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Agresivní Táborák řádil u budějovického nádraží i v nemocnici  
3.2.2020 16:12  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 31. ledna krátce před osmou večer přijalo operační středisko městské 

policie oznámení o opilém muži před budějovickým nádražím. Muž se snažil vyvolat konflikt s 

náhodnými kolemjdoucími.  

Při příjezdu strážníků muž ležel na zemi a měl viditelné poranění hlavy. Naštěstí byl při vědomí a 

s hlídkou komunikoval. Podle oznamovatele byl před příjezdem strážníků agresivní a pokusil se vyvolat 

několik konfliktů. K žádné potyčce však nedošlo. Nedokázal totiž udržet rovnováhu. Při jednom z pádů 

a pokusů znovu vstát se udeřil do hlavy a zůstal ležet. 

Hlídka sedmapadesátiletému muži z Tábora poskytla první pomoc a na místo přivolala záchranku, která 

ho za asistence strážníků převezla do českobudějovické nemocnice. Vše nasvědčovalo tomu, že 

samotné ošetření proběhne v klidu, jenomže podnapilý muž byl zakrátko znovu v ráži. Začal být opět 

agresivní a svou zlobu nasměroval proti ošetřujícímu lékaři. Strážníci zasáhli včas. Použili donucovací 

prostředky a nasadili muži služební pouta. Lékař poté rozhodl o umístění výtečníka na protialkoholní 

záchytnou stanici, kam byl po ošetření převezen. Nadýchal 2,59 promile. 

Další dějství se bude odehrávat u přestupkového orgánu, kde muži hrozí pokuta až 10 tisíc korun.  

 

Pondělí, 3. února 2020 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

Opilý muž ohrožoval na nádraží kolemjdoucí. Na záchytku ho převezli v 

poutech 
Konec pracovního týdne neskončil dobře pro sedmapadesátiletého muže, který se před vlakovým 

nádražím snažil vyvolat několik konfliktů. Při jednom z pokusů upadl na zem a poranil si hlavu. Po 

převozu do nemocnice v agresivním chování pokračoval a napadl i ošetřujícího lékaře. Vzhledem k 

tomu, že zraněný muž nadýchal skoro tři promile, převezli ho přivolaní strážníci na záchytku v poutech. 

Hlídka městské policie vyjížděla na oznámení o podnapilém muži, který se chová agresivně, v pátek 

před osmou hodinou večer. Po příjezdu k vlakovému nádraží našli strážníci muže na zemi se zraněnou 

hlavou. „Dle oznamovatele byl před příjezdem strážníků agresivní a pokusil se vyvolat několik konfliktů. 

K žádné potyčce však nedošlo. Nedokázal totiž udržet rovnováhu a vlastní nohy mu byly překážkou. Při 

jednom z pádů a pokusů znovu vstát se udeřil do hlavy a zůstal ležet,“ uvedl mluvčí strážníků David 

Štýfal. 

https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/47263/749140__.jpg?lm=1580742725
https://www.jcted.cz/budejovicko/agresivni-taborak-radil-u-budejovickeho-nadrazi-i-v-nemocnici/
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26415-opily-muz-ohrozoval-na-nadrazi-kolemjdouci-na-zachytku-ho-prevezli-v-poutech.html
https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/47263/749140__.jpg?lm=1580742725
https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/47263/749140__.jpg?lm=1580742725
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Hlídka zraněnému poskytla první pomoc a přivolala mu sanitku, která ho převezla do budějcké 

nemocnice. Tam ale muž pokračoval v agresivním chování a pokusil se napadnout lékaře, který ho 

ošetřoval. Zakročit proto museli strážníci.  

„Proti muži použili donucovací prostředky a nasadili mu služební pouta. Lékař poté rozhodl o umístění 

muže na protialkoholní záchytnou stanici, kam byl po ošetření převezen," dodal Štýfal. Muž totiž 

nadýchal téměř 2,6 promile. 

Sedmapadesátiletý agresor je podezřelý ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku a hrozí mu 

pokuta až 10 tisíc korun. 

 

Čtvrtek, 6. února 2020 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Klára Skálová 

Boural na koloběžce. V krvi měl přes jedno promile 
6.2.2020  

Ve středu 5. února krátce před jedenáctou hodinou večer spatřil operátor budějovického městského 

kamerového systému muže na elektrické koloběžce, který jel Krajinskou ulicí. V úseku u Mlýnské stoky 

najel na příčný práh, upadl, uhodil se do hlavy a zůstal nehybně ležet.  

Na místo tak byla dle slov Davida Štýfala, mluvčího českobudějovické městské policie, neprodleně 

vyslána hlídka městské policie a svědky události byla přivolána posádka zdravotnické záchranné služby 

(ZZS). 

