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Neděle, 24. července 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: redakce 
__________________________________________________________________________ 

Opilý mladík si ustlal ve skateparku, strážníci hledali cyklistu a jiným 

radili 

V nemocnici skončil minulý týden šestnáctiletý chlapec, který si pod vlivem alkoholu 
ustlal na betonové ploše skateparku ve Čtyřech Dvorech. Vzbudil ve čtvrtek odpoledne 
pozornost návštěvníků parku. Následoval zásah hlídky městské policie a zdravotnické 
záchranné služby. Nezletilec skončil v rukou zdravotníků. Případ bude mít dohru. 

 

 
 
2 fotografie v galerii › 
Preventivní akce Městské policie České Budějovice. | Foto: Věra Školková 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/opily-mladik-si-ustlal-ve-skateparku-straznici-hledali-cyklistu-a-jinym-radili-2.html?
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Sobota, 23. července 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: der 
__________________________________________________________________________ 

Opilý mladík ve skateparku   

BUDĚJOVICKO 
 
České Budějovice – Šestnáctiletý chlapec ležící na betonové ploše skateparku vzbudil 
ve čtvrtek odpoledne pozornost návštěvníků parku Čtyři Dvory. Následoval zásah 
hlídky městské policie a zdravotnické záchranné služby. Podle tiskové 
mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové byl z dechu mladíka silně cítit 
alkohol, dotyčný nereagoval na podněty. Po příjezdu zdravotníků se probral, stále však 
nebyl schopen srozumitelné komunikace. Když, zkouška na alkohol ukázala 1,72 ‰, byl 
převezen do nemocnice. 
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Sobota, 23. července 2022 

Zdroj: iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ České Budějovice 

Autor: Tomáš Souček 
__________________________________________________________________________ 

Stále nám chybějí lidé, mrzí koordinátora budějovických strážníků 

V Českých Budějovicích funguje městská policie už 30 let. V prvních letech sloužilo 
okolo deseti strážníků, většinou bez zkušeností, teď jich je přes sto. Stále to však podle 
koordinátora městské policie v Budějovicích Viléma Vávry nestačí. 

 

Českobudějovičtí strážníci slaví 30 let od založení sboru. Jejich koordinátor Vilém Vávra 
je u tamější městské policie od samého začátku. | foto: Petr Lundák, MF DNES 

První uniformy pro strážníky šily firmy, které dodávaly stejnokroje pro zaměstnance 
Českých drah a myslivce. 

„Od té doby uplynulo 30 let a spousta věcí se zásadně proměnila,“ říká koordinátor 
městské policie v Českých Budějovicích Vilém Vávra, který je u sboru od jeho založení 
– od 7. července 1992. V začátcích ho tvořilo jen několik málo strážníků, kteří s 
podobnou prací neměli žádné zkušenosti. 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/mestska-policie-ceske-budejovice-vilem-vavra-straznik.A220722_674142_budejovice-zpravy_mcb
http://www.mfdnes.cz/
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Jaká první věc se vám při vzpomínce na začátky vybaví? 

Tehdy to bylo něco úplně nového a nikdo si s tím nevěděl moc rady. Byla to doba 
stánkařů a skořápkářů, navíc nám ze začátku chyběl jasný právní rámec, který by 
vymezoval naši pravomoc, a tak bylo dost komplikované určité vyhlášky vymáhat. Do 
toho se za pochodu řešilo vybavení, uniformy i personál. 

A jak se tedy za tu dobu změnily třeba uniformy? 

První dodávaly dvě firmy, jedna původně vyráběla stejnokroj pro České dráhy a ta 
druhá pro myslivce. Jediné, co udělaly, byla změna barvy. 

A co vybavení? 

Každé město se v počátcích vydalo trochu jinou cestou. Bylo to hodně ovlivněné 
finančními možnostmi města a jeho historickými specifiky. Například Brno a Praha mají 
ve svém sboru služební koně, kteří u nás nemají tradici. Menší města měla dříve i 
služební psy, ale od toho se taky upustilo, psovodi teď nejčastěji obstarávají odchyt 
zvěře. Když nám pak přibyl dohled nad parkováním, museli jsme narychlo shánět firmu, 
která začne dodávat botičky na auta. 

Mluvil jste o rozšiřování pravomocí, můžete být konkrétnější? 

