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Pondělí, 19. června 

Zdroj: Hitrádio Faktor  

Autor: Kuba Bielak 

___________________________________________________________________________  

Českobudějovičtí strážníci zachránili muže přímo u něj doma  
Kuba BIELAK, moderátor: 

Českobudějovičtí strážníci zachránili muže přímo u něj doma. Opilec měl krvavé zranění, a než 

přijeli strážci zákona, byl už doma. Na zvonek nereagoval a strážníci se k němu museli dostat 

přes balkón sousedního bytu. Pak přijeli záchranáři.  

Úterý, 20. června 

Zdroj: idnes.cz (odkaz)  

Autor: Veronika Petrušková 

___________________________________________________________________________  

Fotbal mezi kluky skončil násilím, zabývá se jím policie 
20. června 2017  13:59,  aktualizováno  13:59  

Českobudějovická policie se zabývá rvačkou při klukovském fotbale. Patnáctiletý chlapec tam 

zbil na hřišti v Nerudově ulici třináctiletého hocha tak, že jej museli záchranáři odvézt na 

vyšetření do nemocnice.  

K potyčce mezi chlapci přijeli před nedělní sedmou hodinou večer přivolaní strážníci. Na místě 

se k nim přihlásili rodiče napadeného školáka spolu s jeho dvěma kamarády, kteří byli svědky 

celé události. 

„Třináctiletého chlapce podle nich napadl kamarád jednoho z protihráčů. Ti se po činu zalekli 

a z místa raději utekli. Celou událost však sledovala zaměstnankyně nedalekého azylového 

zařízení, která na místo přivolala hlídku městské policie,“ popsala mluvčí českobudějovických 

strážníků Věra Školková.  

Žena strážníkům označila dva chlapce postávající opodál. Popsala, že se jedenáctiletému 

hochovi při hře přestalo líbit nesportovní chování soupeře, a tak si na pomoc přivolal svého 

patnáctiletého bratra. Ten nejprve požadoval omluvu.  

„Poté ale, jak se dobrovolně přiznal, přistoupil k ručnímu vyřizování účtů,“ uvedla Školková. 

Strážníci napadanému chlapci zajistili základní ošetření a svěřili jej do péče zdravotníků. Celý 

incident následně předali státní policii, která případ dále vyšetřuje. 

http://budejovice.idnes.cz/napadeni-deti-fotbal-budejovice-nesportovni-chovani-f98-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170620_131339_budejovice-zpravy_khr
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„Čekáme na výsledky lékařských zpráv. Incident vyšetřujeme jako přestupek proti 

občanskému soužití. Vzhledem k věku obou aktérů k němu v této chvíli nebudeme podávat 

další informace,“ řekl policejní mluvčí Miroslav Doubek. 

 

Středa, 21. června 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: zz 

___________________________________________________________________________  

Strážníky potrápil bezdomovec 
České Budějovice – Na náměstí obtěžoval svatebčany a pivem jim polil vůz 47letý bezdomovec. 

Hlídce městské policie nechtěl ukázat občanku a hodlal si dál užívat na náměstí. Změkl po 
výstraze, že na policii ho prolustrují. Za tři hodiny se objevil znovu a zablokoval cestu autu 
odjíždějícímu od radnice. Před strážníky se snažil zmizet. Protože byl opilý, chtěli změřit jeho 
hladinku, což odmítal. Nechtěl ani nastoupit do služebního auta k odvozu na záchytku. Nezbylo 
než použít donucovací prostředky. Na protialkoholní stanici nechtěl vystoupit, museli ho 
vynést. V dechu měl 3,17 promile. 

 

Čtvrtek, 22. června 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: Lukáš Marek 

___________________________________________________________________________  

V tropickém vedru nechal muž v autě vlčáka, strážníci mu pomohli ven  
Nesnesitelné horko musel ve středu v Českých Budějovicích snášet německý ovčák, kterého 

jeho pán nechal zavřeného v autě jen s lehce staženými okny. Trpícího psa si naštěstí všiml 

kolemjdoucí a přivolal strážníky, kteří zvířeti pomohli ven z auta. 

Muž nechal psa zavřeného v autě krátce před polednem v Hroznové ulici v centru města. V tu 

dobu se už teploty na ulici šplhaly ke 30 stupňům Celsia, a ve vozidle tak mohla být až 

dvojnásobná teplota.  

Psa si všiml kolemjdoucí a přivolal strážníky. Na místo ihned vyjela hlídka určená k odchytu 

zvířat. "Při příjezdu pes jevil známky dehydratace, apatie a velmi zrychleně dýchal. U vozidla 

byla sice pootevřená okénka, ale v těchto případech toto opatření není příliš účinné," uvedl 

mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=149889/143298_0_
http://budejovice.idnes.cz/pes-v-aute-vedro-zachrana-policie-d4x-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170622_160332_budejovice-zpravy_mrl
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Majitele vozidla se nepodařilo zjistit, a tak strážníci psa pod dohledem policie osvobodili přes 

odemčený kufr. 

Následně ho převezli do městského útulku, kde se o něj postarali jeho pracovníci. "Majitele 

psa se později podařilo vypátrat a psa mu vrátili. Čtyřiasedmdesátiletý muž je podezřelý ze 

spáchání přestupku proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání," dodal mluvčí. Senior své 

počínání proto bude muset vysvětlovat u správního orgánu. 

"Psi mají omezené možnosti jak se ochladit a v rozpáleném autě může dojít k nejhoršímu," 

upozornil Štýfal. 

