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Strážníkům v Českých Budějovicích ujížděli dva motorkáři 
 

V sobotu odpoledne krátce po sobě se strážníci setkali se dvěma motocyklisty, kteří se jim 

snažili ujet. Případy se staly v městské čtvrti Mladé, dokonce i ve stejné ulici. Tentokrát se řidiči 

motocyklu nepodařil manévr, který skončil dopravní nehodou a zraněním strážníka. 

Krátce před druhou hodinou odpoledne prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v 
Mladém, když od Velkého jezu spatřila přijíždějící motocykl. Do těchto míst je vjezd 
motorových vozidel zakázán, proto se strážníci rozhodli řidiče motocyklu zastavit. Jakmile však 
začal jeden ze strážníků dávat znamení k zastavení, bylo zřejmé, že řidič motocyklu nehodlá 
zastavit. Řidič stále značnou rychlostí mířil směrem ke stojícím strážníkům. Jakmile začal brzdit, 
motocykl se dostal do smyku a při pádu se střetl s jedním ze strážníků. Muž se ještě snažil 
motocykl postavit a ujet na něm, to se mu však nepodařilo. Na výzvy strážníků se nakonec 
rozhodl zůstat na místě. Důvod jeho počínání se ukázal vzápětí. Motocykl domácí výroby totiž 
nebyl řádně registrován. Muž se snažil ospravedlnit tím, že se byl pouze projet na nedaleké 
louce. 

Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která u řidiče provedla orientační dechovou 
zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Policisté si celý případ převzali k dalšímu šetření. 
Zraněný strážník byl ošetřen v českobudějovické nemocnici. Jeho zranění si vyžádá dosud 
neznámou délku pracovní neschopnosti. 

V sobotu odpoledne se strážníkům snažil ujet řidič motocyklu. Měl pádné důvody, proč se 
hlídce městské policie vyhnout. 

Krátce před půl druhou hodinou prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v Mladém. 
V Křižíkově ulici právě kontrolovali totožnost černého pasažéra na zastávce autobusu, když 
spatřili přijíždějící motocykl bez registrační značky. Jakmile řidič motocyklu spatřil strážníky, 
rychle odbočil do ulice Fr. Halase. Strážníci se rozhodli řidiče motocyklu zkontrolovat. Dostihli 
ho v ulici Vl. Rady. 

Pětatřicetiletý muž z Českých Budějovic se snažil strážníkům vysvětlit důvod, proč nemá 
motocykl registrační značku. Údajně se chystá ho prodat. Nakonec však přiznal i to, že mu byl 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel. To strážníci vzápětí potvrdili kontrolou v registru 
řidičů. Na místo proto přivolali hlídku Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření. 
Řidič bude čelit obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. 

 

http://tydenikpolicie.cz/straznikum-v-ceskych-budejovicich-ujizdeli-dva-motorkari/
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Městská policie musela řešit podnapilého Ukrajince. Ten skončil 

v poutech 
 

Koncem týdne museli řešit budějčtí městští strážníci nepříjemný případ opilosti. V centru 

města obtěžoval podnapilý muž ostatní hosty v restauraci. Po výzvě policie se pokusil utéct.  

„Ve čtvrtek krátce po poledni vyjížděla hlídka na oznámení obsluhy jedné z restaurací na 

Náměstí Přemysla Otakara II. o zákazníkovi, který obtěžuje ostatní hosty i personál hlasitým 

pokřikováním. Muž byl již při příchodu značně podnapilý a zaměstnanec provozovny mu odmítl 

nalít další alkohol. Na výzvu, aby podnik opustil, muž nereagoval a snažil se vynutit si svou 

objednávku,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková.  

Strážníci po příjezdu nalezli muže, který vykřikoval na ostatní hosty. Podle Školkové nereagoval 

na výzvu strážníků k předložení osobních dokladů a vyjádřil se pouze rozhazováním rukama a 

vykřikováním v cizím jazyce. Následně však česky strážníkům sdělil, že žádné doklady nemá. 

Poté se pokusil strážníkům uniknout. S použitím donucovacích prostředků ho zastavili a v 

poutech převezli na služebnu odboru cizinecké policie.  

