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Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: ks 

 

Městem projížděl na kradeném kole  
České Budějovice – Cyklistu jedoucího bez povinného osvětlení zaznamenala v neděli v půl 

třetí ráno hlídka městské policie v ulici Karolíny Světlé. Strážníci proto muže zastavili. Věra 

Školková, mluvčí policie, uvedla, že v cyklistovi strážníci poznali 41letého muže, s nímž měli v 

minulosti co do činění. Při následné kontrole trekingového kola se navíc ukázalo, že onen muž 

není majitelem. "Kde a za jakých okolností muž k cizímu jízdnímu kolu přišel, strážníkům 

neprozradil," dodala Věra Školková s tím, že muže si následně k dalším úkonům převzali 

policisté. 

 

Pondělí,  23. dubna 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: der 

 

U muže našli jednatřicet stříkaček  
České Budějovice – Sedmadvacetiletého muže, který se vyhýbal nastoupení k výkonu trestu 

odnětí svobody, vypátrali v pátek ráno českobudějovičtí strážníci. Toho dle slov Věry Školkové, 

mluvčí městské policie, strážníci vyhmátli v areálu Jihočeské univerzity. "Vzhledem k tomu, že 

věděli, že je mužova fotografie v databázi celostátně hledaných osob, tak po ověření začali 

konat," řekla více s tím, že před převozem muže ještě nezapomněli strážníci provést 

bezpečnostní prohlídku. "Ta přinesla překvapivý nález. Muž měl u sebe 31 kusů injekčních 

stříkaček," řekla Věra Školková. Dodala, že muž následně putoval do rukou Policie České 

republiky, injekční stříkačky k bezpečné likvidaci. 
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Zdroj: Českobudějovický týden, str. 6 

Autor: zz 

 

Opilý vyváděl, záchytka ho převzala v poutech 
České Budějovice – Co dokáže 45letý opilec s 3,17 promile, předvedl muž z Českokrumlovska 

na Jiráskově nábřeží. 

Ve čtvrtek v podvečer tam pokřikoval na všechny kolem a nekontrolovaně vstupoval pod kola 

projíždějících vozů a bicyklů. Když ho strážníci přivolaní kolařkou obtěžovanou na cyklostezce 

chtěli odvézt na záchytnou stanici, nemínil dát svou kůži zadarmo, přestože se sotva udržel na 

nohou. Městští policisté mu museli před jízdou k vystřízlivění nasadit spolehlivá pouta. 

Středa,  25. dubna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Yvetta Chmelová 

 

Na budějckém Jiráskově nábřeží asi stovka lidí cvičně postaví kilometr 

protipovodňové stěny 

středa, 25. dubna 2018, 08:09 

Pravidelné cvičení výstavby mobilní protipovodňové stěny uzavře zítra, ve čtvrtek 26. dubna, 

Jiráskovo nábřeží v Českých Budějovicích. Ulice bude neprůjezdná od ranních šesti hodin do 

osmnácti hodin. Českobudějovické Jiráskovo nábřeží v úseku ulic Husova – Klavíkova bude ve 

čtvrtek 26. dubna od šesti hodin ráno do šesti hodin odpoledne částečně uzavřeno, provoz 

bude veden jednosměrně od ulice Klavíkova k Husově. Úsek od ulice Klavíkova po komunikaci 

U Trojice bude uzavřen úplně se zákazem stání a parkování vozidel. „Provoz vozidel městské 

hromadné dopravy nebude uzavírkou dotčen. Otevřena zůstane i lávka pro pěší a cyklisty přes 

řeku Vltavu. Provoz na cyklostezce nebude cvičením omezen, pro zajištění bezpečnosti bude 

uzavřen horní chodník podél stavby,“ upřesnila informace mluvčí českobudějovického 

magistrátu Jitka Welzlová. V rámci nácviku výstavby protipovodňové bariéry bude postaven 

přibližně jeden kilometr zábran, na kterém složky integrovaného záchranného systému 

prověří svoji koordinaci, logistiku a metodiku. Cvičení se zúčastní pracovníci 

českobudějovického magistrátu, profesionální i dobrovolní hasiči, celníci, strážníci a policisté. 

