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Hocha kousla čivava. Nebyla očkovaná proti vzteklině, aby jí nebylo 

špatně 

Nepříjemnou zkušenost má za sebou chlapec z Českých Budějovic. Při procházce si 
chtěl pohladit čivavu, která se po něm ohnala a kousla ho do prstu. Poranění nebylo 
vážné, matka chlapce však následně zjistila, že pes není očkovaný proti vzteklině.  

Pes dítě kousl minulý pátek na sídlišti Vltava v ulici Františka Ondříčka. Incident řešila 
hlídka městské policie. 

„Ke strážníkům se přihlásila oznamovatelka se synem, který měl viditelné poranění na 
prstu ruky. Kousnutí mu způsobila čivava, když si ji chtěl pohladit. Majitelka psa jim 
odmítla ukázat očkovací průkaz a tvrdila, že pes není očkován proti vzteklině,“ uvedl 
mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal. 

Strážníkům se podařilo majitelku psa najít. Řekla jim, že pes není proti vzteklině 
očkovaný, protože prý má po injekci střevní potíže. 

„Strážníci proto majitelku poučili o nutnosti návštěvy veterináře kvůli vyšetření psa, 
aby mohla být vyloučena možná infekce vzteklinou,“ konstatoval Štýfal. 

Na výsledku veterinárního vyšetření závisí, zda se bude muset pokousaný chlapec 
podrobit očkování. 

Ženu čeká za přestupek pokuta až 20 tisíc 

Pro ženu tím však případ neskončil a bude mít i další problémy. Strážníci totiž zároveň 
zjistili, že pes nemá ani mikročip či tetování. Jeho majitelka se tak dopustila hned dvou 
přestupků. 

Věcí se nyní bude zabývat příslušný správní odbor a ženě hrozí pokuta, která může 
dosáhnout až 20 tisíc korun. 

Pokud někoho kousne pes a poškozený si není jistý, zda je zvíře očkované proti 
vzteklině, měl by vyhledat odbornou pomoc. 

„Nejlepší je, když pro jistotu neprodleně vyrazí do nemocnice na infekční oddělení, kde 
se ho ujmou a pomohou mu,“ doplnila mluvčí českobudějovické nemocnice Iva 
Nováková.  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/civava-kousla-pes-chlapec-ockovani-vzteklina-ceske-budejovice-straznici.A200630_085214_budejovice-zpravy_khr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/civava-kousla-pes-chlapec-ockovani-vzteklina-ceske-budejovice-straznici.A200630_085214_budejovice-zpravy_khr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
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Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Čivava v Budějcích pokousala malého chlapce. Nebyla očkovaná, 

protože má prý po injekci střevní potíže 

 

Nepříjemný zážitek má za sebou chlapec z Budějc, který si chtěl pohladit 

čivavu. Ta ho ale pokousala a způsobila mu zranění na ruce. Strážníkům se 

podařilo najít majitelku psa, která přiznala, že čivava není očkovaná proti 

vzteklině, a to jen proto, že po injekci trpí střevními potížemi. 

K události došlo minulý týden v pátek před čtvrtou hodinou odpoledne v ulici Fr. 

Ondříčka. Matka pokousaného syna vše oznámila na městskou policii a hlídka na 

místo okamžitě vyjela. Majitelka čivavy měla odmítnout ukázat očkovací průkaz, 

protože pes ani očkovaný nebyl.  

„Strážníkům se podařilo majitelku psa najít a ta jim skutečně potvrdila, že pes nebyl 

proti vzteklině očkován. Prý má po injekci střevní potíže. Hlídka zároveň zjistila, že pes 

nebyl opatřen ani mikročipem, což je od ledna 2020 povinnost,“ uvedl tiskový mluvčí 

strážníků David Štýfal. 

Událost si k dalšímu šetření převzal příslušný správní odbor a ženě hrozí pokuta, která 

může být až 20 tisíc korun. 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27885-civava-v-budejcich-pokousala-maleho-chlapce-nebyla-ockovana-protoze-ma-pry-po-injekci-strevni-potize.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27885-civava-v-budejcich-pokousala-maleho-chlapce-nebyla-ockovana-protoze-ma-pry-po-injekci-strevni-potize.html
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Pondělí, 29. června 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Polonahý Polák řídil dopravu v křižovatce, nadýchal přes tři promile 

 

Strážníci městské police vyjížděli v sobotu k muži, který vzal řízení dopravy v centru 
města do svých rukou. Polonahý stál uprostřed křižovatky ulic F. A. Gerstnera a 
Mánesova a měl rozpažené ruce. Nakonec skončil na záchytce, kde pod dozorem 
lékařů vystřízlivěl. 

