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Pondělí, 13. listopadu 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: mat 
___________________________________________________________________________

Z baru vezli hosta do nemocnice  

České Budějovice – V péči zdravotníků skončil v sobotu nad ránem podnapilý návštěvník baru 

na Žižkově třídě v Českých Budějovicích. Do baru přijeli situaci krotit strážníci krátce před 

čtvrtou hodinou. Hlídku už očekával jednatřicetiletý muž s krvácivým zraněním v obličeji. 

"Uváděl, že ho uvnitř podniku napadl jiný muž a několikrát ho udeřil," uvedla mluvčí městské 

policie Věra Školková. Doplnila, že domnělý agresor se ukázal o několik minut později a vylíčil 

strážníkům svou verzi potyčky. Zraněný muž údajně pod vlivem alkoholu upadl na jeho 

přítelkyni a přitom se zranil pádem na barovou židli. To také potvrdili další svědci. Údajný 

útočník však popřel, že by zraněného muže udeřil. Strážníci mezitím na místo přivolali 

zdravotnickou záchrannou službu a u zraněného provedli orientační dechovou zkoušku na 

alkohol s výsledkem 2,07 promile. 

Zdravotníci ho poté převezli k lékařskému ošetření do českobudějovické nemocnice. Případ 

budou dále řešit správní orgány. 

Pondělí, 13. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

___________________________________________________________________________

Přes čtyři promile a šlofík na záchodcích 
České Budějovice – Problém měl v sobotu večer opilý muž ze Slovenska, který se neměl kam 

schovat před zimou. 

Vyřešil to tak, že se zašil na veřejných toaletách na Sokolském ostrově. Tam ho spícího našel 

občan, který informoval městskou policii. Mluvčí městské policie Věra Školková případ vylíčila: 

„Strážníci ho zastihli ležícího uprostřed nepořádku a ve stavu, kdy nebyl schopen 

komunikovat.“ Proto 39letého cizince převezli na protialkoholní záchytnou stanici. Tam mu 

zdravotníci dali dýchnout a naměřili mu 4,22 promile. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/pres-ctyri-promile-a-slofik-na-zachodcich-20171113.html
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Pondělí, 13. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Anna Zemanová 

___________________________________________________________________________

Nastartoval a usnul na volantu 
České Budějovice - Podnapilý muž usnul na volantu nastartovaného vozidla. Po probuzení se 

rozhodl, že odjede. Strážnici ho ale dostihli a zjistili, že je pod vlivem. 

V neděli 12. listopadu vyjela brzo ráno hlídka městské policie do Široké ulice, kde měl spát 

neznámý muž na volantu nastartovaného auta. Všimli si ho totiž kolemjdoucí. Než hlídka na 

místo dorazila, muž se vzbudil a rozhodl se, že odjede. Strážníci muže dostihli o několik ulic 

dál. Po předložení dokladů zjistili, že se jedná o šestadvacetiletého Rakušana. Po dechové 

zkoušce si případ převzali policisté, protože nadýchal 1,34 promile. „Muž bude nyní obviněn 

z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodává tisková mluvčí městské policie Věra 

Školková. 

 

Pondělí, 13. listopadu 

Zdroj: Hitrádio Faktor 

Autor: Veronika Tkačiková 
___________________________________________________________________________ 

V Českých Budějovicích usnul na volantu nastartovaného vozidla mladý 

cizinec 
Veronika TKAČIKOVÁ, moderátorka: 

V Českých Budějovicích usnul na volantu nastartovaného vozidla mladý cizinec. Městští 

strážníci Rakušana našli na široké ulici. Mladík se jim snažil ujet, když ho dopadli nadýchal 

téměř 1,5 promile. 

 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nastartoval-a-usnul-na-volantu-20171113.html
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Úterý, 14. listopadu 

Zdroj: Právo, str. 10 

Autor: kal 
___________________________________________________________________________ 

Opilec usnul na záchodcích  
Opilého muže, který usnul na veřejných toaletách na Sokolském ostrově v Českých 

Budějovicích museli o víkendu budit českobudějovičtí strážníci. Šlo zřejmě o bezdomovce. 

"Devětatřicetiletý muž ze Slovenska ležel uprostřed toalet a kolem něj byl hrozný nepořádek. 

Když se ho strážníci pokoušeli vzbudit, nebyl schopný vůbec komunikovat," uvedla Věra 

Školková, mluvčí českobudějovické městské policie. 

Hlídka ho proto převezla na protialkoholní záchytnou stanici, kde mu naměřili alarmujících 

4,22 promile alkoholu v dechu. 

 

Úterý, 14. listopadu 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zz 
___________________________________________________________________________ 

Přes čtyři promile a šlofík na WC  
České Budějovice – Problém měl v sobotu večer opilý muž ze Slovenska, který se neměl kam 

schovat před zimou. Vyřešil to tak, že se zašil na veřejných toaletách na Sokolském ostrově. 

