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___________________________________________________________________________ 

Na cyklostezce bez roušky? Dodržování pravidel budou kontrolovat 

strážníci. Lidem hrozí pokuta 

S postupným uvolňováním vládních nařízení souvisejících s koronavirem začínají lidé 
zanedbávat doporoučení, která jsou ale stále v platnosti. Největším „prohřeškem“ 
posledních dní bývá absence ochranných pomůcek na cyklostezkách. Lidé totiž nemusí 
roušky nosit jen za dodržení určitých pravidel. 

Od 19. března musí lidé kvůli šířící se nákaze COVID-19 nosit venku zakrytá ústa a nos rouškou, 
respirátorem nebo jinou ochrannou pomůckou. Od 6. dubna bylo vládní nařízení zmírněno a 
lidé, kteří se vydají ven za sportem, roušku za dodržení určitých pravidel nosit nemusí. 

Někteří si nařízení přebrali po svém a například oblíbená cyklostezka z Budějc na Hlubokou se 
v posledních dnech hemžila lidmi bez roušek. Podle policie jde ale o porušování vládních 
nařízení. 

Na sportovištích by totiž měli být lidé oddělení fyzickou překážkou, tedy stěnou nebo plotem, 
a měli by také udržovat dvoumetrové rozestupy. „Na frekventované cyklostezce není možné 
od sebe udržovat vzdálenost alespoň dva metry. Sportující jsou v podobných případech 
povinni roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest užívat,“ vysvětlila mluvčí 
strážníků Věra Školková. 

Pokuta až 20 tisíc korun 

Dodržování pravidel teď budou kontrolovat městští strážníci. „Z vlastního pozorování či z 
četných podnětů občanů víme, že k takovému nezodpovědnému chování dochází. Proto jsem 
pověřil městskou policii, aby se ještě více zaměřila na kontrolu osob na těchto stezkách,“ uvedl 
primátor Jiří Svoboda. 

Policie může absenci ochranných pomůcek řešit poskytnutím roušky, upozorněním, ale i 
pokutou. „Za porušení povinnosti strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených 
v době krizového stavu hrozí pokuta až 20 tisíc korun,“ uvedla tisková mluvčí městské policie 
Věra Školková. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/27202-na-cyklostezce-bez-rousky-dodrzovani-pravidel-budou-kontrolovat-straznici-lidem-hrozi-pokuta.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/27202-na-cyklostezce-bez-rousky-dodrzovani-pravidel-budou-kontrolovat-straznici-lidem-hrozi-pokuta.html
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Sobota, 18. dubna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Primátor apeluje na nošení roušek na cyklostezkách 

V době rozvolňování bezpečnostních opatření pokračovalo v pátek 17. dubna 2020 zasedání 
krizového štábu ORP České Budějovice. Vedle vyhodnocení dosud přijatých opatření se 
jednalo také o nových poznatcích. 

„Město stále distribuuje ochranné roušky a dezinfekci organizacím a obcím, které o ně 
požádají. Na radnici stále pokračuje vydávání roušek zdarma občanům. V malém balení pro ně 
připravujeme i dezinfekci. Zabývali jsme se ale například také nepořádkem kolem nákupních 
center, kde se různě povalují použité ochranné rukavice, nebo obnovením úředních hodin 
magistrátu od pondělí 20. dubna,“ sdělil primátor Jiří Svoboda. 

Poměrně složitým úkolem byla organizace přesunu klientů azylového domu v Riegrově ulici. 
„Nebylo to úplně jednoduché. Museli jsme vyřešit spoustu problémů, které se zřízením zázemí 
souvisely. Od zajištění stanů sociálních zařízení, přes dovážku stravy, likvidaci odpadu až po 
snad nejsložitější věc, kterou bylo personální zajištění provozu,“ zhodnotil učiněné kroky 
primátor. Od pátku 17. dubna je tak v prostoru letního kina Háječek v plném provozu 
noclehárna a denní centrum pro osoby bez domova, které nejsou v karanténě a nejeví známky 
nákazy. 