Těch změn není zase tolik. Přibyla nám například prevence a rozšířily se pravomoci 
ohledně dopravy. Ten hlavní rozdíl je v tom, že dříve dělal každý všechno, ale dnes je 
té práce tolik, že jsme se museli vydat cestou specializace, to znamená, že máme extra 
dopravní družstvo, extra turnus, což jsou strážníci, kteří slouží 24 hodin denně a 
neustále se střídají, pak tu máme obvody a přestupky. Tenkrát bylo maximálně několik 
psovodů. 

Co všechno vlastně práce strážníků obnáší? 

Když vezmu běžný pracovní den: ráno hlídáme přechody u škol a otevíráme dětská 
hřiště, přes den doprava v klidu, zóny, sbíráme mrtvá zvířata, odchytáváme divokou 
zvěř, hledáme zaběhnuté mazlíčky, pátráme po nezvěstných osobách. V Budějovicích 
je navíc ročně přes tři sta kulturních akcí, na nichž musíme zajistit pořádek. Mezitím 
strážníci řeší i neplánované události, například zásahy při páchání trestné činnosti a 
opilce, ale i zásahy při mimořádných událostech, jako jsou povodně. 

V počtu kolika strážníků toto všechno nyní zvládáte? 

Teď je na oddělení 113 strážníků, pomáhají jim ale i pracovníci v civilu, kteří se starají 
převážně o administrativu. Pak jsou zde ještě asistenti prevence kriminality. 

Je tento počet strážníků dostatečný, nebo byste jich potřebovali více? 
Nedávno to glosoval pan primátor, který říkal, že kdyby nás bylo dvakrát tolik, stále by 
to bylo málo. Kvůli tomu musíme často volit priority.  
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Největší nedostatek je v obvodech, město jich má šest včetně odlehlejších lokalit 
Kaliště a Třebotovice. V každém by měla být jedna hlídka dopoledne, odpoledne i 
večer, ale to nám stav nedovoluje, prioritou je veřejný pořádek a doprava. Samozřejmě 
se tam snažíme být co nejčastěji, ale musíme neustále přejíždět a do toho nás ještě 
vyrušují různé rvačky a opilci. 

Znamená to tedy, že plánujete sbor rozšířit o nové kolegy? 

My bychom určitě rádi, je to i schválené, už začal i nábor, ale zájemců se moc nehlásí. 
Musí projít psychickými i fyzickými testy, ve kterých prokážou svou způsobilost. Pak je 
čeká ještě zkouška na ministerstvu vnitra. Sehnat lidi, kteří tohle všechno úspěšně 
zvládnou, je velký problém. 

Co obnášejí například fyzické testy? 

Dělá se tam toho dost, například benchpress s určitým poměrem váhy, shyby na hrazdě 
nebo člunkový běh. Uchazeči s tím mají bohužel velký problém. Další potíž je v tom, že 
o těch pár jedinců, kteří to zvládnou, se pereme my, Policie ČR, hasiči i armáda. 

Plánujete nějaké akce, které by o vaší práci zlepšily povědomí a mohly přilákat nové 
zájemce? 
Chystáme toho spoustu, například se účastníme všech propagačních akcí 
integrovaného záchranného systému, ale to hmatatelné je nejspíš náborový příspěvek 
a v jednání je i možnost přidělení služebního bytu. To by mohlo atraktivitu povolání 
výrazně zvýšit. 

Když se ještě vrátíme do minulosti, s kolika strážníky českobudějovická městská policie 
před lety začínala? 

Neřeknu vám to úplně přesně, ale bylo nás lehce přes deset. Naštěstí se ten počet 
rychle navyšoval. Lidé to moc nevědí, ale když vyjedete k nějaké dopravní překážce, 
strávíte tam více než hodinu, opilec vám zabere klidně dvě a hospodská rvačka, ta je 
ještě na delší dobu. Po celý ten čas je hlídka zablokovaná a nemůže se hnout z místa. 
Proto je počet strážníků tak důležitý. 

