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Úterý 5. září 

Zdroj: Právo, str. 10  

Autor: orh 

___________________________________________________________________________ 
 

Podnapilou řidičku odhalily kamery 
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Bez řidičského průkazu se na nějakou dobu bude muset zřejmě obejít 

47letá řidička z Českých Budějovic. O víkendu se vracela z večírku v centru města a nadýchala 

dvě promile alkoholu. 

Právo o tom informovala mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 

"Obsluhu kamerového systému zaujala v sobotu v noci žena, která usedala za volant na 

náměstí Přemysla Otakara II. K autu přicházela nejistým krokem. Podezření, že je pod vlivem 

alkoholu, se rozhodla prověřit hlídka městské policie," popisovala případ Školková. 

Upozornila, že řidička se rozjela směrem do Suchého Vrbného, kde ji strážníci dostihli. "Jakmile 

vystoupila z vozidla, strážníci ucítili alkohol. Dechová zkouška ukázala dvě promile," doplnila 

Školková. 

Úterý 5. září 

Zdroj: regiony24.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 Řidička se vracela z večírku autem a nadýchala 2 ‰  
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Podnapilá řidička si pravděpodobně za volant motorového vozidla již dlouho nesedne. 

Sedmačtyřicetiletá žena, která se rozhodla z večírku odjet osobním vozidlem, totiž strážníkům 

nadýchala 2 ‰ alkoholu. 

Obsluhu městského kamerového systému zaujala v sobotu v noci žena, která usedala za volant 

osobního vozidla na Náměstí Přemysla Otakara II. Žena totiž k vozidlu přicházela značně 

nejistým krokem. Podezření, že žena je pod vlivem alkoholu, se okamžitě rozhodla prověřit 

hlídka městské policie. 

Řidička se mezitím rozjela a odjížděla směrem do Suchého Vrbného, kde ji strážníci dostihli. 

Jakmile řidička vystoupila z vozidla, strážníci z jejího dechu ucítili alkohol. Následně provedená 

orientační dechová zkouška u dotyčné řidičky ukázala výsledek 2 ‰. 

http://jiznicechy.regiony24.cz/14-230797-ridicka-se-vracela-z-vecirku-autem-a-nadychala-2-‰-
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Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, která řidičce zakázala další jízdu a celý případ si 

převzala k dalšímu šetření. Řidička bude nyní čelit obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem 

návykové látky. 

 

Čtvrtek 7. září 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Milan Bajcura 

___________________________________________________________________________ 

 Muž přišel spáchat sebevraždu na služebnu budějovických strážníků 
 

7.9.2017 13:17  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dne ráno krátce po 8. hodině přišel na služebnu budějovické městské 

policie starší muž (1948) a než se ho strážnice stačila zeptat, co potřebuje, vytáhl svou krátkou 

střelnou zbraň a střelil se do hlavy. Na místo byli okamžitě přivoláni kolegové z obvodního 

oddělení Policie ČR a pracovníci zdravotnické záchranné služby. I přes veškerou snahu o 

záchranu muž těžkému poranění podlehl. 

Na místo byli následně přivoláni kriminalisté Územního odboru České Budějovice, 

kriminalistický technik a balistik Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Podle 

prvotních informací nebyla zjištěna v tragické události žádná souvislost s Městskou policií 

České Budějovice. Případ vyšetřují kriminalisté, budou zjišťovat i motiv skutku a všechny 

okolnosti. 

Strážnice, která byla sebevraždě přítomna, neutrpěla žádné zranění a ihned se o ní postarali 

kolegové. Byla ji poskytnuta krizová intervence. 

Čtvrtek 7. září 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

 Nic neřekl a vypálil. Pak padl k zemi 
České Budějovice - Už dvě sebevraždy střelnou zbraní se odehrály tento týden v jižních 

Čechách. Naposledy proti sobě namířil pistoli senior v Českých Budějovicích, který se ve 

čtvrtek ráno zastřelil přímo v sídle městské policie. 