Čtvrtek, 22. června 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. David Štýfal 

___________________________________________________________________________  

Psa uvězněného v rozpáleném autě zachránil kolemjdoucí 
 

23.6.2017 8:08  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Ve středu 21. června krátce před polednem správně a rychle zareagoval 

kolemjdoucí v Hroznové ulici, když si v rozpáleném autě všiml uvězněného psa. Zavolal 

městskou policii, na místo byli ihned vysláni strážníci určeni k odchytu zvířat a německého 

ovčáka vysvobodili 

Při příjezdu strážníků pes jevil známky dehydratace, apatie a velmi zrychleně dýchal. U vozidla 

byla sice pootevřená okénka, ale v těchto případech toto opatření není příliš účinné. Majitele 

vozidla se nepodařilo zjistit a tak strážníci rozhodli o vyndání psa z auta ven. Hlídka si na místo 

přivolala policisty jako nezúčastněné osoby při vstupu do automobilu a přes odemčený 

zavazadlový prostor se jí podařilo německého ovčáka vysvobodit. Následně byl převezen do 

městského útulku, kde o něj bylo postaráno. Majitele psa se později podařilo vypátrat a pes 

mu byl z útulku vydán. Čtyřiasedmdesátiletý muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti 

zákonu na ochranu zvířat proti týrání a své jednání bude vysvětlovat u správního orgánu. 

Třicetistupňová vedra s sebou nesou určitá rizika. V uzavřeném autě může teplota během 

několika minut dosáhnout až dvojnásobné hodnoty. Psi mají omezené možnosti jak se ochladit 

a v rozpáleném autě může dojít k nejhoršímu.  

Čtvrtek, 22. června 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Ell Plate 

http://www.jcted.cz/budejovicko/psa-uvezneneho-v-rozpalenem-aute-zachranil-kolemjdouci/
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/15855-tropicke-vedro-a-pes-v-aute-neznalost-nebo-nedbalost.html


 

  

ŠTÝFAL DAVID 4 

 

MONITORING TISKU - 24. TÝDEN 2017 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

___________________________________________________________________________  

Tropické vedro a pes v autě. Neznalost, nebo nedbalost? 
 čtvrtek, 22. června 2017, 14:58 

Scénář, který se bohužel každoročně opakuje. Lidé nechávají své čtyřnohé mazlíčky zavřené v 

autě a ignorují fakt, že tyto tropické teploty pro ně mohou být smrtelné. Ke stejnému případu 

včera vyjížděli strážníci městské policie v Českých Budějovicích. 

Ve středu, 21. června, přijalo operační středisko městské policie oznámení o německém 

ovčáku zavřeném v autě v Hroznové ulici. Na místo se ihned vydali strážníci určeni k odchytu 

zvířat. Pes v autě jevil známky dehydratace, apatie a velmi zrychleně dýchal. Majitele vozidla 

se nepodařilo zjistit a tak strážníci rozhodli o vyndání psa z auta ven. Za asistence státních 

policistů se hlídce podařilo přes otevřený zavazadlový prostor dostat ovčáka ven. Následně byl 

pes převezen do útulku, kde o něj bylo postaráno. 

Majitele psa se později podařilo vypátrat a pes mu byl z útulku vydán. Čtyřiasedmdesátiletý 
muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání a své 
jednání bude vysvětlovat u správního orgánu. Třicetistupňová vedra s sebou nesou určitá 
rizika. V uzavřeném autě může teplota během několika minut dosáhnout až dvojnásobné 
hodnoty. Psi mají omezené možnosti jak se ochladit a v rozpáleném autě může dojít k 
nejhoršímu.  

 

Pátek, 23. června 

Zdroj: tydenikpolicie.cz (odkaz) 

Autor: MP České Budějovice 

___________________________________________________________________________  
 

Co mám dělat, když jsou tropická vedra a najdu psa v uzavřeném autě?  
 

Důležité je nezmatkovat. Třicetistupňová vedra s sebou nesou určitá rizika. V uzavřeném autě 

může teplota během několika minut dosáhnout až dvojnásobné hodnoty. Psi mají omezené 

možnosti jak se ochladit a v rozpáleném autě může dojít k nejhoršímu. 

Správně ovšem zareagoval oznamovatel ve středu 21. června krátce před polednem, který 

zavolal na městskou policii. Operační středisko přijalo oznámení o německém ovčáku, který 

byl uzavřený v autě v Hroznové ulici. Na místo byli ihned vysláni strážníci určeni k odchytu 

zvířat. 

http://tydenikpolicie.cz/co-mam-delat-kdyz-jsou-tropicka-vedra-a-najdu-psa-v-uzavrenem-aute/
http://tydenikpolicie.cz/oblast/stc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pha
http://tydenikpolicie.cz/oblast/plk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/kvk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/ulk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/lbk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/vys
http://tydenikpolicie.cz/oblast/khk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pak
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhm
http://tydenikpolicie.cz/oblast/zlk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/olk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/msk
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Při příjezdu strážníků pes jevil známky dehydratace, apatie a velmi zrychleně dýchal. U vozidla 

byla sice pootevřená okénka, ale v těchto případech toto opatření není příliš účinné. Majitele 

vozidla se nepodařilo zjistit a tak strážníci rozhodli o vyndání psa z auta ven. 

Hlídka si na místo přivolala policisty jako nezúčastněné osoby při vstupu do automobilu a přes 

odemčený zavazadlový prostor se jí podařilo německého ovčáka vysvobodit. Následně byl 

převezen do městského útulku, kde o něj bylo postaráno. 

Majitele psa se později podařilo vypátrat a pes mu byl z útulku vydán. Čtyřiasedmdesátiletý 

muž je podezřelý ze spáchání přestupku proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání a své 

jednání bude vysvětlovat u správního orgánu. 


