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Budějovické strážníky zaměstnal zdrogovaný muž 

České Budějovice - Zcela dezorientovaný muž, pohybující se od pátečního odpoledne 
v České ulici, vzbudil pozornost místních obyvatel. Když muž na místě setrval až do nočních 
hodin a již delší dobu seděl na chodníku, marně se mu snažili pomoci. Na místo proto 
přivolali hlídku městské policie. 

Strážníci měli ještě se zdrogovaným mužem i přihlížející veřejností narušující zákrok plné ruce 
práce. Rozuzlení celého případu však přineslo překvapivý výsledek. 

Podle tiskové mluvčí budějovické městské policie Věry Školkové vyjížděla hlídka na oznámení 
o dezorientovaném muži v České ulici v pátek 10. srpna před půl dvanáctou v noci. "Strážníky 
na místě oslovil muž, který událost oznamoval. Přitom jim popsal podivné chování polo 
svlečeného a bosého muže sedícího na chodníku. Jeho několikahodinové bloudění ulicí a 
dezorientované chování vzbudilo u přítomných svědků obavu o jeho zdraví," uvedla Věra 
Školková. Když se strážníci snažili muži pomoci, nesrozumitelně pronesl jen pár slov. "Z nich 
bylo patrné pouze to, že požaduje pití. Přítomní svědci mu nabízeli lahev s pitím, která stála 
vedle něj, ale to muž odmítl," doplnila Věra Školková. 

Strážníci k muži přistoupili a nabídli mu lékařskou pomoc. Tu však odmítl, jakož i provedení 
orientační dechové zkoušky na alkohol. Prudké výkyvy v chování dotyčného muže však 
nasvědčovaly spíše užití omamných a psychotropních látek. Muž nadále odmítl se strážníky 
jakkoliv spolupracovat. Když ani na opakované zákonné výzvy strážníků nereagoval a odmítl 
prokázat svou totožnost, strážníci rozhodli o jeho převozu ke zjištění totožnosti na nedalekou 
služebnu Policie ČR. "Chování dotyčného muže začalo nabírat na agresivitě ve chvíli, kdy ho 
strážníci vyzvali k nastoupení do služebního vozidla. Jeho odpor museli překonat použitím 
donucovacích prostředků a nasazením služebních pout. Zákrok strážníků přitom narušovalo 
několik osob, které události přihlížely. Strážníci museli narušování zákroku zabránit 
roztaženými pažemi a přivolat na místo posily, po jejichž příjezdu se situace uklidnila," popsala 
dění při zásahu Věra Školková. 

Strážníci poté muže převezli na Obvodní oddělení Policie ČR v ulici Tř. 28. Října. Jakmile 
přítomní policisté zjistili totožnost dotyčného muže, ukázal se překvapivý výsledek. 
Šestatřicetiletý muž z Táborska totiž figuroval v celostátní pátrací databázi Policie ČR. 
Přivolaný lékař zkonstatoval, že stav dotyčného šestatřicetiletého muže je důsledkem 
dlouhodobého užívání omamných a psychotropních látek. V jeho zavazadle se dokonce 
nalezlo několik kusů použitých injekčních stříkaček. Celkový zdravotní stav muže však 
umožňoval pobyt v policejní cele, kam byl také následně převezen. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/budejovicke-strazniky-zamestnal-zdrogovany-muz-20180812.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/budejovicke-strazniky-zamestnal-zdrogovany-muz-20180812.html
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Mezi diváky si ustlal opilec 

České Budějovice – Téměř čtyři promile alkoholu nadýchal devětatřicetiletý muž bez 
domova, který se v úterý večer vmísil mezi diváky koncertu na českobudějovickém náměstí 

Na rozdíl od posluchačů si ustlal na zemi a ostatní pohoršoval zápachem a zanedbaným 
zjevem. 

