
 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

2. TÝDEN 2021 

1 
 

 

Středa, 13. ledna 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES, iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: České Budějovice 

Autor: Monika Filipová 

___________________________________________________________________________ 

Kvůli mrazu zemřeli na jihu Čech už dva bezdomovci, strážníci je víc 

hlídají 
 

V kraji zemřeli v posledních mrazivých dnech dva muži bez domova. Jeden umrzl, druhý 

zřejmě uhořel při požáru. Bezdomovci mohou v Budějovicích využívat služeb 

noclehárny. Nesmí však mít hladinu alkoholu v krvi nad jedna a půl promile. 

Říkal si Jano a lidé ho znali díky smyšleným historkám o životě, které často vyprávěl. V 

nich měl na kontě miliony korun i prosperující firmy. Ve skutečnosti žil jako 

bezdomovec v přístřešku u řeky naproti kynologické organizaci v Písku.  

Právě tady minulou neděli tento muž také zemřel poté, co si v příbytku rozdělal oheň, 

aby se v mrazivých dnech zahřál. „Byl nalezen bez známek života,“ potvrdil mluvčí 

policie Milan Bajcura. 

Na muže vzpomínají i místní. Například Jana Pecholtová, která pravidelně chodí na 

procházky kolem řeky se svým psem.  

„Jano byl moc hodný člověk, přestože si dost vymýšlel. Házel mému psovi jídlo nebo 

mi daroval růženín, který našel v okolí. Říkával, že pracuje jako geolog. Měl spoustu 

historek,“ zavzpomínala Jana Pecholtová. 

Další člověk bez domova zřejmě umrzl v Českých Budějovicích. „V pondělí po šesté 

hodině ráno byl nedaleko centra nalezen mrtvý muž,“ potvrdil Bajcura. 

Podle Ivany Korytové, sociální pracovnice z českobudějovické noclehárny Dům svatého 

Pavla, tento bezdomovec často přespával přímo v křoví. A to i přes fakt, že mohl využít 

služeb noclehárny. 

„Máme kapacitu dvacet lůžek. Teď, když mrzne, se vždy naplní. Problém ale je, že 

nemůžeme přijímat lidi, kteří mají nad promile a půl alkoholu. Raději tak zůstanou i v 

zimě venku,“ popsala Ivana Korytová.  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/bezdomovci-domov-mraz-policie-hasici-pisek-ceske-budejovice-alkohol-nocleharny-smrt.A210112_588946_budejovice-zpravy_pkr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/bezdomovci-domov-mraz-policie-hasici-pisek-ceske-budejovice-alkohol-nocleharny-smrt.A210112_588946_budejovice-zpravy_pkr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
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„Každý všední den ve 14 hodin k nám mohou přijít, i když mají hladinu alkoholu trochu 

nad toleranci, a dostávají polévku. Nemůžeme je ale do ničeho nutit. Denně teď do 

denního centra dochází kolem 40 lidí,“ doplnila. 

V Budějovicích je 350 bezdomovců 

Organizace nabízí bezdomovcům také služby lékaře. „Poměrně často teď v zimě řešíme 

popáleniny. Většinou si je ošetřují sami, ale zhruba čtyřikrát v měsíci je tu pro ně k 

dispozici lékařka nebo sestra,“ podotkla Korytová. 

Zkušenosti s požáry v provizorních příbytcích lidí bez domova mají také hasiči. Ti 

vyjížděli 7. ledna do kanálové šachty vedoucí pod čtyřproudou silnicí na Dlouhé louce 

v Budějovicích.  

„Hořela zde postel a různé vybavení bezdomovce, který v důsledku požáru utrpěl 

popáleniny na obličeji a obou rukách,“ informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula 

Matějů. 

V Budějovicích bylo v loňském roce kolem 350 bezdomovců. „Snažíme se je 

monitorovat, zvláště přes zimu, když si přitápějí. Většinou jsou tito lidé podnapilí. 

Hlídka městské policie je teď kontroluje pravidelně aspoň dvakrát za noc,“ uvedl 

mluvčí budějovické městské policie David Štýfal. 

„Zjišťujeme, jestli jsou v pořádku, když ne, poskytujeme první pomoc, nebo 

voláme na místo záchranku. Hrozba umrznutí při požití alkoholu je velká. 

Samozřejmě je informujeme o možnosti využití azylových domů,“ zmínil. 

Štýfal dodal, že místa, kde bezdomovci přespávají, se ale mění. Využívali 

například železniční objekt v Pětidomí, naproti Budvaru v areálu bývalo stanové 

městečko. Často přebývají za garážemi, kam není moc vidět. 

Přístřešky, které obklopuje nepořádek, řeší i písečtí strážníci. Ve městě je zhruba 30 

bezdomovců.  

„Spousta z nich v rámci možností dodržuje pořádek. Ale pokud máte bezdomovce, 

který je shánčlivý tak, jako člověk pod mostem Fráni Šrámka a všechno, co mu přijde 

pod ruku, si odnese, není v silách nikoho domluvit mu a vyhazovat mu neustále věci,“ 

upozornil velitel písecké městské policie Martin Macháček. 

Dodal, že prostor čistí městské služby na základě podnětu městské policie několikrát 

do roka. „Už odklízení je ale riziková práce, hrozí různé choroby, protože je tam spousta 

zkaženého jídla a podobně,“ upřesnil Macháček. 
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Městské služby teď k přístřešku bezdomovci přistavěly kontejner a strážníci budou 

kontrolovat, jestli tam vyhazuje nepořádek. 