Se strážníky problémy neměl, přesto se rozhodl u nich ukončit svůj život. Ve čtvrtek 7. září 

kolem osmé hodiny ráno usedl na židli přestupkového oddělení, a aniž by s někým mluvil, vzal 

http://www.jcted.cz/budejovicko/opilou-kamaradku-se-snazili-dopravit-na-internat-v-nakupnim-voziku/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nic-nerekl-a-vypalil-pak-padl-k-zemi-20170907.html
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zbraň a střelil se do hlavy. Všemu přihlížela zaměstnankyně přestupkového oddělení, která 

zraněná nebyla, ale utrpěla šok. 

Vše se stalo tak rychle, že nebylo možné, aby s ním promluvila a ani policisté se k vyjednávání 

nedostali. Policie České republiky totiž dorazila na místo až po výstřelu, který byl mířen tak 

jistě, že záchranáři, kteří přijeli vzápětí, museli už jen konstatovat úmrtí. Případ včetně důvodů 

sebevraždy nyní šetří kriminalisté.  

 

Střelba se špatným koncem zazněla i v pondělí 4. září na Orlické přehradě. Tam dobrovolně 

skončil svůj život muž ze Šumperka, který neunesl blížící se rozvod a rozhodl se zemřít na místě, 

kam s manželkou jezdívali. Odjel na Orlík, dal zprávu své ženě, kde ho najde, a zastřelil se. 

Petr Tousecký, pátrač jihočeské policie, k případu řekl: „O pomoc nás požádali naši olomoučtí 
kolegové. Proto vyrazily na místo naše hlídky na člunu i pěší. Bohužel už našli muže na skalním 
převisu u Orlické přehrady zastřeleného.“ Mrtvého muže policisté objevili díky místní znalosti 
a pomoci manželky, která přijela. 
 
„Je to obrovská tragédie, když někdo takto skončí život. Ale pro pozůstalé je důležité, aby 
mohli svého blízkého důstojně pohřbít, rozloučit se a udělat tlustou čáru,“ dodal policejní 
pátrač Petr Tousecký. 

 

Čtvrtek 7. září 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Lukáš Dvořák 

___________________________________________________________________________ 

AKTUALIZOVÁNO: Na služebně městské policie spáchal ve čtvrtek ráno 

sebevraždu senior  
čtvrtek, 7. září 2017, 09:51 

Na služebně městské policie zasahují policisté. Po osmé hodině spáchal uvnitř budovy 

sebevraždu devětašedesátiletý senior. Případ vyšetřují kriminalisté.Krátce po osmé hodině 

přišel na služebnu budějcké městské policie neznámý devětašedesátiletý muž. Ke strážníkům 

neměl žádnou vazbu. Než se ho stačila strážnice zeptat, co potřebuje, vytáhl svou krátkou 

zbraň a uvnitř budovy se střelil do hlavy. „Na místo byli okamžitě přivoláni kolegové z 

obvodního oddělení České Budějovice – město, oddělení hlídkové služby a pracovníci 

Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. I přes veškerou snahu o záchranu života, 

muž těžkým poraněním, které si sám způsobil, podlehl,“ doplňuje mluvčí jihočeských policistů 

Milan Bajcura. Do ulice Jaroslava Haška, kde je služebna budějcké městské policie, ihned přijeli 

také kriminalisté, kriminalistický technik a balistik. Během prvotního vyšetřování nezjistili 

žádnou souvislost s městskou policií. Kriminalisté ale nadále případ vyšetřují, pátrají po motivu 

http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16701-cro-ceske-budejovice-na-sluzebne-mestske-policie-se-ve-ctvrtek-strilelo.html
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skutku a dalších souvisejících okolnostech. „Strážnice, která byla jednání muže na služebně 

přítomna, neutrpěla žádné zranění a ihned se o ni postarali kolegové, neboť na tyto situace 

nemůže být nikdo dost psychicky připraven. Byla ji poskytnuta krizová intervence,“ dodává 

mluvčí Městské policie České Budějovice David Štýfal.  

