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Lidem už nařízení vadí. Mimo města roušky odložili 
19. 5. 2020, 10:38 

Režim soustavného nošení roušek se uvolní 25. května. Mimo česká města to však už o uplynulém 

víkendu vypadalo, že tu lidé mají jiný kalendář.  

Lidem už nařízení vadí. Mimo města roušky odložili 

Rouška se například na přehradě Orlík téměř nikomu z desítek návštěvníků přehrady nehoupala ani na 

krku. Stejně jako v lese u keltského oppida Lhota-Točná u Prahy, kterému všichni říkají hradiště Závist. 

Ve městech lidé nošení roušek podle strážníků ještě dodržují. Alespoň v pozici na krku. 

„Nejde o schválnosti. Že bychom se setkali s tím, že některý občan schválně nenosí roušku. Ale lidé už 

mi přijdou trochu zmatení. Neorientují se už v tom, co se smí a co ne. Často třeba pijí, pak už si roušku 

nenasadí. A když je strážník potká, jen takovou osobu napomene. To je ovšem praxe ve městě, jako 

jsou naše České Budějovice, ale mimo něj to podle mých osobních zkušeností neplatí. Tam už se 

opravdu roušky moc nenosí,“ řekl Právu mluvčí jihočeského města David Štýfal. 

Strážníci už řeší jiné věci 

Že se lidé i mentálně vrátili do zaběhnutých kolejí, svědčí i stížnosti, které operátoři na lince 156 řeší. 

„Stížností na to, že někdo na sobě nemá roušku, už je minimum, jednotky. Ale vypadá to, že jsme se 

bohužel vrátili ke starým pořádkům před pandemií, narostly nám stížnosti za parkování a rušení 

nočního klidu,“ doplnil Štýfal. 

Jeho slova potvrzuje i mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. „Jak se život pomalu vrací k normálu, 

tak se i strážníci vedle kontroly mimořádných opatření museli začít více věnovat dalším problematikám, 

jako je doprava a veřejný pořádek,“ sdělila redakci mluvčí pražské městské policie. 

„S rozvolněním opatření také souvisí i daleko těžší kontrola zavedených mimořádných opatření, a to 

ve smyslu horšího prokazování například ve skupině deseti osob s ohledem na rodinné vazby,“ dodala 

mluvčí. 

A to přitom v Praze nošení roušek strážníci bedlivě hlídali. „Kontrola mimořádných opatření patřila 

mezi prioritní úkoly strážníků. Před uvolněním jsme v Praze denně řešili v průměru 550 porušení těchto 

opatření, kdy nejvíce se jich týkalo nezakrytých dýchacích cest,“ doplnila Seifertová. 

Podobně přísné byly kontroly i v jiných městech. V Olomouci za celou dobu mimořádného stavu 

strážníci napomenuli téměř 3 tisíce lidí za nechránění úst a nosu. „V prvních dnech, kdy byla zavedena 

povinnost nošení roušek, přijalo denně naše operační středisko i desítky telefonických oznámení od 

občanů. Postupem času se situace uklidnila na jednotky případů. Nejvíce případů porušení vládních 

nařízení řešili strážníci v dubnu,“ vyjmenoval mluvčí MP Olomouc Petr Čunderle. 

Větší prostor– menší strach 

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/mimo-mesta-uz-lide-rousky-odlozili-40324543
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Klid, který se lidem zpátky vrací, se podle psychologa přirozeně projevuje v otevřeném prostoru, tedy 

v krajině a na vesnicích. „Jiná situace je, když jste na zalidněných ulicích nebo v městské hromadné 

dopravě, kde vám pomalu z každé strany stojí někdo na noze. Jakmile se lidé pohybují ve větším 

prostranství, cítí se sami ve větším bezpečí,“ vysvětluje si počínání lidí psycholog Karel Humhal. 

 

„Český národ je, dovolil bych si říci, takový mazaný. Když o něco jde, dodržujeme to. Když ne, nebo ne 

tolik, jsme neukáznění. Stačí se jen kouknout, kolik lidí například v autě drží telefon v ruce. Samotného 

mě překvapilo, jak ukázněně se Češi v porovnání s jinými národy v době pandemie chovali. Roušky lidé 

nosili, fronty se netvořily. Zdravotně se to podařilo udržet,“ hodnotí první reakci našinců Humhal. 