„Přítomní policisté zjistili, že se jedná o čtyřicetiletého občana z Ukrajiny. Ten se nyní bude 

zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci správnímu 

orgánu. Za přestupek hrozí muži pokuta do 10 tisíc korun,“ dodala Školková.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16349-mestska-policie-musela-resit-podnapileho-ukrajince-ten-skoncil-v-poutech.html
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Hlasitá hudba obtěžuje obyvatele na Husově třídě. Soused výzvu 

strážníků ignoroval 
 

Hlasitá hudba, křik i vulgární nadávky. Občanské soužití není vždy jen klidné. Obyvatele 

okolních bytů obtěžuje v posledních dnech jeden ze sousedů v domě na Husově třídě v Českých 

Budějovicích. K případu již vyjížděla hlídka městské policie, nyní si jej převzal správní orgán. 

Strážníci museli na inkriminované místo ve středu po sedmé hodině večerní. Z jednoho bytu v 

domě na Husově třídě vycházela hlasitá hudba. Čtyřiadvacetiletá žena z přilehlého domu 

policistům vysvětlila celou situaci. „Soused z vedlejšího domu se má záměrně dopouštět 

různých schválností. Často obnášejí velice hlasitou hudbu, ale někdy i křik a vulgární nadávky,“ 

říká mluvčí strážníků Věra Školková.  

Strážníci celou situaci v době přítomnosti potvrdili, na parapetu dotyčného bytu je umístěn 

reproduktor, ze kterého se hudba linula. „Na zvonění strážníků však obyvatelé bytu 

nereagovali. Celým případem se bude nyní zabývat správní orgán. Pachateli přestupku proti 

občanskému soužití hrozí pokuta až do 20 tisíc korun,“ dodává Školková.  

 

 

 

 

 

  

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16332-hlasita-hudba-obtezuje-obyvatele-na-husove-tride-soused-vyzvu-strazniku-ignoroval.html
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Muž se oháněl na benzince pěstí i tyčí, útočil i na strážníky 

České Budějovice – Hned dvou trestných činů se dopustil 53letý muž z Budějovic na čerpací 

stanici na Dlouhé louce. Ve středu 2. srpna před šestou hodinou ranní tam zaútočil na dva 

mladší muže a pak se pokusil napadnout i přivolané strážníky. 

Mluvčí městské policie Věra Školková zmínila, že podle oznámení na tísňovou linku napadl 

útočník poškozené tyčí. Zlomenou násadu od mycí stěrky pak při příjezdu policistů odhodil. 

„Jakmile ho strážníci vyzvali předložení osobních dokladů a požadovali od něj vysvětlení, muž 

jim začal vyhrožovat. Dokonce se rozhodl své verbální výhrůžky splnit a pokusil se o útok na 

jednoho ze strážníků. Strážníci proti němu museli použít donucovací prostředky a nasadit mu 

pouta,“ popsala mluvčí. 

Útočník zároveň předtím připravil poškozené i od klíče od auta. Ty pak na výzvu strážců zákona 

vrátil právoplatnému majiteli. 

„Útočník je podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. 

Policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory na případu pracují,“ dodala jihočeská policejní 

mluvčí Lenka Krausová.  

http://www.tvjecko.cz/muz-se-ohanel-na-benzince-pesti-i-tyci-utocil-i-na-strazniky/
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Po bujarém večírku jel pro ztracený mobil. V krvi měl přes tři promile 

alkoholu 

S více jak třemi promile alkoholu v krvi havaroval ve čtvrtek ráno v Branišovské ulici třicetiletý 

řidič, který narazil za autobusovou zastávkou do stromu. Při nehodě neutrpěl žádná viditelná 

zranění, odmítl i lékařské ošetření. Za volant prý usedl proto, aby se vrátil pro mobilní telefon, 

který měl nechat ve vozidle taxislužby, když odjížděl z večírku v centru Budějc. 

Obyvatele Branišovské ulice vzbudil před druhou hodinou ranní velký náraz. Při pohledu z okna 

viděli havarovaný automobil, ze kterého však nikdo nevystupoval. Na místo jako první vyjela 

hlídka městské policie, z operačního střediska byla zároveň vyrozuměna Policie České 

republiky.  