 

Čtvrtek 7. září 

Zdroj: tvjecko.cz (odkaz) 

Autor: redakce 

___________________________________________________________________________ 

Na služebně městské policie v Budějovicích se zastřelil 69letý muž 

7.9.2017 

České Budějovice – Senior v Českých Budějovicích spáchal ve čtvrtek 7. září po osmé hodině 

ranní sebevraždu na služebně městské policie v ulici J. Haška. Po příchodu vytáhl 69letý muž 

svou legálně drženou pistoli a před zraky strážníků se střelil do hlavy. Zemřel na místě ještě 

před příjezdem záchranné služby. 

„Ke zranění strážníků naštěstí nedošlo,“ řekl mluvčí městské policie David Štýfal. 

Okolnosti tragédie vyšetřují českobudějovičtí kriminalisté. Podle prvotních poznatků neměl 

muž na strážníky žádnou osobní vazbu. Navíc se zastřelil hned po příchodu na služebnu, a 

strážníci se tak ani nedozvěděli, co s nimi chtěl řešit. 

„Strážnice, která byla jednání muže na služebně přítomna, neutrpěla žádné zranění a ihned se 

o ní postarali kolegové, neboť na tyto situace nemůže být nikdo dost psychicky připraven. Byla 

ji poskytnuta krizová intervence,“ dodal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. 

 

Čtvrtek 7. září 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Redakce 

___________________________________________________________________________ 

 Muž se zastřelil na služebně městské policie 
České Budějovice - Vozidla státní policie i záchranné služby se ve čtvrtek sjela ke služebně 

českobudějovických strážníků v Haškově ulici. Kolem osmé hodiny zde byla slyšet střelba. 

Mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner upřesnil, že na stanici strážníků přišel muž ve středním 

věku, který se na místě střelil do hlavy. K městské polici neměl žádnou vazbu. Podle mluvčí 

http://www.tvjecko.cz/na-sluzebne-mestske-policie-v-budejovicich-se-zastrelil-69lety-muz/
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policie-zasahuje-ve-sluzebne-strazniku-20170907.html
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Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Petry Kafkové muž zemřel na místě, nebyl 

resuscitován.  

Podle informací Deníku přišel muž ve středním věku k okénku, kde se vyřizují přestupky, sedl 

si na židli a než stihla zaměstnankyně městské polciie zareagovat, muž se střelil do hlavy. 

O důvodech sebevraždy nic neřekl a ani nic nepožadoval. Vše včetně videozáznamu převzala 

k dalšímu vyšetřování státní policie.  
 

Čtvrtek 7. září 

Zdroj: idnes.cz (odkaz) 

Autor: mrk 

___________________________________________________________________________ 

Senior přišel na služebnu strážníků. Nic neřekl a střelil se do hlavy 
Sebevraždu, která se odehrála na služebně městské policie v Českých Budějovicích, vyšetřují 

od rána kriminalisté. Krátce po osmé hodině vešel do budovy 69letý muž a než se ho strážnice 

stačila zeptat, co potřebuje, vytáhl pistoli a střelil se do hlavy.  

Na místo nedaleko centra do Haškovy ulice okamžitě vyrazili policisté z obvodního oddělení, 

oddělení hlídkové služby a záchranáři.  

„I přes veškerou snahu o záchranu života muž podlehl těžkým poraněním, která si sám 

způsobil,“ potvrdil jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura 

Na místo pak vyjeli kriminalisté a balistik. „Podle prvotních informací nebyla zjištěna v 

tragickém jednání seniora žádná souvislost s Městskou policií České Budějovice,“ doplnil 

Bajcura. 