Po 25. květnu bude nadále povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách, kromě bydliště, a ve veřejné 

dopravě. Venku budou povinné jen v případě, že by se více lidí ocitlo v prostoru, kde není možné 

dodržet sociální odstup dva metry. 

 

Středa 20. května 2020 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Jitka Davidová 

Agresivní muž z azylového domu skončil rukou zdravotníků    
Potíže s agresivním klientem měli minulý týden zaměstnanci azylového domu v jihočeské metropoli. 

Zakročit museli českobudějovičtí strážníci. 

  

"Jak uvedla mluvčí českobudějovických strážníků, Věra Školková, sedmatřicetiletý muž skončil v rukou 

zdravotníků.  

"Ve čtvrtek 14. května v půl čtvrté odpoledne vyjížděla hlídka městské policie na žádost zaměstnanců 

jednoho z azylových domů v centru města, o pomoc s agresivním mužem. Ten verbálně napadal své 

okolí, hlasitě vykřikoval a jeho nekontrolované chování vzbudilo obavy o zdraví ostatních osob v 

azylovém domě," uvedla. 

  

Strážníci po příjezdu na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu. "Zdravotní stav muže si 

vyžádal převoz do zdravotnického zařízení, kam ho strážníci doprovodili. Celý průběh události se 

naštěstí obešel bez použití donucovacích prostředků, zranění nebo škody na majetku," upřesnila.  

 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/agresivni-muz-z-azyloveho-domu-skoncil-rukou-zdravotniku-20200520.html
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Třináctiletá dívka nadýchala téměř 1,5 promile, skončila v péči lékařů    
Strážníci městské policie včera vyjížděli k nahlášené potyčce dvou lidí – mladého muže a dívky. 

Napadená se hlídce přiznala, že vypila nějaký alkohol. To potvrdila i dechová zkouška, která ukázala 

výsledek 1,49 promile. Mladého muže se najít nepodařilo. 

 

Ke konfliktu mělo dojít u dětského hřiště na sídlišti Vltava v deset hodin večer. Strážníci na místě našli 

mladou dívku s krvavou odřeninou na ruce. Hlídka dívce poskytla první pomoc a pokusila se zjistit, co 

se stalo. "Třináctiletá dívka příliš nespolupracovala a neovládala své chování. Svěřila se ale, že vypila 

nějaký alkohol, a že je silnou diabetičkou. Strážníci dívku podrobili orientační dechové zkoušce, která 

vyšla s pozitivním výsledkem 1,49 promile," uvedl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal  

Na sídliště byla proto přivolána záchranka, která dívku převezla do nemocnice k dalšímu ošetření. Celou 

událost teď bude řešit českobudějovický magistrát na oddělení sociálně právní ochrany dětí.  

Podle svědků měla dívka dorazit na hřiště v doprovodu mladého muže, se kterým se měla hádat a mělo 

dojít i k drobné fyzické rozepři. Muž měl před příjezdem strážníků z místa odejít neznámo kam. Kde k 

alkoholu přišla se zjistit nepodařilo.  

 

Středa, 20. května 2020 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

Třináctiletá diabetička nadýchala téměř 1,5 promile 
20.5.2020 12:25  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Včera v deset večer přijalo operační středisko městské policie oznámení o potyčce 

muže se ženou u dětského hřiště na sídlišti Vltava. Strážníci na místě nalezli dívku s krvavou odřeninou 

na ruce. Hlídka dívce poskytla první pomoc a pokusila se zjistit, co se stalo. Třináctiletá dívka příliš 

nespolupracovala a neovládala své chování. Řekla ale, že vypila nějaký alkohol, a že je silná diabetička. 

Strážníci dívku podrobili orientační dechové zkoušce, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,49 promile. 

 

Podle svědků události měla dívka dorazit na hřiště v doprovodu mladého muže, se kterým se měla 

hádat a mělo dojít i k drobné fyzické rozepři. Muž před příjezdem strážníků odešel. Kde k alkoholu 

dívka přišla, se nepodařilo zjistit. 

 
  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27499-trinactileta-divka-nadychala-temer-15-promile-skoncila-v-peci-lekaru.html
https://www.jcted.cz/budejovicko/trinactileta-diabeticka-nadychala-temer-1-5-promile/
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Třináctiletá dívka nadýchala téměř 1,5 promile, skončila v péči lékařů 
Strážníci městské policie včera vyjížděli k nahlášené potyčce dvou lidí – mladého muže a dívky. 

