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Pil a potom řídil, nadýchal skoro tři promile 
 

České Budějovice - Půlnoční vyjížďku si muž z Táborska za rámeček nedá.   

České Budějovice – Do silničního ostrůvku na křižovatce ulic Nádražní a Generála Píky narazil 
v neděli krátce po půlnoci řidič vozidla značky Kia zrovna ve chvíli, kdy tudy projížděli strážníci. 

Navzdory defektu jednoho z předních kol pokračoval v jízdě ještě několik desítek metrů, než 
ho dostihli strážníci. Už první slova řidiče (34) z Táborska napověděla, že není zcela v kondici. 
Orientační zkouška ukázala při prvním měření 2,82 promile alkoholu. 

Případ dále šetří Policie ČR. Muž bude čelit obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové 
látky. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/pil-a-potom-ridil-nadychal-skoro-tri-promile-20170723.html
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Mladý cizinec ležel na chodníku, odvezla ho záchranka 
 

České Budějovice - Muže, který nejspíš požil větší množství alkoholu, nemohli probudit 
kolemjdoucí, ani strážníci. 

 

Městská policie České Budějovice. Ilustrační foto: Deník/ Jaroslav Sýbek 

V nemocnici skončil výlet pětadvacetiletého Němce do Českých Budějovic. Cizince, který ležel 
na chodníku, objevili v sobotu ve čtyři hodiny ráno v Krajinské ulici kolemjdoucí. Když se ho 
marně snažili probudit, přivolali strážníky. Podle mluvčí městské policie Věry Školkové muž 
pravděpodobně požil větší množství alkoholu, než pro něj bylo únosné. 

Probrat cizince se nepovedlo ani strážníkům, a tak zavolali záchranku. Pak pomohli 
s transportem muže do sanitního vozu. 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mlady-cizinec-lezel-na-chodniku-odvezla-ho-zachranka-20170723.html
http://ceskobudejovicky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=mestska-policie-cb0425&back=1270083134-5861-5
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Strážníci řeší v Budějcích více případů spojených s alkoholem, odhalili 

i opilé třináctileté dítě  
 

Alkohol, alkohol a ještě jednou alkohol. Městští strážníci řeší v posledních dnech případy 
nejenom podnapilých dospělých osob, ale i dětí. Někteří dospělí dokonce hazardují se svými 
životy natolik, že s alkoholem v krvi usedají za volant nebo řídítka. 

Hned tři případy se odehrály ve čtvrtek. Asi tím nejvíce alarmujícím je posezení skupinky pěti 
dětí na Sokolském ostrově. „Krátce po čtvrté hodině byl svědkem události náhodný 
kolemjdoucí. Uslyšel hlasitou hudbu i rozhovor přítomných dětí týkající se alkoholu. K 
prověření události vyjížděla společná hlídka městské policie a Policie České republiky. Strážník 
s policistou na místě nalezli čtyři chlapce a jednu dívku. Před nimi stála lahev s etiketou tvrdého 
alkoholu,“ popisuje mluvčí strážníků Věra Školková.  

U dvou přítomných byl zjištěn alkohol v krvi. Patnáctiletý chlapec nadýchal 0,12 promile, 
mladší z nich dokonce 0,76 promile. „Děti se přiznaly, že se z lahve napily, kde však k alkoholu 
přišly, to odmítly prozradit. Třináctiletého chlapce si vzápětí převzal jeden z jeho prarodičů. 
Patnáctiletý chlapec odešel se souhlasem své matky domů sám,“ doplňuje Školková. Případ 
bude mít dohru na Oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.  

Už krátce po čtvrtečním poledni museli městští policisté řešit muže, který zcela opilý zvládl 
dojít pouze k jedné z předzahrádek na náměstí Přemysla Otakara II. U ní si následně lehl na 
chodník. „Strážníci na místě nalezli třiapadesátiletého muže z Českokrumlovska. Jakmile 
rozhodli o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici, muž se navzdory své značné 
podnapilosti začal bránit a posléze i z místa uniknout. Museli použít donucovací prostředky a 
k pobytu na protialkoholní záchytnou stanici muže převézt v poutech,“ říká Školková. Za bílého 
dne u něj přístroj ukázal 1,87 promile v krvi. Za přestupek mu hrozí pokuta až deset tisíc korun.  

