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___________________________________________________________________________ 

Na Sokoláku se porvalo několik lidí, potyčku ukončili až přivolaní 

strážníci 
 

Hlídky městské policie řešily včera večer potyčku několika lidí na Sokolském ostrově. 
Důvodem byly osobní spory mezi bývalými partnery. Strážníci u dvou mužů provedli 
dechovou zkoušku. Výsledek testu u nich potvrdil 2,19 a 1,94 promile alkoholu. 
Případem se teď dál budou zabývat policisté. 

Ke konfliktu došlo v půl osmé večer. Žena měla praštit svého bývalého přítele 
několikrát do obličeje. Do potyčky se ale přidal i další muž, který si s napadeným mužem 
chtěl také vyřídit své účty. „Strážníci na místě našli muže držícího se za hlavu, který 
označil za útočníka právě odcházejícího šestapadesátiletého muže 
z Českokrumlovska,“ popsala tisková mluvčí strážníků Věra Školková.  

Hlídka na místo musela zavolat i policisty, protože šestapadesátiletý útočník neustále 
narušoval veřejný pořádek a vyhrožoval přítomným lidem. Nakonec putoval na 
záchytku. Případem se dál budou zabývat policisté z obvodního oddělení. 

 

 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27953-na-sokolaku-se-porvalo-nekolik-lidi-potycku-ukoncili-az-privolani-straznici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27953-na-sokolaku-se-porvalo-nekolik-lidi-potycku-ukoncili-az-privolani-straznici.html
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Úterý, 7. července 2020 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Adéla Cinklová 

___________________________________________________________________________ 

Teleskopickým obuškem rozbil sklo u vstupních dveří, nadýchal přes 

dvě promile 

 

Strážníci městské policie řešili v neděli večer opilého muže, který teleskopickým 
obuškem demoloval skleněnou výplň vstupních dveří na Pražské třídě. 
Devětačtyřicetiletý muž nakonec skončil v rukou policistů. 

S teleskopickým obuškem a alkoholem „řádil“ na Pražské třídě v neděli večer 
devětačtyřicetiletý muž. Svědky ale byla právě procházející hlídka strážníků. Na výzvu, 
aby obušek odložil zareagoval a ničení majetku nechal.  

„Provedená orientační dechová zkouška na alkohol u devětačtyřicetiletého výtržníka 
ukázala výsledek 2,09 promile. Strážníci mezitím na místo přivolali policisty a správce 
objektu. Muže předali do rukou policistů k dalšímu opatření,“ uvedla tisková mluvčí 
strážníků Věra Školková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/27948-teleskopickym-obuskem-rozbil-sklo-u-vstupnich-dveri-nadychal-pres-dve-promile.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/27948-teleskopickym-obuskem-rozbil-sklo-u-vstupnich-dveri-nadychal-pres-dve-promile.html
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Úterý, 7. července 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Jitka Davidová 

___________________________________________________________________________ 

S obuškem v ruce rozbil skleněné dveře 

 

Muž s teleskopickým obuškem v ruce v neděli večer rozbil skleněnou výplň vstupních 
dveří domu na Pražské třídě. 

Jak potvrdila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková, strážníci kontrolovali 
veřejný pořádek u Družby na Pražské třídě a spatřili muže, který právě rozbíjel vstupní 
dveře jednoho z domů teleskopickým obuškem. 

„Dalšímu protiprávnímu jednání okamžitě zabránili. Na výzvu strážníků muž obušek 
odložil,“ uvedla mluvčí. Dechová zkouška na alkohol u devětačtyřicetiletého výtržníka 
ukázala 2,09 promile. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/s-obuskem-v-ruce-rozbil-sklenene-dvere-20200707.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

28. TÝDEN 2020 

4 
 

 

Úterý, 7. července 2020 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Jitka Davidová 

___________________________________________________________________________ 

Na Sokolském ostrově zasahovali policisté kvůli potyčce mezi třemi 

lidmi 

Okolí krytého plaveckého bazénu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích 
zaplnili v úterý večer policisté. Osobní spory mezi bývalými partnery zde vyústily 
v otevřenou potyčku. Do té se přidal i další muž, který si s napadeným hodlal též 
vyřídit své účty. Útočník skončil na protialkoholní záchytné stanici. 

Podle informací Deníku vyjížděli policisté na Sokolský ostrov nedaleko 
centra Českých Budějovic kvůli potyčce lidí bez domova. 

To ve středu potvrdila i mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.  

V úterý 7. července v půl osmé večer spatřil operátor městského kamerového systému 
na Sokolském ostrově potyčku několika osob. Na místo okamžitě zamířily hlídky 
městské policie. "Strážníci na místě nalezli muže držícího se za hlavu, který označil za 
útočníka právě odcházejícího muže. Strážníci zjistili, že tímto je šestapadesátiletý muž 
z Českokrumlovska. Jeho jednání bylo podle jeho slov reakcí na verbální napadení 
poškozeného muže. Jak se vzápětí ukázalo, všemu předcházela potyčka mezi ním a jeho 
bývalou partnerkou. Ta poškozeného podle sdělení svědků několikrát udeřila 
otevřenou dlaní do obličeje," popsala incident Věra Školková. 

Napadený dvaatřicetiletý muž nevykazoval zjevné zranění a nabídku lékařského 
ošetření odmítl. Pro podezření z trestného činu strážníci na místo přivolali hlídku 
Policie ČR. Mezitím u všech tří účastníků potyčky provedli orientační dechovou zkoušku 
na alkohol. U obou mužů ukázal přístroj výsledek 2,19 a 1,94 promile, u ženy byl 
výsledek negativní. 

Zákrok strážníků přitom ztěžoval šestapadesátiletý útočník, který neustále narušoval 
veřejný pořádek a vyhrožoval přítomným. Strážníci následně se souhlasem policistů 
rozhodli o jeho převozu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici. 
Případem se budou dále zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie ČR – město. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/na-sokolskem-ostrove-zasahovali-k-veceru-policiste-20200707.html
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=7759337&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky
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Úterý, 7. července 2020 

Zdroj: Jihočeské týdeníky (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Muž měl zákaz řízení, strážníkům se snažil ujet. Skončil v poutech 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – V honičku, při níž přišla ke slovu i pouta, se v pondělí 6. července 
dvě hodiny před polednem proměnila běžná kontrolní činnost českobudějovické 
městské policie na sídlišti Máj. Strážníci náhle spatřili osobní automobil Renault 
vyjíždějící z parkoviště v ulici Milady Horákové, přičemž tvář řidiče jim nebyla 
neznámá. 

Důvodné podezření, že muž nemá platné řidičské oprávnění, se okamžitě rozhodli 
prověřit. „Na pokyn k zastavení však řidič nereagoval. Naopak přidal plyn a snažil se 
ujet. Před pronásledující hlídkou zastavil v Loucké ulici a pokusil se o útěk. Strážníci 
muže vzápětí dostihli a nasadili mu pouta. Poté ho předali do rukou přivolané hlídky 
Policie ČR," přiblížila mluvčí městské policie Věra Školková. Muže nyní čeká obvinění z 
přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. 

https://www.jcted.cz/muz-mel-zakaz-rizeni-straznikum-se-snazil-ujet-skoncil-v-poutech/