„Po příjezdu na místo strážníci nalezli muže stojícího u havarovaného vozidla. Potvrdil, že je 

řidičem dotyčného vozidla značky Peugeot. Přítomni byli také muž a žena, kteří tvořili osádku 

vozidla jedoucího za havarovaným vozidlem,“ popisuje mluvčí budějckých strážníků Věra 

Školková. Řidiči se nic nestalo, navíc odmítl lékařské ošetření.  

Důvodem, proč třicetiletý muž usedl za volant vozidla, byl údajně ztracený mobilní telefon v 

autě taxislužby, která ho vezla z večírku v centru Budějc. Následná orientační dechová zkouška 

u řidiče prokázala nejprve 3,19 promile alkoholu v krvi a poté dokonce 3,38 promile alkoholu 

v krvi.  

„Podle očitých svědků řidič vozidla náhle vyjel z vozovky a zastavil se až o strom za zastávkou 

městské hromadné dopravy. V blízkosti místa se nikdo nenacházel a naštěstí nedošlo ke 

zranění jiných osob,“ přidává Školková. Opilý řidič byl předán do rukou hlídky Policie České 

republiky, která bude případ dále vyšetřovat. Muž bude obviněn z přečinu ohrožení pod vlivem 

návykové látky.  

 
 

  

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16334-po-bujarem-vecirku-jel-pro-ztraceny-mobil-v-krvi-mel-pres-tri-promile-alkoholu.html
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Muž nabízel seniorce levnější elektřinu. Okradl ji o úspory 

Triky podvodníků okrádajících hlavně starší lidi jsou stále aktuální. Jihočeští policisté hledají 

několik pachatelů, kteří se snažili vloudit do bytů pomocí smyšlených historek. Třicet tisíc 

korun si odnesl z bytu ve Veselí nad Lužnicí neznámý muž nabízející 80leté ženě levnější 

elektřinu.  

Ta ho 10. července pustila dovnitř a ochotně mu vyhledala faktury za platby. Až po jeho 

odchodu zjistila, že z prádelníku, kde měla doklady a peníze, zmizela obálka s úsporami. 

Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera se za červenec ozvalo několik dalších seniorů, 

které podvodníci oslovili a pokusili se z nich vymámit peníze. 

„V Prachaticích volal seniorce na pevnou linku muž, který se představil jako její vnuk Petr. 

Žádal od ní peníze, které nutně potřebuje na koupi bytu. Žena mu odpověděla, že má jen 40 

tisíc a půjčí je, pouze když si pro ně osobně přijde. Po chvíli volal znovu, další dny už se 

neozval,“ líčí Matzner. 

Podomní prodej zakazuje v Budějovicích vyhláška 

Podobný případ řeší táborští policisté. Neznámý muž volal seniorovi a představil se jako vnuk. 

Potřeboval půjčit 100 tisíc korun na zakoupení realitní kanceláře. Neznámý přislíbil, že se ještě 

ozve, nebo že si pro peníze zajede.  

Policisté varují příjemce takových telefonátů nebo přímo dealerů dodavatelů energií, aby byli 

ostražití a neuváděli v žádném případě, kolik mají doma peněz, nebo neukazovali, kde mají 

uložené doklady. 

 „Podomní prodej zakazuje v Českých Budějovicích vyhláška. Naposledy nás na něj upozornili 

na jaře obyvatelé sídliště Máj. Zvonil na ně mladý muž a nabízel levnou elektřinu. Dovolený 

není ani takzvaný prodej z ruky do ruky na ulici. Podvodníci se zaměřují většinou na seniory. 

Děláme s nimi pravidelně školení, jak se při takových nabídkách chovat. Hodně starších lidí je 

ale stále nepoučitelných,“ míní mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Dealeři s energiemi nemusí být podle ní všichni podvodníci, ale dopouštějí se přestupku, za 

což mohou dostat až 30 tisíc korun pokuty. Někdy tvrdí, že pracují pro známé obchodní firmy. 

