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Muž dal svou plnoletost najevo vandalstvím 
pondělí, 11. února 2019, 12:30 

Osmnáctiletý muž z Českých Budějovic vyrazil v pondělí brzo ráno do ulic jihočeské metropole 

s barevným sprejem v ruce. Na fasádách domů v centru města se pak podepsal rozsáhlými 

nápisy. V Jeronýmově ulici však zachytila jeho počínání městská kamera. Díky okamžitému 

zásahu strážníků mladého muže trest nemine. „Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské 

policie. Strážníci muže zastihli nedaleko, ten se však s nimi nehodlal zaobírat. Na jejich zákonné 

výzvy, aby se zastavil, nereagoval a snažil se rychle odejít. Když ho strážníci zastavili, předstíral, 

že důvod jejich zásahu je mu záhadou. Přitom se strážníky snažil přesvědčit o tom, že s nápisy 

na zdech domů nemá nic společného. Jeho tvrzení však vyvrátily důkazy, které se u něj o pár 

minut později nalezly. Na jeho oděvu i rukou totiž zůstaly stopy po modré barvě, která 

odpovídala vytvořenému nápisu na zdi domu. Když muž vyprázdnil své kapsy, podle očekávání 

strážníků se kromě osobních věcí ukázaly dva lihové fixy a sprej modré barvy. Jak strážníci 

vzápětí zjistili, stejnou barvou byly posprejovány fasády, vstupní dveře i vrata několika objektů 

nejen v Jeronýmově ulici,“ popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková. Mladého muže nyní 

čeká obvinění z přečinu poškození cizí věci.  

 

Úterý, 12. února 2019 

Zdroj: Právo, str. 9 

Autor: kal 

Sprejer škodil v centru města  
Osmnáctiletého mladíka, který sprejoval fasády domů v centru Českých Budějovic, chytili v 

pondělí brzy ráno městští strážníci. Sprejer, který se maskoval kapucí na hlavě, poničil svými 

výtvory několik domů především v Jeronýmově ulici. 

"V pondělí krátce po půl jedné ráno spatřil operátor městského kamerového systému muže, 

který sprejoval na fasádu jednoho z domů. Na místo okamžitě vyjeli strážníci a muže nedaleko 

zastihli. On ale na jejich zákonné výzvy, aby zastavil, nereagoval a snažil se rychle odejít," 

uvedla Věra Školková, mluvčí českobudějovické městské policie. Hlídka mladého sprejera 

zastavila a ten strážníkům tvrdil, že s nápisy na zdech domů nemá nic společného. 

"Jeho tvrzení však vyvrátily důkazy, které se u něj o pár minut později nalezly. Na jeho oděvu 

i rukou totiž zůstaly stopy po modré barvě, která odpovídala vytvořenému nápisu na zdi 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22769-muz-dal-svou-plnoletost-najevo-vandalstvim.html?utm_source=copy


 

  

ŠTÝFAL DAVID 2 

 

MONITORING TISKU - 7. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

domu," dodala Školková. Z kapes nakonec mladík vyndal nejen sprej modré barvy, ale i dva 

lihové fixy. Sprejera si k výslechu převezla Policie České republiky a za přečin poškození cizí 

věci ho čeká nemalá pokuta. 

 

Čtvrtek, 14. února 2019 

Zdroj: Právo, str. 12 

Autor: kal 

Večírek skončil rvačkou  
Potyčku mezi studenty museli včera ráno uklidňovat strážníci českobudějovické městské 

policie. Maturanti, kteří se z plesu přesunuli do baru v ulici Karla IV., závěr večírku nezvládli. 

Před barem se poprali a jeden z mladíků skončil se zraněním v nemocnici. 

"Při strkanici měli navíc aktéři potyčky několikrát narazit do osobního automobilu taxikáře a 

poškodit ho," uvedl mluvčí českobudějovické policie David Štýfal. Podle svědků celý incident 

vyvolal právě mladík, kterého záchranáři museli převézt k dalšímu ošetření do 

českobudějovické nemocnice. 

