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___________________________________________________________________________ 

Lékaři na Silvestra ošetřili i několik úrazů prstů a tržné rány 
 

Příchod roku 2021 se sice bez zábavné pyrotechniky neobešel, ale kvůli covidovým 

nařízením byl tentokrát pro jihočeské hasiče relativně klidný. Zato úrazové ambulance 

jihočeských nemocnic měly poslední den roku 2020 napilno. 

Jak informovala mluvčí hasičů Vendula Matějů, od večera do půl třetí ráno si na své 

konto připsali devět výjezdů. "Do půlnoci to byly požáry odpadu v kontejnerech, a to 

v Českých Budějovicích, Krumlově a Milevsku, které se obešly beze škody. V Sedlici na 

Strakonicku pak hořelo auto. Zde byla škoda padesát tisíc," uvedla. 

Po půlnoci, tedy již na Nový rok hasiči v krajském městě nouzově otevírali jeden byt. 

V Černé v Pošumaví likvidovali požár kopky sena. V Třeboni hořel odpad v kontejneru 

a v Katovicích  

Poslední den roku 2020 přinesl na jihu Čech celkem osm nehod, ke kterým vyjížděli 

policisté. V jejich statistice přibyla tři těžká a šest lehkých zranění. 

Telefonáty o rušení nočního klidu 

Od 21. do 24. hodiny přijali policisté na jihu Čech víceméně ojedinělé telefonáty 

například na používání pyrotechniky a podobně. Podle tiskové mluvčí Lenky Krausové 

se ale počet zpráv výrazně změnil po půlnoci. „Registrujeme desítky telefonátů 

především na rušení nočního klidu, potyčky mezi účastníky rodinných oslav či právě 

pyrotechniku,“ dodává Lenka Krausová. Celkově však byl podle ní tento Silvestr klidný. 

Zlomeniny prstů od pyrotechniky 

Lékaři úrazových ambulancí v jihočeských nemocnicích měli podle mluvčí holdingu Ivy 

Novákové poslední den roku 2020 vyšší počet ošetřených i k hospitalizaci přijatých 

pacientů. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/hasici-v-kraji-na-silvestra-vyjizdeli-nejvic-k-pozarum-odpadu-v-kontejnerech-202.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/hasici-v-kraji-na-silvestra-vyjizdeli-nejvic-k-pozarum-odpadu-v-kontejnerech-202.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94256&idc=8418194&ids=561&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94159&idc=8418194&ids=847&idp=90526&url=http%3A%2F%2FWWW.BRENO.CZ
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V Nemocnici České Budějovice poslední den roku 2020 hospitalizovali 8 pacientů. 

„Operovali jsme pacienta se zlomeninou stehenní kosti. V dalších případech se jednalo 

o poúrazový absces ruky a nohy, poranění ledviny či stabilizaci zlomeniny obratle. 

V souvislosti s použitím pyrotechniky jsme ošetřili otevřené zlomeniny prstů,“ uvedl 

traumatolog MUDr. Daniel Mahovský. 

„Chirurgické oddělení Nemocnice Strakonice ambulantně ošetřilo 8 pacientů 

s drobnými zraněními. Dva pacienty jsme pak hospitalizovali v souvislosti s intoxikací 

alkoholem,“ sdělil chirurg MUDr. Jan Kratochvíl. 

Zdravotníci v táborské nemocnici ošetřili ambulantně 9 pacientů, jednalo se 

o zhmožděniny v důsledku napadení na silvestrovské oslavě, tržné rány v důsledku 

přepadení a zhmožděniny posádky z autonehody. 

Strážníci měli klidnou noc 

V posledním dni v roce posílila českobudějovická Městská policie své hlídky o deset 

strážníků. Silvestrovské oslavy se kvůli koronaviru musely obejít bez velkých veřejných 

oslav a setkání a přesunuly se do domácností. "Silvestrovská noc proběhla nebývale 

klidně. Až jsme byli překvapení. Měli jsme posílenou službu, ale žádné zvláštní incidenty 

jsme nezaznamenali," shrnul tiskový mluvčí Městské policie David Štýfal. 
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Středa, 30. prosince 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Michael Daněk 

___________________________________________________________________________ 

Na silvestrovské oslavy dohlédne zvýšený počet strážníků. 