Výlet Němce skončil v nemocnici 

Ve čtvrtek v noci se zase přes křižovatku ulic Rudolfovská a Nádražní prohnal i přes „červenou“ 
na signalizačním zařízení čtyřiapadesátiletý řidič z Budějc. Strážníci proto vozidlo zastavili. A 
při jednání s řidičem vzápětí zbystřili. „Jejich podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu, se 
rozhodli ověřit orientační dechovou zkoušku na alkohol. Muž s orientační dechovou zkouškou 
sice souhlasil, ani na podruhé ji však nebyl schopen úspěšně vykonat. Strážníci proto na místo 
přivolali hlídku Policie České republiky, která si celý případ převzala,“ přidává mluvčí. 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16186-straznici-resi-v-budejcich-vice-pripadu-spojenych-s-alkoholem-odhalili-i-opile-trinactilete-dite.html
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Přítomnost alkoholu v krvi řidiče je předmětem dalšího šetření policistů, za projetí na znamení 
„Stůj!“ mu hrozí pokuta do výše pěti tisíc korun. 

O několik hodin později, již ale v pátek ráno, potkala hlídka městské policie při průjezdu 
Biskupskou ulicí ženu na neosvětleném jízdním kole. „Měla zjevný problém s udržením směru 
jízdy a ohrozila tak i osádku protijedoucího vozidla. Strážníci cyklistku vzápětí zastavili. Na 
jejich výzvu k prokázání totožnosti se žena svěřila, že u sebe nemá žádné osobní doklady a 
sdělila jim svou údajnou totožnost ústně. Jakmile strážníci začali její totožnost ověřovat, žena 
se přiznala, že záměrně uvedla smyšlenou totožnost. Její pravou totožnost se strážníci vzápětí 
dozvěděli,“ popisuje Školková. U ženy bylo naměřeno 1,86 promile alkoholu v krvi. Strážníci ji 
poučili, aby své kolo domů vedla a již na něj nesedala. Zpovídat se bude ze dvou přestupků.  

Nejčerstvějším případem je „výlet“ německého turisty do Českých Budějovic. Neplánovaně 
však skončil pro pětadvacetiletého muže v českobudějovické nemocnici. V sobotu ve čtyři ráno 
totiž ležel na chodníku v Krajinské ulici. „Muž pravděpodobně požil větší množství alkoholu, 
než pro něj bylo únosné. Nalezli ho náhodní kolemjdoucí, kteří se ho marně snažili probudit. 
To se nepodařilo ani strážníkům. Na místo proto okamžitě přivolali záchrannou službu. 
Strážníci doprovodili muže v sanitním vozidle do nemocnice, kde byl předán do rukou lékařů,“ 
uzavírá Školková.  
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Motala se na kole v centru Budějovic a svou totožnost si vymyslela 
 

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V půl druhé ráno v pátek potkala hlídka strážníků v Biskupské ulici 
cyklistku na neosvětleném kole, která měla problém udržet směr jízdy a ohrozila i 
protijedoucí auto. Strážníci ženu zastavili, ta tvrdila, že u sebe nemá žádné doklady a sdělila 
jim svou totožnost ústně. Když ale strážníci začali totožnost ověřovat, z ženy vypadlo, že si 
jméno záměrně vymyslela.  

Pravou totožnost se strážníci dozvěděli vzápětí. Poté jedenačtyřicetiletou ženu z Českých 
Budějovic podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol. Ta ukázala výsledek 1,86 ‰ 
alkoholu. Strážníci ženu poučili, aby své kolo domů vedla. Později se bude zodpovídat z 
přestupku, za nějž správní orgán může uložit pokutu až 50 tisíc korun.  

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/motala-se-na-kole-v-centru-budejovic-a-svou-totoznost-si-vymyslela/
http://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/29784/469175__.jpg?lm=1500749491
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Kličkování cyklistku prozradilo, před jízdou se posilnila 

České Budějovice - Rovný směr neudržela při jízdě centrem Budějovic cyklistka, kterou 
strážníci potkali v pátek v půl druhé ráno v Biskupské ulici. 

