 
tisíc korun. V Českém Krumlově chybí jeden strážník, a aby uchazeče město 
přesvědčilo, nabízí služební byt. 

Zároveň se podmínky pro přijetí k městské policii – zejména ty fyzické – zmírňují. I tak 
je splní čím dál méně lidí. Například v Ústí nad Labem mají 129 strážníků a 14 asistentů 
prevence kriminality, ale stále jim chybí pět strážníků. 

"O práci u nás mezi lidmi není moc zájem, ačkoliv se v průběhu let zmírnily podmínky. 
Například fyzické testy jsou méně náročné než dříve," sdělil zástupce ředitele Jan 
Novotný. Kromě fyzických testů musí zájemci o práci u městské policie absolvovat i 
psychotesty a také musí mít maturitu. "To je u nás největší problém," říká Novotný. 
Fyzickými testy a psychotesty projde v průměru 30 procent uchazečů o práci 
městských strážníků. Případ z Českých Budějovic vyšetřují kriminalisté pro podezření z 
trestného činu ublížení na zdraví či jiný násilný trestný čin. 
Aktuálně policie rovněž vyšetřuje zákrok strážníků z Březnice na Příbramsku, kteří na 
začátku srpna v noci po pouti krotili skupinku lidí v centru města. Čtyřiadvacetiletý 
mladík po zásahu strážníků zemřel. Policie zatím odmítla sdělit, co bylo příčinou smrti. 
Zároveň ale nikdo nebyl z jeho smrti obviněn. 

Foto: Video Nahrávku zachycující budějovické strážníky v akci pořídil člověk, který 
nedaleko parkoval. Jeden ze strážníků nejprve udeřil ženu pěstí (nahoře) a posléze 
kopal jejího přítele. Celé video najdete na iDNES.cz 
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Sobota, 30. října 2021 

Zdroj: Právo 

Rubrika: Region Čechy, str. 12 

Autor: Pavel Orholz 
__________________________________________________________________________ 

Budějovický strážník skončí 

Město České Budějovice rozváže pracovní poměr se strážníkem, který dal ve středu 
večer pěstí ženě na Senovážném náměstí. Následně kopal do ležícího muže, který se 
ženy zastával. Právu to potvrdil primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda (ANO). 

"Případ jsme prověřili i po dle zápisu a 
videozáznamu městské policie a strážníka okamžitě postavili mimo službu. 
Dokumentaci také předáme policii České republiky a dá se očekávat, že muž bude v 
brzké době propuštěn, protože důkazy jsou jednoznačné," ujistil Svoboda. 
Na případ agresivity strážníka upozornila MF DNES, která získala video, jež natočil 
náhodný svědek. Na videu je patrné, že žena ani muž na strážníky neútočili, pouze se s 
nimi dohadovali. Strážník pak dá ženě pěstí a následně s kolegou z hlídky zpacifikují 
také muže, který se jí zastává. 
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Sobota, 30. října 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Jižní Čechy 

Autor: Zdeněk Sequenc, Lenka Pospíšilová 
__________________________________________________________________________ 

Napadené ženě se omlouvají   

Strážník se neudržel a napadl během služby opilou ženu přímo v 
centru krajského města. Událostí se bude zabývat i policie. 
České Budějovice – Video, které pořídil náhodný svědek ve středu večer u pošty na 
Senovážném náměstí, upozornil na neomluvitelné jednání jednoho z mužů v 
uniformě městské policie. Strážníci toho večera měli vyjíždět k opilé dvojici. Jak popsal 
autor záznamu, ta žena je nijak nenapadala. Jen se nechtěla na jejich výzvy legitimovat. 
"Neustále se ptala, proč má dávat občanku. Co přesně strážníkovi řekla, že jí vypálil 
ránu pěstí, nevím, to slyšet nebylo. Nicméně k tomu, aby takto reagoval, neměl 
naprosto žádný důvod. 

Nijak na něj neútočila, nenapadala, nezvedala ruce, nerozeběhla se proti němu. 
Neudělal nic, co by v něm mělo vyvolat takovou reakci," popsal událost serveru idnes.cz 
očitý svědek. 

Podle primátora Jiřího Svobody, kterému městská policie podléhá, jde o selhání 
jedince. Záznam od svědka i městských videokamer společně se zápisem o výjezdu 
prostudoval s koordinátorem městských strážníků. 