Tam ho spícího našel občan, který informoval městskou policii. Mluvčí městské policie Věra 

Školková případ vylíčila: "Strážníci ho zastihli ležícího uprostřed nepořádku a ve stavu, kdy 

nebyl schopen komunikovat." Proto 39letého cizince převezli na protialkoholní záchytnou 

stanici. Tam mu zdravotníci dali dýchnout a naměřili mu 
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Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 
___________________________________________________________________________

Namol opilý Slovák si ustlal na toaletách na Sokolském ostrově. 

Nadýchal 4,22 promile 

 úterý, 14. listopadu 2017, 08:32 

Neuvěřitelných a alarmujících 4,22 promile alkoholu nadýchal devětatřicetiletý Slovák, který 

se usídlil na veřejných toaletách na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Skončil na 

protialkoholní záchytné stanici.Díky všímavosti lidí se českobudějovická městská policie 

dozvěděla v sobotu 11. listopadu v půl osmé večer o muži spícím na veřejných toaletách na 

Sokolském ostrově. Hlídka strážníků okamžitě vyrazila na místo a našla muže na záchodcích 

ležícího uprostřed nepořádku. Ovšem muž byl tak opílý, že nebyl schopen komunikovat. 

Strážníci ho proto převezli na protialkoholní záchytnou stanici. „Devětatřicetiletý muž se 

Slovenska, který se zřejmě na veřejné toalety schoval před chladem, se ještě před umístěním 

na lůžkové oddělení zvládl podrobit orientační dechové zkoušce na alkohol. Zdravotníci mu 

naměřili alarmujících 4,22 promile," upřesnila informace mluvčí českobudějovické městské 

policie Věra Školková.  
 

Úterý, 14. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Anna Zemanová 
___________________________________________________________________________ 

Má zakázáno řídit až do roku 2020. Přesto se projížděl centrem 
České Budějovice - V neděli strážníci odhalili dalšího „neřidiče“. Byl jím jednadvacetiletý muž 

z Klatovska, který má vysloven zákaz řízení motorových vozidel až do roku 2020. 

V neděli 12. listopadu po sedmé hodině ranní si strážníci obsluhující kamerový systém všimli 

dvou mladých lidí, kteří seděli v zaparkovaném autě na Senovážném náměstí. Jejich chování 

jim přišlo podivné a tak je vyjeli prověřit. Řidič volkswagenu se mezitím rozjel směrem do 

centra. 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17450-namol-opily-slovak-si-ustlal-na-toaletach-na-sokolskem-ostrove-nadychal-422-promile.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ma-zakazano-ridit-az-do-roku-2020-presto-se-projizdel-centrem-20171114.html
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Úterý, 14. listopadu 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 
___________________________________________________________________________

Opilý muž usnul v centru Budějc na volantu nastartovaného auta. Když 

se probral, odjel 

 úterý, 14. listopadu 2017, 12:08 

Muž spící na volantu nastartovaného vozidla v centru Českých Budějovic vzbudil v neděli 12. 

listopadu brzy ráno pozornost kolemjdoucích. Ovšem alkoholem posilněný řidič se záhy 

probral a přece jen odjel, naštěstí ne daleko. Lapili ho totiž strážníci. Cizinec tak bude obviněn 

z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.V neděli 12. listopadu krátce po sedmé hodině 

ranní vyjížděla hlídka českobudějovické městské policie do Široké ulice, kde uvnitř vozidla s 

rakouskou registrační značkou měl spát značně podroušený muž. Řidič auta se však ještě před 

příjezdem strážníků probral a rozhodl se odjet. „Strážníci ho dostihli o několik ulic dál, muže 

za volantem zastavili a vyzvali k předložení příslušných dokladů potřebných k řízení 

motorového vozidla. Ukázalo se, že se jedná o šestadvacetiletého Rakušana.Strážníci u něj 

následně provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, ta ukázala 1,34 promile," uvedla 

mluvčí českobudějovických městských strážníků Věra Školková. Celý případ si poté převzali k 

dalšímu šetření přivolaní policisté. Muž z Rakouska bude nyní obviněn z přečinu ohrožení pod 

vlivem návykové látky.  

Strážníci ho ale zastavili a po předložení dokladů zjistili, že se jedná o jednadvacetiletého muže 

z Klatovska, který do roku 2020 nesmí řídit motorové vozidla. „Strážníci na místo přivolali 

hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. Jedenadvacetiletý muž bude 

nyní čelit obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ dodává Věra Školková. 
 

Úterý, 14. listopadu 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 15 

Autor: Markéta Machačová 
___________________________________________________________________________ 

Špatné parkování přerostlo v ostrý spor řidiče a strážníků  
ČESKÉ BUDĚJOVICE Špatné parkování skončilo nečekaně ostrým sporem mezi 42letým mužem 

a strážníkem. Lidé konflikt popisují jinak, než jak ho zveřejnila městská policie. 