Zmínil jste asistenty prevence kriminality – jak jste s touto spoluprací spokojení a jak 
funguje? 
Je to pro nás opravdu významná pomoc. Začalo to romskými asistenty a bylo pro nás 
velkým překvapením, jak dobře to funguje. Proto jsme s příchodem ukrajinských 
uprchlíků neváhali a zřídili i ukrajinskou skupinu. Asistenti nemají téměř žádnou 
pravomoc, ale tím, že pocházejí z dané komunity, umějí jazyk a rozumějí mentalitě, 
toho zmůžou mnohem více než my. Procházejí problémové lokality, působí preventivně 
proti rizikovému chování a pomáhají své komunitě. 
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V poslední době se ve městě hodně řeší elektrokoloběžky. Přibývá nehod, lidé s nimi 
jezdí po chodnících... 

Určitě je to problém, ale je to jen jeden díl z mozaiky naší běžné činnosti. Nejspíše to 
potřebuje čas, aby je lidé začali pojímat jako klasický dopravní prostředek, a ne jako 
pouhou zábavu. Je to stejné jako s cyklisty nebo vodáky, kteří se stále diví, proč na lodi 
nesmějí pít a musejí dodržovat pravidla stanovená zákonem. Všechno jsou to dopravní 
prostředky a jejich řidiči se musejí chovat podle určitých pravidel. 

Určitě musíte řešit i kuriózní případy, že? 

Těch jsou za ta léta opravdu kvanta, smutných i veselých. Lidé si například stěžují, že 
houkají vlaky nebo že taxikáři v noci moc mlátí dveřmi, když jezdí pro zákazníky. 
Kolegové byli taky jednou přivolaní k odchytu nebezpečné kobry, ze které se po 
příjezdu vyklubala jen gumová atrapa. 
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Pátek, 22. července 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz)  

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Šestnáctiletý chlapec se opil do němoty. Zůstal ležet ve skateparku 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve skateparku Čtyři Dvory leží mladý chlapec a na nic nereaguje. 
S takovou informací se obrátili ve čtvrtek 21. července ve dvě hodiny odpoledne 
návštěvníci parku na budějovickou městskou policii. Strážníci na místě nalezli 
šestnáctiletého chlapce, který se opil tak, že nemohl ani mluvit, natož se hýbat. Musela 
pro něj přijet záchranka. 

Strážníci ve skateparku nalezli skupinu lidí stojící nad postavou ležící na betonovém 
plácku. „Z dechu mladíka byl silně cítit alkohol, dotyčný nereagoval ani na bolestivé 
podněty," popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Na místo už mezitím mířila také zdravotnická záchranná služba. „Po příjezdu 
zdravotníků se mladík probral, stále ale nebyl schopen srozumitelné komunikace. 
Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala výsledek 1,72 
promile," řekla Školková. 

Stav chlapce si vyžádal převoz do českobudějovické nemocnice. Případ bude mít navíc 
dohru. „Strážníci o celé události informovali jeho rodiče. Případem se bude dále 
zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu," 
podotkla Věra Školková. 

Podobné situace nejsou pro policisty ani záchranáře výjimkou. Například Novobystřičtí 
policisté předali 19. července sdělení podezření z trestného činu podání alkoholu dítěti 
cizince, která prodala v červnu v obchodě na Jindřichohradecku mladistvému lahev 
rumu. Také tehdy skončili dva do němoty opilí chlapci, kteří alkoholem slavili 15. 
narozeniny, v nemocnici. 

 

 

 

https://www.jcted.cz/budejovicko/66822-sestnactilety-chlapec-se-opil-do-nemoty-zustal-lezet-ve-skateparku/
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Čtvrtek, 21. července 2022 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: České Budějovice/ Zprávy 

Autor: Karel Hrdina 
__________________________________________________________________________ 

Opilý cyklista sám na sebe zavolal strážníky, pak si to ani 

nepamatoval 

Pokuta až v desítkách tisíc korun za řízení nemotorového vozidla v opilosti hrozí 
26letému muži z Českých Budějovic. Strážníky na sebe sám upozornil, protože jim volal, 
aby přijeli vyřešit jeho konflikt s návštěvníky parku. Pak odjel na kole a nic si 
nepamatoval. 

V pondělí v sedm hodin večer vyjížděla hlídka městské policie na oznámení muže, který 
se údajně dostal do konfliktu s návštěvníky budějovického parku 4 Dvory a žádal příjezd 
strážníků. Ti ho však na místě nezastihli. 

Přítomní návštěvníci parku strážníkům potvrdili, že před několika minutami odtud odjel 
na kole zjevně opilý muž, který na sebe upozorňoval hlasitými výkřiky. 