 „Na co bych ale chtěl znovu občany upozornit, je špatné vnímání uvolnění používání roušek 
na sportovištích, resp. na cyklostezkách. Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace vyhrazená 
dopravní značkou pro jízdu na kole. Pravidla silničního provozu povolují užití takové stezky 
například i jezdcům na kolečkových bruslích. Znovu apeluji, aby lidé vydrželi, a i na 
cyklostezkách si nasazovali roušky! Na krizovém štábu jsme tento rozmáhající se nešvar, kdy 
si cyklisté ochranné pomůcky sundávají, hodně diskutovali. Z vlastního pozorování či z četných 
podnětů občanů víme, že k takovému nezodpovědnému chování dochází. Proto jsem pověřil 
městskou policii, aby se ještě více zaměřila na kontrolu osob na těchto stezkách. Ta může, od 
upozornění na povinnost mít roušku přes její poskytnutí hlídkou přímo na místě, přistoupit 
i k pokutování takto přistižené osoby,“ apeluje primátor Jiří Svoboda na veřejnost. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/primator-apeluje-na-noseni-rousek-na-cyklostezkach-20200418.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/primator-apeluje-na-noseni-rousek-na-cyklostezkach-20200418.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94102&idc=7443230&ids=6025&idp=91970&url=http%3A%2F%2Fwww.smocr.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94251&idc=7443230&ids=1066&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss
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Pátek, 14. dubna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Tomáš Přibyl 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci a policisté teď nejvíc řeší roušky a shromažďování 

Strážníci a policisté mají plné ruce práce s kontrolami nošení roušek, volného pohybu lidí a 
zavření některých provozoven. Na některých místech jde nyní o nejčastější přestupky, které 
řeší. Oznámení přitom přichází poměrně často od veřejnosti, což potvrzuje, že jsme národ 
oznamovatelů. 

Policisté a strážníci na jihu Čech zatím nemohou za nenošení roušek rozdávat pokuty přímo na 
místě. Novela, která jim to má umožnit, čeká na projednání Senátem a podpis prezidenta. 
Proto zatím mohou případ vždy maximálně poslat do správního řízení. Tam ale na pachatele 
může čekat až dvacetitisícová pokuta. 

Statistika všech případů nenošení roušky v kraji není k dispozici. Policie ČR řešila od vyhlášení 
stavu nouze desítky případů a dohromady stovky případů řešili i strážníci jednotlivých 
městských policií. Policisté jsou přitom při řešení většinou benevolentnější než strážníci a 
sahají k domluvě. „Ve většině případů policisté řeší toto oznámení domluvou. Některá 
oznámení se ani nepotvrdí, či hříšníci před příjezdem policistů zmizí,“ řekl jihočeský policejní 
mluvčí Jiří Matzner. 

Například ale strážníci ve Strakonicích a Českých Budějovicích řešili případy nenošení roušky 
domluvou jen první týden. Pak začali posílat oznámení do správního řízení. V Budějovicích 
takto oznámili strážníci ke 14. dubnu 38 přestupků. Ve Strakonicích bezmála 60 a to jsou 
zhruba čtyřikrát menší než krajská metropole. Nemocí COVID-19 jsou ale Strakonice zasažené 
více než Budějovice, a proto je tu veřejností a strážníky zřejmě tento problém více řešen. 
„V současné době se nejvíce oznámení od veřejnosti týká právě nenošení roušek nebo 
shlukování,“ řekla k tomu mluvčí strakonických strážníků Jarka Krejčová. V Budějovicích 
strážníci dostali od začátku stavu nouze 131 telefonických oznámení od veřejnosti. Bdělost 
oznamovatelů tak rozhodně není malá. 