  

Čtvrtek, 14. února 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

VIDEO: Policie řeší potyčku revizorů s cestujícími. Celý incident natočili 

svědci na video 
 čtvrtek, 14. února 2019, 08:49, aktualizováno 14. února 2019, 18:02 

Alkohol a jízda načerno. To jsou s největší pravděpodobností dva hlavní spouštěče středeční 

potyčky mezi revizory budějckého dopravního podniku a skupinkou podnapilých cestujících. 

Celou situaci zachytil další pasažér na video. Incident řeší policie. K potyčce mělo dojít ve 

středu před 8 hodinou ráno na lince číslo 5. Revizoři podle mluvčího dopravního podniku 

Viktora Lavičky chtěli pokutovat cestujícího, který jel bez platného jízdního dokladu. „Naši 

revizoři byli při běžné kontrole napadeni skupinkou viditelně podnapilých lidí, protože chtěli 

pokutovat jednoho z nich, který jel bez platného jízdního dokladu,“ uvedl. Na místo byla 

přivolána jak městská, tak i státní policie. Cestující se totiž začali chovat velmi agresivně. „Naši 

pracovníci přepravní kontroly museli po potyčce vyhledat lékařskou pomoc a došlo i k 

poškození oblečení a rozbití mobilního telefonu,“ doplnil Lavička. Mluvčí dopravního podniku 

dnes v podvečer doplnil, že oba revizoři museli nastoupit do pracovní neschopnosti. „Měli 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22831-mladici-prevraceli-v-centru-budejc-popelnice-po-prijezdu-strazniku-se-omlouvali.html
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poraněné ruce, ramena a další pohmožděniny,“ řekl. Policie nyní celý případ proštěřuje jako 

přestupek. „Případem se zabýváme, ale zatím k němu nebudeme sdělovat žádné podrobnosti, 

protože v něm figuruje více osob,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner. Vyšetřování incidentu 

by mělo vysvětlit všechny okolnosti, které „rvačce“ předcházely. Navíc by měly i určit, jestli šlo 

ze strany revizorů jen o sebeobranu a jejich jednání bylo v pořádku. 

  

Čtvrtek, 14. února 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Muž neunesl rozchod s přítelkyní, prokopl dveře radnice 
čtvrtek, 14. února 2019, 16:09 

Strážníci městské policie vyjížděli včera krátce po desáté hodině večer na náměstí Přemysla 

Otakara II. Důvodem jejich výjezdu byl muž, který se pokoušel zničit sluchátko veřejného 

telefonního automatu. Tím jeho řádění neskončilo. „Ukázalo se, že telefonní sluchátko muž 

přeprat nedokázal a nevznikla žádná škoda. Agrese však v muži zůstala uvězněna. Jako svůj 

další cíl si vybral nedaleké vstupní dveře radnice. Rozběhl se a prokopl je ve spodní části. 

Důvodem, proč mladý muž dveře poškodil, měl být vztek, protože se rozešel se svou 

přítelkyní,“ popsal tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. Na místo byla přivolaná policie, která 

si případ převzala k dalšímu šetření. 

  

Pátek, 15. února 2019 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 13 

Autor: Lukáš Marek 

Bitka revizorů se studenty  
V českobudějovické MHD revizoři každoročně odhalí na 14 tisíc pasažérů bez jízdenky. Čas od 

času se však kontrola vyhrotí, jako ta středeční na trolejbusové lince číslo 5, která skončila 

potyčkou se studenty. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE Bude to tvrzení proti tvrzení, určitě padne spousta slov. K dispozici jsou 

ovšem i video a zvukové nahrávky a také dost svědků. Vše dohromady by mělo přispět k 

vysvětlení, kdo je hlavním strůjcem a viníkem konfliktu, při kterém se do sebe ve středu ráno 

pustili revizoři a studenti vracející se z maturitního plesu v Českých Budějovicích. Významnou 

roli hrál v potyčce i alkohol. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22813-muz-neunesl-rozchod-s-pritelkyni-prokopl-dvere-radnice.html?utm_source=copy
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Jedna strana tvrdí, že tito cestující byli velice agresivní, druhá říká, že nikoli a reakce revizorů 

nebyla adekvátní a neměli právo například klečet na jednom z mladých mužů, který u sebe 

neměl jízdenku. "Událost řešíme jako přestupek," sdělil stručně jihočeský policejní mluvčí Jiří 

Matzner s tím, že další podrobnosti bude možné oznámit až po prozkoumání důkazních 

materiálů a vyslechnutí svědků. 