Případ kriminalisté dál vyšetřují, mimo jiné budou zjišťovat motiv skutku a všechny související 

okolnosti. 

„Strážnice, která byla jednání muže na služebně přítomna, neutrpěla žádné zranění. Ihned se 

o ni postarali kolegové, neboť na tyto situace nemůže být nikdo dost psychicky připraven,“ 

řekl mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal. 

  

http://budejovice.idnes.cz/sebevrazda-mestska-policie-budejovice-dhl-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170907_094530_budejovice-zpravy_mrl
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=150034/143540_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=142220/135226_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=145494/138486_0_
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Pátek 8. září 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 18  

Autor: mrk 

___________________________________________________________________________ 
 

Muž přišel na služebnu policie a zastřelil se 
ČESKÉ BUDĚJOVICE Sebevraždu, která se odehrála včera ráno na služebně městské policie v 

Budějovicích, vyšetřují kriminalisté. Krátce po osmé hodině vešel do budovy 69letý muž, a než 

se ho strážnice stačila zeptat, co potřebuje, vytáhl pistoli a střelil se do hlavy. 

Na místo nedaleko centra do Haškovy ulice vyrazili policisté z obvodního oddělení, oddělení 

hlídkové služby a záchranáři. Kriminalisté budou zjišťovat motiv skutku a všechny související 

okolnosti. 

Pátek 8. září 

Zdroj: tydenikpolicie.cz (odkaz) 

Autor: por. Bc. Milan Bajcura 

___________________________________________________________________________ 

Muž přišel na služebnu Městské policie v Českých 

Budějovicích, kde se následně zastřelil 
Datum události: 7. Září 2017  

Publikováno: 08. 09. 2017  

Ve čtvrtek ráno, krátce po 08:00 hod., přišel na služebnu Městské policie České Budějovice, 

senior (1948) a než se ho strážnice stačila zeptat, co potřebuje, vytáhl svou krátkou střelnou 

zbraň a střelil se do hlavy. 

Na místo byli okamžitě přivoláni kolegové z obvodního oddělení České Budějovice – město, 

oddělení hlídkové služby a pracovníci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. I přes 

veškerou snahu o záchranu života, muž těžkých poraněním, které si sám způsobil, podlehl. 

Na místo byli následně přivoláni kriminalisté Územního odboru České Budějovice, 

kriminalistický technik a balistik Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. 

Dle prvotních informací nebyla zjištěna v tragickém jednání seniora, žádná souvislost s 

Městskou policií České Budějovice. 

Případ vyšetřují kriminalisté, mimo jiné budou zjišťovat motiv skutku a všechny související 

okolnosti. 

http://tydenikpolicie.cz/muz-prisel-na-sluzebnu-mestske-policie-v-ceskych-budejovicich-kde-se-nasledne-zastrelil/
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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Strážnice, která byla jednání muže na služebně přítomna, neutrpěla žádné zranění a ihned se 

o ní postarali kolegové, neboť na tyto situace nemůže být nikdo dost psychicky připraven. Byla 

ji poskytnuta krizová intervence. 

 

Pátek 8. září 

Zdroj: lidovky.cz (odkaz)  

Autor: ČTK 

___________________________________________________________________________ 

Na budějovické služebně městské policie se zastřelil senior. Zřejmě 

spáchal sebevraždu 
Na služebně Městské policie v Českých Budějovicích se ve čtvrtek ráno zastřelil 

devětašedesátiletý muž. Pravděpodobně spáchal sebevraždu. Na policejním webu to uvedl 

jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Podle něj policie nezjistila žádnou souvislost mezi 

činem seniora a městskou policií. 

Muž přišel na služebnu krátce po osmé hodině ranní, a než se ho strážnice stačila zeptat, co 

potřebuje, vytáhl svou krátkou střelnou zbraň a střelil se do hlavy. "Na místo byli okamžitě 

přivoláni kolegové z obvodního oddělení České Budějovice - město, oddělení hlídkové služby 

a pracovníci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. I přes veškerou snahu o 

záchranu života muž těžkým poraněním, která si sám způsobil, podlehl," uvedl mluvčí. 