Kontrolovat budou dodržování zákazu vycházení 
 

Letošní oslavy příchodu nového roku budou jiné, než jak je známe z minulých let. 

Především kvůli nočnímu zákazu vycházení posílí právě na silvestrovskou noc strážníci 

své řady. V ulicích krajského města by jich mělo být o deset víc. Za nedodržení opatření 

mohou lidem udělit až desetitisícovou pokutu. 

 „Hlídky městské policie, posílené o desítku strážníků, budou dohlížet především na zákaz 

volného pohybu osob. Ten s výjimkami omezuje pohyb osob na veřejně přístupných 

místech na dobu nezbytně nutnou v počtu maximálně dvou osob, při kontaktu s ostatními 

osobami nařizuje zachovávat odstup nejméně dva metry, a kromě dalších omezení 

zakazuje též volný pohyb osob v době od 21:00 do 4:59,“ popsala mluvčí strážníků Věra 

Školková. 

K oslavám příchodu nového roku tradičně patří i odpalování zábavní 

pyrotechniky. „Nabádáme obyvatele města, aby dodržovali platná krizová opatření a v 

době zákazu pobytu na veřejných prostranstvích ani za tímto účelem nevycházeli ze 

svého bydliště. V případě, že se rozhodnete použít zábavnou pyrotechniku z oken, 

balkonů nebo teras, při manipulaci s petardami dbejte dostatečné opatrnosti, mějte na 

paměti možná rizika a dodržujte návod uvedený na daném výrobku,“ dodala mluvčí 

strážníků. 

Požárů spojených se silvestrovskými oslavami každým rokem přibývá. Naposledy jich 

bylo napříč celou republikou 387, o rok dříve 279 a předtím 238. Nejvíce požárů bývá 

v prvních třech hodinách nového roku. Příčinou je nejčastěji právě zábavní 

pyrotechnika.  

Při oslavách příchodu nového roku nejčastěji hoří trávní porosty, kontejnery s odpady, 

okrasné keře nebo věci na balkonech. „V poslední době dochází i k zapálení odstavených 

aut a objevují se i případy vyhořelých bytů, do kterých vlétly zapálené světlice,“ uvedla 

mluvčí hasičů Nicole Studená. Škody jdou do milionů korun. 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/29703-na-silvestrovske-oslavy-dohledne-zvyseny-pocet-strazniku-kontrolovat-budou-dodrzovani-zakazu-vychazeni.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/29703-na-silvestrovske-oslavy-dohledne-zvyseny-pocet-strazniku-kontrolovat-budou-dodrzovani-zakazu-vychazeni.html
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Středa, 30. prosince 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilý řidič a potyčka tří mužů zaměstnaly budějovické strážníky 
 

Městská kamera přistihla tři muže v Nádražní ulici při potyčce. 

V pondělí 28. prosince krátce po osmé hodině večerní prováděla hlídka 

českobudějovické městské policie běžnou kontrolní činnost v Nádražní ulici. Ze Žižkovy 

třídy právě vyjíždělo osobní vozidlo, jehož řidič nerespektoval zákazové dopravní 

značení. 

Podle tiskové mluvčí městské policie Věry Školkové strážníci vozidlo zastavili a řidiče 

vyzvali k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla. "Muž všechny 

příslušné doklady sice předložil, v průběhu jednání s ním však strážníci ucítili alkohol. 

