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Policejní crossfit na náplavce  
Námaha, pot, hecování a zdravá rivalita. To všechno patří k závodu Crossfit challenge České 

Budějovice, který uspořádali českobudějovičtí strážníci, aby poměřili síly se strážníky z jiných 

měst a kolegy od policie a z armády. 

České Budějovice – Na vltavské náplavce u Dlouhého mostu se sešli v pátek dopoledne muži a 

ženy od státní i městské policie a z armády, aby prověřili svou fyzickou připravenost a poměřili 

mezi sebou své síly. Závod, který připravila českobudějovická městská policie, nese název 

Crossfit challenge České Budějovice. "Máme tu čtrnáct týmů, které jsou z různých částí 

republiky. Účastní se například městští strážníci z Chomutova, ale i policejní zásahové jednotky 

nebo útvar pro ochranu prezidenta i zástupce vojenské policie," řekl mluvčí budějovických 

strážníků David Štýfal, který převzal roli moderátora akce. 

Hned od startu první disciplíny bylo jasné, že účast v závodě síly policejních týmů skutečně 

prověří. Začínalo se veslováním a SkiErgem. V první disciplíně se hodnotí, za jak dlouho ujede 

tým 1500 metrů na SkiErgu a kolik spálí kalorií na vesle během osmi minut. A právě veslování 

okomentoval příslušník státní policie Lukáš Pavlík takto: "No, mám pocit, že už končím. Bylo 

to hodně na fyzičku. Teď budou silový, tak na to se těším, ale při první disciplíně, která byla 

vytrvalostní, tak tam umírám." Druhá a třetí disciplína zahrnovala mrtvý tah, přemístění a 

nadhoz. Celý závod uzavřela štafeta složená z hrazdy, angličáků, shybů a výskoků na bednu. 

Vítězem se stal tým Policie ČR z Jihočeského kraje. 

Foto: VÝDRŽ. Nejtěžší prý bylo osmiminutové veslování. "Nezdá se to, ale je to strašná doba, 

na tom vydržet. I když jsme se střídali, tak to bylo opravdu náročné," řekl po první disciplíně 

Lukáš Pavlík. 

 

Sobota, 17. srpna 2019 

Zdroj: c-budejovice.cz (odkaz) 

__________________________________________________________________________ 

Strážníci měří své síly na náplavce 
První ročník Crossfit challenge Městské policie České Budějovice 2019 se koná právě v těchto chvílích 

na náplavce u Dlouhého mostu. 

https://www.c-budejovice.cz/straznici-meri-sve-sily-na-naplavce
https://www.c-budejovice.cz/straznici-meri-sve-sily-na-naplavce
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„Naši strážníci vyzvali k účasti kolegy z městských policií a ze složek integrovaného záchranného 

systému. Dobrá fyzická připravenost je v této profesi naprosto nezbytná, navíc vzbuzuje respekt. A to 

jak u těch, kteří se jejich pomoci dožadují, tak i u výtržníků. Ti si totiž někdy nevystačí jen s verbálním 

útokem, ale jejich agresivita jde i do fyzického napadení strážníka. Jejich služba rozhodně není 

jednoduchá, proto je třeba, aby byli na vše připraveni,“ uvedl během zahájení akce primátor Jiří 

Svoboda. 

 

Pátek, 16. srpna 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: rad 

__________________________________________________________________________ 

Mrtvého psa odnesl v tašce ke kontejneru 
16.8.2019  

České Budějovice - Opletačky se zákonem má sedmatřicetiletý muž z krajského města. 

Policisté jej podezřívají ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Podezření souvisí s případem, 

o němž už dříve informovali českobudějovičtí strážníci. 

Policejní mluvčí Milan Bajcura připomněl, že muž pravděpodobně zanedbal biologickou a 

veterinární péči o psa. Zvíře potom uhynulo. Mrtvého psa pak chovatel odnesl v látkové 

sportovní tašce ke kontejnerům na sídlišti Vltava. Tady ho našel oznamovatel, který zalarmoval 

strážníky a také policisty z obvodního oddělení ze sídliště Máj. 

Ti po zajištění potřebné dokumentace zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 

výše uvedeného protiprávního jednání. Případ budou dále vyšetřovat policisté z oddělení 

hospodářské kriminality. 

 

Čtvrtek, 15. srpna 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: jd 

__________________________________________________________________________ 

Opilec ze Zlínska se tu ztratil 
České Budějovice – Zmateného muže ze Zlínska našla hlídka městské policie v úterý v Českých 

Budějovicích na Lineckém předměstí. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mrtveho-psa-odnesl-v-tasce-ke-kontejneru-20190816.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/mrtveho-psa-odnesl-v-tasce-ke-kontejneru-20190816.html
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Jednačtyřicetiletý muž tam podle mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové před 

kostelem svatého Jana Nepomuckého společně se psem. "Po probuzení se choval zmateně a 

nebyl schopen pochopit, že je v Českých Budějovicích," uvedla mluvčí s tím, že nadýchal 3,31 

promile alkoholu. A tak výlet muže skončil na protialkoholní stanici. Fenku strážníci převezli 

do městského útulku, kde si počká na návrat pána. 