Podle očitého svědka měl strážník svalit zezadu muže na zem a jeho kolegové ho pak měli 

slovně napadat, protože u sebe neměl doklady. Mluvčí budějovických strážníků David Štýfal 

tuto verzi popřel. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17451-opily-muz-usnul-v-centru-budejc-na-volantu-nastartovaneho-auta-kdyz-se-probral-odjel.html
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Běžný přestupek vyústil v pondělí 6. listopadu dopoledne na Jiráskově nábřeží ve výstup, který 

přilákal pozornost kolemjdoucích i pracovníků a hostů blízké kavárny. Dvaačtyřicetiletý muž 

ze Strakonicka tehdy nechal svoje auto na náplavce, kde platí zákaz parkování. Na místo přišli 

strážníci, kteří špatně zaparkovaná auta pokutovali. Vzápětí se k nim majitel auta přihlásil. 

"Jakmile ho však jeden ze strážníků vyzval k prokázání totožnosti, muž odmítl se slovy, že k 

tomu strážník není oprávněn, a rozhodl se z místa odejít. Nereagoval ani na opakované výzvy, 

aby se zastavil," popsala v tiskové zprávě Věra Školková za městskou policii. Strážník pak musel 

zabránit odchodu dotyčného hmaty. 

Jak uvedl mluvčí strážníků Štýfal, zasahující městský policista jej chytil za ruku, aby nemohl 

utéct. "Městská policie nemůže vědět, jestli se náhodou nejedná o hledanou osobu nebo 

pachatele trestné činnosti, pakliže nechce ukázat doklady. Proto muselo být využito 

donucovacích prostředků," vysvětlil. 

Podle tiskové zprávy se muž, který se dopustil přestupku, aktivně bránil, přičemž měl svými 

nehty zranit strážníka do krve. V průběhu zásahu mu měl ještě nadávat. 

Jak potvrdily servírky z místní kavárny u náplavky, tak venku došlo k rvačce. "Ten muž tady měl 

zřejmě schůzku a říkal, že se jen chtěl vrátit do kavárny pro doklady, ale strážníci si mysleli, že 

chce utéct. Nevím, kdo si začal, ale venku se oba prali. Když se asi po hodině vrátil host zpátky, 

viděla jsem, že měl roztržený rukáv," popsala servírka. O tom, že by k újmě přišel i viník 

přestupku, se ale v oficiální zprávě nepsalo. 

"Viděl jsem, jak od strážníků odcházel a jeden po něm skočil a vytřel s ním asfalt. Ten pán měl 

pak otlaky a špinavé oblečení. Pokud vím, tak si šel jen do kavárny pro doklady, to už ho ale 

nepustili," poznamenal jeden ze svědků. 

Podle Štýfala strážník při zásahu dotyčného na zem nepovalil. Jen jej zpacifikoval pomocí 

hmatů, tedy ho chytil za ruku, aby ho zadržel. Ani pouta mu nenasazoval. "Kdyby řekl, že jde 

do kavárny pro doklady, tak není nejmenší problém tam s ním dojít. Mohl se ale prokázat i 

ústně, totožnost se pak ověřuje v registru obyvatel. Ale nic z toho neudělal a odmítal 

komunikovat," uvedl Štýfal s tím, že v takovém případě mohou strážníci dotyčného předvést 

na služebnu státní policie. 

 

Hrozí mu pokuta do 15 tisíc 

Jak situace eskalovala, na místo dorazily ještě dvě hlídky. Celkem tam bylo šest strážníků. 

Vzhledem k situaci musel na místo i velitel směny, což je podle mluvčího standardní postup. 

Jedno z aut mělo sloužit jako převoz muže na policejní stanici. K tomu nakonec nedošlo, 

protože policii poslal na místo sám řidič, který si stěžoval na napadení. 

"Když přijeli policisté, tak jen zmínili, že jestli se pánům něco nelíbí, tak ať si podají stížnost na 

městskou policii. Pak odjeli," popsal svědek. 
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Mluvčí policie ČR Milan Bajcura potvrdil, že na místě byla hlídka, která přenechala řešení 

městské policii. "Muž se policii legitimoval a věc se dál řešila jako přestupek," řekl. 

Podle jednoho ze svědků strážníci obklopili muže, který spáchal přestupek, a neustále na něj 

křičeli. "Byly slyšet výhrůžky typu, že mu auto ještě nechají obout, aby to měl dražší. Vůbec to 

nechtěli ukončit. Obdivoval jsem pána, že vydržel. Když jsem mu chtěl pomoct a přišel jsem k 

nim, byl jsem neurvale vyzván, abych ustoupil a na nic se neptal," konstatoval svědek. 

Dvaačtyřicetiletý muž ze Strakonicka nyní stane před správním orgánem. Bude se zpovídat 

nejen z dopravního přestupku, ale i znevážení postavení úřední osoby při výkonu její 

pravomoci. Za to mu hrozí pokuta do 15 tisíc korun. 

"Pokud měl se zásahem dotyčný nějaký problém, může si podat stížnost. O žádných 

výhrůžkách nevím. Má-li někdo pochybnosti, může se samozřejmě bránit, my máme důkazní 

materiál, zásah je natočený, viděl jsem ho a věc se stala tak, jak je popisována v naší zprávě," 

bránil se Štýfal. Muž zatím stížnost na městskou policii nepodal. 