Podle mluvčího společnosti E. ON Vladimíra Váchy se o jejich pracovníky ani spolupracovníky 

v žádném případě nejedná. Odběratele navštěvují jejich lidé doma jen výjimečně. 

http://regiony.impuls.cz/policie-podvodnik-elektrina-duchodce-dwm-/jihocesky-kraj.aspx?c=A170803_174803_imp-jihocesky_kov
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Agresivní muž napadal zákazníky čerpací stanice, vyhrožoval i 

strážníkům 

Pěkně rušno bylo ve středu 2. srpna ráno na benzinové čerpací stanici Na Dlouhé louce v 

Českých Budějovicích. Muž tam měl fyzicky napadnout jiného. A útočník bude mít rozhodně 

co vysvětlovat. Na svědomí má totiž kromě vyhrožování a napadení pětadvacetiletého muže, 

také vyhrožování strážníkům újmou na zdraví. Na jednoho z nich se dokonce pokusil zaútočit. 

Ostatní zákazníky benzinové čerpací stanice Na Dlouhé louce měl třiapadesátiletý obyvatel 

Českých Budějovic napadat tyčí ve středu 2. srpna krátce před šestou hodinou ranní.  

Strážníci při příjezdu na místo zahlédli, jak muž odhazuje tyč, kterou držel v ruce. Jakmile ho 

městští policisté vyzvali k předložení osobních dokladů a požadovali od něj vysvětlení, muž jim 

začal vyhrožovat. Dokonce se rozhodl své verbální výhrůžky splnit a pokusil se o útok na 

jednoho ze strážníků. Ti proto proti němu museli použít donucovací prostředky a nasadit mu 

pouta.  

„Pětadvacetiletý muž, který měl být napaden třiapadesátiletým obyvatelem Českých 

Budějovic, naštěstí neutrpěl žádné zranění. On i dva další svědci události uvedli, že útočník jim 

měl vyhrožovat ublížením na zdraví, ohrožovat je tyčí a sebrat jim klíče od jejich osobního auta. 

Klíče od automobilu útočník vydal na výzvu strážníků jejich právoplatnému majiteli," uvedla 

mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.  

Strážníci pak na žádost spoutaného muže přivolali na místo zdravotnickou záchrannou službu. 

Útočník byl nakonec převezen k lékařskému vyšetření do českobudějovické nemocnice.  

„Případ si převzala k dalšímu šetření přivolaná hlídka Policie České republiky," dodala 

Školková.  

 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16322-agresivni-muz-napadal-zakazniky-cerpaci-stanice-vyhrozoval-i-straznikum.html
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Českým Budějovicím chybějí strážníci, v osmnáctileté nováčky moc 

nevěří 

Jednodušší získávání městských policistů i méně časté přezkušování má přinést novela zákona 

o obecní policii, která bude platit od Nového roku. Města tak budou moci nabrat i osmnáctileté 

strážníky, ti ale nebudou mít moc pravomocí.  

 

Ilustrační snímek | foto: Městská policie České Budějovice 

Věková hranice pro přijímání nových městských policistů se od ledna 2018 sníží z 21 na 18 let. 

Podle ministra vnitra Milana Chovance se tak vylepší personální situace strážníků napříč 

republikou.  

http://budejovice.idnes.cz/mestska-policie-malo-strazniku-budejovice-fjy-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170803_342831_budejovice-zpravy_mrl
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Mladí lidé totiž o práci strážníka neprojevují zájem. Ve městech jich většinou několik chybí. 

Například v Českých Budějovicích je aktuálně zaměstnáno 131 strážníků, velitel Vilém Vávra 

by si však představoval vyšší stav.  

„Chybí nám osm strážníků. Ale v tomto odvětví panuje obrovská fluktuace. Chlapci od nás 

utečou k policii, protože tam je alespoň čeká výsluha,“ poukázal velitel českobudějovických 

strážníků na to, že městský policista není ve služebním poměru na rozdíl od státního. Vyrovná 

se tím ovšem situace strážníků a policistů, kteří do svých řad mohou přijímat osmnáctileté 

mladíky. 

Změna věkové hranice pro přijetí podle Vávry s nábory nezahýbe. „Uchazeči mají nerealistické 

představy o nástupním platu a od toho se to odvíjí,“ myslí si.  

Nástupní plat pro nového strážníka se pohybuje okolo 13 tisíc korun hrubého. Snížení věku 

pro přijetí by mělo nalákat novou krev, ale není úplně jasné, zda se stane tak mladý strážník 

vítaným pomocníkem. V 18 letech nemůže mít zbrojní průkaz ani oprávnění k řízení služebního 

auta s majákem. 

„Maturitu stejně studenti obvykle skládají v 19 letech a bez ní nikoho přijmout nemůžeme. 

