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Opilé ženě chytali psa strážníci  
Z regionu 

České Budějovice – Ve čtvrtek večer pustila žena psa na sídlišti Máj, aby sám vyvenčil. Zatím si 

dopřála několik pohárků alkoholu. Nestarala se, jak se dostane do domu. Občané nahlásili 

městské policii, že v Dubenské ulici volně pobíhá pes, ale strážníkům se ho nepodařilo odchytit. 

Od lidí se však dozvěděli, komu patří. Po zazvonění u bytu majitelé kvůli opilosti nebyli ochotni 

dostat svého psa domů. Mezitím se strážníkům speciálně vyškoleným na odchyt zvířat povedlo 

plašana lapit a dovést ke dveřím bytu. Pejsek se cestou vykakal před byt sousedů z nižšího 

patra, ale panička si s úklidem hlavu nedělala. Hrozí jí pokuta až 50 000 Kč. 

 

Pondělí, 20. května 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Agresivní muž obtěžoval v Budějcích hosty restaurace. Nadýchal skoro 

čtyři promile a skončil na záchytce 
pondělí, 20. května 2019, 17:08 

Strážníci řešili v sobotu večer chování silně opilého návštěvníka baru na Pražském předměstí. 

Muž měl velmi nevybíravým způsobem obtěžovat ostatní hosty. Na místo proto vyrazila hlídka 

městských policistů. Agresor na ně ale čekat nehodlal a dal se na útěk. Když ho strážníci chytili, 

dali mu dýchnout. Zkouška na alkohol ukázala výsledek 3,54 promile. Hlídka k agresivnímu 

návštěvníkovi baru vyjížděla v sobotu krátce po deváté hodině večer. „Muž měl podle slov 

zdejšího zaměstnance hrubým jednáním obtěžovat ostatní hosty a bezdůvodně poškozovat 

svůj majetek. Když však zjistil, že na místo míří hlídka městské policie, na nic nečekal a vzal 

nohy na ramena,“ pospala tisková mluvčí strážníků Věra Školková. Jeho trasa útěku vedla po 

pěší lávce přes řeku až na sídliště Vltava. Muž na výzvy k zastavení nereagoval a utíkal dál. 

Hlídce se nakonec běžce podařilo chytit. „Třicetiletý muž z Budějc jednal pod vlivem nejedné 

sklenky alkoholu. Orientační dechová zkouška na alkohol totiž ukázala výsledek 3,54 promile. 

Muž ukončil vzrušující večírek pobytem na záchytce,“ dodala Školková. Agresorovi hrozí za 

přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci pokuta až deset tisíc 

korun.   
 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23824-agresivni-muz-obtezoval-v-budejcich-hosty-restaurace-nadychal-skoro-ctyri-promile-a-skoncil-na-zachytce.html
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Muži si dopřáli koupel v kašně na českobudějovickém náměstí, za 

zážitek museli zaplatit 
20.5.2019 11:56  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Nápad na osvěžení přímo v dominantě českobudějovického náměstí 

Přemysla Otakara II. se nevyplatil dvěma mladým mužům. V neděli nad ránem se pod vlivem 

alkoholu rozhodli zaplavat si v bazénu Samsonovy kašny. Jejich zábavu ale po celou dobu 

sledovaly kamery a na místo tak krátce poté dorazili i strážníci městské policie. Muži tak pokutě 

neutekli.  

Letošní první případ koupele v Samsonově kašně zaměstnal českobudějovické strážníky v 

neděli kolem čtvrté hodiny ranní. Osmadvacetiletý muž z Prahy a jeho o rok starší kamarád z 

Liberecka posilnění alkoholem shodili oblečení a skočili do studené vody. Jejich koupel ale 

sledovalo oko městské kamery a na místo tak po pár minutách dorazili strážníci. "Oba dva 

muže zastihli již oblečené mimo historickou památku. Když výtečníky seznámili s tím, že jejich 

jednání zaznamenala městská kamera, muži ani nezapírali," doplnila mluvčí 

českobudějovických strážníků Věra Školková. Muži hlídce prozradili také důvod koupele v 

kašně. "Na místě nebyli sami, šlo asi o skupinku deseti kamarádů, kteří celou noc procházeli 

bary a diskotéky ve městě. Údajným důvodem koupele v kašně mělo být loučení jednoho z 

mužů se svobodou," upřesnila Věra Školková. 