"Strážníci zjistili, že zraněný koloběžkář sice dýchal, ale nebyl při vědomí. Strážníci tak poskytli 

zraněnému muži první pomoc a do příjezdu záchranářů monitorovali jeho základní životní funkce," 

uvedl David Štýfal s tím, že ještě před příjezdem záchranářů začal muž se strážníky komunikovat, ale 

byl zcela dezorientovaný a nepamatoval si, co se stalo. 

Současně s tím dodal, že se následně ukázalo, že byl zraněný muž pod vlivem alkoholu. Orientační 

dechová zkouška u něj totiž vyšla s pozitivním výsledkem. Muž nadýchal 1,53 promile, při opakované 

zkoušce 1,47 promile. Muž byl převezen posádkou ZZS do nemocnice k dalšímu ošetření. Událost si 

převzala Policie ČR jako dopravní nehodu k dalšímu šetření. 

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/boural-na-kolobezce-v-krvi-mel-pres-jedno-promile-20200206.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7202658&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93964&idc=7202658&ids=1815&idp=91795&url=http%3A%2F%2Fwww.philips.cz%2Fvize%20
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Muž upadl z koloběžky na hlavu 
7.2.2020 7:14  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve středu 5. února v krátce před jedenáctou hodinou večer spatřil operátor 

městského kamerového systému muže na elektrické koloběžce, který jel Krajinskou ulicí. V úseku u 

Mlýnské stoky najel na příčný práh, upadl, uhodil se do hlavy a zůstal nehybně ležet. 

Na místo hned vyjela hlídka městské policie, mezitím už svědci události přivolali záchranku. Strážníci 

zjistili, že zraněný koloběžkář sice dýchal, ale nebyl při vědomí. Poskytli mu první pomoc a do příjezdu 

záchranářů monitorovali jeho základní životní funkce. Ještě před příjezdem záchranářů muž začal se 

strážníky komunikovat, ale byl zcela dezorientovaný a nepamatoval si, co se stalo. 

Ukázalo se, že svou roli sehrál alkohol. Orientační dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem. Muž 

nadýchal 1,53 promile, při opakované zkoušce 1,47 promile. Zraněného odvezla záchranka do 

nemocnice, policie událost vyšetřuje jako dopravní nehodu.  

 

Pátek, 7. února 2020 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Opilý muž boural na koloběžce, zůstal ležet v bezvědomí 
Strážníci městské policie vyjížděli ve středu k muži, který se posilněný alkoholem vydal na elektrické 

koloběžce Krajinskou ulicí. U Mlýnské stoky ale najel na příčný práh a zůstal ležet na zemi. Hlídka, která 

na místo dorazila zjistila, že muž sice dýchá, ale není při vědomí. Orientační dechová zkouška u něj 

potvrdila téměř dvě promile.  

Ránou do hlavy a bezvědomím skončila středeční jízda opilého muže u Mlýnské stoky. Po příjezdu 

strážníků byl muž v bezvědomí. Poskytli mu proto první pomoc a do příjezdu záchranářů monitorovali 

jeho základní životní funkce. 

„Ještě před příjezdem záchranářů muž začal se strážníky komunikovat, ale byl zcela dezorientovaný a 

nepamatoval si, co se stalo. Orientační dechová zkouška vyšla s pozitivním výsledkem. Muž nadýchal 

1,53 promile, při opakované zkoušce 1,47 promile,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. Událost 

si k dalšímu šetření převzala policie. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/muz-upadl-z-kolobezky-na-hlavu/
https://budejcka.drbna.cz/krimi/26452-opily-muz-boural-na-kolobezce-zustal-lezet-v-bezvedomi.html
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Autor: Adéla Cinklová 

Cizinec usnul na chodníku a podchlazený skončil v nemocnici. 

Nadýchal téměř čtyři promile 
Krušnou noc za sebou má cizinec, který se opil a usnul na chodníku v Suchém Vrbném. Muž byl sice při 

vědomí, ale nebyl schopen ani chodit. Lékař proto rozhodl o jeho převozu do českobudějovické 

nemocnice. Osmatřicetiletý cizinec nadýchal po několika marných pokusech 3,95 promile. 

Strážníci městské policie se za spícím cizincem vydali krátce po půlnoci ze středy na čtvrtek. „Muž byl 

sice při vědomí, ale nebyl schopen samostatné chůze. Lékař později rozhodl o převozu muže do 

českobudějovické nemocnice z důvodu možného podchlazení,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David 

Štýfal.  

Tam byl osmatřicetiletý cizinec podroben orientační dechové zkoušce na alkohol. Po několika marných 

pokusech se jedna zkouška povedla. Přístroj na měření alkoholu v dechu ukázal hodnotu 3,95 promile. 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/26457-cizinec-usnul-na-chodniku-a-podchlazeny-skoncil-v-nemocnici-nadychal-temer-ctyri-promile.html