Muže odpovídajícího popisu strážníci dostihli nedaleko v ulici E. Rošického. Cyklistu 
dobře znali. 

„Šestadvacetiletý muž se potácel na jízdním kole a nebyl schopný srozumitelné 
komunikace. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol u něj ukázala 
výsledek 2,58 a 2,69 promile,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková. 

Muž hlídce tvrdil, že než sedl na kolo, vypil jedinou sklenici piva. Ale ani si nepamatoval, 
že telefonoval na tísňovou linku městské policie. Na výzvu strážníků si svůj bicykl 
uzamkl a domů odešel pěšky. 

„Za řízení nemotorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil 
požitím alkoholického nápoje, mu nyní hrozí pokuta ve výši od 25 do 50 tisíc korun. 
Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán,“ doplnila Školková.  

   

 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/opily-cyklista-konflkt-park-jizda-na-kole-pokuta.A220721_105752_budejovice-zpravy_khr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=krimi&utm_content=main
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Středa, 20. července 2022 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz)  

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
__________________________________________________________________________ 

Preventivně bezpečnostní akce ve Stromovce cílila na cyklisty 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na cyklisty 
uspořádala v úterý 19. července budějovická městská policie ve spolupráci se 
zástupci Týmu silniční bezpečnosti v rámci projektu Na kole jen s přilbou a zástupci 
BESIP Jihočeského kraje. Konala se na cyklostezce u vstupu do lesoparku Stromovka 
v Českých Budějovicích. Projíždějícím cyklistům i těm, kteří měli zájem dozvědět se 
něco o bezpečné cyklistice, připomněli základní výbavu jízdního kola a pravidla pro 
jízdu na kole v silničním provozu. 

Pro děti si organizátoři připravili znalostní soutěž dopravních značek a pravidel, které 
by měli jako cyklisté dodržovat. Pro nejmenší přichystali překážkovou dráhu, kterou 
mohli zdolat na odrážedlech v barvách městské policie. „Za odměnu jsme malým i 
dospělým cyklistům rozdávali světla na kolo, barevné svítící ventilky, reflexní pásky a 
další drobné dárky. Pro děti jsme si přichystali letáčky Bezpečně na (elektro)koloběžce 
a Bezpečně na prázdniny. Dozvědí se tak užitečné rady, jak předejít nebezpečí o 
prázdninách, které jim hrozí například u vody, na výletě nebo při cyklistice," popsala 
mluvčí budějovické městské policie Věra Školková. 

Od zástupců Týmu silniční bezpečnosti cyklisté vyslechli užitečných rady včetně 
praktické ukázky jízdního kola a přileb na kolo i možnosti zúčastnit se vědomostní 
soutěže. „Vědomostní soutěž v bezpečnosti silničního provozu si návštěvníci mohli 
vyzkoušet u zástupců BESIP. I od nich si šikovní cyklisté vysloužili drobné odměny," 
dodala Věra Školková. 

 

  

https://www.jcted.cz/66772-preventivne-bezpecnostni-akce-ve-stromovce-cilila-na-cyklisty/
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Úterý, 19. července 2022 

Zdroj: Mladá fronta Dnes 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 14 

Autor: Tomáš Souček 
__________________________________________________________________________ 

Strážníci chybí. Chtějí je lákat i na služební byt   

V Českých Budějovicích funguje městská policie už 30 let. Nejdřív sloužilo 
deset strážníků, teď jich je přes sto, ale stále je to málo. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE První uniformy pro strážníky šily firmy, které dodávaly stejnokroje 
pro zaměstnance Českých drah a myslivce. "Od té doby uplynulo 30 let a spousta věcí 
se zásadně proměnila," říká koordinátor městské policie v Českých Budějovicích Vilém 
Vávra, který je u sboru od jeho založení – od 7. července 1992. V začátcích ho tvořilo 
jen několik málo strážníků, kteří s podobnou prací neměli žádné zkušenosti. 

Jaká první věc se vám při vzpomínce na začátky vybaví? 

Tehdy to bylo něco úplně nového a nikdo si s tím nevěděl moc rady. Byla to doba 
stánkařů a skořápkářů, navíc nám ze začátku chyběl jasný právní rámec, který by 
vymezoval naši pravomoc, a tak bylo dost komplikované určité vyhlášky vymáhat. Do 
toho se za pochodu řešilo vybavení, uniformy i personál. 