Třicetiletého občana Ukrajiny následně podrobili orientační dechové zkoušce na 

alkohol s výsledkem 1,14 a 1,11 ‰. Podnapilý řidič skončil o několik minut později 

v rukou policistů," uvedla k případu Věra Školková s tím, že dalším šetřením případu se 

budou zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. Třicetiletého 

Ukrajince nyní čeká obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

V pondělí vyrazili strážníci i k potyčce v Nádražní ulici. "V pondělí 28. prosince krátce 

po třetí hodině odpolední spatřil operátor městského kamerového systému v Nádražní 

ulici potyčku tří mužů. Jeden z nich po krátké strkanici skončil na zemi. Na místo 

okamžitě zamířily hlídky městské policie. Napadený muž nebyl nijak zjevně zraněný, 

lékařskou pomoc odmítl. Důvodem celého sporu mělo být žebrání ze strany dalších 

dvou strážníkům známých mužů," popsala dění v Nádražní ulici Věra Školková. 

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u mužů ukázala výsledek 

3,10 a 2,73 ‰. Oba dva muži se přitom sotva drželi na nohou. Strážníci proto dvojici 

převezli k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici. Tím však 

případ pro aktéry roztržky neskončil. Dalším šetřením případu se bude nyní zabývat 

příslušný správní orgán. Za přestupek proti občanskému soužití provinilcům hrozí 

pokuta až 20 tisíc korun. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-ridic-a-potycka-tri-muzu-zamestnaly-budejovicke-strazniky-20201230.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-ridic-a-potycka-tri-muzu-zamestnaly-budejovicke-strazniky-20201230.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94563&idc=8413791&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94100&idc=8413791&ids=1804&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz
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Úterý, 29. prosince 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Příčinou potyčky bylo žebrání. Roli sehrál i alkohol 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Alkohol sehrál roli v potyčce tří mužů, ke které došlo v 

pondělí 28. prosince odpoledne v jihočeské metropoli, konkrétně v Nádražní ulici. 

Jeden z nich po krátké strkanici skončil na zemi a na místo ihned zamířily hlídky 

městské policie. Incident zaznamenala městská kamera. 

 „Napadený muž nebyl nijak zjevně zraněný, lékařskou pomoc odmítl. Důvodem celého 

sporu mělo být žebrání ze strany dalších dvou strážníkům známých mužů," upřesnila 

mluvčí městské policie Věra Školková. Následně provedená orientační dechová zkouška 

na alkohol u nich ukázala výsledek 3,10 a 2,73 promile. „Oba muži se přitom sotva drželi 

na nohou. Strážníci proto dvojici převezli k pobytu na protialkoholní a 

protitoxikomanickou záchytnou stanici," dodala mluvčí. 

Tím však podle ní případ pro aktéry roztržky neskončil. „Dalším šetřením případu se 

bude nyní zabývat příslušný správní orgán. Za přestupek proti občanskému soužití jim 

hrozí pokuta až 20 tisíc korun," zmínila Věra Školková. 

 

  

https://www.jcted.cz/pricinou-potycky-bylo-zebrani-roli-sehral-i-alkohol/
https://www.jcted.cz/pricinou-potycky-bylo-zebrani-roli-sehral-i-alkohol/
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Pondělí, 28. prosince 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES, iDNES.cz (odkaz), iRegiony (odkaz) 

Rubrika: České Budějovice 

Autor: Jakub Bartoš 

___________________________________________________________________________ 

V ulicích Českých Budějovic bude během silvestrovské noci víc 

strážníků 
 
Nejen obyvatelé Jihočeského kraje letos nebudou slavit příchod nového roku v 

ulicích svých měst. Důvodem je zákaz vycházení, na který budou dohlížet strážníci 

i státní policie. Hlídky posílí v Českých Budějovicích, jinde to není nutné, nebo 

chybí personál kvůli koronaviru. 

Podle mluvčí jihočeských policistů Lenky Krausové se chystá pouze mírné posílení 

hlídek především v centrech větších měst a jejich okolí ve spolupráci se strážníky. 

„Policie v režimu běžných hlídek kontroluje dodržování všech opatření, a to bude platit 

i v průběhu Silvestra. S předstihem apelujeme na občany, aby příchod nového roku 

oslavili v kruhu rodiny a především dodrželi platný zákaz vycházení po 21. hodině a 

zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti,“ vzkázala Krausová. 