Jedna z divaček proto zavolala městskou policii. Po příjezdu strážníků nebyl muž schopen ani 
vstát na nohy. 

Zbytek noci strávil na protialkoholní záchytné stanici. 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mezi-divaky-si-ustlal-opilec-20180809.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mezi-divaky-si-ustlal-opilec-20180809.html
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Muž ležící na budějckém náměstí nadýchal přes čtyři promile 

alkoholu  

Téměř čtyři promile alkoholu nadýchal devětatřicetiletý muž, který v úterý večer ležel na 
budějckém náměstí. Strážnici městské policie pro opilce dojeli a odvezli ho na protialkoholní 
záchytnou stanici.  

„Na oznámení o podnapilém muži ležícím mezi diváky sledující hudební vystoupení na náměstí 
Přemysla Otakara II. vyjížděla hlídka městské policie v úterý 7. srpna po půl osmé večer,“ 
uvedla mluvčí městské policie Věra Školková.  

K opilému zavedla strážníky žena, která celou událost oznamovala. Devětatřicetiletý muž nebyl 
schopný bez cizí pomoci ani vstát na nohy. Strážníci mu proto pomohli nastoupit do služebního 
vozidla a převezli ho na protialkoholní záchytnou stanici.  

„Zdravotníci u muže provedli orientační dechovou zkoušku a naměřili mu téměř čtyři promile 
alkoholu,“ uzavřela Školková.  

Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petry Kafkové je pro 
normálního člověka tato hodnota život ohrožující. „Pro člověka, který není zvyklý pít denně 
alkohol, jsou čtyři promile hodnota, která ho může stát život. Když se k tomu přičtou ještě 
horka, která v posledních dnech zažíváme, je to opravdu nebezpečné. Pokud jde ale o člověka, 
který pije častěji, je to samozřejmě trochu jiné,“ uvedla.  

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20644-muz-lezici-na-budejckem-namesti-nadychal-pres-ctyri-promile-alkoholu.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20644-muz-lezici-na-budejckem-namesti-nadychal-pres-ctyri-promile-alkoholu.html


 

  

ŠKOLKOVÁ VĚRA 4 

 

MONITORING TISKU – 32. TÝDEN 2018 
MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 

 

Úterý, 7. srpna 2018 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy / Krimi 

Autor: Ell Plate 

___________________________________________________________________________ 

U budějckého Kauflandu nechala žena v autě zavřené psy. Venku bylo 

přes třicet stupňů  

Třicetistupňová vedra, pes zavřený v autě. I přesto, že podle městské policie jsou to 

ojedinělé případy, na sociálních sítích se fotky těchto situací objevují. Ta poslední pochází z 

budějckého parkoviště u Kauflandu z tohoto víkendu, kde nechala žena v autě zavřené nejen 

dva psy, ale i čtyři štěňata.  

„S manželkou jsme byli nakupovat v Budějcích v Kauflandu, zaparkovali jsme a vedle nás stálo 

stříbrné auto Ford Focus Combi a uvnitř dva psi a čtyři štěňata, která ještě pomalu ani neviděla. 

Bylo 33,5 stupně. V autě byla lehce pootevřená okna, a tak jsem řekl, že si třeba jen někdo 

odskočil koupit něco málo a hned se vrátí,“ uvedl na Facebooku Petr Kupeček.  

Po zhruba 35 minutách ale byla zvířata stále v autě, ze kterého už se ozýval urputný štěkot a 

pískot. Petr s manželkou se nejdříve snažili najít majitele vozu, a poprosili zaměstnance v 

Kauflandu, aby „vyhlásil“ značku auta s tím, ať se jeho majitel k vozu dostaví. Bohužel jejich 

žádosti nikdo nevyhověl, tak se rozhodli zavolat na městskou polici.  

Dřív než stačila na místo přijet přivolaná městská policie se ke svému vozu vrátila majitelka. Ta 

začala podle Petra Kupečka urážet jeho ženu a sprostě jí nadávat. Celou situaci popsal Petr na 

svém Facebooku.  