A jak se tedy za tu dobu změnily třeba uniformy? 

První dodávaly dvě firmy, jedna původně vyráběla stejnokroj pro České dráhy a ta 
druhá pro myslivce. Jediné, co udělaly, byla změna barvy. 

A co vybavení? 

Každé město se v počátcích vydalo trochu jinou cestou. Bylo to hodně ovlivněné 
finančními možnostmi města a jeho historickými specifiky. Například Brno a Praha mají 
ve svém sboru služební koně, kteří u nás nemají tradici. Menší města měla dříve i 
služební psy, ale od toho se taky upustilo, psovodi teď nejčastěji obstarávají odchyt 
zvěře. Když nám pak přibyl dohled nad parkováním, museli jsme narychlo shánět firmu, 
která začne dodávat botičky na auta. 
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Mluvil jste o rozšiřování pravomocí, můžete být konkrétnější? 

Těch změn není zase tolik. Přibyla nám například prevence a rozšířily se pravomoci 
ohledně dopravy. Ten hlavní rozdíl je v tom, že dříve dělal každý všechno, ale dnes je 
té práce tolik, že jsme se museli vydat cestou specializace, to znamená, že máme extra 
dopravní družstvo, extra turnus, což jsou strážníci, kteří slouží 24 hodin denně a 
neustále se střídají, pak tu máme obvody a přestupky. Tenkrát bylo maximálně několik 
psovodů. 
Co všechno vlastně práce strážníků obnáší? 

Když vezmu běžný pracovní den: ráno hlídáme přechody u škol a otevíráme dětská 
hřiště, přes den doprava v klidu, zóny, sbíráme mrtvá zvířata, odchytáváme divokou 
zvěř, hledáme zaběhnuté mazlíčky, pátráme po nezvěstných osobách. V Budějovicích 
je navíc ročně přes tři sta kulturních akcí, na nichž musíme zajistit pořádek. Mezitím 
strážníci řeší i neplánované události, například zásahy při páchání trestné činnosti a 
opilce, ale i zásahy při mimořádných událostech, jako jsou povodně. 

V počtu kolika strážníků tohle všechno nyní zvládáte? 

Teď je na oddělení 113 strážníků, pomáhají jim ale i pracovníci v civilu, kteří se starají 
převážně o administrativu. Pak jsou zde ještě asistenti prevence kriminality. 

Je tento počet strážníků dostatečný, nebo byste jich potřebovali více? 

Nedávno to glosoval pan primátor, který říkal, že kdyby nás bylo dvakrát tolik, stále by 
to bylo málo. Kvůli tomu musíme často volit priority. Největší nedostatek je v 
obvodech, město jich má šest včetně odlehlejších lokalit Kaliště a Třebotovice. V 
každém by měla být jedna hlídka dopoledne, odpoledne i večer, ale to nám stav 
nedovoluje, prioritou je veřejný pořádek a doprava. Samozřejmě se tam snažíme být 
co nejčastěji, ale musíme neustále přejíždět a do toho nás ještě vyrušují různé rvačky a 
opilci. 

Znamená to tedy, že plánujete sbor rozšířit o nové kolegy? 

My bychom určitě rádi, je to i schválené, už začal i nábor, ale zájemců se moc nehlásí. 
Musí projít psychickými i fyzickými testy, ve kterých prokážou svou způsobilost. Pak je 
čeká ještě zkouška na ministerstvu vnitra. Sehnat lidi, kteří tohle všechno úspěšně 
zvládnou, je velký problém. 

Co obnášejí například fyzické testy? 

Dělá se tam toho dost, například benchpress s určitým poměrem váhy, shyby na hrazdě 
nebo člunkový běh. Uchazeči s tím mají bohužel velký problém. Další potíž je v tom, že 
o těch pár jedinců, kteří to zvládnou, se pereme my, Policie ČR, hasiči i armáda. 
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Plánujete nějaké akce, které by o vaší práci zlepšily povědomí a mohly přilákat nové 
zájemce? 
Chystáme toho spoustu, například se účastníme všech propagačních akcí 
integrovaného záchranného systému, ale to hmatatelné je nejspíš náborový příspěvek 
a v jednání je i možnost přidělení služebního bytu. To by mohlo atraktivitu povolání 
výrazně zvýšit. 

Když se ještě vrátíme do minulosti, s 
kolika strážníky českobudějovická městská policie před lety začínala? 