Středa, 15. listopadu 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: Markéta Machačová 
___________________________________________________________________________ 

Strážníci řekli, že je napadl agresivní řidič. Svědci viděli něco jiného 
 

Spor o špatné zaparkování mezi 42letým mužem a strážníkem v Českých Budějovicích se 

možná odehrál jinak, než jak jej popsala městská policie. Podle očitého svědka strážník svalil 

zezadu muže na zem a jeho kolegové ho pak slovně napadali, protože u sebe neměl doklady. 

Mluvčí budějovických strážníků David Štýfal tuto verzi popřel.  

Běžný přestupek se stal v pondělí 6. listopadu dopoledne na Jiráskově nábřeží a přerostl ve 

výstup, který přilákal pozornost kolemjdoucích i pracovníků a hostů blízké kavárny.  

Dvaačtyřicetiletý muž ze Strakonicka tehdy nechal svoje auto na náplavce, kde platí zákaz 

parkování. Na místo přišli strážníci, kteří špatně zaparkovaná auta pokutovali. Vzápětí se k nim 

majitel auta přihlásil. 

„Jakmile ho však jeden ze strážníků vyzval k prokázání totožnosti, muž odmítl se slovy, že k 

tomu strážník není oprávněn, a rozhodl se z místa odejít. Nereagoval ani na opakované výzvy, 

aby se zastavil,“ popsala v tiskové zprávě Věra Školková za městskou policii. Strážník pak musel 

zabránit odchodu dotyčného hmaty. 

Jak uvedl mluvčí strážníků Štýfal, zasahující městský policista jej chytil za ruku, aby nemohl 

utéct. „Městská policie nemůže vědět, jestli se náhodou nejedná o hledanou osobu nebo 

https://budejovice.idnes.cz/spor-naplavka-ceske-budejovice-parkovani-ridic-straznici-pmo-/budejovice-zpravy.aspx?c=A171115_102816_budejovice-zpravy_khr
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pachatele trestné činnosti, pakliže nechce ukázat doklady. Proto muselo být využito 

donucovacích prostředků,“ vysvětlil. 

Podle tiskové zprávy se muž, který se dopustil přestupku, aktivně bránil, přičemž svými nehty 

zranil strážníka do krve. V průběhu zásahu mu ještě nadával. 

Jak ale potvrdily servírky z místní kavárny u náplavky, venku došlo ke rvačce.  

„Ten muž tady měl zřejmě schůzku a říkal, že se jen chtěl vrátit do kavárny pro doklady, ale 

strážníci si mysleli, že chce utéct. Nevím, kdo si začal, ale venku se oba prali. Když se asi po 

hodině vrátil host zpátky, viděla jsem, že měl roztržený rukáv,“ popsala servírka. 

O tom, že by k újmě přišel i viník přestupku, se ale v oficiální zprávě nepsalo. 

„Viděl jsem, jak od strážníků odcházel a jeden po něm skočil a vytřel s ním asfalt. Ten pán měl 

pak otlaky a špinavé oblečení. Pokud vím, tak si šel jen do kavárny pro doklady, to už ho ale 

nepustili,“ poznamenal jeden ze svědků. 

Podle Štýfala strážník při zásahu dotyčného na zem nepovalil. Jen jej zpacifikoval pomocí 

hmatů, tedy ho chytil za ruku, aby ho zadržel. Ani pouta mu nenasazoval. 

„Kdyby řekl, že jde do kavárny pro doklady, tak není nejmenší problém tam s ním dojít. Mohl 

se ale prokázat i ústně, totožnost se pak ověřuje v registru obyvatel. Ale nic z toho neudělal a 

odmítal komunikovat,“ uvedl Štýfal s tím, že v takovém případě mohou strážníci dotyčného 

předvést na služebnu státní policie.  

Hrozí mu pokuta do 15 tisíc 

Jak situace eskalovala, na místo dorazily ještě dvě hlídky. Celkem tam bylo šest strážníků. 

Vzhledem k situaci musel na místo i velitel směny, což je podle mluvčího standardní postup. 

Jedno z aut mělo sloužit jako převoz muže na policejní stanici. K tomu nakonec nedošlo, 

protože policii poslal na místo sám řidič, který si stěžoval na napadení. 

„Když přijeli policisté, tak jen zmínili, že jestli se pánům něco nelíbí, tak ať si podají stížnost na 

městskou policii. Pak odjeli,“ popsal svědek. 

Mluvčí policie ČR Milan Bajcura potvrdil, že na místě byla hlídka, která přenechala řešení 

městské policii. „Muž se policii legitimoval a věc se dál řešila jako přestupek,“ řekl. 