"Jde opravdu o odsouzeníhodné selhání jednotlivce, který je aktuálně postaven mimo 
službu a bude s ním rozvázán pracovní poměr," konstatoval s tím, že včera městská 
policie navíc podala oznámení na policii k dalšímu prošetření a vyvození 
trestněprávních důsledků z jeho jednání. 

Poškozené ženě se městská policie s magistrátem omluví. "Už tak činíme," uvedl 
Svoboda v pátek dopoledne. Mluvčí městské policie David Štýfal včera odmítl dále 
incident komentovat. "Více se k události zatím nebudeme vyjadřovat," uzavřel. 

Není jediný 

K podobnému případu došlo loni v dubnu v Praze v městské části Řepy. Strážník zde 
mladé ženě (19) v roušce uštědřil pohlavek. Útok, kterému nepředcházely urážky ani 
agrese, natočila kamarádka na mobil a muž poté přišel o práci. 

"Té poškozené dámě se samozřejmě omluvíme, respektive už tak činíme v této chvíli," 
sdělil v pátek primátor Jiří Svoboda. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/straznik-dal-zene-pesti-byl-postaven-mimo-sluzbu-bude-propusten.A211028_223145_domaci_wass
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Sobota, 30. října 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: Zdeněk Sequenc, Lenka Pospíšilová  

___________________________________________________________________________ 

Strážník udeřil ženu pěstí, přijde o místo   

Ženě, která odmítla předložit občanský průkaz, dal ve středu večer strážník na 
Senovážném náměstí v Budějovicích pěstí do obličeje. Primátor ho postavil mimo 
službu a u městské policie končí. České Budějovice – K opilé dvojici v centru vyjížděla 
ve středu večer hlídka městské policie. Podle deníku MF Dnes, který na případ 
upozornil jako první, strážníci zřejmě chtěli uklidnit situaci. Žena se ptala, proč se má 
legitimovat, přitom na strážníka neútočila. Přesto ji najednou praštil. Na to reagoval její 
partner, který se jí chtěl zastat. Strážníci jej strhli na zem a zpacifikovali. Tentýž muž v 
uniformě městské policie ho však navíc nakopl. 

SELHÁNÍ JEDNOTLIVCE 

Primátor Jiří Svoboda k incidentu řekl, že se jedná o selhání jednotlivce. Zhlédl záznam 
videa, který zveřejnil server idnes, a společně s koordinátorem městské policie jej 
včetně zápisu o výjezdu a záznamů z městských kamer vyhodnotili. "Přestože strážníci 
při nástupu musí splňovat přísná kritéria i z hlediska psychického stavu a pravidelně 
chodí na vyšetření, tak se přihodilo i toto," popsal s tím, že každý člověk má asi jen 
jedny nervy. 

To však jeho jednání neomlouvá. "Je to naprosto neomluvitelný čin. Tento konkrétní 
strážník byl postaven mimo službu a ukončíme s ním pracovní poměř," sdělil primátor 
s tím, že postižené ženě se městská policie i magistrát omluví. 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/straznik-dal-zene-pesti-byl-postaven-mimo-sluzbu-bude-propusten.A211028_223145_domaci_wass
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Sobota, 30. října 2021 

Zdroj: Blesk  

Rubrika: Čechy/ Morava 

Autor: hra 

__________________________________________________________________________ 

Strážník dal ženě pěstí   

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dohadoval se s přiopilou ženou, neudržel nervy na uzdě a zasadil 
jí pěstí ránu do obličeje. Netušil, že ho náhodou z vozu natáčí taxikář. Útok 
stál českobudějovického strážníka místo a počítat musí i s dalším trestem. Případ šetří 
policie. 