Podobné incidenty nejsou v budějovické MHD až tak výjimečné. "Vloni jsme řešili čtyři případy, 

kdy došlo k fyzickému napadaní revizorů, v roce 2017 jich bylo pět," spočítal Viktor Lavička, 

mluvčí Dopravního podniku města České Budějovice. 

MF DNES získala videonahrávku, na níž je zachycená část vyhroceného konfliktu. Tři revizoři 

se dostali do bitky s podnapilými lidmi. Vše začalo uvnitř trolejbusu na lince číslo 5 směrem od 

centra. Revizoři chtěli zahájit běžnou kontrolu, ale jeden ze skupinky studentů u sebe neměl 

jízdenku, čímž se situace ve voze vyhrotila a vyvrcholila na zastávce Skuherského po osmé 

hodině ranní. 

"Naši revizoři chtěli pokutovat jednoho z nich, který jel bez platného jízdního dokladu. K 

incidentu byla přivolána jak městská, tak i státní policie, protože cestující se začali chovat velice 

agresivně," reagoval Viktor Lavička. Doplnil, že pracovníci přepravní kontroly museli následně 

vyhledat lékařskou pomoc a měli i poškozené oblečení a rozbitý mobilní telefon. Dva jsou v 

pracovní neschopnosti. 

Z videa je patrné, že ani mladíci, kteří se do potyčky zapojili, nemuseli zůstat bez šrámů. Je na 

něm vidět, jak jednoho z nich revizor zpacifikoval a zaklekl. Další dvojice se mezi sebou 

pošťuchovala a do strkanice se zapojili ještě další. Ránu dostala i jedna z dívek, která se do 

konfliktu také zapojila. 

MF DNES získala výpověď jedné z cestujících. "Jeden kluk, kterého kontrolovali, neměl lístek. 

Byl opilý, ale nebyl vulgární ani agresivní. Odmítal vystoupit, protože chtěl domů. Revizoři ho 

několikrát vyzývali, že ho vylučují z dopravy. Sám se pak zvedl a vystoupil, bez agresivního 

chování. Vtom se na něj ale seběhli tři revizoři a dávali mu ruce za záda," popsala. 

Mladík se začal bránit, a tak podle ní revizoři přitvrdili a přimáčkli ho na lavičku, kde na něm 

jeden z nich klečel. "To se nelíbilo dvěma slečnám a klukovi, tak vylezli ven a začali řvát, ať ho 

nechají být, že kvůli tomu, že nemá lístek, ho nemůžou takto omezovat na svobodě," řekla 

dále. Tento průběh už je vidět i z nahrávky. Padaly nadávky a všichni se postrkovali a došlo i 

na několik úderů. Pak už dorazila policie a situace se zklidnila. 

Na ní bude nyní vyhodnotit, nakolik byl zásah pracovníků přepravní kontroly adekvátní. 

Problém mohou mít, protože nemají oporu v tom, aby mohli cestujícího násilím zadržovat na 

místě. Stejně tak budou posuzovat, jak moc zapříčinili vyhrocení incidentu cestující, kteří se do 

něj zapojili. 

Problematiku částečně řeší občanský zákoník, paragraf 14 Svépomoc, na který dopravní 

podnik upozorňuje na svých webových stránkách, kde se věnuje přepravní kontrole. "Každý si 

může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li 



 

  

ŠTÝFAL DAVID 5 

 

MONITORING TISKU - 7. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě," píše se v zákoně. Přiměřenost bude nutné 

posoudit v přestupkovém řízení. "Řešit některé situace je opravdu hodně složité, obzvlášť, 

když je v tom alkohol. Ale u toho případu jsem nebyl, tak k tomu více říct nemohu," reagoval 

jeden z revizorů. 