Podle jednoho ze svědků strážníci obklopili muže, který spáchal přestupek, a neustále na něj 

křičeli. „Byly slyšet výhrůžky typu, že mu auto ještě nechají obout, aby to měl dražší. Vůbec to 

nechtěli ukončit. Obdivoval jsem pána, že vydržel. Když jsem mu chtěl pomoct a přišel jsem k 

nim, byl jsem neurvale vyzván, abych ustoupil a na nic se neptal,“ konstatoval svědek. 

Dvaačtyřicetiletý muž ze Strakonicka nyní stane před správním orgánem. Bude se zpovídat 

nejen z dopravního přestupku, ale i znevážení postavení úřední osoby při výkonu její 

pravomoci. Za to mu hrozí pokuta do 15 tisíc korun. 
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„Pokud měl se zásahem dotyčný nějaký problém, může si podat stížnost. O žádných 

výhrůžkách nevím. Má-li někdo pochybnosti, může se samozřejmě bránit, my máme důkazní 

materiál, zásah je natočený, viděl jsem ho a věc se stala tak, jak je popisována v naší zprávě,“ 

bránil se Štýfal. Muž zatím stížnost na městskou policii nepodal. 

 

Středa, 15. listopadu 

Zdroj: regiony.impuls.cz (odkaz) 

Autor: Markéta Machačová 
___________________________________________________________________________ 

Strážníci řekli, že je napadl agresivní řidič. Svědci viděli něco jiného 
Spor o špatné zaparkování mezi 42letým mužem a strážníkem v Českých Budějovicích se 

možná odehrál jinak, než jak jej popsala městská policie. Podle očitého svědka strážník svalil 

zezadu muže na zem a jeho kolegové ho pak slovně napadali, protože u sebe neměl doklady. 

Mluvčí budějovických strážníků David Štýfal tuto verzi popřel.  

Běžný přestupek se stal v pondělí 6. listopadu dopoledne na Jiráskově nábřeží a přerostl ve 

výstup, který přilákal pozornost kolemjdoucích i pracovníků a hostů blízké kavárny.  

Dvaačtyřicetiletý muž ze Strakonicka tehdy nechal svoje auto na náplavce, kde platí zákaz 

parkování. Na místo přišli strážníci, kteří špatně zaparkovaná auta pokutovali. Vzápětí se k nim 

majitel auta přihlásil. 

„Jakmile ho však jeden ze strážníků vyzval k prokázání totožnosti, muž odmítl se slovy, že k 

tomu strážník není oprávněn, a rozhodl se z místa odejít. Nereagoval ani na opakované výzvy, 

aby se zastavil,“ popsala v tiskové zprávě Věra Školková za městskou policii. Strážník pak musel 

zabránit odchodu dotyčného hmaty. 

Jak uvedl mluvčí strážníků Štýfal, zasahující městský policista jej chytil za ruku, aby nemohl 

utéct. „Městská policie nemůže vědět, jestli se náhodou nejedná o hledanou osobu nebo 

pachatele trestné činnosti, pakliže nechce ukázat doklady. Proto muselo být využito 

donucovacích prostředků,“ vysvětlil. 

 

Podle tiskové zprávy se muž, který se dopustil přestupku, aktivně bránil, přičemž svými nehty 

zranil strážníka do krve. V průběhu zásahu mu ještě nadával. 

Jak ale potvrdily servírky z místní kavárny u náplavky, venku došlo ke rvačce.  

„Ten muž tady měl zřejmě schůzku a říkal, že se jen chtěl vrátit do kavárny pro doklady, ale 

strážníci si mysleli, že chce utéct. Nevím, kdo si začal, ale venku se oba prali. Když se asi po 

hodině vrátil host zpátky, viděla jsem, že měl roztržený rukáv,“ popsala servírka. 

http://regiony.impuls.cz/spor-naplavka-ceske-budejovice-parkovani-ridic-straznici-pmo-/jihocesky-kraj.aspx?c=A171115_112008_imp-jihocesky_kov
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O tom, že by k újmě přišel i viník přestupku, se ale v oficiální zprávě nepsalo. 

„Viděl jsem, jak od strážníků odcházel a jeden po něm skočil a vytřel s ním asfalt. Ten pán měl 

pak otlaky a špinavé oblečení. Pokud vím, tak si šel jen do kavárny pro doklady, to už ho ale 

nepustili,“ poznamenal jeden ze svědků. 

Podle Štýfala strážník při zásahu dotyčného na zem nepovalil. Jen jej zpacifikoval pomocí 

hmatů, tedy ho chytil za ruku, aby ho zadržel. Ani pouta mu nenasazoval. 

„Kdyby řekl, že jde do kavárny pro doklady, tak není nejmenší problém tam s ním dojít. Mohl 

se ale prokázat i ústně, totožnost se pak ověřuje v registru obyvatel. Ale nic z toho neudělal a 

odmítal komunikovat,“ uvedl Štýfal s tím, že v takovém případě mohou strážníci dotyčného 

předvést na služebnu státní policie.  

Hrozí mu pokuta do 15 tisíc 

Jak situace eskalovala, na místo dorazily ještě dvě hlídky. Celkem tam bylo šest strážníků. 