Případ vyšetřují kriminalisté, budou zjišťovat motiv skutku a všechny okolnosti. Na místo byli 

přivoláni i kriminalistický technik a balistik. "Strážnice, která byla jednání muže na služebně 

přítomna, neutrpěla žádné zranění a ihned se o ni postarali kolegové, neboť na tyto situace 

nemůže být nikdo dost psychicky připraven. Byla jí poskytnuta krizová intervence," řekl mluvčí 

strážníků David Štýfal. 

 

Pátek 8. září 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: rad 

___________________________________________________________________________ 

Nic neřekl a vypálil. Pak padl k zemi 
Už dvě sebevraždy střelnou zbraní se odehrály tento týden v jižních Čechách. 

http://www.lidovky.cz/na-budejovicke-sluzebne-mestske-policie-se-zastrelil-senior-zrejme-spachal-sebevrazdu-g5c-/zpravy-domov.aspx?c=A170907_135234_ln_domov_ELE
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Naposledy proti sobě namířil pistoli senior v Českých Budějovicích, který se včera zastřelil 

přímo v sídle městské policie. 

České Budějovice – Se strážníky problémy neměl, přesto se rozhodl u nich ukončit svůj život. 

Včera ráno kolem osmé hodiny usedl na židli přestupkového oddělení, a aniž by s někým 

mluvil, vzal zbraň a střelil se do hlavy. Všemu přihlížela zaměstnankyně přestupkového 

oddělení, která zraněná nebyla, ale utrpěla šok. Vše se stalo tak rychle, že nebylo možné, aby 

s ním promluvila a ani policisté se k vyjednávání nedostali. Policie České republiky totiž 

dorazila na místo až po výstřelu, který byl mířen tak jistě, že záchranáři, kteří přijeli vzápětí, 

museli už jen konstatovat úmrtí. Případ včetně důvodů sebevraždy nyní šetří kriminalisté. 

Střelba se špatným koncem zazněla i v pondělí 4. září na Orlické přehradě. Tam dobrovolně 

skončil svůj život muž ze Šumperka, který neunesl blížící se rozvod a rozhodl se zemřít na místě, 

kam s manželkou jezdívali. Odjel na Orlík, dal zprávu své ženě, kde ho najde, a zastřelil se. Petr 

Tousecký, pátrač jihočeské policie, k případu řekl: "O pomoc nás požádali naši olomoučtí 

kolegové. Proto vyrazily na místo naše hlídky na člunu i pěší. Bohužel už našli muže na skalním 

převisu u Orlické přehrady zastřeleného." Mrtvého muže policisté objevili díky místní znalosti 

a pomoci manželky, která přijela. "Je to obrovská tragédie, když někdo takto skončí život. Ale 

pro pozůstalé je důležité, aby mohli svého blízkého důstojně pohřbít, rozloučit se a udělat 

tlustou čáru," dodal policejní pátrač Petr Tousecký. 

 

Pátek 8. září 

Zdroj: TV Jéčko 

Autor: Jindřich Švejda 

___________________________________________________________________________ 

Sebevražda přímo na služebně městské policie  
Petra ŘÍHOVÁ, moderátorka: 

69letý muž v Českých Budějovicích spáchal ve čtvrtek ráno sebevraždu přímo na služebně 

městské policie v ulici Jaroslava Haška. Co přesně se na místě stalo, zjišťoval krátce po tragické 

události redaktor Jindřich Švejda. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Je čtvrtek, 7. září, po osmé hodině ranní a na služebnu českobudějovické městské policie v ulici 

Jaroslava Haška přichází 69letý muž. Než se ho stihne strážnice zeptat na účel návštěvy, 

vytahuje beze slov z kapsy pistoli a střelí se do hlavy. Svým zraněním na místě podlehne ještě 

před příjezdem zdravotnické záchranné služby. 

