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Muž se podřízl u Mlýnské stoky. Strážníci zastavovali krvácení 
 

30.4.2018 14:38  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V neděli 29. dubna krátce před jedenáctou hodinou večer vyjížděla hlídka 

městské policie k podnapilému muži, který se měl podle ohlášení potácet v parku v blízkosti 

Mlýnské stoky. Strážníci po příjezdu nalezli ležícího muže, který silně krvácel ze zranění na 

pravé ruce. Krvácení bylo způsobené několika řeznými ranami. Podnapilý muž strážníkům řekl, 

že chce ukončit svůj život kvůli vážným osobním problémům. Strážníci okamžitě muži poskytli 

první pomoc a zastavili krvácení. Muž byl při vědomí a podrobil se orientační dechové zkoušce 

na alkohol s výsledkem 2,41 promile.  

Strážníci mezitím přivolali zdravotnickou záchrannou službu a hlídku Policie ČR. Zraněný muž 

byl převezen k ošetření do českobudějovické nemocnice.  

Pondělí,  30. dubna 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Nikola Franková 

 

Opilá žena ležela před restaurací, na nohy jí pomáhala její devítiletá 

dcera 
pondělí, 30. dubna 2018, 09:02 

Českobudějovičtí strážníci vyjížděli v neděli 29. dubna v 6 hodin ráno před jednu z restaurací 

na Pražské třídě. Dostali oznámení od lidí, kteří na místě našli podnapilou ženu v doprovodu 

její devítileté dcery. Matka nadýchala 2,8 promile. 

Na oznámení o zjevně podnapilé ženě, která není schopná stát na nohou, vyjížděla hlídka 

městské policie v neděli 29. dubna v šest hodin ráno. Ženu doprovázela její devídiletá dívka, 

která se jí snažila pomoci postavit se na nohy. „Po příjezdu strážníků na místo se žena 

dobrovolně podrobila orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 2,8 promile. Dále 

však se strážníky odmítla spolupracovat. Totožnost ženy se strážníci vzápětí dozvěděli od její 

devítileté dcery,“ popsala mluvčí budějckých strážníků Štěpánka Uhlířová. Jedenačtyřicetiletá 

žena byla následně převezena hlídkou městské policie na protialkoholní záchytnou stanici. 

http://www.jcted.cz/budejovicko/muz-se-podrizl-u-mlynske-stoky-straznici-zastavovali-krvaceni/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19396-opila-zena-lezela-pred-restauraci-na-nohy-ji-pomahala-jeji-dcera.html
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„Další průběh události se odehrával v režii oddělení sociálně právní ochrany dětí. Strážníci na 

místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která devítiletou dívku na rozhodnutí sociální 

pracovnice převezla do českobudějovické nemocnice,“ dodala Uhlířová. Další osud dítěte bude 

po prošetření celé události na rozhodnutí sociálních pracovníků.  

 

Pondělí,  30. dubna 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

 

Pohřešovanou seniorku našel občan náhodou 
České Budějovice – Od sobotního večera byla pohřešována 78letá Zdeňka z Alzheimercentra 

v Českých Budějovicích. 

30.4.2018  

Z objektu odešla bez vědomí personálu, a to prý nikoli poprvé. „Až do nedělního večera se 

ženu přes veškerou snahu zúčastněných bezpečnostních složek i řidičů městské hromadné 

dopravy nepodařilo vypátrat,“ sdělila mluvčí strážníků Věra Školková. Až náhodně ji našel 

občan poblíž jednoho z Českovrbenských rybníků a ihned zavolal na tísňovou linků 156. Hlídka 

městské policie v ní poznala hledanou ženu a vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu zavolala 

záchranku. Seniorka byla dehydrovaná a zmatená. 
 

 

Úterý,  1. května 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

 

Opilý muž si pořezal předloktí. Nechtěl už žít 
České Budějovice – Nedělní večer mohl být pro 34letého muže posledním v životě. Před 

23. hodinou nahlásil svědek městské policii divného, opilého a potácejícího se muže v parku 

Na Sadech poblíž Mlýnské stoky. 

1.5.2018  

Strážníci ho poté našli už ležícího a silně krvácejícího z řezných ran na pravé ruce. Řekl jim, že 

kvůli osobním problémům se chtěl tímto způsobem zabít. Strážníci mu zastavili krvácení a 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/pohresovanou-seniorku-nasel-obcan-nahodou-20180430.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-muz-si-porezal-predlokti-nechtel-uz-zit-20180501.html
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zraněný pak nadýchal 2,41 promile. Záchranáři ho odvezli do nemocnice k ošetření a policisté 

si na jeho případ posvítí. 
 

Středa,  2. května 2018 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 16 

Autor: Lukáš Marek 

 

Kamery pomohou odhalovat nepořádek i přeplněné koše 
ČESKÉ BUDĚJOVICE Snadněji odhalit nepořádek a rychleji pak místo uklidit. K tomu mohou 

nově sloužit kamery městského systému v Českých Budějovicích. Nahlížet do záběrů může 

společnost FCC, která se v krajském městě o odpad stará. 