 

Pátek, 16. srpna 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

__________________________________________________________________________ 

Policisté našli muže, který mezi odpadky odhodil tělo psa 
pátek, 16. srpna 2019, 10:24 

Policisté našli muže, který měl před deseti dny hodit k odpadkům mrtvého psa. Případem se 

zabývali od soboty 3. srpna. Tělo psa, které neslo známky týrání, našel jeden z obyvatel v 

prostoru kontejneřiště v Krčínově ulici. Celý případ teď budou vyšetřovat kriminalisté z 

oddělení hospodářské kriminality. Sedmatřicetiletý chovatel psa měl podle policie zanedbat 

jeho potřebnou biologickou a veterinární péči, což mělo za následek uhynutí. Mrtvého psa se 

zbavil tím, že ho odnesl v látkové sportovní tašce ke kontejnerům na sídlišti Vltava.Muž našel 

mezi odpadky mrtvého psa, neslo známky týránípondělí, 5. srpna 2019, 

09:28KrimiČeskobudějovicko Strážníci městské policie řešili v sobotu nález mrtvého psa, 

kterého někdo odhodil v prostoru kontejneřiště v Krčínově ulici. Tělo tam našel jeden z 

obyvatel, který na místo ihned přivolal hlídku. Podle nich neslo mrtvé zvíře zjevné známky 

týrání. „Strážníci zjistili, že se pravděpodobně jedná o stafordšírského teriéra světle hnědé 

barvy. Mrtvé zvíře bylo vyhublé a neslo zjevné známky týrání,“ uvedla tisková mluvčí strážníků 

Věra Školková.Celý případ byl předán policistům, kteří zahájili úkony trestního řízení pro 

podezření ze spáchání hrubé zanedbání péče o svého psa. O dalším kroku budou rozhodovat 

kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality.  

 

 

Čtvrtek, 15. srpna 2019 

Zdroj: Českobudějovický deník, (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Dalibor Máslo 

__________________________________________________________________________ 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24676-policiste-nasli-muze-ktery-mezi-odpadky-odhodil-telo-psa.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/24676-policiste-nasli-muze-ktery-mezi-odpadky-odhodil-telo-psa.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/silnicni-kola-horska-i-stare-skladacky-zlodeji-ve-meste-necini-rozdily-20190815.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/silnicni-kola-horska-i-stare-skladacky-zlodeji-ve-meste-necini-rozdily-20190815.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/silnicni-kola-horska-i-stare-skladacky-zlodeji-ve-meste-necini-rozdily-20190815.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/silnicni-kola-horska-i-stare-skladacky-zlodeji-ve-meste-necini-rozdily-20190815.html
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Silniční kola, horská i staré skládačky. Zloději ve městě nečiní rozdíly 

České Budějovice – Že jsou jízdní kola základem městské dopravy, potvrdí snad téměř každý 
Budějčák. Cyklisty a jejich dopravní prostředky můžete zahlédnout skoro všude, lákadlem 
jsou ale i pro zloděje. 

Od začátku prázdnin vypátrali městští strážníci šestici kradených kol, každoročně ale evidují 
v průměru desítky případů. Podle mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové je 
úspěšnost objasňování různá, do pátrání se zapojují nejen oni, ale i policie. „Kolikrát nám 
pachatelé třeba tvrdí, že kolo patří jejich kamarádovi nebo známému. Policie potom toto 
tvrzení musí samozřejmě ověřit,“ vysvětlila Věra Školková. 

Pachatelé se zpravidla zaměřují spíše na kola modernější, jelikož z nich mohou při prodeji 
vytěžit vyšší zisk. Ztrácet se ale mohou i kola starší, ať už pro vlastní potřeby pachatelů či na 
náhradní díly. 

 Kromě policie a pojišťoven slouží pro cyklisty i speciální Mapa krádeží kol. Do projektu pod 
organizací CykloBudějovice mohou lidé přidávat a prohlížet své případy, tedy místo a čas 
krádeží či typy zmizelých kol. Statistika slouží k vytipování rizikových lokalit či jednotné 
evidenci všech případů. A to i těch, které na policii poškození nenahlásí. 

Pokud člověk své kolo pouze ztratí, případně jej kdokoliv odloží ve městě, může se bicykl 
dostat až do skladů ztrát a nálezů města. Po třech letech bez vyzvednutí jde pak na prodej. 
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__________________________________________________________________________ 

Zmatený muž ležel před kostelem v Budějovicích 

České Budějovice – Jednačtyřicetiletého muže ze Zlínska našla před českobudějovickým 
kostelem svatého Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí v úterý hlídka městské 
policie. 

Podle mluvčí českobudějovických strážníků se muž při svém pobytu v v Českých Budějovicích 
posilnil nejednou sklenkou alkoholu. 