Strážníci byli tentokrát shovívaví a každý z mužů si od nich vysloužil pokutu 200 korun za 

přestupek proti veřejnému pořádku. Vzhledem k možnému poškození historické památky ale 

mohla být sankce i několikanásobně vyšší. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/muzi-si-doprali-koupel-v-kasne-na-ceskobudejovickem-namesti-za-zazitek-museli-zaplatit/
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Majitelka psa se opila tak, že nebyla schopna přivést ho domů 
20.5.2019 9:49  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Vlastnictví psa sebou přináší nemálo povinností. Tyto povinnosti však 

pojala ve čtvrtek večer dvaašedesátiletá obyvatelka českobudějovického sídliště Máj po svém. 

Ta totiž svého psa vypustila z domu, aby se sám vyvenčil. Jak se pes dostane domů, jí však již 

netrápilo. Mezitím totiž vypila více než pár sklenek alkoholu. Ve stavu, ve kterém ji zastihli 

strážníci, nebyla již ani schopna si ven pro psa sama dojít. O návrat zvířete domů se museli 

postarat strážníci. Pes přitom ještě stačil exkrementy znečistit chodbu domu. Majitelku psa 

čeká za zanedbání svých povinností nemalá pokuta. 

Ve čtvrtek 16. května v půl deváté večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení o volně 

pobíhajícím psovi do Dubenské ulice. Strážníci na místě spatřili psa, kterého se jim však přes 

veškeré úsilí nedařilo odchytit. Mezitím se od náhodných svědků události dozvěděli, komu pes 

patří. 

Když však zazvonili na byt údajného majitele, setkali se s nestandardním přístupem. Majitelé 

psa totiž odmítli psa přivést zpět domů z důvodu své značné podnapilosti. Mezitím se 

utíkajícího psa podařilo odchytit strážníkům speciálně vyškoleným na odchyt zvířat. Ti ho poté 

dovedli až ke dveřím bytu majitelů. 

Pes však po cestě stačil znečistit chodbu přede dveřmi obyvatel v nižším patře exkrementy. 

Majitelka psa se k úklidu nepořádku po svém mazlíčkovi neměla. Po vystřízlivění stane 

dvaašedesátiletá žena před správním orgánem. Za přestupek podle zákona na ochranu zvířat 

proti týrání jí hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/majitelka-psa-se-opila-tak-ze-nebyla-schopna-privest-ho-domu/
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Obtěžoval hosty v baru, pak utíkal před strážníky. Skončil na záchytce 
20.5.2019 14:14  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Třicetiletý muž, který zavítal do jednoho z barů na Pražském předměstí v 

Českých Budějovicích, znepříjemňoval sobotní večer ostatním hostům nevybíravým jednáním. 

Jeho hlasité pokřikování neminulo ani obyvatele místní čtvrti. Třicetiletý muž skončil na 

protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici. Nadýchal bezmála 4 ‰ alkoholu. 

V sobotu 18. května krátce po deváté hodině večerní vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení o agresivním návštěvníkovi do jednoho z barů na Pražském předměstí. Muž měl 

podle slov zdejšího zaměstnance hrubým jednáním obtěžovat ostatní hosty a bezdůvodně 

poškozovat svůj majetek. Když však zjistil, že na místo míří hlídka městské policie, na nic 

nečekal a vzal nohy na ramena. 

Strážníci však výtržníka odpovídajícího popisu dostihli nedaleko. Jakmile muž strážníky spatřil, 

dal se na útěk. Strážníci ho pronásledovali po pěší lávce přes řeku až na sídliště Vltava. Muž 

přitom na jejich zákonné výzvy k zastavení nereagoval a pokračoval v útěku. Vzápětí byl však 

strážníky dopaden. 

Jak se ukázalo, třicetiletý muž z Českých Budějovic jednal pod vlivem nejedné sklenky alkoholu. 

Orientační dechová zkouška na alkohol totiž ukázala výsledek 3,54 ‰. Muž ukončil vzrušující 

večírek pobytem na protialkoholní a protitoxikomanické stanici, kam ho strážníci vzápětí 

převezli. 