Napadená se hlídce přiznala, že vypila nějaký alkohol. To potvrdila i dechová zkouška, která ukázala 

výsledek 1,49 promile. Mladého muže se najít nepodařilo.  

Ke konfliktu mělo dojít u dětského hřiště na sídlišti Vltava v deset hodin večer. Strážníci na místě našli 

mladou dívku s krvavou odřeninou na ruce. Hlídka dívce poskytla první pomoc a pokusila se zjistit, co 

se stalo. „Třináctiletá dívka příliš nespolupracovala a neovládala své chování. Svěřila se ale, že vypila 

nějaký alkohol, a že je silnou diabetičkou. Strážníci dívku podrobili orientační dechové zkoušce, která 

vyšla s pozitivním výsledkem 1,49 promile,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal.  

Na sídliště byla proto přivolána záchranka, která dívku převezla do nemocnice k dalšímu ošetření. 

Celou událost teď bude řešit českobudějovický magistrát na oddělení sociálně právní ochrany dětí.  

Podle svědků měla dívka dorazit na hřiště v doprovodu mladého muže, se kterým se měla hádat a mělo 

dojít i k drobné fyzické rozepři. Muž měl před příjezdem strážníků z místa odejít neznámo kam. Kde k 

alkoholu přišla se zjistit nepodařilo.  

 

 

Neděle, 24. května 2020 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Ivo Bukáč 

Rodinné setkání skončilo rvačkou. Tři muži jsou v nemocnici a dva v 

policejní cele 
24.5.2020 17:54  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Rvačka několika mužů se odehrála na českobudějovickém sídlišti Máj v noci ze 

soboty na neděli několik minut po jedné hodině v ulici V. Volfa před domem číslo 19. Kriminalisté 

hledají svědky. 

Od nočních hodin vyšetřují kriminalisté z Českých Budějovic napadení několika mužů. K tomu došlo 

pravděpodobně při setkání širšího kruhu rodiny před smutečním obřadem na českobudějovickém 

sídlišti Máj krátce po jedné ranní. Na místě zasahovalo několik policejních hlídek a hlídek strážníků. 

Záchranáři po prvotním ošetření převezli do nemocnice s vážnými zraněními tři muže. Policisté na 

místě zadrželi dva podezřelé muže kolem 30 let, kteří jsou nyní v policejní cele. Na místě činu až do 

brzkých ranních hodin pracovaly dvě výjezdové skupiny kriminalistů, které provedly ohledání místa a 

zajištovaly stopy. Následovat budou výslechy svědků a zúčastněných osob. Policisté a strážníci zajišťují 

v místě a okolí zvýšený výkon hlídkové služby. 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27499-trinactileta-divka-nadychala-temer-15-promile-skoncila-v-peci-lekaru.html
https://www.jcted.cz/budejovicko/rodinne-setkani-skoncilo-rvackou-tri-muzi-jsou-v-nemocnici-a-dva-v-policejni-cele/
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Kriminalisté také hledají svědky popisované události. Žádají každého, kdo napadení mezi muži viděl, ať 

už z ulice, balkonu nebo oken okolních domů, aby kontaktoval policii na lince 158. Existuje možnost, že 

celý konflikt mohl také někdo fotit nebo natáčet. Kriminalisté by přivítali všechny tyto záznamy, které 

by mohly být pro objasnění celé věci velmi důležité. 

 

Neděle, 24. května 2020 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Redakce 

Rodinné setkání skončilo rvačkou, tři muži jsou vážně zraněni 
včera 10:44 aktualizováno včera 16:59 

Do nedělního rána na místě pracovaly dvě výjezdové skupiny kriminalistů. Ohledávaly místo činu a 

zajišťovaly stopy. Následovat budou výslechy svědků a zúčastněných osob. 

Podle informací, která policie zveřejnila v neděli v poledne, jsou zranění tří mužů velmi vážná. Policisté 

nyní hledají svědky, kteří v noci ze soboty na neděli několik minut po jedné hodině v ulici V. Volfa před 

domem č. 19 incident viděli, aby se přihlásili na linku 158. Uvítají svědectví každého, kdo rozepři spatřil 

z ulice, balkonu či oken domu. Kriminalisté uvítají i videozáznamy události. 