„Jediné, co mě zajímá je, jestli ta štěňátka přežila. Dvě z nich už velice špatně dýchala, ta zbylá 

bohužel nevím, jestli vůbec ještě žila,“ popsala Monika Levitová Kupečková.  

Podle mluvčí městské policie Věry Školkové jsou tyto případy stále spíše ojedinělé. „Pár hlášení 

o zavřených psech v autě dostáváme, ale většinou, než tam hlídka dorazí, je auto pryč. Lidé 

jsou v tomto ohledu v naprosté většině zodpovědní,“ řekla. 

  

 

  

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20611-u-budejckeho-kauflandu-nechala-zena-v-aute-zavrene-psy-venku-bylo-pres-tricet-stupnu.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20611-u-budejckeho-kauflandu-nechala-zena-v-aute-zavrene-psy-venku-bylo-pres-tricet-stupnu.html
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Českobudějovický strážník společně s policistou pomohl 

dezorientované seniorce dostat se zpátky domů 

Jedenaosmdesátiletá seniorka se v pondělí odpoledne vydala do ulic Českých Budějovic. 
Ztratila však orientaci a cesta zpět domů se pro ni stala velkou neznámou. O pomoc požádala 
v kuchyňském studiu na Husově třídě. Muž za pultem poskytl starší ženě dočasný azyl před 
horkým letním počasím a přivolal hlídku městské policie. 

V pondělí 6. srpna před půl třetí odpoledne vyjížděla společná hlídka městské policie a Policie 
ČR na oznámení o dezorientované starší ženě na Husově třídě. Jedenaosmdesátiletá seniorka 
zavítala do míst, kde ve snaze o návrat domů ztratila orientaci. Žena nebyla nijak zraněná a 
spolehlivě znala adresu svého bydliště. Strážník s policistou jí vzápětí pomohli dopravit se 
domů. 

  

http://tydenikpolicie.cz/ceskobudejovicky-straznik-spolecne-s-policistou-pomohl-dezorientovane-seniorce-dostat-se-zpatky-domu/
http://tydenikpolicie.cz/ceskobudejovicky-straznik-spolecne-s-policistou-pomohl-dezorientovane-seniorce-dostat-se-zpatky-domu/
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Děti nocovaly na budějckém Sokolském ostrově  

Po dobrodružství zřejmě zatoužily čtyři děti, které se rozhodly nocovat na Sokolském 
ostrově v Českých Budějovicích. Spící dívky ve věku dvanácti, třinácti a sedmnácti let ve 
společnosti jejich patnáctiletého kamaráda našli strážníci na Sokolském ostrově v sobotu 
brzo ráno. Spát pod širákem jim pravděpodobně umožnilo povolení rodičů, že můžou 
přenocovat doma u své starší kamarádky.  

Tři dívky a jednoho chlapce objevili českobudějovičtí městští policisté při běžné kontrole 
Sokolského ostrova v sobotu 4. srpna v pět hodin ráno. Všichni spali. O budíček se jim tak 
postarali strážníci.  

„Po probuzení nejstarší dívka strážníkům vysvětlila, že její mladší kamarádi strávili noc u ní 
doma. Poté se snažila strážníky přesvědčit, že na Sokolském ostrově pouze hledala peněženku, 
kterou zde dříve ztratila," uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková.  

Všem čtyřem také dali strážníci dýchnout. Orientační dechová zkouška na alkohol odhalila u 
patnáctiletého chlapce 0,3 promile. U dívek se ukázal negativní výsledek.  

„Strážníci o celé věci informovali oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 
magistrátu, které se bude zabývat dalším šetřením celého případu," dodala Školková. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20600-deti-nocovaly-na-budejckem-sokolskem-ostrove.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/20600-deti-nocovaly-na-budejckem-sokolskem-ostrove.html