O velikonočním prodlouženém víkendu bylo oznámení o porušování epidemiologických 
opatření více. „V době od pátku 10. do pondělí 13. dubna vyjížděly hlídky Městské policie 
České Budějovice na 17 oznámení. Jednalo se především o oznámení na osoby bez ochranných 
prostředků dýchacích cest a shromažďování větších skupin osob na veřejnosti, často spojené 
s konzumací alkoholu u výdejních okének,“ řekla mluvčí českobudějovických strážníků Věra 
Školková. Nakonec do správního řízení ale putovaly jen tři přestupky. Ostatní oznámení se 
nepotvrdila. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-a-policiste-ted-nejvic-resi-rousky-a-shromazdovani-20200414.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-a-policiste-ted-nejvic-resi-rousky-a-shromazdovani-20200414.html
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Ve Strakonicích byl nárůst počtu těchto přestupků o Velikonocích hodně velký. „Během 
velikonočního týdne putovalo ke správnímu orgánu 17 přestupků,“ řekla Jarka Krejčová. To je 
bezmála pětina všech těchto přestupků od vyhlášení stavu nouze ve Strakonicích. 

Policisté a strážníci se přitom potýkají často s výmluvami. „Výmluvy jsou samozřejmě různé - 
někdo sdělí hlídce, že si tu povinnost neuvědomil, zapomněl, ale převážně se omluví a 
ochranný prostředek nasadí. V případě, kdy se s policisty někdo má potřebu v tomto období 
dohadovat a být agresivní, nereagovat na pokyny, policisté samozřejmě přistoupí k řešení 
přestupku oznámením na věcně příslušný správní orgán. Těchto případů však není mnoho, 
nicméně přibývají,“ řekl mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner. Často také lidé roušku mají 
v kapse nebo jen na krku a pak si ji snaží rychle nasadit. 

Kromě toho se také policisté a strážnici musí potýkat s výjimkami. „Za děti odpovídají rodiče, 
neměli jsme s tímto problém. A co se týče ostatních skupin, které mají výjimky, tak například 
lidé s poruchou autistického spektra mohou mít průkaz osoby se zdravotním postižením 
označený symbolem TP. Ani s tímto jsme se však prozatím při kontrolách nesetkali,“ vysvětlila 
mluvčí strakonických strážníků Jarka Krejčová. 

Kromě problémů s rouškami musí ale strážníci také často řešit další problémy. 
„Českobudějovičtí strážníci pomáhali na žádost zaměstnanců České pošty regulovat pohyb 
osob v provozovně, s dalšími případy uvnitř prodejen se strážníci setkali pouze výjimečně. 
Problémem bývá spíše pohyb většího počtu osob před výdejními okénky, zvláště za 
slunečného a teplého počasí. Strážníci pak pravidelně dohlížejí na provoz sběrných dvorů, aby 
zde nedocházelo k velké kumulaci osob,“ řekla Věra Školková. 

Policisté a strážníci v Jihočeském kraji přitom sami mají většinou kombinaci vlastních a 
zaměstnavatelem dodaných roušek. Často je také dostali přímo od veřejnosti. „Na počátku 
nouzového stavu jsme si museli ve Strakonicích vypomoci sami, každý si sehnal roušku sám. 
Ale město se snažilo nám co nejrychleji roušky a ostatní ochranné prostředky dodat. 
Strakonická městská policie se navíc stala koordinačním místem pro výdej ušitých roušek a 
výdej materiálu pro šití. Musím říct, že je tu docela kalup. Lidé si pro roušky stále chodí a 
ochotné švadlenky od mladých po seniorky stále šijí,“ dodala Jarka Krejčová. 
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Pátek, 14. dubna 2020 

Zdroj: Regiony24 (odkaz) 

Rubrika: Aktuálně/ Společnost 

Autor: Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Českobudějovičtí strážníci o Velikonocích kontrolovali dodržování 

mimořádných opatření 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 

V průběhu Velikonočních svátků se českobudějovičtí strážníci zaměřili ve zvýšené míře na 
kontrolu krizových a mimořádných opatření, vydaných v souvislosti s epidemií nového 
koronaviru. Jednalo se především o nošení ochranných prostředků dýchacích cest a zákazu 
volného pohybu osob na veřejných prostranstvích. 

V době od pátku 10. do pondělí 13. dubna vyjížděly hlídky městské policie na 17 oznámení o 
porušování mimořádných opatření k zamezení šíření nového koronaviru. Jednalo se 
především o oznámení na osoby bez ochranných prostředků dýchacích cest a shromažďování 
větších skupin osob na veřejnosti, často spojené s konzumací alkoholu u výdejních okének. 