Případ tím však pro třicetiletého muže neskončil. Po vystřízlivění se bude zpovídat z přestupku 

neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Za ten mu hrozí pokuta až 10 

tisíc korun. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/obtezoval-hosty-v-baru-pak-utikal-pred-strazniky-skoncil-na-zachytce/
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Proč sportovce za koupání v Samsonově kašně nepostihují? Protože 

nejsou nazí? 
20.5.2019 16:40  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Pozornost čtenářů dnes vzbudila zpráva, že budějovická městská policie 

postihla pokutou dva mladíky, kteří se v neděli nad ránem koupali v Samsonově kašně. 

Dokonce se tato koupel prezentuje jako letos první, ačkoliv nedávno se - jistě rovněž pod 

dohledem kamer - koupali v kašně fotbalisté Dynama a slavili tak vítězství v první lize. Tuto 

zábavu mají při speciálních příležitostech v oblibě i volejbalisté Jihostroje, jak poukazují 

čtenáři. V čem je tedy rozdíl obou "koupaček"? To asi překvapí.  

Mluvčí Městské policie České Budějovice Věra Školková o nedělním přestupku říká: "Muži se 

dopustili veřejného pohoršení, protože byli nazí a za to dostali pokutu. Samotné koupání v 

kašně není žádné protiprávní jednání, které by bylo upraveno například vyhláškou." 

Tím se de facto říká, že sportovci unikli postihu, protože se nesvlékli do naha. Oblečení lidé se 

tedy mohou v kašně koupat?  

K tomu se vyjadřuje Jitka Kramářová, mluvčí společnosti Čevak, která kašnu spravuje: "Dnešní 

účel stavby Samsonovy kašny a jejího provozování je pouze estetický. Vstup do objektu, tedy 

i bazénu kašny, je možný je provozovatelem povolen pouze obsluze. Cizí osoby smí do objektu 

pouze s povolením od provozovatele a v doprovodu jeho zástupce. Kašna je jednou z hlavních 

dominant města a je památkově chráněným objektem." 

Památku ovšem mohou poškodit oblečení koupači stejně jako naháči. O obou uvedených 

událostech si můžete přečíst v přiložených zprávách.  

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/proc-sportovce-za-koupani-v-samsonove-kasne-nepostihuji-protoze-nejsou-nazi/
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Strážníci městské policie našli v Českých Budějovicích dva hledané muže 
21.5.2019 14:28  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Dva úspěchy si v minulých dnech připsala českobudějovická městská 

policie. Její strážník nejprve v neděli 19. května našel muže, který se nedostavil na plánovanou 

kontrolu v rámci soudem nařízené ochranné ambulantní léčby a bylo po něm vyhlášeno 

pátrání. Den nato hlídka zadržela celostátně hledanou osobu. Oba muži byli předáni Policii ČR. 

 „V neděli krátce před 10. hodinou prováděla smíšená hlídka strážníka s policistou běžnou 

kontrolní činnost na Lannově třídě. Strážník si zde všiml muže, který odpovídal popisu hledané 

osoby. Hlídka ho zastavila a vyzvala k prokázání totožnosti. Následně se ukázalo, že 

třiadvacetiletý muž z Českokrumlovska se nedostavil na plánovanou kontrolu k aplikaci 

potřebných léků v rámci soudem nařízené ochranné ambulantní léčby," popsal mluvčí městské 

policie David Štýfal. 

V pondělí v podvečer následně českobudějovičtí strážníci objevili celostátně hledaného muže. 

Ten se před strážníky pokusil skrýt v jedné z restaurací na Pražském předměstí v Českých 

Budějovicích. „Hlídka si v půl sedmé při běžné kontrolní činnosti ve chvíli, kdy projížděla kolem 

jedné z místních restaurací, všimla v prostoru zahrádky muže, o kterém věděla, že je v 

hledáčku policie. Jednačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic si byl zájmu o svoji osobu vědom 

také. Po spatření se pokusil skrýt uvnitř restaurace, pozorným strážníkům ale neunikl," 

upřesnil David Štýfal. 

 

Úterý, 21. května 2019 

Zdroj: Frekvence 1, zprávy v 7:00 

Autor: Tomáš Mařas, René Kekely 

České Budějovice nebudou pokutovat koupání v Samsonově kašně  
Tomáš MAŘAS, moderátor 

V Českých Budějovicích mají řečeno s nadsázkou o koupaliště navíc. Obyvatelé města jsou na 

rozpacích poté, co se dozvěděli, že když se budou koupat v Samsonově kašně na náměstí, 

nehrozí jim za to žádný postih. 