„Do cvičné stavby stěny se zapojí okolo stovky lidí a samozřejmě také potřebná technika,“ 

dodala Welzlová.  
 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/19325-na-budejckem-jiraskove-nabrezi-asi-stovka-lidi-cvicne-postavi-kilometr-protipovodnove-steny.html
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Středa,  25. dubna 2018 

Zdroj: ČRo- České Budějovice 

Autor: Jiří Čondl 

 

Na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích postaví protipovodňovou 

stěnu  
Jiří ČONDL, moderátor 

Na Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích zítra postaví protipovodňovou stěnu. Stavbu 

kilometr dlouhé zábrany bude od 6 hodin ráno nacvičovat zhruba 100 lidí z řad hasičů, 

strážníků městské policie, celníků, policistů i pracovníků magistrátu. Řidiči tak projedou pouze 

od Klavíkovy ulice k Husově, v opačném směru bude nábřeží zcela uzavřené. Cvičení skončí 

podle mluvčí magistrátu Jitky Welzlové v 18 hodin. 

Pátek,  27. dubna 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Vendula Matějů 

 

Hasiči nacvičovali montáž protipovodňové bariéry na budějovickém 

nábřeží 
 

27.4.2018 10:09  

JIŽNÍ ČECHY - Jednoty profesionálních a dobrovolných hasičů byly při povodních minulých let 

rozhodující složkou. Dne 7. srpna 2002 začaly na území České republiky největší povodně za 

několik posledních desetiletí. Postiženo bylo 10 krajů, 43 okresů, zatopeno bylo 99 měst a obcí. 

Voda se přelila přes 300 rybníků, z toho u 23 protrhla hráze. Na likvidaci následků bylo 

postupně nasazeno více než 24 tisíc hasičů. Profesionálních i dobrovolných. Zvládat dobře 

mimořádné události však není automatické. Proto bylo na čtvrtek 26. dubna naplánováno 

taktické cvičení za účasti složek integrovaného záchranného systému a Magistrátu města 

České Budějovice. Předmětem cvičení byla stavba mobilní protipovodňové bariéry na 

Jiráskově nábřeží v Českých Budějovicích.  

Operační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje námět plánového cvičení 

rozehrálo již v ranních hodinách, kdy na základě rozhodnutí povodňové komise města na 

Jiráskovo nábřeží povolalo profesionální hasiče z českobudějovické stanice a jednotky SDH 

http://www.jcted.cz/budejovicko/hasici-nacvicovali-montaz-protipovodnove-bariery-na-budejovickem-nabrezi/
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obcí Nové Homole, Jankov, Čejkovice, Srubec, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Rudolfov, 

Litvínovice, Mokré a Staré Hodějovice. 

Na cvičení se dále podíleli pracovníci Magistrátu České Budějovice, Policie ČR, Městské policie 

České Budějovice a Celního úřadu pro Jihočeský kraj. Cvičení se zúčastnilo více než padesát 

hasičů, Stěny, které jsou v rozebraném stavu uskladněné v přesném systému na Letišti České 

Budějovice byly na Jiráskovo nábřeží dopraveny několika kamióny. Hasiči je na místě ve 

spolupráci s kolegy z dalších složek zvládli v úseku od Dlouhého mostu po Nerudovu ulici 

postavit přibližně za dvě hodiny. Stěny po kontrole hasiči opět demontovali, přesně podle 

systému složili a opět odvezli a uskladnili. 

Stabilní části protipovodňových stěn, které jsou na Jiráskově nábřeží napevno zabudovány a 

natrvalo zde zůstávají, hasiči zkontrolovali a ošetřili. 

Vyhodnocení cvičení, které bylo zaměřeno především na prověření Povodňového plánu 

města, dovoz, výstavbu a demontáž stěny a zároveň prověření počtu potřebné techniky a 

osob, proběhne v dalších dnech. 

Pátek,  27. dubna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Nikola Franková 

 

Šestnáctiletá dívka se nevrátila na internát. Podnapilá ležela v budějcké 

Stromovce 
 pátek, 27. dubna 2018, 19:23 

Městská policie obdržela ve středu 25. dubna večer oznámení od vychovatelky jednoho z 

českobudějovických internátů, že se z vycházky nevrátila šestnáctiletá dívka, která měla být 

venku se svými kamarády. Strážníci školačku zanedlouho našli, jak spala na trávě u cyklostezky. 