Správnímu orgánu předali strážníci 3 oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví. V ostatních případech již strážníci na místě nezjistili žádné 
pochybení. V průběhu své vlastní hlídkové činnosti strážníci nezjistili žádné další porušení 
platných mimořádných opatření. 

Strážníci obecní policie nejsou v současné době oprávněni řešit porušení krizových opatření 
příkazem na místě. 

 

Přehled nejdůležitějších změn týkajících se zákazu volného pohybu osob a nošení ochrany 
dýchacích cest ze dne 10. dubna 2020 

Dne 10. dubna 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, kterým doplňuje 
zákaz volného pohybu osob. Nové nařízení spočívá v konzumaci potravin nebo nápojů na 
veřejnosti. Podle něj je možné konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě 
jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, 
jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za 
účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů. 

http://jiznicechy.regiony24.cz/11-236716-ceskobudejovicti-straznici-o-velikonocich-kontrolovali-dodrzovani-mimoradnych-opatreni
http://jiznicechy.regiony24.cz/11-236716-ceskobudejovicti-straznici-o-velikonocich-kontrolovali-dodrzovani-mimoradnych-opatreni


 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

MONITORING TISKU  
15. – 16. TÝDEN 2020 

6 
 

 

Další zásadní změnou je možnost sportování bez nošení ochranných prostředků dýchacích 
cest, to však za dodržování přesně stanovených podmínek: 

Zákaz volného pohybu osob se od 10. dubna 2020 nevztahuje na sportování na venkovních 
sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto 
podmínek: 

• nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, 

a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina 

společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. 

stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,  

• společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při 

sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, 

• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, 

umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené 

podmínky, 

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

 

Výklad Ministerstva zdravotnictví k výše uvedeným výjimkám 

Stejně jako při ostatním pohybu na veřejnosti platí i pro sportování, že v bezprostřední 
blízkosti se mohou vyskytovat jen dvě osoby. Výjimku z tohoto pravidla mají pouze členové 
jedné domácnosti. Pokud v rámci jednoho prostoru sportuje více osob, musí od sebe udržovat 
vzdálenost alespoň dvou metrů, a to podle druhu sportu buď mezi jednotlivci nebo mezi 
skupinami po dvou sportujících. Je možné hrát například tenis, nohejbal, plážový volejbal, golf, 
dále například veslovat, trénovat bojové sporty nebo se věnovat sportovnímu letectví, vždy 
však platí, že maximálně ve dvou. Vzhledem k tomu, že při sportu dochází zpravidla 
k intenzivnějšímu dýchání, je nošení roušky nebo jiného ochranného prostředku dýchacích 
cest významnější komplikací. Proto se v některých případech připouští, aby sportující roušku 
při sportování nenosili. 

Je to dovoleno na sportovištích, kde jsou sportující odděleni od jiných osob nějakou fyzickou 
překážkou (např. stěna nebo plot). Dále je to přípustné při sportech, kde sportující nebo 
dvojice sportovců udržují od sebe vzdálenost alespoň dva metry, např. při běhu nebo cyklistice 
ve venkovním prostředí, kde bezprostředně nepotkávají jiné osoby. Dále například při jízdě na 
koni nebo při vodních sportech. Nadále je zakázáno využívat související vnitřní prostory 
sportovišť typu společných šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení, ve kterých by se 
běžně potkávalo více osob v malé vzdálenosti. Využití toalet možné je, ale za předpokladu, že 
je režim provozu nastaven tak, aby se ve vnitřních prostorech toalet nepotkávalo více osob a 
zároveň je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, a to zejména dezinfekce 
rukou, ale také dezinfekce míst, kterých se běžně dotýkáme. 
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Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:  