 

Rovný směr neudržela při jízdě centrem Budějovic cyklistka, kterou strážníci potkali v pátek v půl 
druhé ráno v Biskupské ulici. Foto: archiv městské policie 

V jednu chvíli cyklistka dokonce ohrozila osádku protijedoucího vozidla. Strážníci ji proto 
zastavili, ale legitimovat ji nemohli, neboť u sebe neměla žádné doklady. Strážníkům tedy 
alespoň sdělila své jméno. 

Ovšem když příslušníci městské policie začali totožnost ověřovat, jedenačtyřicetiletá žena se 
podle mluvčí strážníků Věry Školkové přiznala, že si jméno vymyslela. Pak už prozradila 
skutečné jméno. 

Orientační zkouška ukázala výsledek 1,86 promile alkoholu v dechu. Strážníci ženu poučili, aby 
své kolo domů vedla a již na něj nesedala. Cyklistka se bude zpovídat nejen z přestupku podle 
zákona o provozu na pozemních komunikacích, ale i přestupku proti zákonu o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek. Za ten jí může správní orgán uložit pokutu až do výše 
50 tisíc korun. 
 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/klickovani-cyklistku-prozradilo-pred-jizdou-se-posilnila-20170721.html
http://ceskobudejovicky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=klickovani-cyklistku-prozradilo-cb17&back=3118961498-5861-5
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Muž kradl v Budějovicích kolo. Chtěl s ním odjet domů na Slovensko 
 

Pětapadesátiletý muž chtěl v centru Českých Budějovic ukrást kolo a odjet s ním domů na 
Slovensko. V úterý to tvrdil strážníkům, kteří ho chytili, jak řeže zámek u bicyklu.  

Na zloděje upozornila městskou policii v krajském městě žena, která v úterý krátce po čtvrté 
hodině odpoledne procházela za budovou České pošty na Senovážném náměstí. 

„Muž tam s pilkou na železo v ruce obhlížel odstavené jízdní kolo značky Madison. Na místo 
okamžitě vyjížděla hlídka městské policie,“ uvedla mluvčí budějovických strážníků Věra 
Školková. 

Strážníci při příjezdu na místo spatřili muže, jak přeřezává zámek jízdního kola. „Pachatel 
pokusu o krádež jízdního kola přistižený přímo při činu dlouho nezapíral,“ konstatovala 
Školková. 

Pětapadesátiletý občan ze Slovenska se strážníkům svěřil, že chtěl získat dopravní prostředek, 
na kterém by mohl odjet domů na Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expres.cz/cerna-kronika-muz-kradl-kolo-budejovice-straznici-slovak-pz5-/cerna-kronika.aspx?c=A170720_183655_dx-cerna-kronika_Hrdi
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Ženu odvezli na záchytku, její společník měl kradené kolo 
 
České Budějovice - V poutech odvezli v úterý večer českobudějovičtí strážníci na protialkoholní 
záchytnou stanici pětadvacetiletou ženu. Ta hlučně procházela v doprovodu 
čtyřiatřicetiletého muže Nádražní ulici. Na jejich vzájemné potyčky upozornil městskou policii 
náhodný svědek. 

Strážníci dvojici našli u odstaveného vagonu, kde se muž se ženou ukrývali. Na dotazy strážníků 
mladá žena nereagovala a neustále hlasitě křičela. Důvod byl zřejmý. Jak uvedla mluvčí 
městské policie Věra Školková, orientační zkouška ukázala výsledek 2,41 promile alkoholu 
v dechu. Strážníci navíc zjistili, že muž k odstavenému vagonu přijel na zjevně hodnotném 
jízdním kole značky Kilimanjaro. Prověření výrobního čísla rámu bicyklu ukázalo, že kolo je 
kradené. "Muž nebyl strážníkům schopen vysvětlit, kde a za jakých okolností k jízdnímu kolu 
přišel," doplnila Věra Školková. Zatímco muž skončil na služebně státní policie, 
pětadvacetiletou ženu se strážníci rozhodli převézt na protialkoholní záchytnou stanici. 
Záměru se ale žena bránila, a tak nezbylo než nasadit jí pouta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/zenu-odvezli-na-zachytku-jeji-spolecnik-mel-kradene-kolo-20170719.html
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Další cykloturista? Zloděj chtěl jet na kole na Slovensko 
 

 

Pachatel u kola na Senovážném náměstí. 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE / TÁBOR - Dnešní Týdeník Táborsko zpovídal známé osobnosti na téma 
letošní dovolené. Kde byly nebo kam se chystají. Podle předpokladu se táborský starosta Jiří 
Fišer chystá na dovolenou na kole. A letos na Slovensko, na Ukrajinu a do Polska. Jak vyplývá 
z dnešní svodky budějovických městských strážníků, málem měl na cykloturistiku 
slovenským směrem parťáka. Cykloturista z Budějovic si chtěl ale kolo napřed ukrást.  