Vzhledem k situaci musel na místo i velitel směny, což je podle mluvčího standardní postup. 

Jedno z aut mělo sloužit jako převoz muže na policejní stanici. K tomu nakonec nedošlo, 

protože policii poslal na místo sám řidič, který si stěžoval na napadení. 

„Když přijeli policisté, tak jen zmínili, že jestli se pánům něco nelíbí, tak ať si podají stížnost na 

městskou policii. Pak odjeli,“ popsal svědek. 

Mluvčí policie ČR Milan Bajcura potvrdil, že na místě byla hlídka, která přenechala řešení 

městské policii. „Muž se policii legitimoval a věc se dál řešila jako přestupek,“ řekl. 

Podle jednoho ze svědků strážníci obklopili muže, který spáchal přestupek, a neustále na něj 

křičeli. „Byly slyšet výhrůžky typu, že mu auto ještě nechají obout, aby to měl dražší. Vůbec to 

nechtěli ukončit. Obdivoval jsem pána, že vydržel. Když jsem mu chtěl pomoct a přišel jsem k 

nim, byl jsem neurvale vyzván, abych ustoupil a na nic se neptal,“ konstatoval svědek. 

Dvaačtyřicetiletý muž ze Strakonicka nyní stane před správním orgánem. Bude se zpovídat 

nejen z dopravního přestupku, ale i znevážení postavení úřední osoby při výkonu její 

pravomoci. Za to mu hrozí pokuta do 15 tisíc korun. 

„Pokud měl se zásahem dotyčný nějaký problém, může si podat stížnost. O žádných 

výhrůžkách nevím. Má-li někdo pochybnosti, může se samozřejmě bránit, my máme důkazní 

materiál, zásah je natočený, viděl jsem ho a věc se stala tak, jak je popisována v naší zprávě,“ 

bránil se Štýfal. Muž zatím stížnost na městskou policii nepodal. 
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Sobota, 18. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 
___________________________________________________________________________ 

Muž budil veřejné pohoršení, skončil na záchytné stanici 
České Budějovice - Na záchytné stanici skončil ve čtvrtek odpoledne muž, který budil veřejné 

pohoršení v ulici J. Š. Baara. 

Ten se totiž rozhodl vykonat svou potřebu přímo na ulici. Svědky události přitom byly děti 

hrající si na hřišti základní školy. Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice, 

uvedla, že strážníci po příjezdu na místo nalezli jednoho muže sedícího na chodníku a jednoho 

muže ležícího zpola svlečeného muže. "Sedící muž strážníkům vysvětlil, že jejich cesta měla 

původně jasný cíl, jeho společník však v cestě nebyl schopen pokračovat," řekla s tím, že 

strážníci tak spícího muže probudili a vyzvali ho k provedení orientační dechové zkoušky na 

alkohol. Muž nadýchal 3,66 promile alkoholu, jeho cesta tak pokračovala na protialkoholní 

záchytnou stanici.  

 

"Muž se po vystřízlivění bude zpovídat z přestupku veřejného pohoršení. Za ten mu hrozí 

pokuta až deset tisíc korun," dodala Věra Školková. 
 

Sobota, 18. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 
___________________________________________________________________________ 

Mladí muži nenechali služebnu městské policie bez povšimnutí 
České Budějovice - Čtyři mladí muži, kteří v pátek v noci mířili z večírku do svých domovů ulicí 

Jaroslava Haška, se rozhodli narušovat veřejný pořádek přímo u služebny městské policie. 

Jejich jednání však strážníci nenechali bez povšimnutí. 

Věra Školková, mluvčí městské policie, uvedla, že v pátek v půl desáté večer spatřili strážníci 

z centrálního operačního střediska čtyři mladé muže procházející pod okny služebny, z nichž 

jeden začal močit na zeď. "Po několika krocích se další ze skupiny rozeběhl a kopl do stojící 

nádoby na komunální odpad," dodala s tím, že skupinu výtržníků vzápětí zastavili strážníci. 

"Osmnáctiletého muže, který se přiznal ke znečištění budovy městské policie, strážníci ocenili 

na místě pokutou. Další mladý muž, který téhož dne dosáhl plnoletosti, však odmítal, že by se 

pokusil o poškození cizího majetku. Z toho se bude nyní zpovídat správnímu orgánu," řekla 

více Věra Školková. Doplnila, že další potíž nastala s třetím mladým mužem, který se rozhodl 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-budil-verejne-pohorseni-skoncil-na-zachytne-stanici-20171118.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mladi-muzi-nenechali-sluzebnu-mestske-policie-bez-povsimnuti-20171119.html
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neprokázat strážníkům svou totožnost. "Muž nereagoval ani na opakované výzvy a snažil se 

z místa odejít. Strážníci ho proto museli zastavit za použití donucovacích prostředků. Muž poté 

obrátil a předložil své osobní doklady, z místa odešel pouze s poučením," dodala. 
 