Incident se odehrál ve středu večer na Senovážném náměstí. Dva městští policisté tam 
zasahovali u hádky údajně opilého páru. Z videa je patrné, že žena komunikuje s mužem 
v uniformě a nechce mu ukázat občanský průkaz. Strážník jí nečekaně vypálí ránu pěstí 
přímo do obličeje. Vzápětí přibíhá její partner. Strážníci ho strhnou k zemi a zpacifikují 
ho. Agresivní strážník pak do ležícího muže opakovaně kope. 
Primátor Jiří Svoboda zhlédl video s koordinátorem městské policie a měl jasno. Zákrok 
označil za naprosto neadekvátní a neomluvitelný. "Viděl jsem i zápis strážníků. Že 
použili donucovací prostředky, tam bylo napsáno, že žena dostala pěstí, už ne. To si 
nemůže žádný strážník dovolit," řekl Blesku. Postavil ho mimo službu a čeká ho 
vyhazov. Policie ČR případ šetří pro zneužití pravomoci úřední osoby s trestní sazbou 
až pět let vězení. 
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Sobota, 30. října 2021 

Zdroj: Aha!  

Rubrika: Aktuálně 

Autor: redakce 

__________________________________________________________________________ 

 Dal pěstí ženě, kopal do ležícího   

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Nervy na uzdě neudržel českobudějovický strážník, když ženě na 
ulici zasadil ránu pěstí do obličeje. Incident natočil ve středu večer náhodný svědek. 
Jakmile video uviděl primátor, postavil městského policistu mimo službu. Věc už šetří 
státní policie. 

Na nepochopitelný zákrok upozornil server iDnes.cz. Na videu, které na Senovážném 
náměstí natočil jeden z taxikářů, je vidět, jak se vše semlelo. Dva strážníci mluvili se 
ženou a mužem – údajně opilá dvojice se spolu předtím dohadovala. Žena nechtěla 
ukázat strážníkovi občanku a po chvilce jí strážník rychle a nečekaně napálil pěstí přímo 
do obličeje! To se pochopitelně nelíbilo jejímu partnerovi, který se na strážníka vrhl. 
Nakonec skončil zpacifikovaný dvěma strážníky na zemi. A když ležel, muž v uniformě, 
který napadl ženu, do něj ještě několikrát kopl! "Zákrok byl naprosto neadekvátní a 
neomluvitelný, strážníkovi zřejmě ujely nervy. Ale to si nemůže dovolit," řekl Aha! 
primátor Jiří Svoboda s tím, že napadené ženě se městská policie už omluvila. 

Víte, že...... Policie ČR případ šetří pro zneužití pravomoci úřední osoby s trestní sazbou 
až pět let vězení? 

Primátor jednal rychle 

Primátor Svoboda se incidentem zabýval spolu s koordinátorem městské policie a hned 
konal. "Prohlédl jsem si všechny záběry i zápis strážníků. Že byly použity donucovací 
prostředky, tam bylo napsáno. Že žena dostala pěstí, tam už není. Následovaly rychlé 
kroky. Postavení mimo službu, a až to policie prošetří, i rozvázání pracovního poměru," 
dodal první muž Českých Budějovic s tím, že video bylo předáno policii. 
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Čtvrtek, 28. října 2021 

Zdroj: iDNES.cz (odkaz), budejovice.iDNES.cz 

Rubrika: Zpravodajství/ České Budějovice 

Autor: Václav Janouš 

__________________________________________________________________________ 

Ženě dal strážník pěstí do obličeje, do muže na zemi kopal. U policie 

končí   

Strážník městské policie dal v centru Českých Budějovic pěstí ženě, která se provinila 
pouze tím, že se opilá nechtěla legitimovat, nebyla však vůči němu agresivní ani jej nijak 
nenapadala. Událost náhodou natočil svědek. MF DNES video ukázala primátorovi a 
ten strážníka postavil mimo službu a selhání ho bude stát místo u policie. 
 
Je za deset minut jedenáct hodin večer, středa. Na Senovážném náměstí v 
centru Českých Budějovic se hádají muž a žena. Jsou opilí. Muž přebíhá mezi vozidly 
silnici, čehož si všimnou nedaleko stojící strážníci. Na majácích přijedou na místo a jdou 
případ dvojice řešit. 

Žena si stoupne na protější stranu chodníku na autobusovou zastávku a dokola se ptá 
strážníka, proč mu má ukazovat občanský průkaz. Nerozhazuje rukama, nenapadá jej, 
jen stojí vedle kabelky odložené na zemi. Městský policista najednou ale ženě vypálí 
ránu pěstí do obličeje, ta se zapotácí doprostřed silnice. Z druhé strany přibíhá její 
přítel. 