"Nechali jsme prostudovat, zda to není v rozporu se zákonem. Máme kladná stanoviska, že je 

možné, aby firma systém využila," upozornil náměstek primátora Petr Podhola. V praxi to má 

vypadat tak, že FCC dostane přístupové kódy, aby mohla záběry z kamer sledovat. Když pak 

třeba uvidí, že jsou některé koše přeplněné, může zvýšit frekvenci odvozu odpadu z místa. 

"Důležité je, že například od bezpečnostních složek oni nemohou záběry nahrávat a ukládat, 

ale slouží jim pouze on-line," navázal náměstek primátora Petr Holický. FCC tak bude mít k 

dispozici 37 kamer, které jsou po městě rozmístěné. Naposledy přibyla nová minulý pátek na 

budově u křižovatky ulic Lipenská a Riegrova na Pražském předměstí. Kamera je ve Full HD 

rozlišení s možností 37krát zoomu s infra přísvitem pro lepší snímání v nočních hodinách. Celý 

systém funguje už od konce roku 2006. Tehdy začal zkušební provoz s 23 přístroji, když 17 z 

nich nechala radnice umístit na místa vyhodnocená Policií ČR a strážníky jako problémovými 

oblastmi s největším počtem trestné i přestupkové činnosti. Město nechává postupně staré 

vyměňovat za moderní, které už mají vysoké rozlišení. 

 

Středa,  2. května 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: zz 

 

Opilý si pořezal ruku. Nechtěl žít 
České Budějovice – Nedělní večer mohl být pro 34letého muže posledním v životě. 

Před 23. hodinou nahlásil svědek městské policii divného, opilého a potácejícího se muže v 

parku Na Sadech poblíž Mlýnské stoky. Strážníci ho poté našli už ležícího a silně krvácejícího z 

řezných ran na pravé ruce. Řekl jim, že kvůli osobním problémům se chtěl tímto způsobem 
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zabít. Strážníci mu zastavili krvácení a zraněný pak nadýchal 2,41 promile. Záchranáři ho 

odvezli do nemocnice k ošetření a policisté si na jeho případ posvítí. 

 

Pátek,  4. května 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: win 

 

Na kasárna dají první čtyři miliony 
V Českých Budějovicích se chystá proměna areálu po armádě v Žižkově třídě. 

České Budějovice – První krok k rekonstrukci kasáren v Žižkově třídě chystá českobudějovická 

radnice. Část budov poblíž vlakového nádraží před časem převzalo město od armády. Teď má 

připravené čtyři miliony korun na projektovou dokumentaci přeměny svých objektů v nové 

sídlo úředníků a městských policistů. 

Podle náměstka primátora Petra Podholy chce mít radnice projektovou dokumentaci hotovou 

do konce letošního roku. Stěhovat by se v budoucnu měly třeba odbory z domu v Kněžské ulici, 

například stavební úřad nebo dopravní agenda. 

U nádraží by totiž byly pro veřejnost snáze dosažitelné než na současné adrese naproti 

katedrále sv. Mikuláše. 

Jak říká primátor Jiří Svoboda, přesunout by se k nádraží měla z Haškovy ulice i městská policie. 

V areálu v Žižkově třídě má své plány také Okresní soud České Budějovice. Chce část objektů 

opravit a jeden nový stavět. 

 

Pátek,  4. května 2018 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: der 

 

Řidič se "posilnil"  
BUDĚJOVICKO VČERA 

České Budějovice – Bezdůvodným zrychlováním a zpomalováním upoutal strážníky včera v 

noci 31letý řidič volkswagenu ve Strakonické ulici. Test na návykové látky ukázal pozitivní 

výsledek. 
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Neděle,  6. června 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková/redakce 

 

Obyvatele Palackého náměstí vzbudila potyčka dvou mužů 
České Budějovice - V sobotu 5. května krátce před půlnocí vzbudil obyvatele 

českobudějovického Palackého náměstí křik pod okny domu. 

Původ hluku byl nasnadě. K potyčce dvou mužů se skupinou přihlížejících okamžitě vyjížděli 

strážníci. Vyřizování sporu se neobešlo bez zranění. 

 

Na oznámení o napadení muže před jedním z barů v blízkosti Palackého náměstí vyjížděla 

hlídka městské policie a strážníci na místě zastihli skupinu osob, která přihlížela potyčce dvou 

mladých mužů. Podle tiskové mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové důrazná 

výzva strážníků postačila k tomu, aby muži svůj spor ukončili. Jak strážníci vzápětí zjistili, jejími 

aktéry byli šestadvacetiletý muž ze Slovenska a pětadvacetiletý muž z Českokrumlovska.  