V úterý krátce po čtvrté odpoledne spatřila žena za budovou České pošty na Senovážném 
náměstí muže, který s pilkou na železo v ruce obhlížel odstavené jízdní kolo značky Madison. 
Na místo okamžitě vyjela hlídka městské policie. Strážníci už muže přistihli, jak přeřezává u 
kola zámek. Pachatel pokusu o krádež se ani nesnažil zapírat. Pětapadesátiletý Slovák se 
strážníkům svěřil, že chtěl získat dopravní prostředek, na kterém by mohl odjet domů na 
Slovensko. 

 

http://www.jcted.cz/budejovicko/dalsi-cykloturista-zlodej-chtel-jet-na-kole-na-slovensko/
http://www.jcted.cz/public/temp/photos/articles/29721/468830__.jpg?lm=1500475636
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Kozel útočil na budovu univerzitní knihovny 
 

Kozí rodinka z budějcké zemědělské fakulty zřejmě toužila po volnosti. A tak vyrazila do areálu 
Jihočeské univerzity. Museli k nim vyjíždět českobudějovičtí strážníci. A to hlavně proto, že 
agresivní kozel „si vyřizoval účty" s budovou univerzitní knihovny.  

V areálu Jihočeské univerzity v Branišovské ulici v Českých Budějovicích se v pondělí 17. 
července ráno procházela tříčlenná rodina kozy domácí. V šest hodin ráno tam kozy překvapily 
muže procházejícího kolem hlavní silnice. Muž neváhal a o kozích tulácích informoval 
městskou policii. Kozy zjevně patřily do majetku zdejší Zemědělské fakulty.  

„Strážníci dali vědět zaměstnanci odpovědného za chovaná zvířata, a sotva tak učinili, operační 
středisko městské policie přijalo další oznámení," uvedla mluvčí českobudějovické městské 
policie Věra Školková.  

Tentokrát se kozel, koza a malé kůzle přesunuli k budově univerzitní knihovny. Zaměstnankyně 
Jihočeské univerzity byla svědkem toho, jak agresivní kozel začal svými rohy narážet do 
skleněné výplně zdi budovy. Žena se obávala, aby kozel nezpůsobil nějakou škodu, a tak 
přivolala na místo strážníky. „Ti po příjezdu na místo kozy zajistili a nakonec je předali do rukou 
zodpovědných pracovníků Jihočeské univerzity," dodala Školková.  

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16135-kozel-utocil-na-budovu-univerzitni-knihovny.html
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Na budovu Jihočeské univerzity zaútočil kozel. Zasáhli strážníci 
 

České Budějovice – Neobvyklý zásah za sebou mají českobudějovičtí strážníci. V pondělí 17. 
července ráno měli plné ruce práce s kozlem, který svými rohy útočil na skleněné stěny budovy 
Jihočeské univerzity v Branišovské ulici. 

Mluvčí městské policie Věra Školková popsala, že oznámení o tříčlenné kozí rodince, která se 
procházela v areálu univerzity, přijalo operační středisko kolem šesté hodiny ranní. Protože 
bylo zřejmé, že kozy patří Zemědělské fakultě, strážníci vyrozuměli zodpovědné zaměstnance. 
Mezitím však přijali další oznámení. 

„Tentokrát se kozel, koza a malé kůzle přesunuli k budově univerzitní knihovny. 
Zaměstnankyně Jihočeské univerzity byla svědkem toho, jak agresivní kozel začal svými rohy 
narážet do skleněné výplně zdi budovy. V obavě o možný vznik škody v řádech desítek tisíc 
korun žena přivolala na místo strážníky,“ popsala mluvčí Školková. 

Strážníci kozy pochytali a předali je pracovníkům univerzity, kteří pak zvířata řádně zajistili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvjecko.cz/na-budovu-jihoceske-univerzity-zautocil-kozel-zasahli-straznici/
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Agresivní kozel útočil na akademickou knihovnu 
 

České Budějovice - Svým očím nevěřil v pondělí ráno muž, když v kampusu Jihočeské univerzity 
v Branišovské ulici spatřil, jak se tu prochází tříčlenná rodina kozy domácí. Neobvyklé svědectví 
ohlásil strážníkům. 