Také písečtí městští policisté při službě monitorují zvláště v zimních měsících 

bezdomovce pravidelně.  

„Všichni pijí alkohol, protože je zima. Denně jsme v kontaktu s noclehárnou, abychom 

věděli, kdo tam je. Máme tu ale i skupinu, která se těžko dohledává. Nemůžeme ohlídat 

všechny,“ naznačuje Macháček. 

 

Úterý, 12. ledna 2021 
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Češi s druhou vlnou polevili v udávání. Výjimkou byl Silvestr 
 
Velký rozdíl mezi jarní a podzimní vlnou koronaviru zaznamenali oslovení policisté 

a strážníci. Shodli se na tom, že lidé se mnohem méně obraceli na tísňové linky, aby 

nahlásili porušení opatření proti šíření covidu-19. Výjimkou byl ale konec roku. 

„Je to tak. Na jaře, kdy se jednalo o zcela novou situaci, tak většina oznámení směrovala 

právě na tuto oblast. Občané se báli mnohem více, chtěli informace, které chyběly. Na 

jaře byl zpočátku přísný lockdown, v Praze byly zneplatněny zóny placeného stání a 

další. Takže 80 procent volání na tísňovou linku spadalo právě do oblasti opatření,“ 

řekla Novinkám mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. 

Podle statistiky za poslední měsíce zaznamenali strážníci až o 30 procent méně 

oznámení na linku 156, než bylo obvyklé bez koronavirových opatření. Většina 

oznámení směřuje podle mluvčí stále na dopravu, lidi bez domova a veřejný pořádek. 

Oznámení týkající se nedodržování protipandemických opatření se nyní v Praze 

pohybují do pěti denně. 

Výjimkou byl podle Seifertové konec roku, kdy strážníci vyřizovali mnoho telefonátů se 

stížnostmi na porušování nové vyhlášky o pyrotechnice, ale také na pohyb lidí venku. 

„Krátce po 21. hodině jsme zaznamenali několik oznámení k pohybu osob venku, ale 

bylo jich skutečně jen několik,“ konstatovala Seifertová. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/bezdomovci-domov-mraz-policie-hasici-pisek-ceske-budejovice-alkohol-nocleharny-smrt.A210112_588946_budejovice-zpravy_pkr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/bezdomovci-domov-mraz-policie-hasici-pisek-ceske-budejovice-alkohol-nocleharny-smrt.A210112_588946_budejovice-zpravy_pkr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=budejovice&utm_content=main
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Několik policistů, které oslovila redakce Novinek, se shodlo, že na oznámení tak často 

již nevyjíždějí. „V podstatě to lidi celkem dodržují a třeba po nocích je výrazný klid,“ řekl 

jeden z policistů. 

Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského přijímá tísňová linka covidových 

oznámení velmi málo. Během pracovního dne je to v řádu jednotek, mnohem více je 

ostatních oznámení na trestné činy nebo přestupky. 

Kouření na balkóně 

Podobná je situace také v Brně. Podle mluvčího brněnských strážníků Jakuba Ghanema 

městská policie neeviduje žádný nárůst udání či upozornění na nedodržování opatření 

proti šíření covidu-19. "Jsou to jen jednotky případů za den. Mírný nárůst byl pouze o 

silvestrovské noci, týkalo se to zejména odpalování pyrotechniky v době zákazu 

vycházení," řekl Ghanem. 

Oproti jaru byl také tam velký pokles upozornění na nedodržování opatření. „V prvních 

týdnech nouzového stavu se zvýšilo volání na linku 156 o padesát procent, lidé 

upozorňovali i na to, že někdo kouří na balkoně bez roušky. Nyní se jedná jen o 

jednotky případů za den," dodal Ghanem. 

Českobudějovická městská policie přijala od 5. října, tedy od začátku nouzového 

stavu do 6. ledna celkem 154 oznámení na porušování některého z krizových 

nebo mimořádných opatření. 

Oproti jaru počet „covidových” udání klesl. „Oznámení se nejčastěji týkají 

nenošení roušek, zákazu volného pohybu a pití alkoholu na veřejnosti,“ řekla Věra 

Školková, mluvčí českobudějovické městské policie s tím, že při jarním nouzovém 

stavu řešili strážníci denně desítky stížností, nyní mají třeba jen dvě. Někdy 

žádnou. 

„Oznámení na porušování mimořádných opatření nyní ubývá. Je to dáno také tím, 

že jarní nouzový stav byl kratší a lidé se chovali úplně jinak. Při jarním nouzovém 

stavu jsme řešili 246 oznámení na porušování některého z mimořádných opatření 

vlády ČR,“ dodala Školková. 

Strážníci v Hradci Králové naopak uvedli, že upozornění na porušování opatření proti 

covidu mají více než běžných oznámení, i když jejich počty klesají. „Nejčastěji 

kontrolujeme roušky, dodržování zákazu nočního vycházení a požívání alkoholu na 

veřejnosti,“ uvedla Eva Kněžourová, mluvčí hradeckých strážníků. 

Například v závěru roku přijala městská policie na linku 156 celkem 113 oznámení. 

Celých 95 se jich týkala protikoronavirových opatření. 