 

"V uvedení důvodu sporu se však oba dva i přítomní svědci rozcházeli. Pětadvacetiletý muž 

měl údajně bránit svou přítelkyni, kterou napadl šestadvacetiletý Slovák. Ten se však tomuto 

tvrzení bránil. Strážníkům naopak uvedl, že byl bezdůvodně udeřen do hlavy. Jeho krvácející 

zranění si zjevně žádalo lékařské ošetření. Strážníci proto šestadvacetiletého muže předali do 

rukou zdravotníků, kteří ho převezli do českobudějovické nemocnice," doplnila Věra Školková. 

 

Celý případ předali strážníci do rukou přivolané hlídky Policie ČR. Přestupkem proti 

občanskému soužití se budou nyní zabývat policisté z obvodního oddělení Policie ČR v ulici Tř. 

28. Října. 
 

Neděle,  6. června 2018 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Otta Edwin 

 

Ke spoře oděné ženě zavolali strážníky 
České Budějovice - Mladá narkomanka se v sobotu po poledni rozhodla bivakovat před jedním 

z českobudějovických hotelů. 

6.5.2018  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/obyvatele-palackeho-namesti-vzbudila-potycka-dvou-muzu-20180506.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ke-spore-odene-zene-zavolali-strazniky-20180506.html
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Podle tiskové mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové dvaadvacetiletá 

narkomanka v sobotu po poledni ulehla na lavičku před hotelem v Nádražní ulici. Spoře oděná 

žena přitom vulgárními výrazy urážela kolemjdoucí. Jeden z nich neváhal a na místo přivolal 

strážníky. Zásah strážníků však ženu rozzuřil tak, že skončila v poutech. 

 

"Na oznámení o spoře oděné ženě zjevně ovlivněné návykovými látkami vyjížděla hlídka 

městské policie v sobotu 5. května v půl jedné odpoledne. Strážníci po příjezdu na místo 

nalezli jim dobře známou dvaadvacetiletou ženu. Na oznámení o jejím agresivním chování vůči 

svému okolí vyjížděli strážníci letos již čtyřikrát. Tentokrát žena ležela na lavičce a vulgárně 

pokřikovala na kolemjdoucí.  

 

Příjezd strážníků přilil olej do ohně. Po provedení orientační zkoušky na alkohol s výsledkem 

bezmála 1 ‰ žena začala strážníkům vyhrožovat ublížením na zdraví," popsala zásah strážníků 

Věra Školková.  

 

Podle mluvčí městské policie se žena po provedení dechové zkoušky rozhodla odejít. "Jakmile 

se jí strážníci snažili zastavit, žena nešla daleko od slov k činům. Rozpřáhla se totiž proti 

přicházejícímu strážníkovi a chystala se ho udeřit. Strážníci museli proti ženě použít 

donucovací prostředky a nasadit jí služební pouta. Následně jí převezli na protialkoholní 

záchytnou stanici. Samotný převoz ani doprovod na stanici však neproběhl bez potíží," dodala 

Věra Školková. 

 

Dvaadvacetiletá žena z Českobudějovicka se bude nyní zpovídat z několika přestupků proti 

veřejnému pořádku. Za veřejné pohoršení, neuposlechnutí výzvy a znevážení postavení úřední 

osoby při výkonu její pravomoci jí hrozí pokuta až 10 tisíc korun. 
 

Neděle,  6. června 2018 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Nikola Franková 

 

Potyčka dvou mužů vzbudila obyvatele Palackého náměstí  
neděle, 6. května 2018, 17:08 

Obyvatele Palackého náměstí v sobotu 5. května krátce před půlnocí vzbudil křik pod okny 

domu, kde došlo k potyčce dvou mužů. Na místo okamžitě vyjížděli strážníci. Vyřizování sporu 

dvou mužů se neobešlo bez zranění. 

„Na oznámení o napadení muže před jedním z barů v blízkosti Palackého náměstí vyjížděla 

hlídka městské policie v sobotu 5. května krátce před půlnocí. Strážníci na místě zastihli 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/19476-potycka-dvou-muzu-vzbudila-obyvatele-palackeho-namesti.html
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skupinu osob, která přihlížela potyčce dvou mladých mužů. Důrazná výzva strážníků postačila 

k tomu, aby muži svůj spor ukončili,“ uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra 

Školková. Jak strážníci vzápětí zjistili, aktéry rozepře byli šestadvacetiletý muž ze Slovenska a 

pětadvacetiletý muž z Českokrumlovska. Oba dva muži i přítomní svědci se rozcházeli v 

uvedení důvodu sporu. „Pětadvacetiletý muž měl údajně bránit svou přítelkyni, kterou napadl 

šestadvacetiletý Slovák. Ten se však tomuto tvrzení bránil. Strážníkům naopak uvedl, že byl 

bezdůvodně udeřen do hlavy. Jeho krvácející zranění si zjevně žádalo lékařské ošetření. 

Strážníci proto šestadvacetiletého muže předali do rukou zdravotníků, kteří ho převezli do 

českobudějovické nemocnice,“ popsala Školková. Celý případ předali strážníci do rukou 

přivolané hlídky Policie ČR, která se bude přestupkem proti občanskému soužití dále zabývat.  
 

 

  