Na místě mohou hříšníci dostat pokutu až 10 tisíc 

V ulicích Českých Budějovic ale více strážníků bude. „Na silvestrovskou noc posílíme 

hlídky městské policie o sedm členů, celkem jich tak bude přibližně dvacet. Budou 

kontrolovat dodržování všech platných krizových opatření, to znamená včetně zákazu 

volného pohybu osob,“ vysvětlila mluvčí Věra Školková. 

I na Silvestra se v Česku kromě jiného nesmí vycházet od 21. do 5. hodiny ranní. Platí i 

zákaz setkávání na veřejně přístupných místech v počtu vyšším než dvě osoby. 

„Za nedodržení omezení vyplývajícího z krizového opatření v době nouzového stavu 

hrozí podle zákona pokuta na místě do 10 tisíc korun,“ upozornila Školková s tím, že 

příslušný správní orgán může uložit peněžní trest až do výše 20 tisíc korun. 

Budějovičtí strážníci se při práci zřejmě setkají i s odpalováním pyrotechniky. Její 

používání je totiž podle městské policie ve dnech 31. prosince a 1. ledna povoleno. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/srnec-zamotny-provazy-policie-straznici-budejovice-zachrana.A201202_100516_budejovice-zpravy_mrl#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/srnec-zamotny-provazy-policie-straznici-budejovice-zachrana.A201202_100516_budejovice-zpravy_mrl#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
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„Můžeme předpokládat, že lidé tuto možnost využijí a budou odpalovat rachejtle i z 

oken nebo balkonů svého bydliště,“ poznamenala Školková. 

Uplynulé dny byly klidné, ulice jsou prázdné 

V dalších městech kraje výraznější posilování hlídek strážníků nechystají. Například v 

Táboře toho ani nejsou schopni kvůli onemocnění covid-19. „Bohužel nás koronavirus 

ochromil. Lidé ale zatím platná nařízení dodržují. V ulicích budeme mít na Silvestra dvě 

hlídky,“ sdělil mluvčí táborských strážníků Pavel Šimek. 

Na podrobnější dozor nemá dostatek personálu ani krumlovská městská policie. 

„Zároveň nepředpokládáme, že by to bylo potřeba. Uplynulé dny byly klidné. Po deváté 

hodině večerní jsou ulice prázdné,“ informoval velitel Jan Šítal. I tam tak budou na 

Silvestra večer v ulicích dvě hlídky. 

Stejná situace je ve Strakonicích. „Městská policie pro silvestrovský den a noc 

neposiluje,“ zhodnotila mluvčí Jaroslava Krejčová. 
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Pondělí, 28. prosince 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Se zákazem řízení a bez dokladů usedli za volant v minulých dnech 

v jihočeské metropoli dva muži. 
 

Dva neukázněné řidiče přistihli českobudějovičtí strážníci. Přestupků se nakonec 

bude řešit daleko více, než jen neoprávněná jízda motorovým vozidlem. 

Ve středu 23. prosince v půl jedné ráno prováděla hlídka českobudějovické městské 

policie běžnou kontrolní činnost na sídlišti Máj. Podle tiskové mluvčí městské policie 

Věry Školkové u benzinové čerpací stanice v ulici Milady Horákové strážníci spatřili 

zaparkované vozidlo zn. BMW, ve kterém seděli dva muži. "Strážníci se dvojici rozhodli 

upozornit na zákaz volného pohybu osob. Když osazenstvo vozidla vyzvali k předložení 

prokázání totožnosti, muž sedící za volantem nebyl schopen předložit žádné osobní 

doklady. Strážníkům přitom sdělil, že vozidlo neřídil, a tak žádné doklady nepotřeboval. 