René KEKELY, redaktor 

https://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-mestske-policie-nasli-v-ceskych-budejovicich-dva-hledane-muze/
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Místní šokoval fakt, že zatímco českobudějovická Městská policie pokutovala 2 mladíky, kteří 

se nad ránem koupali v kašně, mnohdy alkoholem posilnění a vítězství slavící třeba sportovci, 

žádnou sankci nikdy nedostali. Vedení strážníků to vysvětlilo tím, že pokutovaní mladíci byli 

nazí, kdežto ostatní oblečení. Samotné koupání v kašně prý není protiprávním jednáním, které 

by upravovala třeba vyhláška. René Kekely, Frekvence 1, České Budějovice. 

 

Úterý, 21. května 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Za koupání pod Samsonem zaplatili  
České Budějovice – Pořádně si užili v jihočeské metropoli dva kamarádi – 28letý z Prahy a 

29letý z Liberecka. 

"Aby byly jejich zážitky kompletní, neodolali lákání Samsonovy kašny na náměstí Přemysla 

Otakara II. Ve čtyři ráno se muži svlékli do naha a vykoupali se v ní jako letos první odvážlivci. 

Jejich cachtání neušlo bystrému oku operátora městského kamerového systému a za otužilci 

hned vyrazila hlídka městské policie. Pánové už byli oblečeni a nezapírali. Strážníci jim uložili 

pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku." 

 

Středa, 22. května 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Nedostavil se na kontrolu nařízené ambulantní léčby, bylo vyhlášeno 

pátrání 
22.5.2019  

České Budějovice - Po muži, který se nedostavil na plánovanou kontrolu v rámci soudem 

nařízené ochranné ambulantní léčby, bylo v uplynulých dnech vyhlášeno pátrání. 

David Štýfal, mluvčí městské policie České Budějovice, uvedl, že v neděli 19. května krátce 

před 10. hodinou dopoledne prováděla smíšená hlídka strážníka s policistou běžnou kontrolní 

činnost v ulici Lannova třída. "Strážník si zde všiml muže, který odpovídal popisu hledané 

osoby," vyprávěl s tím, že hlídka muže zastavila a vyzvala jej k prokázání totožnosti. "Následně 

se ukázalo, že třiadvacetiletý muž z Českokrumlovska se nedostavil na plánovanou kontrolu 

k aplikaci potřebných léků v rámci soudem nařízené ochranné ambulantní léčby," uvedl 

policejní mluvčí. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/za-koupani-pod-samsonem-zaplatili-20190521.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nedostavil-se-na-kontrolu-narizene-ambulantni-lecby-bylo-po-nem-vyhlaseno-patra-20190522.html
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Dodal, že hlídka tak muže předvedla na obvodní oddělení policie České republiky, kde byl 

předán policistům k dalším nezbytným úkonům. 

 

Neděle, 26. května 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Edwin Otta 

Vandaly lákaly stojany na kola 
včera 14:35  

České Budějovice - Budějovičtí strážníci měli práci i v sobotní noci 

Ne úplně všední případ řešili českobudějovičtí strážníci v sobotu brzo ráno. Dopadli totiž 

mladého muže, který se rozhodl odnést si z centra jihočeské metropole stojan na jízdní kola. 

Nejen že ho musel vrátit zpět tam, odkud ho vzal, ale navíc si vysloužil i pokutu. 

V sobotu 25. května v půl čtvrté ráno spatřil operátor městského kamerového systému 

v Krajinské ulici muže nesoucího podivný náklad. Jak se vzápětí podle mluvčí městské policie 

Věry Školkové ukázalo, objemným břemenem byl stojan na jízdní kola. "Na místo okamžitě 

vyjížděla hlídka městské policie. Strážníci muže dostihli na Náměstí Přemysla Otakara II. Muž 

si právě chystal odpočinout a kolostav odložil na jednu z laviček u městské kašny. Strážníci 

zjistili, že pachatelem krádeže stojanu na kola je sedmadvacetiletý muž z Českých Budějovic. 