Neřeknu vám to úplně přesně, ale bylo nás lehce přes deset. Naštěstí se ten počet 
rychle navyšoval. Lidé to moc nevědí, ale když vyjedete k nějaké dopravní překážce, 
strávíte tam více než hodinu, opilec vám zabere klidně dvě a hospodská rvačka, ta je 
ještě na delší dobu. Po celý ten čas je hlídka zablokovaná a nemůže se hnout z místa. 
Proto je počet strážníků tak důležitý. 

Zmínil jste asistenty prevence kriminality – jak jste s touto spoluprací spokojení a jak 
funguje? 
Je to pro nás opravdu významná pomoc. Začalo to romskými asistenty a bylo pro nás 
velkým překvapením, jak dobře to funguje. Proto jsme s příchodem ukrajinských 
uprchlíků neváhali a zřídili i ukrajinskou skupinu. Asistenti nemají téměř žádnou 
pravomoc, ale tím, že pochází z dané komunity, umí jazyk a rozumí mentalitě, toho 
zmůžou mnohem více než my. Procházejí problémové lokality, působí preventivně 
proti rizikovému chování a pomáhají své komunitě. 

V poslední době se ve městě hodně řeší elektrokoloběžky. Přibývá nehod, lidé s nimi 
jezdí po chodnících... 

Určitě je to problém, ale je to jen jeden díl z mozaiky naší běžné činnosti. Nejspíše to 
potřebuje čas, aby je lidé začali pojímat jako klasický dopravní prostředek, a ne jako 
pouhou zábavu. Je to stejné jako s cyklisty nebo vodáky, kteří se stále diví, proč na lodi 
nesmějí pít a musí dodržovat pravidla stanovená zákonem. Všechno jsou to dopravní 
prostředky a jejich řidiči se musí chovat podle určitých pravidel. 

Určitě musíte řešit i kuriózní případy, že? 

Těch jsou za ta léta opravdu kvanta, smutných i veselých. Lidé si například stěžují, že 
houkají vlaky nebo že taxikáři v noci moc mlátí dveřmi, když jezdí pro zákazníky. 
Kolegové byli taky jednou přivolaní k odchytu nebezpečné kobry, ze které se po 
příjezdu vyklubala jen gumová atrapa. 

Foto: Pamatuje začátky Vilém Vávra koordinuje 
odbory městské policie v Českých Budějovicích. U sboru pracuje od jeho založení. 
Foto: Petr Lundák, MAFRA 
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Úterý, 19. července 2022 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, Rádio Impuls iREGIONY (odkaz) 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 13 

Autor: Tomáš Souček, Petr Lundák 
__________________________________________________________________________ 

Jedu po paměti. Řidiči omlouvají jízdu v zákazu   

Dopravní změny platí v centru Budějovic už týden, ale lidé si na ně stále nezvykli. 
Policisté jim zatím domlouvají, rozdali už však několik pokut. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE Modré auto vjíždí tam, kam nemá. Ihned ho se vztyčenou paží 
zastavuje policista. "Dobrý den, víte, že je tu už týden jednosměrka a že se průjezd 
centrem změnil?" ptá se překvapeného řidiče, jehož přestupek a registrační značku si 
druhý z hlídky zapisuje do tabletu. 

Dopravní změny platí už týden a mají za úkol hlavně zklidnit dopravu na náměstí a v 
historickém centru. Motoristé tak nemohou už jednoduše projet od ulice Na Sadech 
přes náměstí až do Mánesovy ulice. 

Ale protože řada řidičů – ať už schválně, nebo nevědomě – porušuje pravidla, státní i 
městští policisté hlídkují u Železného mostu v Biskupské ulici. Většině šoférů 
domlouvají a upozorňují je na jejich chybu. Zatím. V případě špatného projetí 
jednosměrné ulice bude hrozit pokuta až dva tisíce korun. Hodně práce měli policisté i 
v ulici U Černé věže. Tudy už také od minulého pondělí řidiči neprojedou přímo 
na náměstí Přemysla Otakara II. Řidičům tam museli včera dopoledne vysvětlovat, proč 
je krátký úsek ulice pro dopravu uzavřený. "Ještě jednou se omlouvám. Kdybych sem 
vjela vědomě, tak si nafackuju, ale tohle bylo absolutně nezaviněně. Jela jsem po 
paměti," vysvětlovala strážníkům jedna ze zastavených řidiček. 