Ani ten do té doby nekladl žádný odpor, nepral se. Napadení jeho přítelkyně jej rozezlí 
a dva městští strážníci jej proto svalí na zem a pacifikují. Strážník, který pár sekund 
předtím udeřil pěstí ženu, mu kope na zemi do hlavy. Video prokázalo agresivní 
reakci strážníka. 

MF DNES video ukázala primátorovi Českých Budějovic Jiřímu Svobodovi, 
který strážníka okamžitě postavil mimo službu a od městské policie jej propustí. MF 
DNES video získala od očitého svědka události. Video natáčel z dlouhé chvíle 
a strážníci o něm neměli ponětí. Video z incidentu rovněž předal policistům, kteří na 
místo následně přijeli. 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/straznik-dal-zene-pesti-byl-postaven-mimo-sluzbu-bude-propusten.A211028_223145_domaci_wass
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"Ta žena je nijak nenapadala, jen se neustále ptala, proč má dávat občanku. Co přesně 
strážníkovi řekla, že jí vypálil ránu pěstí, nevím, to slyšet nebylo. Nicméně k tomu, aby 
takto reagoval, neměl naprosto žádný důvod. Nijak na něj neútočila, nenapadala, 
nezvedala ruce, nerozeběhla se proti němu. Neudělal nic, co by v něm mělo vyvolat 
takovou reakci," říká autor videa, jehož totožnost MF DNES zná. Jde o odsouzeníhodné 
selhání jednotlivce, který je postaven mimo službu a bude s ním rozvázání pracovní 
poměr. 

Jiří Svoboda primátor Českých Budějovic 

Video zachycuje déle než minutu, kdy žena stojí, na nikoho neútočí. Svědci zároveň 
popisují, že pár se na počátku dohadoval, ale ani mezi nimi nedocházelo k žádné rvačce 
či napadání. "Já jsem vám nic neudělala, proč jste mě napadli?" ptá se po další 
minutě strážníků žena a častuje je sprostými výrazy. Na místo pak přijela sanitka, která 
odvezla přítele napadené ženy. Primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda, kterému 
MF DNES video zaslala dnes (ve čtvrtek) večer, okamžitě situaci vyřešil. 

"Společně s koordinátorem městské policie jsme zásah prověřili. I zápis a vlastní 
videozáznam městské policie. Jde o odsouzeníhodné selhání jednotlivce, který je 
postaven mimo službu a rozvážeme s ním pracovní poměr. V pátek podá sama městská 
policie oznámení na (republikovou) policii k prošetření a vyvození trestněprávních 
důsledků z takového jednání. Vámi zaslaný videozáznam poskytneme policii," řekl 
Svoboda. 
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Čtvrtek, 28. října 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JČTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

__________________________________________________________________________ 

Městská policie zvyšuje dohled na hřbitovech 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Od svátečního čtvrtka 28. října zvýšila českobudějovická 
městská policie dohled na městských hřbitovech zaměřený na prevenci kriminality a 
veřejný pořádek. Učinila tak v souvislosti s blížící se Památkou zesnulých. Jak 
informovala mluvčí městské policie Věra Školková, v kontrolách hřbitova Sv. Otýlie, 
hřbitova v Mladém a v Třebotovicích budou pěší hlídky pokračovat v denních i 
nočních hodinách až do středy 3. listopadu. 

„Památka zesnulých je bohužel příležitostí pro osoby, které na pietních místech páchají 
trestnou činnost. Strážníci budou svojí přítomností působit preventivně především 
proti možným krádežím pietních předmětů a osobních věcí návštěvníků. Dále budou 
dohlížet na případný vandalismus a narušování veřejného pořádku," upřesnila Věra 
Školková. „Návštěvníky hřbitovů, a zvláště pak seniory, nabádáme, aby byli ostražití, 
nechodili sami a hřbitov nenavštěvovali krátce po otevření nebo krátce před uzavřením 
objektu," zdůraznila mluvčí. 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/60639-mestska-policie-zvysuje-dohled-na-hrbitovech/
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Úterý, 26. října 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Českobudějovicko / Jižní Čechy 

Autor: der 
__________________________________________________________________________ 

Rušil noční klid, zaplatí 
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Pondělí 25. října – Pátek 29. října 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 
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