Stojan vzápětí musel odnést na své původní místo. Za pokus o krádež cizího majetku si od 

strážníků vysloužil pokutu," doplnila k případu Věra Školková.  

Že stojany na jízdní kola často vzbuzují pozornost vandalů, potvrdil o den dříve dvaadvacetiletý 

muž z Českých Budějovic. Ten stojan vytrhl i s dlažbou, ve které byl stojan upevněn. Svědkem 

jeho činu však bylo jako v mnoha podobných případech oko městské kamery. Ani tentokrát na 

sebe příjezd strážníků městské policie nenechal dlouho čekat. "Strážníci mladého muže 

dostihli na Sokolském ostrově. Když se dvaadvacetiletého muže dotázali na důvod jeho 

počínání, měl pro ně zvláštní vysvětlení. Údajně se mu nelíbilo, jak byl stojan na kola postaven. 

Když zjistil, že kolostav již není pevně ukotven v zemi, stojan vytrhl a posunul ho podle svých 

představ," popsala další akci městské policie Věra Školková a dodala, že dalším šetřením 

případu se bude zabývat správní orgán. Za přestupek proti majetku hrozí pachateli pokuta až 

50 tisíc korun. 

To však nebyl během první části víkendu jediný vandalský čin, který strážníci řešili. I tentokrát 

přispěl k odhalení pachatelů bdělý operátor městského kamerového systému. Ten v sobotu 

25. května krátce před druhou hodinou ranní spatřil na Sokolském ostrově dva muže, kteří 

nalezli patku používanou k umístění přenosných značek. Tu potom donesli podle mluvčí 

městské policie Věra Školkové na lávku spojující Sokolský ostrov a všesportovní halu Na Dlouhé 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/vandaly-lakaly-stojany-na-kola-20190526.html


 

  

ŠTÝFAL DAVID 9 

 

MONITORING TISKU - 21. TÝDEN 2019 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

louce. Dvojice se vzápětí společnými silami postarala o to, aby předmět o váze několika 

kilogramů skončil v hlubinách řeky. Vandalský čin však mladým mužům neprošel. Na místě je 

zastihli strážníci, kteří oba osmnáctileté muže z Českobudějovicka ocenili za přestupek proti 

majetku pokutou. 

 

Neděle, 26. května 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Elmíra Talířová 

Stojany na kola se o víkendu staly terčem vandalů. Jeden ho vytrhl i 

s dlažbou 
 neděle, 26. května 2019, 17:26 

Nezvyklý zájem vzbudily o víkendu v centru města stojany na kola. Jak v pátek, tak i v sobotu 

řešili strážníci jejich krádeže, v jednom případě zloděj vytrhnul i kus dlažby, ve které byl stojan 

upevněn. Oba pachatelé si vysloužili pokutu. „V sobotu 25. května v půl čtvrté ráno spatřil 

operátor městského kamerového systému v Krajinské ulici muže nesoucího podivný náklad. 

Jak se vzápětí ukázalo, objemným břemenem byl stojan na jízdní kola,“ uvedla mluvčí městské 

policie Věra Školková. Na místo se ihned vydala hlídka městské policie. Strážnící 

sedmadvacetiletého muže chytli na náměstí, kde odpočíval před svou další cestou. Nakonec 

se musel vydat jen tam, kde stojan ukradl. Po jeho vrácení si od strážníků vysloužil pokutu. 

Nelíbilo se mu, jak byl stojan postaven Den předtím řešili strážníci podobný případ. 

Dvaadvacetiletý mladík vytrhnul na náměstí stojan na kola i s dlažbou. Jeho konání si ale všiml 

operátor kamerového systému a na místo poslal strážníky. Ti našli mladíka na Sokolském 

ostrově. Své jednání policistům odůvodnil velmi zvláštně. „Údajně se mu nelíbilo, jak byl stojan 

na kola postaven. Když zjistil, že už není pevně ukotven v zemi, stojan vytrhl a posunul ho podle 

svých představ,“ vysvětlila Školková. Pachateli hrozí za jeho jednání pokuta až 50 tisíc korun. 

Případem se teď bude zabývat správní orgán.  

 

 

 

 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/23892-stojany-na-kola-se-o-vikendu-staly-tercem-vandalu-jeden-ho-vytrhl-i-s-dlazbou.html