"Průjezd přes náměstí byl hlavní devizou Českých Budějovic. Vždycky jsem si tu na 
hodinku zaparkoval a oběhal úřady. Klidně tu dám za parkování i tři stovky na hodinu, 
ale tyhle změny, to je šílené. Už aby byly volby a zase se to vrátilo. Já jsem zásadně 
proti," bědoval při parkování před hotelem Zvon nespokojený řidič. 
Lidé si však za týden našli i jiné cesty, kudy se v samotném centru auty pohybují. Tím, 
že se nesmí projet částí Biskupské ulice směrem k zimnímu stadionu, teď trpí například 
Široká ulice, kde se provoz o dost zvýšil. 

 

 

https://www.impuls.cz/regiony/jihocesky-kraj/ceske-budejovice-doprava-namesti-auta-omezeni-policie.A220719_101206_imp-jihocesky_kov#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=iregiony&utm_content=main
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"Komplikuje nám to hlavně zásobování, je tu spousta podniků a občas tu stojí i tři 
dodávky najednou. Pokud nezaparkují na chodníku, nikdo kolem nich neprojede," 
uvedla Eva Hanousek Albrechtová, zaměstnankyně místního podniku Nudle. To je 
problém, který nemá řešení. Když totiž stojí zásobování v ulici, vzniká za ním dlouhá 
fronta několika aut. Řidiči pak troubí a jsou naštvaní. Když ale zastaví na chodníku, lidé 
tudy procházejí s obtížemi a policie chce řidiče dodávek pokutovat. 

"Lidem se klepou okenní tabule" 

Výrazný nárůst dopravy zaznamenali i provozovatelé podniků v Hroznové ulici, do níž 
míří část aut odkloněných z ulice U Černé věže. "Je to opravdu hrůza, hlavně ten hluk. 
Na zahrádku už si tu skoro nikdo nesedne, a když ano, tak ani pořádně neslyším, co si 
chce objednat," vyjádřil se Ondřej Vitha, majitel vinotéky Hroznovka. Největší problém 
ale vidí v tom, že místo aby auta jezdila přes město tou nejkratší cestou a kolem 
kancelářských budov, motají se teď v jeho ulicích mnohem déle. "Ta auta teď navíc 
jezdí převážně kolem obytných domů a lidé si tu stěžují, že se jim v jednom kuse klepou 
okenní tabule," doplnil Vitha. 

V samotných ulicích je ale zklidnění dopravy znát. Auta centrem sice stále jezdí, ale už 
nevznikají žádné fronty a tlačenice v křižovatkách. Úbytku vozidel si lze všimnout i na 
hlavním náměstí, které nyní opravdu působí klidnějším dojmem. 

"Osobně mi přijde, že aut sem jezdí pořád stejně. Co se ale proměnilo, je parkování. Od 
té doby, co začaly platit nové ceny, bývají parkovací místa často skoro prázdná," uvedl 
Petr Bartoš, jeden ze zaměstnanců hotelu Zvon. 

Narážel tím na nová pravidla parkování, která začala platit v centru města týden před 
nainstalováním nového značení. Cílem je, aby tam místní obyvatelé našli více místa pro 
svá auta. 

Parkovací místa díky nim na náměstí nejen ubyla, navíc za ně musí běžní motoristé 
platit i přes noc a o víkendech a státních svátcích. 

Aby si lidé na nová pravidla silničního provozu v centru zvykli co nejrychleji, dohlížejí 
na dodržování předpisů téměř celý den hlídky městské a státní policie. "Pomoc kolegů 
od státní policie bude dlouhodobější. Je nutné, aby si lidé nové značení zapamatovali a 
nejezdili pořád tak, jak byli roky zvyklí," uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 
Následně doplnila, že ačkoli se policisté snaží prozatím vše řešit pouhou domluvou, 
bylo už i několik případů, kdy se rozhodli pro udělení pokuty. 

Foto: Tudy už ne Policisté zastavili řidičku, která se snažila projet Biskupskou ulicí z 
hlavního náměstí k hokejovému stadionu. To už se ale sedm dní nesmí. Hlídky státní i 
městské policie tyto přestupky zatím řeší domluvou, ale hrozí za ně až dvoutisícová 
pokuta. 
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Pondělí 18. července – Pátek 22. července 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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