Koz, které podle mluvčí strážníků Věry Školkové zjevně patřily do majetku zemědělské fakulty, 
se týkal i další telefonát na tísňovou linku městské policie. Tentokrát volala zaměstnankyně 
univerzity, která spatřila, jak agresivní kozel začal svými rohy narážet do skleněné výplně 
budovy akademické knihovny. Žena se obávala toho, že kozel by svým řáděním mohl způsobit 
škodu za desítky tisíc korun. Strážníci po chvíli kozy zajistili a nakonec je předali do rukou 
zodpovědných pracovníků Jihočeské univerzity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/agresivni-kozel-utocil-na-akademickou-knihovnu-20170717.html
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Českobudějovické strážníky již podesáté zaměstnala podnapilá žena 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - O víkendu vyjížděli českobudějovičtí strážníci k podnapilé ženě. Pijanka 
se sice snažila jít po chodníku Šumavské ulice, ale chvílemi nekontrolovaně vstupovala do 
vozovky. Městští policisté po příjezdu na místo zjistili, že se jedná o "známou firmu". 
Vyjížděli k ní letos již podesáté. 

"Strážníci po příjezdu na místo nalezli dotyčnou ženu, jak sedí na chodníku před jednou z 
prodejen. Třiapadesátiletá žena se strážníky komunikovala sice stěží, ale přesvědčila je o tom, 
že sama zvládne dojít domů. Bydlela nedaleko, a tak ji strážníci bezpečně doprovodili až ke 
vchodovým dveřím," popisuje situaci mluvčí Věra Školková. 

Žena svým chováním neohrozila majetek ani zdraví občanů a ve většině případů skončila na 
protialkoholní záchytné stanici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/ceskobudejovicti-straznici-letos-jiz-podesate-vyjizdeli-k-podnapile-zene/
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Strážníci si museli poradit s kozlem, který útočil rohy na budovu 

knihovny 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dnes ráno se v areálu Jihočeské univerzity v Branišovské ulici 
procházela tříčlenná rodinka kozy domácí. Kozy překvapily muže, když se procházely u hlavní 
silnice. Ten vše oznámil strážníkům. 

"Kozy zjevně patřily do majetku zdejší zemědělské fakulty. Strážníci stačili vyrozumět 
zaměstnance odpovědného za chovaná zvířata, než operační středisko městské policie přijalo 
další oznámení," popisuje situaci mluvčí Věra Školková s tím, že tentokrát se kozel, koza a malé 
kůzle přesunuli k budově univerzitní knihovny.  

Agresivní kozel začal rohy narážet do skleněné výplně zdi budovy. Viděla ho zaměstnankyně 
univerzity, a tak zavolala strážníky. "Ti po příjezdu na místo kozy zajistili a nakonec je předali 
do rukou zodpovědných pracovníků Jihočeské univerzity," zakončila Věra Školková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jcted.cz/straznici-si-museli-poradit-s-kozlem-ktery-utocil-rohy-na-budovu-knihovny/
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Strážníci zachraňovali srnu a kotě 
 

České Budějovice - Na pomoc čtyřnohým tvorům vyráželi v sobotu hned dvakrát 
českobudějovičtí strážníci. 

V prvním případě je volal řidič osobního auta do ulice Boženy Němcové. Nemohl odjet, protože 
se mu pod kapotou usídlilo kotě. Azyl po zásahu hlídky našlo v městském útulku.  

Po lese už zase bezstarostně chodí srna, kterou v podvečer téhož dne nalezl rybář procházející 
kolem betonárky U Hada na sídlišti Máj zaklíněnou do oplocení objektu.  

"Srna se marně snažila vyprostit. Muž neváhal a na pomoc přivolal hlídku městské policie. Na 
místo vyjížděli strážníci speciálně vyškolení na odchyt zvířat. Srnu se jim podařilo brzy vyprostit 
a bez zjevného zranění ji vypustit do volné přírody," uzavírá mluvčí městské policie Věra 
Školková. 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/straznici-zachranovali-srnu-a-kote-20170717.html