• běhu, 

• chůzi, 

• cyklistice, 

• gymnastice, 

• venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu, 

• jízdě na koni, 

• golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu), 

• tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s 

nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště, 

• lyžování a snowboardingu, 

• vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše 

dvou osobách v lodi, 

• sportovní střelbě, 

• bojovým, silovým a úpolovým sportům, 

• sportovnímu letectví, 

a to na venkovních sportovištích. 
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Pátek, 14. dubna 2020 

Zdroj: Jižní Čechy TEĎ (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci vyjížděli o Velikonocích na 17 oznámení ohledně dodržování 

mimořádných opatření 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V průběhu velikonočních svátků se českobudějovičtí strážníci městské 
policie zaměřili ve zvýšené míře na kontrolu krizových a mimořádných opatření, vydaných v 
souvislosti s epidemií nového koronaviru. Jednalo se především o nošení ochranných 
prostředků dýchacích cest a zákazu volného pohybu osob na veřejných prostranstvích. V 
době od pátku 10. do pondělí 13. dubna vyjížděly hlídky na 17 oznámení o porušování 
mimořádných opatření. 

"Jednalo se především o oznámení na osoby bez ochranných prostředků dýchacích cest a 
shromažďování větších skupin osob na veřejnosti, často spojené s konzumací alkoholu u 
výdejních okének. Správnímu orgánu předali strážníci tři oznámení o podezření ze spáchání 
přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví. V ostatních případech již strážníci na 
místě nezjistili žádné pochybení," uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. V průběhu své 
vlastní hlídkové činnosti nezjistili žádné další porušení platných mimořádných opatření. 
Strážníci obecní policie nejsou v současné době oprávněni řešit porušení krizových opatření 
příkazem na místě. 

  

https://www.jcted.cz/straznici-vyjizdeli-o-velikonocich-na-17-oznameni-ohledne-dodrzovani-mimoradnych-opatreni/
https://www.jcted.cz/straznici-vyjizdeli-o-velikonocich-na-17-oznameni-ohledne-dodrzovani-mimoradnych-opatreni/
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Středa, 8. dubna 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Muž na Lidické ničil majetek. Po příjezdu policistů zkolaboval a 

zemřel 

 

Tragickou událost řeší od dnešního večera budějčtí kriminalisté. Krátce po šesté hodině 
večer vyjížděli k agresivnímu muži, který měl na Lidické třídě ničit cizí majetek. Ještě před 
příjezdem policie měl ale muž zkolabovat. I přes rychlý zásah policie se ho nepodařilo 
zachránit a muž na místě zemřel.  

K incidentu mělo dojít krátce po šesté hodině večer. „Českobudějovičtí policisté vyjížděli na 
oznámení o ničení majetku ze strany muže středního věku do ulice Lidická,“ uvedla k 
případu policejní mluvčí Lenka Krausová. 

Na místě už měli před příjezdem státní policie zasahovat budějčtí strážníci. „Muž náhle 
zkolaboval. Policisté, kteří přijeli na místo se zapojili do jeho resuscitace, která byla bohužel 
neúspěšná,“ dodala Krausová.  

Mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal nechtěl k případu sdělovat žádné bližší 
informace. „Probíhá vyšetřování, zatím nemůžeme sdělovat další informace,“ uvedl ve čtvrtek 
odpoledne Štýfal. 

Případ si převzali kriminalisté. Přesnou příčinu úmrtí by měla podle policie odhalit nařízená 
soudní pitva. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27107-muz-na-lidicke-nicil-majetek-po-prijezdu-policistu-zkolaboval-a-zemrel.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27107-muz-na-lidicke-nicil-majetek-po-prijezdu-policistu-zkolaboval-a-zemrel.html
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Středa, 8. dubna 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Kamila Dufková 

___________________________________________________________________________ 

Zásah strážníků skončil neočekávaně smrtí. Pachatel náhle 

zkolaboval 

 

Ve středu 8. dubna krátce po šesté hodině večer vyjížděli českobudějovičtí policisté 
k incidentu na Lidické třídě v Českých Budějovicích. 