Dle jeho slov se chystal pěšky i odejít. Strážníci oba muže poučili o platném krizovém 

opatření a přestupek vyřešili na místě domluvou. Muži se vydali zakoupit 

si potraviny v prodejně čerpací stanice a poté přislíbili návrat domů. Tím však případ 

neskončil," uvedla Věra Školková 

O deset minut později byli operátorem městského kamerového systému spatřeni 

dotyční muži, jak nasedají do vozidla a odjíždějí směrem do Větrné ulice. "Na místo 

mezitím zamířila hlídka městské policie. Strážníci vozidlo vzápětí dostihli a snažili se ho 

zastavit za použití výstražného akustického znamení na služebním vozidle. Za volantem 

vozidla spatřili jedenatřicetiletého muže z Českých Budějovic, kterého kontrolovali 

u benzinové čerpací stanice. Jak strážníci mezitím zjistili, řidiči byl uložen zákaz řízení 

všech motorových vozidel," popsala další dění Věra Školková. 

Muž však stále nereagoval na výzvu zastavení a rychlostí přesahující 140 km/hod. 

ujížděl ulicí Branišovská. Poté ujížděl přilehlými ulicemi a zpět přes Branišovskou ulici 

až do Větrné. Strážníci na místě nalezli opuštěné vozidlo. Celý případ okamžitě předali 

do rukou přivolané hlídky Policie ČR. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicke-strazniky-zamestnali-neukazneni-ridici-jeden-ujizdel-20201228.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovicke-strazniky-zamestnali-neukazneni-ridici-jeden-ujizdel-20201228.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94950&idc=8408666&ids=4024&idp=93334&url=http%3A%2F%2Fwww.bylinkyletna.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=8408666&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky
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Strážníci řešili i další případ neukázněného řidiče. Několikanásobný dopravní přestupek 

řidiče osobního vozidla zn. Ford v centru města prozradil v sobotu 26. prosince 

2020 odpoledne řidiče, který za volant nesměl vůbec usednout. Strážníkům se snažil 

vymluvit, že si řidičský průkaz zapomněl v jiném vozidle. Pravda však vyšla vzápětí 

najevo. Neřidič skončil v rukou policistů. 

V sobotu 26. prosince v pět hodin odpoledne projížděla hlídka městské policie ulicí Na 

Sadech, když spatřila vozidlo zn. Ford vyjíždějící z Krajinské ulice. Jeho řidič přitom 

nerespektoval podle Věry Školkové několik dopravních značek a odbočil směrem na 

Husovu třídu. "Strážníci vozidlo vzápětí zastavili. Když však muže za volantem vyzvali 

k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla, žádných se nedočkali. 

Muž se snažil strážníky přesvědčit, že si řidičský průkaz zapomněl v jiném vozidle. 

Strážníci však kontrolou řidiče v registru zjistili jinou skutečnost. Muž řidičský průkaz 

v současné době ani nevlastnil. Byl mu totiž odebrán v důsledku uloženého trestu 

spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel," uvedla Věra Školková. Celý případ si 

převzali k dalšímu šetření přivolaní policisté. Sedmapadesátiletého muže 

z Českobudějovicka nyní čeká obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí 

a vykázání. 

Pondělí, 28. prosince 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Jitka Davidová 

___________________________________________________________________________ 

Na Silvestra strážníci v Budějovicích posílí hlídky 
 

Od neděle 27. prosince platí pro Česko pátý epidemický stupeň PES. Znamená to 

zákaz vycházení po 21. hodině. 

Hlídky budou kontrolovat zákaz vycházení podle slov mluvčí českobudějovických 

strážníků Věry Školkové od neděle. "Ale navyšovat je nebudeme. Akorát máme posílené 

hlídky na Silvestra s tím, že se budou kontrolovat platná krizová opatření," řekla k 27. 

prosinci. 

Policejní mluvčí Milan Bajcura uvedl, že policisté budou kontrolovat, zda lidé po 

21. hodině nevycházejí, ať je mimořádný den, nebo není. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94100&idc=8408666&ids=1804&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/na-silvestra-straznici-v-budejovicich-posili-hlidky-20201228.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/na-silvestra-straznici-v-budejovicich-posili-hlidky-20201228.html