V českobudějovické MHD se jich aktuálně pohybuje třináct. Ročně při kontrolách zachytí 15 

tisíc pasažérů bez jízdního dokladu. Vloni jich bylo zhruba o tisíc méně. "Často jsou to známé 

tváře, které rovnou předkládají občanský průkaz a takzvaně načerno jezdí stále," zmínil 

Lavička. 

Pokud se stane, že někdo zapomene platný kupon doma a do dvou týdnů se přihlásí na 

dopravním podniku, zaplatí jen 30 korun jako manipulační poplatek. Cestující, který žádnou 

jízdenku nemá, platí pokutu 600 korun, když zaplatí do 15 dnů. Pak už to dělá 1 500 korun. A 

když nezaplatí ani poté, dopravní podnik pohledávku za několik měsíců prodává firmě, která ji 

pak vymáhá, a tím pro něj případ končí. 

video z potyčky najdete na budejovice.idnes.cz 

 

13 revizorů kontroluje cestující v českobudějovické městské hromadné dopravě. 

  

fyzické potyčky se vloni odehrály mezi revizory a cestujícími. O rok dříve pět. 4 

 

Pátek, 15. února 2019 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: Lukáš Marek 

VIDEO: Opilí maturanti se po plese poprali s revizory MHD, některé 

zranili 
14. února 2019  9:17,  aktualizováno  9:17  

Maturitní ples v Českých Budějovicích skončil ve středu pro skupinu studentů potyčkou s 

revizory městské hromadné dopravy. Ti museli po incidentu na ošetření. U roztržky zasahovali 

strážníci i policisté, kteří se nyní případem zabývají.  

MF DNES získala videonahrávku, na které je část vyhroceného konfliktu zachycená. Do potyčky 

se podle Dopravního podniku města České Budějovice dostali ve středu ráno tři revizoři se 

skupinkou podnapilých lidí.  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/revizori-ceske-budejovice-napadeni-utok-opili-studenti-straznici.A190214_085114_budejovice-zpravy_khr
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Vše začalo uvnitř trolejbusu na lince číslo 5 směrem od centra. Revizoři chtěli zahájit běžnou 

kontrolu, ale jeden ze skupinky studentů u sebe neměl jízdenku, čímž se situace ve voze 

vyhrotila.  

„Naši revizoři chtěli pokutovat jednoho z nich, který jel bez platného jízdního dokladu. K 

incidentu byla přivolána jak městská, tak i státní policie, protože cestující se začali chovat velice 

agresivně,“ reagoval mluvčí dopravního podniku Viktor Lavička.  

Doplnil, že pracovníci přepravní kontroly museli následně vyhledat lékařskou pomoc a měli i 

poškozené oblečení a rozbitý mobilní telefon.  

Z videa je patrné, že ani mladíci, kteří se do potyčky zapojili, nemuseli zůstat bez šrámů. Je na 

něm vidět, jak jednoho z nich revizor zpacifikoval. Další dvojice se mezi sebou pošťuchuje a do 

konfliktu se zapojili ještě další.  

„Událost nyní řešíme jako přestupek,“ sdělil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.  

Před tím se někteří z účastníků plesu prali před barem 

V případu hrál svou roli i alkohol. Podle informací MF DNES mířila skupinka podnapilých 

cestujících domů po maturitním plese a následném večírku, který trval do ranních hodin.  

Výpovědi účastníků incidentu, svědků, ale i nahrávky a další záznamy by měly v nejbližší době 

osvětlit, co přesně bitce předcházelo. Zároveň by měly pomoci určit, nakolik byl venkovní 

zásah revizorů adekvátní a zda byl pouze sebeobranou.  

Ještě o něco dříve se podle informací MF DNES někteří z účastníků plesu zapojili do jiné 

potyčky v centru před jedním z barů v ulici Karla IV. Výsledkem byl zraněný mladík a poškozené 

vozidlo taxi. I tam zasahovali strážníci, kteří případ předali policii.  