Podle mluvčí policie Lenky Krausové se jednalo o oznámení o ničení majetku mužem ve 
středních letech. „Na místě již zasahovali městští strážníci. Dotyčný byl agresivní, přičemž 
najednou zkolaboval a nejevil známky života. Strážníci ho začali oživovat,“ vypráví Lenka 
Krausová. „Policisté, kteří přijeli na místo, se zapojili do jeho resuscitace,“ uvedla. Příčinu úmrtí 
by měla odhalit nařízená soudní pitva.  

Mluvčí městské policie David Štýfal se k případu nevyjádřil. „Probíhá vyšetřování, nemohu nyní 
podávat informace,“ řekl. 

 
 
  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pri-zasahu-policistu-na-lidicke-zemrel-muz-20200408.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/pri-zasahu-policistu-na-lidicke-zemrel-muz-20200408.html
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Středa, 8. dubna 2020 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: České Budějovice / Zprávy 

Autor: Lukáš Marek 

___________________________________________________________________________ 

Při konfliktu se strážníky v Budějovicích zemřel muž 
 

Tragická událost se stala ve středu kolem sedmé hodiny večerní v Českých Budějovicích. Ve 
čtvrti Rožnov na Lidické třídě zasahovali strážníci městské policie, kteří se snažili uklidnit 
agresivního muže, který poškozoval cizí majetek. Muž při zásahu zemřel.  

Městská policie potvrdila, že na místě zemřel člověk. „Ano, je to tak, více řekneme ve čtvrtek,“ 
sdělil mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal. Muž byl agresivní a obtížně 
zvladatelný, proto strážníci přivolali na pomoc policisty.  

„Mohu potvrdit, že na místě zasahovala městská policie, která se snažila zpacifikovat 
agresivního muže a pak dorazila a hlídka Policie ČR,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka 
Krausová. 

„Po příjezdu policisté zjistili, že muž zkolaboval a nejevil známky života. Přítomní strážníci a 
policisté zahájili resuscitaci, která byla neúspěšná,” uvedla ještě Krausová. 

Podle prvotních informací došlo k nečekanému úmrtí. Na místo dorazil i koroner a s velkou 
pravděpodobností bude součástí vyšetřování i pitva. Zasahovali také záchranáři. 

Místo je poměrně rušné a incidentu přihlíželo i několik svědků. „Jel jsem na kole směrem do 
města, když tam zasahovala jedna hlídka strážníků. Snažili se zklidnit nějakého muže. Bylo 
vidět, že klade velký odpor a měli s ním, co dělat. Když jsem se za pár minut vracel zpátky, byl 
už prostor opáskovaný a všude spousta policejních vozidel, záchranáři,“ uvedl jeden z 
obyvatel, který případ částečně sledoval. 
  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/tragedie-ceske-budejovice-mrtvy-clovek-lidicka.A200408_191644_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/tragedie-ceske-budejovice-mrtvy-clovek-lidicka.A200408_191644_budejovice-zpravy_mrl
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Středa, 8. dubna 2020 

Zdroj: Týdeník policie (odkaz) 

Rubrika: Události 

Autor: Kpt. Lenka Krausová, Policie ČR 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci v Českých Budějovicích zasahovali u muže, který měl ničit 

majetek. O chvíli později zemřel 

 

Krátce po šesté hodině večer vyjížděli českobudějovičtí policisté na oznámení o ničení 
majetku ze strany muže středního věku do ulice Lidická v krajském městě.  

Na místě již zasahovali městští strážníci, přičemž muž náhle zkolaboval. Policisté, kteří přijeli 
na místo se zapojili do jeho resuscitace, která byla bohužel neúspěšná.  

Na místě pracují složky IZS. Případ převzali českobudějovičtí kriminalisté. Příčinu úmrtí by měla 
odhalit nařízená soudní pitva. 

https://tydenikpolicie.cz/straznici-v-ceskych-budejovicich-zasahovali-u-muze-ktery-mel-nicit-majetek-o-chvili-pozdeji-zemrel/
https://tydenikpolicie.cz/straznici-v-ceskych-budejovicich-zasahovali-u-muze-ktery-mel-nicit-majetek-o-chvili-pozdeji-zemrel/