Obyvatelka sídliště Máj, která bydlí v sousední ulici M. Chlajna, popsala, že ji v noci probudil křik a 

následně modrá světla majáků. "Byly tam tři záchranky, přijel i lékař," popsala žena. 

Policisté a strážníci v neděli na sídlišti zesílili hlídky. 

 

Neděle, 24. května 2020 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: Lukáš Marek 

Rodinné setkání skončilo rvačkou. Tři muži jsou v nemocnici a dva v 

cele 
24. května 2020  14:52,  aktualizováno  14:52  

Českobudějovičtí policisté vyšetřují potyčku několika mužů, ke které došlo v noci na neděli na sídlišti 

Máj. Na místě zasahovalo několik hlídek policie, tak záchranáři. Do nemocnice převezli tři muže s 

vážnými zraněními. Dva muži skončili v policejní cele. Policie hledá možné svědky, kteří by ji pomohli s 

objasněním případu.  

 „Incident několika mužů se odehrál na sídlišti Máj v noci ze soboty na neděli, několik minut po jedné 

hodině v ulici V. Volfa před domem č. 19. Kriminalisté hledají možné svědky. Každý kdo napadení mezi 

muži viděl, jedno jestli z ulice, balkonu či oken domu, ať kontaktuje policii na lince 158. Konflikt mohl 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/rodinne-setkani-skoncilo-rvackou-tri-muzi-jsou-v-nemocnici-20200524.html
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/sidliste-maj-potycka-policie-hleda-svedci.A200524_124647_budejovice-zpravy_bse
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také někdo fotit či natáčet. Všechny tyto záznamy jsou pro kriminalisty důležité,“ řekl krajský mluvčí 

policie Jiří Matzner. 

Podle prozatímních informací došlo k potyčce mužů při setkání širšího kruhu romské rodiny před 

smutečním obřadem. „V ulici u panelového domu je po celou neděli hlídka městské i státní policie,“ 

hlásil z místa v neděli odpoledne redaktor MF DNES Lukáš Marek. 

Záchranáři ošetřili tři muže a s vážnými zraněními je převezli do nemocnice. 

„Policisté na místě zadrželi dva podezřelé muže kolem 30 let, nyní jsou v policejní cele. Do ranních 

hodin na místě činu pracovaly dvě výjezdové skupiny kriminalistů, provedly ohledání místa a zajišťovaly 

stopy,“ uvedl Matzner. 

Policisté nyní budou vyslýchat svědky a účastníky potyčky. Dle vyjádření policejního mluvčího v místě 

události a okolí je „zvýšený výkon hlídkové služby“. 

 

Neděle, 24. května 2020 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

VIDEO: Při konfliktu na Máji se těžce zranili tři muži, další dva jsou v 

policejní cele 
Několik policejních jednotek dnes v noci zasahovalo na budějckém sídlišti Máj. Při setkání rodiny tam 

došlo k napadení několika mužů. Tři skončili ve vážném stavu v nemocnici. Další dva policisté převezli 

do policejní cely. Policisté a strážníci zajišťují v místě a okolí zvýšený výkon hlídkové služby. 

K napadení došlo při setkání širšího kruhu rodiny před smutečním obřadem po jedné hodině ranní v 

ulici V. Volfa před domem číslo 19. V místě události zasahovalo několik policejních hlídek a hlídek 

strážníků. 

„Záchranáři po prvotním ošetření převezli do nemocnice s vážnými zraněními tři muže. Policisté na 

místě zadrželi dva podezřelé muže, kterým bylo kolem třiceti let. Oba jsou nyní v policejní cele. Do 

ranních hodin na místě činu pracovaly dvě výjezdové skupiny kriminalistů, provedly ohledání místa a 

zajištovaly stopy,“ uvedl tiskový mluvčí policie Jiří Matzner.  

Kriminalisté teď budou vyslýchat svědky a zúčastněné osoby. Policisté a strážníci zajišťují v místě a okolí 

zvýšený výkon hlídkové služby. 

„Kriminalisté hledají možné svědky. Každý, kdo napadení mezi muži z ulice, balkonu či oken domu viděl, 

ať kontaktuje policii na lince 158. Konflikt mohl také někdo fotit či natáčet. Všechny tyto záznamy jsou 

pro kriminalisty důležité,“ dodal mluvčí.  

 
 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27533-video-pri-konfliktu-na-maji-se-tezce-zranili-tri-muzi-dalsi-dva-jsou-v-policejni-cele.html