Pátek, 15. února 2019 

Zdroj: Právo, str. 9 

Autor: kal 

Prokopl dveře radnice  
Rozchod s přítelkyní neunesl mladý muž z krajského města, který prokopl dveře 

českobudějovické radnice na náměstí Přemysla Otakara II. Ještě než si vybil vztek na radničních 

dveřích, snažil se poničit veřejný telefonní automat. Toho si na kamerovém systému všiml 

strážník městské policie a vyslal na místo hlídku. "Přeprat telefonní sluchátko se nakonec 

mladíkovi nepodařilo, a tak se rozběhl a prokopl dveře radnice," uvedl David Štýfal, mluvčí 

městské policie. Strážníci mladíka na místě uklidnili a poničený majetek bude muset zaplatit. 

 

  



 

  

ŠTÝFAL DAVID 7 

 

MONITORING TISKU - 7. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Pátek, 15. února 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 2 

Autor: ks 

Rozchod odnesly dveře radnice  
České Budějovice – Vypořádat se s rozchodem s přítelkyní nezvládl mladý muž. 

Jak uvedl David Štýfal, mluvčí českobudějovických městských strážníků, ve středu po desáté 

hodině večer vyjížděla hlídka na českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. ke dvojici 

mužů, z nichž jeden se pokoušel poškodit sluchátko veřejného telefonního automatu. To ale 

mladý muž přeprat nedokázal, a tak si jako další svůj cíl vybral dveře radnice. "Tady se mladý 

muž rozběhl a prokopl dveře ve spodní části," přibližoval celou situaci David Štýfal. Dodal, že 

důvodem, proč měl mladý muž dveře poškodit, byl vztek, protože se rozešel se svou přítelkyní. 

"Hlídka si tak na místo přivolala Policii České republiky, která si událost převzala k dalšímu 

šetření," dodal 

 

Sobota, 16. února 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

Dívka měla do školy policejní doprovod 

 

16.2.2019 9:49  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve středu 13. února krátce po deváté hodině ranní prováděl strážník 

městské policie kontrolní činnost v centru města. V Kanovnické ulici spatřil dva mladé muže a 

dívku a také pobíhajícího psa. Podle vyhlášky musí být v těchto místech pes na vodítku, strážník 

proto s dvaadvacetiletým majitelem psa vyřešil přestupek. Větší potíže však čekaly dívku. Jak 

se ukázalo, čtrnáctiletá slečna měla být ve škole.  

 

Strážníkovi tvrdila, že důvodem absence ve škole měla být návštěva její matky v nemocnici, a 

že o úmyslu údajně věděl její otec a souhlasil. Otec však po telefonickém dotazu operačního 

střediska městské policie tvrzení dívky vyvrátil. Strážníci tedy dívku převezli do základní školy, 

kterou navštěvuje a tam ji předali do rukou výchovné poradkyně. 

Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 

magistrátu. 

https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/39946/629754__.jpg?lm=1550306956
https://www.jcted.cz/budejovicko/divka-mela-do-skoly-policejni-doprovod/
https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/39946/629754__.jpg?lm=1550306956
https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/39946/629754__.jpg?lm=1550306956
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Mladíci převraceli v centru Budějc popelnice. Po příjezdu strážníků se 

omlouvali 
 sobota, 16. února 2019, 13:14 

Českobudějovičtí strážníci zasahovali včera večer u kuriózní bitky. Skupina mladíků se v centru 

Budějc rozhodla demonstrovat svoji sílu na popelnicích, které v Klavíkově ulici převracela hlava 

nehlava. Nakonec si výtržníky museli přijet vyzvednout rodiče. Čtyři mladíci ve věku patnácti a 

šestnácti let si v pátek večer vyrazili do centra Budějc. Posilnění alkoholem se rozhodli, že se 

pustí do boje s popelnicemi v Klavíkově ulici. „Na místo se ihned vydala hlídka městské policie, 

která mladíky zastihla nedaleko zmiňované ulice. Výtržníci dlouho nezapírali. Svého činu 

litovali a popelnice postavili zpátky na své místo,“ vysvětlila policejní mluvčí Věra Školková. Při 

orientační dechové zkoušce nadýchal nejmladší z aktérů více než jedno promile alkoholu. 

„Chlapci byli předání do rukou rodičů a případem se bude dále zabývat oddělení sociálně 

právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu,“ doplnila Školková. 

  
 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22831-mladici-prevraceli-v-centru-budejc-popelnice-po-prijezdu-strazniku-se-omlouvali.html

