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Strážníci v Českých Budějovicích zabránili zoufalé ženě skočit z okna v 

10. patře domu 
Datum události: 19. Srpen 2017  

Publikováno: 21. 08. 2017  

V sobotu strážníci zabránili ženě v zoufalém činu, kdy vyhrožovala skokem z okna v 10. patře 

panelového domu na sídlišti Máj. V půl sedmé večer vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení jednoho z obyvatel panelového domu, že ze sousedního bytu ve třetím patře se 

ozývá hlasitá hádka a hluk rozbíjeného nábytku. 

Na strážníky při příjezdu čekal muž, který událost oznamoval. V té době již jedna z obyvatelek 

bytu, ve kterém došlo k incidentu, stála v chodbě 10. patra domu u otevřeného okna a na 

přicházející strážníky volala, že skočí dolů. Strážníci okamžitě k ženě přiskočili a uchopili jí 

pevně za ruce. Žena se strážníky i nadále zápolila a s vulgárními výrazy se jim snažila uniknout. 

Strážníci jí nakonec museli nasadit služební pouta. 

Mezitím se ke strážníkům přihlásila spolubydlící dotyčné sedmatřicetileté ženy. Ta uvedla, že 

její přítelkyně se vrátila domů ze společenské akce v podnapilém stavu. Z neuvedeného 

důvodu začala rozhazovat věci v bytě a mezi oběma ženami došlo k prudké hádce. 

Sedmatřicetiletá žena se nakonec rozhodla, že ukončí svůj život skokem z okna, kterému 

strážníci zabránili. 

Strážníci na místo mezitím přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Přítomný lékař rozhodl 

o převozu ženy na protialkoholní záchytnou stanici, odkud bude po odeznění intoxikace 

předána do rukou odborného lékaře. Strážníci stále ještě bojující ženu doprovodili na 

záchytnou stanici, kde jí předali do rukou zdravotnického personálu. 

  

http://tydenikpolicie.cz/straznici-v-ceskych-budejovicich-zabranili-zoufale-zene-skocit-z-okna-v-10-patre-domu/
http://tydenikpolicie.cz/oblast/stc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pha
http://tydenikpolicie.cz/oblast/plk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/kvk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/ulk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhc
http://tydenikpolicie.cz/oblast/lbk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/vys
http://tydenikpolicie.cz/oblast/khk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/pak
http://tydenikpolicie.cz/oblast/jhm
http://tydenikpolicie.cz/oblast/zlk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/olk
http://tydenikpolicie.cz/oblast/msk
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Strážníci zabránili zoufalé ženě skočit z okna 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

V sobotu strážníci zabránili ženě v zoufalém činu, kdy vyhrožovala skokem z okna v 10. patře 

panelového domu na sídlišti Máj. V půl sedmé večer vyjížděla hlídka městské policie na 

oznámení jednoho z obyvatel panelového domu, že ze sousedního bytu ve třetím patře se 

ozývá hlasitá hádka a hluk rozbíjeného nábytku. 

Na strážníky při příjezdu čekal muž, který událost oznamoval. V té době již jedna z obyvatelek 

bytu, ve kterém došlo k incidentu, stála v chodbě 10. patra domu u otevřeného okna a na 

přicházející strážníky volala, že skočí dolů. Strážníci okamžitě k ženě přiskočili a uchopili jí 

pevně za ruce. Žena se strážníky i nadále zápolila a s vulgárními výrazy se jim snažila uniknout. 

Strážníci jí nakonec museli nasadit služební pouta. 

Mezitím se ke strážníkům přihlásila spolubydlící dotyčné sedmatřicetileté ženy. Ta uvedla, že 

její přítelkyně se vrátila domů ze společenské akce v podnapilém stavu. Z neuvedeného 

důvodu začala rozhazovat věci v bytě a mezi oběma ženami došlo k prudké hádce. 

Sedmatřicetiletá žena se nakonec rozhodla, že ukončí svůj život skokem z okna, kterému 

strážníci zabránili. 

Strážníci na místo mezitím přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Přítomný lékař rozhodl 

o převozu ženy na protialkoholní záchytnou stanici, odkud bude po odeznění intoxikace 

předána do rukou odborného lékaře. Strážníci stále ještě bojující ženu doprovodili na 

záchytnou stanici, kde jí předali do rukou zdravotnického personálu. 

  

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-230629-straznici-zabranili-zoufale-zene-skocit-z-okna
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Strážníci zachránili na Máji ženu před skokem z desátého patra. Byla 

opilá  

pondělí, 21. srpna 2017, 11:22 

Zoufalému činu zabránili v sobotu večer strážníci městské policie na budějckém sídlišti Máj. 