Sobota, 18. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 
___________________________________________________________________________ 

Muž odsouzený za krádež se tentokrát zaměřil na jízdní kolo 
České Budějovice - Dvojice mužů chtěla ukrást kolo, to se jim ale nepovedlo. Jejich skutek totiž 

neutekl strážníkům městské policie. 

Chtěli ukrást kolo, měli smůlu, dopadla je městská policie.Foto: archiv Městská policie České 

Budějovice 

Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice, uvedla, že k činu došlo v pátek krátce 
před 11 hodinou. "Obsluha městského kamerového systému tehdy zaznamenala podezřelý 
pohyb dvou osob na Lannově třídě.  
 
Objektem jejich zájmu se přitom stalo jízdní kolo odložené ve stojanu na kola," řekla s tím, že 
problém pro muže nebyl ani zámek, kterým bylo kolo zajištěno. Ten se jim podařilo jednoduše 
překonat s pomocí sejmutého sedla.  
 
Druhý z mužů přitom hlídal okolí před nechtěnými svědky. To už ale na místo vyjížděla hlídka 
městské policie.  
 
"Pachatel krádeže mezi tím předal odcizené jízdní kolo do rukou hlídajícího muže. Ten nasedl 
na kolo a odjížděl směrem k vlakovému nádraží, pachatel krádeže zase odešel opačným 
směrem. Muže jedoucího na jízdním kole značky Gary Fischer strážníci o několik minut později 
zastavili ve Štítného ulici. Dvaatřicetiletý muž z Českých Budějovic se snažil strážníkům tvrdit, 
že si kolo vypůjčil od svého čtyřiadvacetiletého bratra, který ho toho dne řádně zakoupil," 
vyprávěla policejní mluvčí.  
 
Strážníci se ale jeho slovy nenechaly uchlácholit. Prohledali okolí místa, odkud bylo jízdní kolo 
odcizeno, poškozený zámek přitom nalezli odhozený v odpadkovém koši. Muže podezřelého 
ze spolupachatelství krádeže tak i s jízdním kolem vzápětí předali do rukou policistů k dalšímu 
opatření. "Skutečný pachatel krádeže byl již v minulosti odsouzen za přečin krádeže, spáchané 
formou spolupachatelství. Nyní si k rozsudku přičte další krádež, za kterou mu již hrozí odnětí 
svobody v trvání šesti měsíců až tří let," dodala Věra Školková. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-odsouzeny-za-kradez-se-tentokrat-zameril-na-jizdni-kolo-20171118.html
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Sobota, 18. listopadu 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 
___________________________________________________________________________ 

Notně opilý jedenatřicetiletý muž budil veřejné pohoršení, skončil na 

záchytce 
 sobota, 18. listopadu 2017, 13:37 

Cesta tří opilých mužů skončila v budějcké ulici J. Š. Baara. Jeden z nich vykonal potřebu před 

dětmi, které si zrovna hrály na školním hřišti. Byl tak opilý, že vzápětí usnul na zemi, a to si 

nestačil ani natáhnout kalhoty. Nedýchal 3,66 promile. Strážníci ho dopravili na 

záchytku.Trojice opilých mužů v ulici J. Š. Baara v Českých Budějovicích ve čtvrtek 16. listopadu 

odpoledne zaměstnala strážníky. Jeden z mužů se totiž rozhodl vykonat potřebu přímo na ulici. 

Svědky toho ale bohužel byly děti, které si hrály na hřišti základní školy. „Když hlídka městské 

policie dorazila na místo, jeden z mužů notně posilněných alkoholem seděl na zemi a druhý 

ležel, byl zpola svlečený. Sedící muž hlídce vysvětlil, že jejich cesta měla původně jasný cíl, ale 

že jeho parťák nebych schopný pokračovat," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie 

Věra Školková. Strážníkům se povedlo spícího opice probudit. A nebylo divu, že se 

jedenatřicetiletý muž nebyl schopný postavit na nohy, natož někam jít. Nadýchal totiž 3,66 

promile alkoholu. Strážníci ho převezli na protialkoholní záchytnou stanici. „Muž byl po 

vystřízlivění asi hodně rozčarovaný, dozvěděl se, že se bude zpovídat z přestupku veřejného 

pohoršení. Za ten mu hrozí pokuta až deset tisíc korun," dodala Školková.   
 

Neděle, 19. listopadu 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 
___________________________________________________________________________ 

Agresivní muž napadl zaměstnance ostrahy, skončil v poutech strážníků 
České Budějovice - Agresivní muž napadl v sobotu večer zaměstnance bezpečnostní agentury, 

který se snažil zjednat pořádek na autobusovém nádraží v obchodním centru Mercury. 

Věra Školková, mluvčí budějovických strážníků, uvedla, že k incidentu došlo v sobotu krátce 

po půl osmé večer. 