Také mám obavu z toho, že tak mladí lidé neprojdou u psychotestů. Nedávno jsme měli několik 

výběrových řízení a většina shořela právě na nich. Důležité je zvládnout i několikatýdenní 

nástupní kurz. Chce to určitou vyzrálost,“ oponuje proti novele táborský strážník Pavel Šimek, 

který pracuje u městské policie 15 let. 

Náklady na strážníka: půl milionu 

Nováček může maximálně se služebně starším kolegou dohlížet na parkování, dělat pochůzky 

v problémových lokalitách či zkoumat závady na dopravním značení. Uchazeče ovšem v Táboře 

vítají. Aktuálně zde působí 28 městských policistů, minimálně další tři hledají.  

Plný stav mají v Písku, tam jich působí celkem 35, nábory tady aktuálně nejsou. Podobné je to 

v Prachaticích, kde nyní pracuje 15 strážníků, z toho tři jsou ženy. O profesi podle velitele Iva 

Novotného není zájem a hlásí se na pozice více žen než dříve. „Městská policie má preventivní 

charakter a takto asi lépe působí dvoumetrový muž než drobnější žena. Ale i ty u nás najdou 

svoje místo,“ vysvětlil Novotný. 

Podle předsedy Asociace strážníků obecních a městských policií je personální situace v 

menších obcích lepší než ve městech. „Je také třeba počítat s tím, že řada prvních strážníků z 

90. let postupně odchází do důchodu. Když srovnáte situaci ve větších městech, tak v Praze 

chybějí stovky strážníků. Novela nám pomůže, i když se reálně strážníci mohou u nás 

rekrutovat až v 19 letech poté, co udělají maturitu,“ zmínil Miroslav Stejskal. 

Pro obce je navíc městská policie finančně náročná. V Budějovicích jsou náklady na jednoho 

strážníka půl milionu korun za rok. Rozpočet na městskou policii pro tento rok je 89 milionů 

korun.  



 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 10 

 

MONITORING TISKU – 31. TÝDEN 2017 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Strážce zákona i městských vyhlášek ale potřebují i v menších obcích, které mají jen několik 

stovek obyvatel. Například v Pištíně si vypůjčují strážníky z Hluboké nad Vltavou. „Máme s 

Hlubokou uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Potřebujeme pomáhat se zklidněním dopravy v 

Češnovicích, kde je průtah silnice směrem na Písek, tam řidiči nedodržují předepsanou 

rychlost,“ vysvětlil starosta Pištína Jaroslav Havel. 

Novela zavede od příštího roku také nižší frekvenci přezkušování strážníků. Doteď jej museli 

podstupovat jednou za tři roky, nově už jen jednou za pět let. Po čtvrtém opakování zkoušky 

by osvědčení strážníka bylo vydáno na dobu neurčitou. 
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___________________________________________________________________________ 

Dezorientovaného muže se synem hledali českobudějovičtí strážníci 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dezorientovaného muže s osmnáctiměsíčním dítětem hledali 

českobudějovičtí strážníci. Po tom, co se nevraceli z nákupu v obchodním centru, začali je 

postrádat rodinní příslušníci.  

"Včera v půl desáté večer přijalo operační středisko městské policie žádost o pomoc při pátrání 

po osmadvacetiletém muži. Ten měl v půl sedmé toho večera odejít na nákupy i se svým 

osmnáctiměsíčním synem v dětském kočárku. Muž údajně trpí špatnou orientací v prostoru, 

proto rodina předpokládala, že zabloudil," popsala situaci mluvčí strážníků Věra Školková. 

Do míst okamžitě vyjely hlídky městské policie, ale v obchodním centru ani v jeho okolí otce 

se synem nenalezly. Ale krátce po desáté hodině večer se v blízkosti služebny strážníků v ulici 

Jaroslava Haška objevil muž, který odpovídal popisu a tlačil dětský kočárek. Po kontrole 

dokladů si strážníci potvrdili, že jde o dvojici, kterou hledají. "Muž ani dítě neutrpěli žádnou 

újmu. Strážníci je vzápětí předali do rukou jejich rodiny," zakončila Věra Školková. 

 

http://www.jcted.cz/dezorientovaneho-muze-se-synem-hledali-ceskobudejovicti-straznici/

