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Muž si měl hrát před bankou s pistolí. Ukázalo se, že šlo o nefunkční 

airsoftovou zbraň 
 

V úterý 22. června krátce před půl druhou odpoledne prováděla hlídka městské policie běžnou 

kontrolní činnost na Náměstí Přemysla Otakara II. Hlídku zde zastavil muž, který strážníkům uvedl, že 

v prostoru před bankou v Krajinské ulici seděli tři muži a jeden z nich měl manipulovat se střelnou 

zbraní. 

Strážníci ihned vyrazili na místo události a zjistili, že se jednalo o tři osoby bez domova. Jeden z mužů 

měl před sebou skutečně položenou střelnou zbraň. Na první pohled nebylo zřejmé, zda se jedná o 

maketu nebo funkční střelnou zbraň. Strážníci místo zajistili a znemožnili mužům další možný přístup 

ke zbrani. Devětačtyřicetiletý muž z Českého Krumlova strážníkům k podání vysvětlení uvedl, že zbraň 

našel ležet u nedalekého odpadkového koše a vzal si jí, protože se mu líbila. Zbraň věrohodně 

připomínala pistoli CZ SP-01. Strážníci pojali podezření, že by pistole mohla pocházet z trestné činnosti 

a nikterak s ní nemanipulovali. Přivolaní policisté následně toto podezření vyloučili a určili, že se 

jednalo nefunkční airsoftovou zbraň. 
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Muž neměl zaplatit útratu v restauraci, majitel si to s ním vyřídil ručně 
 

Fyzickým napadením vyústila situace mezi hostem a majitelem restaurace. Důvodem měl být 

nezaplacený účet. 

V úterý 22. června krátce před šestou hodinou odpoledne přijalo operační středisko městské policie 

oznámení o napadení hosta v jedné z restaurací na Husově třídě. Při příjezdu strážníků na místo 

k žádnému fyzickému napadání již nedocházelo. K hlídce se přihlásil napadený muž, který uvedl, že 

dostal několik úderů pěstí do oblasti hlavy. Útočníkem měl být majitel restaurace, který se po útoku 

z místa vzdálil neznámo kam. Důvodem konfliktu měl být nezaplacený účet za útratu při poslední 

návštěvě restaurace. 

Napadený muž měl drobné krvavé zranění a stěžoval si na bolest hlavy. Strážníci muži přivolali posádku 

ZZS a hlídku Police ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření. 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/muz-si-mel-hrat-pred-bankou-s-pistoli-ukazalo-se-ze-slo-o-nefunkcni-airsoftovou-zbran
https://mpolicie.c-budejovice.cz/muz-nemel-zaplatit-utratu-v-restauraci-majitel-si-s-nim-vyridil-rucne
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Obsluha odmítla nalít podnapilému muži další alkohol, ten se pokusil 

poničit zařízení restaurace 
 

Ve středu 23. června v půl osmé večer přijalo operační středisko městské policie oznámení o 

podnapilém muži, který měl poškodit zařízení v jedné z restaurací na Pražské třídě. Na místo události 

byly neprodleně vyslány hlídky městské policie. 

Strážníci zastihli poblíž restaurace muže, který odpovídal popisu. Hlídka muže zastavila a vyzvala 

k prokázání totožnosti a k podání vysvětlení. Třiadvacetiletý muž strážníkům uvedl, že ho obsluha 

v restauraci odmítla obsloužit, a to ho velmi rozčílilo. Muž byl na první pohled pod vlivem alkoholu 

nebo jiné návykové látky a obsluha restaurace konala přesně tak, jak měla. S tím se podnapilý muž 

nedokázal smířit a začal být agresivní. Měl bouchat pěstí do stolu a výloh restaurace. Při cestě ven stihl 

poškodit stojan na dezinfekci a chtěl z místa odejít. 

Muž se svým jednáním stal podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku. Událost bude předána ke 

správnímu orgánu k dořešení. Muži hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 

Mladý muž nadýchal 2,48 promile. 
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V restauracích vznikají incidenty. Strážníci řešili agresivitu hosta i 

hostinského  
25.6.2021 7:01 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Fyzickým napadením vyústila situace mezi hostem a majitelem restaurace. V úterý 

22. června krátce před šestou navečer přijalo operační středisko budějovické městské policie oznámení 

o napadení hosta v restauraci na Husově třídě. Při příjezdu strážníků na místo k žádnému fyzickému 

napadání již nedocházelo. Hlídce se přihlásil napadený muž, který uvedl, že dostal několik úderů pěstí 

do oblasti hlavy. Útočníkem měl být majitel restaurace, který po útoku zmizel. Důvodem měl být 

nezaplacený účet za útratu při poslední návštěvě restaurace. 

Napadený muž měl drobné krvavé zranění a stěžoval si na bolest hlavy. Strážníci muži přivolali 

záchranku a policii, která si událost převzala k dalšímu šetření. 

https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/57672/831446__.jpg?lm=1624597267
https://mpolicie.c-budejovice.cz/obsluha-odmitla-nalit-podnapilemu-muzi-dalsi-alkohol-ten-se-pokusil-ponicit-zarizeni-restaurace
https://www.jcted.cz/budejovicko/v-restauracich-vznikaji-incidenty-straznici-resili-agresivitu-hosta-i-hostinskeho/
https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/57672/831446__.jpg?lm=1624597267
https://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/57672/831446__.jpg?lm=1624597267
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Další indident se odehrál ve středu 23. června v půl osmé večer. Podnapilý muž měl poškodit zařízení 

v jedné z restaurací na Pražské třídě. Strážníci zastihli poblíž restaurace muže, který odpovídal popisu. 

Třiadvacetiletý muž uvedl, že ho obsluha v restauraci odmítla obsloužit, a to ho velmi rozčílilo. Muž byl 

na první pohled pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a obsluha restaurace konala přesně tak, 

jak měla. S tím se podnapilý muž nedokázal smířit a začal být agresivní. Měl bouchat pěstí do stolu a 

výloh restaurace. Při cestě ven stihl poškodit stojan na dezinfekci a chtěl z místa odejít. 

Mladík, který nadýchal 2,48 promile, je podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku. Událost bude 

předána ke správnímu orgánu. Muži hrozí pokuta až 50 tisíc korun. 

 

 

 

 