 

"Pracovník ostrahy se snažil agresivního muže vykázat z prostoru autobusového nádraží. "Ten 

jej však napadl, nejprve slovně, poté přitvrdil a udeřil pracovníka ostrahy dvakrát do tváře. Na 

pomoc napadenému zaměstnanci přispěchal jeho kolega, s jehož pomocí agresivního muže 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17499-notne-opily-jedenatricetilety-muz-budil-verejne-pohorseni-skoncil-na-zachytce.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/agresivni-muz-napadl-zamestnance-ostrahy-skoncil-v-poutech-strazniku-20171119.html
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zastavil. V té chvíli si ale již dobře známého muže přebírali strážníci," řekla více Věra Školková 

s tím, že muž však i nadále kladl odpor a odmítal uposlechnout výzev strážníků.  

 

"K překonání odporu pomohlo až nasazení služebních pout. Strážníci následně 

u pětačtyřicetiletého muže provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 

3,16 promile," dodala. Jeho cesta tak vedla rovnou k pobytu na protialkoholní záchytnou 

stanici. Po vystřízlivění se bude pětačtyřicetiletý muž zpovídat z přestupku proti občanskému 

soužití. Za ten mu hrozí pokuta do 20 tisíc korun. 
 

Neděle, 19. listopadu 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 
___________________________________________________________________________ 

Muž, který se usadil v budějcké nádražní hale, nadýchal neuvěřitelných 

4,12 promile 
 neděle, 19. listopadu 2017, 16:31 

Podnapilý muž, který se sotva držel na nohou, se v sobotu 18. listopadu ráno usídlil v hale 

českobudějovického vlakového nádraží. Na nohy mu museli pomoci pracovníci ostrahy 

vlakového nádraží, kteří na pomoc přivolali strážníky. Hlídka městské policie vyjížděla na 

českobudějovické nádraží v sobotu 18. listopadu krátce po šesté hodině ranní. Hodně opilý 

muž seděl v hale vlakového nádraží a nebyl schopen vstát. Z haly ho tak museli vyvést až 

pracovníci ostrahy vlakového nádraží. Muže pak hlídali do chvíle, než si ho převzali strážníci. 

„Ti následně devětatřicetiletého Slováka podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol. A 

jak ukázal výsledek, nebylo divu, že muž nebyl schopen chůze. Nadýchal totiž neuvěřitelných 

4,12 promile," uvedl mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Strážníci namol 

opilého Slováka převezli na protialkoholní záchytnou stanici.  
 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17512-muz-ktery-se-usadil-v-budejcke-nadrazni-hale-nadychal-neuveritelnych-412-promile.html
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I když už muže jednou soud za krádež potrestal, zlodějské choutky ho 

nepřešly. Ukradl kolo  
neděle, 19. listopadu 2017, 07:21 

Muž, který má už má vroubek, protože kradl, zatoužil po cizím kole. V krádeži mu nezabránil 

ani zámek, kterým bylo kolo zajištěné. Naštěstí vše zachytil kamerový systém, strážníci 

chmatáky chytili a zloděje, který už byl za trestnou činnost odsouzen, tak rozhodně trest 

nemine. Hrozí mu až tři roky vězení. Co vysvětlovat bude mít i jeho kumpán. „Podezřelý pohyb 

dvou lidí na Lannově třídě v Českých Budějovicích spatřila obsluha městského kamerového 

systému v pátek 17. listopadu krátce před jedenáctou hodinou večer," řekla mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková. Objektem zájmu dvou mužů se stalo jízdní 

kolo odložené ve stojanu. Jednoho z mužů od krádeže neodradil ani zámek, kterým bylo kolo 

zajištěné. Sejmul sedadlo a tím se zbavil zabezpečovacího zařízení. Druhý z mužů zjevně hlídal 

okolí před nechtěnými svědky. „To však ještě netušil, že svědkem celého jejich počínání je 

městská kamera. Na místo proto okamžitě vyjížděla hlídka městské policie," podotkla mluvčí. 

Zloděj ale mezitím předal odcizené jízdní kolo do rukou hlídajícího muže. Ten nasedl na kolo a 

odjížděl směrem k vlakovému nádraží. Pachatel krádeže odešel opačným směrem. Muže 

jedoucího na jízdním kole značky Gary Fischer strážníci o několik minut později zastavili ve 

Štítného ulici. Dvaatřicetiletý muž z Českých Budějovic se snažil strážníkům tvrdit, že si kolo 

vypůjčil od svého čtyřiadvacetiletého bratra, který ho toho dne řádně koupil. Strážníci mezitím 

prohledali okolí místa, odkud bylo jízdní kolo odcizeno. Poškozený zámek našli odhozený v 

odpadkovém koši. „Muže podezřelého ze spolupachatelství krádeže i s jízdním kolem vzápětí 

předali policistům. Skutečný pachatel byl již v minulosti odsouzen za přečin krádeže, kde 

figuroval jako spolupachatel. Nyní si tak k rozsudku přičte další krádež, za kterou mu již hrozí 

odnětí svobody v trvání šesti měsíců až tří let," uvedla Věra Školková  
 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/17502-i-kdyz-uz-muze-jednou-soud-za-kradez-potrestal-zlodejske-choutky-ho-nepresly-ukradl-kolo.html