Operační středisko městské policie přijalo oznámení od vychovatelky internátu ve středu 25. 

dubna před jedenáctou hodinou večer. Žena uvedla, že se šestnáctiletá dívka, která měla být 

venku se svými kamarády, nevrátila z vycházky. Od kamarádů se měla odpoutat v prostoru 

lesoparku Stromovka. „Strážníci získali podrobný popis dívky a vydali se po ní pátrat. Netrvalo 

to dlouho a strážníci slečnu nalezli spát v na trávě v blízkosti cyklostezky. Dívka naštěstí nebyla 

zraněná, ale byla silně ovlivněná alkoholem,“ popsal mluvčí městské policie David Štýfal s tím, 

že přístroj na měření alkoholu v dechu strážníkům ukázal hodnotu 2,1 promile. Hlídka si na 

místo přivolala posádku zdravotnické záchranné služby, která dívku převezla do nemocnice. 

„Událostí se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 

magistrátu,“ dodal Štýfal.  
 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19383-ceskobudejovicti-straznici-pomahali-zranenemu-psu-se-trpytkou-na-ryby-v-cenichu.html
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Sobota,  28. dubna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Nikola Franková 

 

Českobudějovičtí strážníci pomáhali zraněnému psu se třpytkou na ryby 

v čenichu  
sobota, 28. dubna 2018, 16:20 

Městskou policii požádala o pomoc v pátek 27. dubna krátce po poledni zoufalá majitelka psa. 

Ten se při venčení u řeky na sídlišti Vltava dostal do kontaktu se třpytkou na ryby, která se mu 

zapíchla přímo do čenichu.Na pomoc zraněnému psu se zapíchnutou třpytkou v čenichu 

vyjížděla hlídka městské policie v pátek 27. dubna krátce po poledni k řece v blízkosti ulice U 

Staré trati. „Značně rozrušené ženě pomohli zraněného psa naložit do vozidla a převést k 

ošetření k veterinárnímu lékaři. Pes naštěstí neutrpěl žádné vážné zranění,“ popsala mluvčí 

českobudějovické městské policie Věra Školková.  
 

Neděle,  29. dubna 2018 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

 

Pohřešovaná důchodkyně z Českých Budějovic se našla u 

českovrbenských rybníků 
 

29.4.2018 21:11  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Městská policie z Českých Budějovic právě vydala aktuální zprávu, že 

osmasedmdesátiletou ženu, pohřešovanou od sobotního podvečera, nalezl v neděli večer 

náhodný kolemjdoucí v blízkosti jednoho z českovrbenských rybníků. Na místo okamžitě 

přivolal hlídku městské policie, která se o ženu postarala. 

V sobotu v podvečerních hodinách přijalo operační středisko městské policie žádost Policie ČR 

o spoluúčast při pátrání po osmasedmdesátileté ženě, která bez vědomí personálu odešla z 

Alzheimer centra v Husově ulici. Její nečekaný odchod údajně nebyl první. Až do nedělního 

večera se ženu přes veškerou snahu zúčastněných bezpečnostních složek i řidičů městské 

hromadné dopravy nepodařilo vypátrat. Policie požádala o pomoc i veřejnost s tím, že žena je 

vitální a mohla by dojít i dost daleko.  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19383-ceskobudejovicti-straznici-pomahali-zranenemu-psu-se-trpytkou-na-ryby-v-cenichu.html
http://www.jcted.cz/budejovicko/pohresovana-duchodkyne-z-ceskych-budejovic-se-nasla-u-ceskovrbenskych-rybniku/
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V neděli krátce po osmé hodině večer dostala městská policie zprávu od muže, který nalezl 

dezorientovanou ženu u jednoho z českovrbenských rybníků. Strážníci na místě zastihli spoře 

oděnou šedovlasou ženu, která odpovídala popisu pohřešované. Vzhledem ke zdravotnímu 

stavu ženy strážníci přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ji převzala k ošetření a 

oznámili nalezení pohřešované ženy policistům. 

Neděle,  29. dubna 2018 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: bse 

 

Strážníci našli u Vrbenských rybníků pohřešovanou seniorku, je v 

pořádku 
29. dubna 2018  9:44,  aktualizováno  22:07  

Strážníci našli v neděli večer osmasedmdesátiletou ženu, která v sobotu večer odešla ze 

Seniorcentra v Husově ulici v Českých Budějovicích. Hlídka městské policie ji objevila 

dehydratovanou, ale nezraněnou u Vrbenských rybníků.  

Strážníci ženu našli kolem 20:30. Ženu převezli do nemocnice, oznámila policejní mluvčí 

Štěpánka Uhlířová. 