„O několik hodin později ho nalezli českobudějovičtí strážníci ležícího před kostelem svatého 
Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí. Nad ním přitom bděla jeho fena křížence. Muž 
však po procitnutí nebyl schopen pochopit, že je v Českých Budějovicích. Naposledy si totiž 
pamatoval svůj pobyt v Šumperku. Jak se dostal do jihočeské metropole, se strážníkům zjistit 
nepodařilo,“ zmínila mluvčí s tím, že po procitnutí se choval zmateně a byl přesvědčen o tom, 
že se nachází v Šumperku. 

„Strážníky se přitom snažil přesvědčit, že dojde po svých domů. Toho by však nebyl schopen, 
ani kdyby jeho vytoužené místo nebylo odtud téměř 350 kilometrů. Strážníci muže následně 
podrobili orientační dechové zkoušce na alkohol s výsledkem 3,31 promile,“ doplnila mluvčí. 

A tak výlet muže podle mluvčí skončil na protialkoholní a protitoxikomanické stanici. „Jeho 
fenku strážníci převezli do městského útulku, kde si počká na návrat svého pána,“ sdělila. 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zmateny-muz-lezel-pred-kostelem-v-budejovicich-20190814.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zmateny-muz-lezel-pred-kostelem-v-budejovicich-20190814.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zmateny-muz-lezel-pred-kostelem-v-budejovicich-20190814.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/zmateny-muz-lezel-pred-kostelem-v-budejovicich-20190814.html
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Lhal, když tvrdil strážníkům, že kolo patří kamarádovi 

České Budějovice – Od letošních začátku prázdnin českobudějovičtí strážníci vypátrali šest 
jízdních kol. Šesté kolo v pořadí držel pětatřicetiletý muž z Českobudějovicka, který tvrdil, že 
bicykl patří jeho kamarádovi. Jenže lhal. 

Jak uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková, v úterý odpoledne hlídka 
městské policie viděla muže na odcizeném bicyklu na sídlišti Máj. „V křižovatce ulic Milady 
Horákové a N. Frýda strážníci spatřili cyklistu svižně jedoucího po chodníku. Strážníky však 
zaujal nejen cyklista, nýbrž i jeho jízdní kolo. Jeho vzhled totiž odpovídal nedávno odcizenému 
bicyklu. Strážníci muže jedoucího na kole vzápětí zastavili. Na jejich dotaz k vlastnictví tohoto 
dopravního prostředku se od pětatřicetiletého cyklisty dozvěděli, že jízdní kolo si vypůjčil od 
svého kamaráda. Jak se však ukázalo, dotyčný kamarád zcela jistě právoplatným majitelem 
nebyl,“ uvedla mluvčí. 

A dodala, že strážníci zjistili, že jeho skutečný majitel již před časem nahlásil odcizení svého 
jízdního kola značky Apache policistům. 

Pětatřicetiletého cyklistu si poté převzala do svých rukou přivolaná hlídka Policie České 
republiky. Jízdní kolo si od strážníků převzali policisté na Obvodním oddělení Policie České 
republiky, kteří se budou zabývat dalším šetřením celého případu. 

 
 

  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/lhal-kdyz-tvrdil-straznikum-ze-kolo-patri-kamaradovi-20190814.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/lhal-kdyz-tvrdil-straznikum-ze-kolo-patri-kamaradovi-20190814.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/lhal-kdyz-tvrdil-straznikum-ze-kolo-patri-kamaradovi-20190814.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/lhal-kdyz-tvrdil-straznikum-ze-kolo-patri-kamaradovi-20190814.html
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Řídil bez řidičáku. A vjel do zákazu 

České Budějovice – V neděli dopoledne odchytla hlídka městské policie řidiče se zákazem 
řízení. Ten totiž vjel do zákazu v Nádražní ulici. Řidičák u sebe ale neměl. 

Podle mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové řidič spáchal dopravní přestupek 
v Nádražní ulici. Tam jej zastavili strážníci. „Strážníci náhle spatřili vozidlo vyjíždějící ze Žižkovy 
třídy, jehož řidič nerespektoval zákazové dopravní značení. Strážníci ho následně zastavili. 
Řidičák ale neměl,“ uvedla mluvčí s tím, že se řidič přiznal, že mu byl řidičský průkaz odebrán. 

Proto sedmačtyřicetiletý muž z Litoměřicka skončil v rukou přivolaných policistů. Ti mu 
zakázali další jízdu. 

Podle mluvčí českobudějovických strážníků Věry Školkové se dalším šetřením případu budou 
zabývat policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky. „Muže nyní čeká obvinění 
z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ doplnila mluvčí. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridil-bez-ridicaku-a-vjel-do-zakazu-20190813.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridil-bez-ridicaku-a-vjel-do-zakazu-20190813.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridil-bez-ridicaku-a-vjel-do-zakazu-20190813.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/ridil-bez-ridicaku-a-vjel-do-zakazu-20190813.html