Skokem z okna v desátém patře panelového domu chtěla ukončit svůj život sedmatřicetiletá 

žena. Důvodem byla hádka se spolubydlící.Hlídka městské policie vyjížděla na Máj v půl sedmé 

večer, kdy byla jedním z obyvatel panelového domu nahlášena hádka ze sousedního bytu ve 

třetím patře. Slyšet byl i hluk rozbíjeného nábytku. „Na strážníky při příjezdu čekal muž, který 

událost oznamoval. V té době již jedna z obyvatelek bytu, ve kterém došlo k incidentu, stála v 

chodbě 10. patra domu u otevřeného okna a na přicházející strážníky volala, že skočí dolů,“ 

popisuje mluvčí městské policie Věra Školková. Strážníci se ihned vydali do desátého patra, 

aby k ženě přiskočili a uchopili ji pevně za ruce. Jenže ta s nimi i nadále bojovala, častovala je 

vulgárními výrazy a snažila se jim uniknout ze sevření. Byla jí proto nasazena služební pouta. 

Mezitím se hlídce přihlásila její spolubydlící, která jim oznámila, že se přítelkyně vrátila domů 

ze společenské akce v podnapilém stavu. „Z neuvedeného důvodu začala rozhazovat věci v 

bytě a mezi oběma ženami došlo k prudké hádce. Sedmatřicetiletá žena se nakonec rozhodla, 

že ukončí svůj život skokem z okna, kterému strážníci zabránili,“ přidává Školková. Hlídka poté 

zavolala zdravotnickou záchrannou službu, který ženu převezla na protialkoholní záchytnou 

stanici, odkud byla po odeznění intoxikace předána do rukou odborného lékaře.  

  

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16512-straznici-zachranili-na-maji-zenu-pred-skokem-z-desateho-patra-byla-opila.html
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Rodiče svěřili čtyři děti skoro neznámému muži, šel se s nimi opít ven 
Rodiče, z nichž jeden potřeboval ošetření v nemocnici, svěřili své čtyři nezletilé děti téměř 

neznámému muži. Měl je pohlídat v jejich bytě. Když se však rodiče vrátili domů, muž s dětmi 

byl pryč. Našli je strážníci díky kamerám. Hlídač byl opilý.  

 

(Ilustrační snímek) | foto: Monika Tomášková, MF DNES  

Těžko uvěřitelný případ se stal v sobotu v Českých Budějovicích. V půl osmé večer přijalo 

operační středisko městské policie žádost rodičů o pomoc při pátrání po ratolestech. 

Jednalo se o tříletého chlapce, téměř dvouletou dívku, ročního chlapce a teprve 

šestiměsíčního kojence v kočárku. Rodiče je svěřili téměř neznámému muži a jeli do 

nemocnice, aby lékaři ošetřili krvácející zranění otce. Když se vrátili, byl byt prázdný. 

„Jakmile matka popsala své děti a muže, kterému je svěřili, strážníci zbystřili. Městský 

kamerový systém v Nádražní ulici právě zachytil popisované osoby před vchodem do Mercury 

Centra. Muž, který se měl o děti postarat, se bavil ve společnosti dalšího muže. Oba byli zjevně 

opilí,“ poznamenala mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 

http://budejovice.idnes.cz/muz-hlidat-deti-opil-alkohol-straznici-odesel-byt-fvc-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170822_105036_budejovice-zpravy_khr
http://www.mfdnes.cz/
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=146186/139626_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=147482/140888_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=150034/143540_0_
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Na místo vyjela hlídka městské policie. Strážníci skupinu zastavili na Žižkově třídě. Děti byly v 

pořádku, strážníci u dvojice mužů z Jindřichohradecka provedli orientační dechovou zkoušku. 

Devětatřicetiletý muž nadýchal 2,62 promile alkoholu a sedmadvacetiletý bezmála tři promile. 

Mezitím se na místo dostavil 24letý muž z Českokrumlovska, který se prohlásil za otce dětí. 

Strážníkům se zdálo, že je také opilý. Hodnota na přístroji ke zjištění hladiny alkoholu v dechu 

ukázala 2,27 promile. 

„Strážníci na místo přivolali pracovníka z oddělení sociálně právní ochrany dětí budějovického 

magistrátu. Za jeho přítomnosti byly děti předány jejich 23leté matce, která byla střízlivá. Celý 

případ si převzal k dalšímu šetření přítomný sociální pracovník,“ řekla Školková. 

 

Pátek 25. srpna 

Zdroj: tvjecko.cz (odkaz)  

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Muž v Budějovicích jel v autě s vyříznutým otvorem v čelním skle 

České Budějovice – Kuriózní situaci řešili v úterý 22. srpna budějovičtí strážníci. Když kolem 

desáté hodiny dopoledne procházeli po náměstí, spatřili auto s rozbitým čelním sklem, ve 

kterém byl vyříznutý otvor s průzorem. 

Mluvčí městské policie Věra Školková popsala, že krátce poté chtěl autem odjet 53letý muž. 

Strážníci ho zastavili a požadovali vysvětlení. 

„Řidič uvedl,  že vozidlo koupil a přes poškozené čelní sklo nebylo vidět. Tak problém vyřešil 

po svém. Do skla si vyřízl průzor s tím, že technický stav vozidla je po této úpravě v pořádku,“ 

řekla mluvčí. 

Strážníci vzápětí přivolali na místo policisty, kteří si převzali případ k dořešení. Majitele auta 

pravděpodobně čeká přestupkové řízení a pokuta. 

 

 

 

 

 

http://www.tvjecko.cz/muz-v-budejovicich-jel-v-aute-s-vyriznutym-otvorem-v-celnim-skle/