Seniorka odešla ze Seniorcentra, které nabízí ubytování v malometrážních bytech a možnost 

využívat pečovatelskou službu a domácí péči, v sobotu mezi 19:00 a 21:00. V neděli ráno 

požádala policie o pomoc s jejím hledáním veřejnost. 

Neděle,  29. dubna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Nikola Franková 

 

Po osmasedmdesátileté seniorce pátrala policie. Zmatenou ženu si do 

péče převzali zdravotníci 

neděle, 29. dubna 2018, 09:38, aktualizováno před 11 hodinami 

Jihočeští policisté žádají o pomoc při pátrání po pohřešované seniorce Zdeňce Polívkové. Ženě 

je 78 let a v sobotu 28. dubna mezi 19:00 a 21:00 hodinou odešla ze Seniorcentra v ulici Husova 

v Českých Budějovicích a dosud se nevrátila zpět. „Pohřešovaná žena je velmi drobné postavy, 

160 centimetrů vysoká, má zelenohnědé oči a vrásčitý obličej. Oproti fotografii, která je 

zveřejněna na internetu, má žena šedé až bílé vlasy,“ popsala policejní mluvčí Štěpánka 

Uhlířová. Přesný popis oblečení není znám, ale mohla na sobě mít žlutou košili, modré tepláky 

https://budejovice.idnes.cz/patrani-seniorka-polivkova-zdenka-ceske-budejovice-fhj-/budejovice-zpravy.aspx?c=A180429_092348_budejovice-zpravy_bse
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19389-po-osmasedmdesatilete-seniorce-patra-policie.html
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s barevnými pruhy a bílé pantofle. Seniorka je vitální, ve velmi dobré kondici a je schopná 

pěšky ujít velkou vzdálenost. Bere léky na podporu paměti a může působit zmateně. „V 

případě, že máte o pohřešované ženě jakékoliv informace, viděli jste ji, či víte, kde se 

pohybuje, kontaktujte, prosím, policisty na telefonním čísle 603 466 590 nebo přímo na lince 

158,“ doplnila mluvčí. 

AKTUALIZOVÁNO: Ztracenou ženu nalezl muž u Vrbenských rybníků, do péče si ji převzali 

zdravotníci Osmasedmdesátiletou ženu, pohřešovanou od sobotního podvečera, nalezl v 

neděli večer náhodný svědek v blízkosti jednoho z Českovrbenských rybníků. Na místo 

okamžitě přivolal hlídku městské policie, která se o ženu postarala. Vzhledem ke zdravotnímu 

stavu dotyčné ženy strážníci přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která si ji převzala k 

ošetření. Následně oznámili nalezení pohřešované ženy policistům.  

 

Neděle,  29. dubna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Nikola Franková 

 

Agresivní zdrogovaný muž si odvedl cizího psa 
 neděle, 29. dubna 2018, 16:17 

Muž pod vlivem drogy si bez oprávnění odvedl v sobotu 28. dubna dopoledne psa z městského 

útulku v Českých Budějovicích. Předtím ničil městský majetek a choval se agresivně vůči 

přítomné pracovnici útulku pro psy. Ta musela na pomoc přivolat strážníky. 

Strážníci městské policie vyjížděli do psího útulku v ulici Na Zlaté stoce v sobotu 28. dubna 

krátce po desáté hodině dopoledne. Po příjezdu na místo si strážníci od rozrušené pracovnice 

útulku vyslechli průběh celé události. „Muž, který nejprve házel kameny přes plot, následně 

rozbil zámek u vstupních dveří a začal kopat do zdejšího zařízení. Poté sebral z kotce jednoho 

ze psů a na vodítku si ho odváděl pryč. Pracovnice útulku, která se snažila jednání muže 

zabránit, však sama stěží unikla před agresí dotyčného muže,“ popsala mluvčí 

českobudějovické městské policie Štěpánka Uhlířová. Jednatřicetiletý muž, kterého strážníci 

dostihli nedaleko, se bránil a odmítal psa strážníkům vydat. Strážníci proto použili donucovací 

prostředky, nasadili muži pouta a přivolali hlídku policie. Ta z provedeného testu na drogy 

zjistila, že je muž pod vlivem amfetaminu. Strážníci poté agresora převezli k pobytu na 

protialkoholní záchytnou stanici. „Muž se bude nyní zpovídat z přestupku proti majetku a 

přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ně mu hrozí 

pokuta až 50 tisíc korun,“ dodala Uhlířová.  
 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19390-agresivni-zdrogovany-muz-si-odvedl-ciziho-psa.html