Hlídka na oznámení o muži, který stojí uprostřed křižovatky, vyjížděla v půl páté 
odpoledne. „Hlídka zastavila provoz a muže odvedla na přilehlý chodník. Strážníci 
zjistili, že se jednalo o sedmadvacetiletého muže z Polska, který byl značně posilněn 
alkoholem. Nadýchal 3,14 promile,“ uvedl tiskový mluvčí strážníků David Štýfal.  

Muž tak ihned putoval na záchytku, kde pod dozorem lékařů vystřízlivěl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27877-polonahy-polak-ridil-dopravu-v-krizovatce-nadychal-pres-tri-promile.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27877-polonahy-polak-ridil-dopravu-v-krizovatce-nadychal-pres-tri-promile.html
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Pondělí, 29. června 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz), Českokrumlovský deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Chlapce pokousala čivava, nebyla očkovaná proti vzteklině 

 

V pátek 26. června krátce před čtvrtou hodinou odpoledne přijalo operační středisko 
českobudějovické městské policie oznámení, kdy mělo dojít k pokousání psem v ulici 
Fr. Ondříčka. Na místo události byla neprodleně vyslána hlídka městské policie. 

Ke strážníkům se na místě přihlásila oznamovatelka se synem, který měl viditelné 
poranění na prstu ruky. Kousnutí mu měla způsobit čivava, když si jí chtěl pohladit. 
Majitelka psa měla odmítnout ukázat očkovací průkaz a měla tvrdit, že pes není 
očkován proti vzteklině. Dále přestala s poškozenými komunikovat. 

Strážníkům se podařilo majitelku psa najít a ta jim skutečně potvrdila, že pes nebyl proti 
vzteklině očkován. Prý má po očkování střevní potíže. Strážníci majitelku psa poučili 
o nutnosti opakované návštěvy veterináře kvůli vyšetření psa, aby mohla být vyloučena 
možná infekce vzteklinou. Strážníci zároveň zjistili, že pes nebyl opatřen ani 
mikročipem, což je od ledna 2020 povinnost. Majitelka psa se stala důvodně podezřelá, 
ze spáchání přestupků na úseku veterinárního zákona tím, že nenechala svého psa 
označit mikročipem a nepodrobila ho očkování proti vzteklině. Událost bude předána 
příslušným úřadům k dalšímu řešení. 
  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/chlapce-pokousala-civava-nebyla-ockovana-proti-vztekline-20200629.html
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/chlapce-pokousala-civava-nebyla-ockovana-proti-vztekline-20200629.html
https://ceskokrumlovsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/chlapce-pokousala-civava-nebyla-ockovana-proti-vztekline-20200629.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93924&idc=7729362&ids=4851&idp=91728&url=https%3A%2F%2Fwww.beaphar.cz%2Fpsi%2Fantiparazitika%2F
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Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Podnapilý Polák řídil provoz v křižovatce, nadýchal 3,14 promile 

 

V sobotu 27. června v půl páté odpoledne přijalo operační středisko městské policie 
oznámení o muži, který vysvlečen do půl těla řídil provoz v křižovatce ulic F. A. 
Gerstnera a Mánesova. 

Na místo nahlášené události byla neprodleně vyslána hlídka městské policie. Strážníci 
zjistili, že se oznámení zakládá na pravdě. Uprostřed křižovatky stál muž a měl 
rozpažené ruce. Hlídka zastavila provoz a muže odvedla na přilehlý chodník. Strážníci 
zjistili, že se jednalo o sedmadvacetiletého muže z Polska, který byl značně 
posilněn alkoholem. Muž nadýchal 3,14 promile. Strážníci muže převezli na 
protialkoholní záchytnou stanici, kde mohl pod dozorem lékařů v bezpečí vystřízlivět. 

David Štýfal, mluvčí Městské policie České Budějovice 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-polak-ridil-provoz-v-krizovatce-nadychal-3-14-promile-20200629.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/podnapily-polak-ridil-provoz-v-krizovatce-nadychal-3-14-promile-20200629.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94022&idc=7729053&ids=43&idp=88036&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-venkovnich-ploch
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93560&idc=7729053&ids=7385&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93939&idc=7729053&ids=9380&idp=91809&url=http%3A%2F%2Fwww.jihoceskedivadlo.cz