David ŠTÝFAL, mluvčí městské policie: 
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Přišel na služebná městské policie senior bez jediného slova vytáhl svou legálně drženou zbraň, 

otočil jí proti sobě a zmáčkl spoušť. V tragickém jednání seniora nebyla zjištěná žádná 

souvislost s Městskou policií České Budějovice.  

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Muž dorazil na přestupkové oddělení právě této služebny Městské policie v Českých 

Budějovicích. Strážníci na služebně naštěstí vyváznou ze střelby bez zranění. Žena, před kterou 

se sebevrah zastřelil, ale musí vyhledat odbornou pomoc kvůli psychickému traumatu. 

David ŠTÝFAL, mluvčí městské policie: 

Strážnici byla poskytnuta odborná pomoc psychologa. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Přesné okolnosti střelby teď vyšetřují českobudějovičtí kriminalisté. Podle jejich zjištění muž 

nikdy neměl problémy se zákonem a motiv jeho jednání tak zůstává zahalen tajemstvím. 

Milan BAJCURA, mluvčí jihočeské policie: 

/Nesrozumitelné/ bude zjištěn motiv skutku a všechny související okolnosti. 

Jindřich ŠVEJDA, redaktor: 

Místo činu zůstává uzavřené i v odpoledních hodinách a celou záležitost prošetřuje kriminální 

policie. Jindřich Švejda, televize Jéčkoi. 

 

Pátek 8. září 

Zdroj: PRIMA Family 

Autor: Bára Holá 

___________________________________________________________________________ 

Senior se střelil do hlavy na městské policii  
Bára HOLÁ, moderátorka: 

S jasným úmyslem přišel zřejmě dnes ráno 69 letý senior na Městskou policii v Českých 

Budějovicích. Bohužel se tam rozhodl spáchat sebevraždu. Zbraň vytáhl ještě dříve, než se ho 

strážnice stačila zeptat, jak mu může pomoci. Následně se střelil do hlavy. Ani přivolaní 

záchranáři už mu nedokázali pomoci. 
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Pátek 8. září 

Zdroj: ČRo – České Budějovice 

Autor: Pavlína Fendeková 

___________________________________________________________________________ 

Starší muž se zastřelil na služebně městské policie v Českých 

Budějovicích  
Pavlína FENDEKOVÁ, moderátorka: 

Devětašedesátiletý muž se dnes zastřelil na služebně městské policie v Českých Budějovicích. 

Stalo se to krátce po osmé hodině ráno. Policisté podle mluvčího Milana Bajcury nezjistili 

žádnou souvislost mezi činem seniora a městskou policií. Kriminalisté událost vyšetřují jako 

sebevraždu. 

Pátek 8. září 

Zdroj: Českobudějovický deník, str. 1 

Autor: zz, rad 

___________________________________________________________________________ 

Svůj život se rozhodl skončit u strážníků 
Nic neřekl, sedl si na přestupkovém oddělení na židli a zastřelil se. 

České Budějovice – Auta státní policie i záchranné služby dorazila včera kolem osmé hodiny 

ráno na služebnu městské policie do ulice Jar. Haška. Důvodem byla střelba, která se ozvala z 

přestupkového oddělení. Podle informací Deníku starší muž sem přišel, nikomu nic neřekl, ani 

nic nežádal, sedl si na židli a střelil se do hlavy. 

Policejní mluvčí Jiří Matzner upřesnil: "K městské policii neměl tento muž žádnou vazbu." Smrt 

nastala okamžitě. Podle mluvčí jihočeské záchranky Petry Kafkové zemřel střelec na místě, 

lékař jej neresuscitoval. Tento týden jde už o druhou sebevraždu střelnou zbraní v kraji. V 

pondělí se u Orlické přehrady zastřelil muž ze Šumperka. 

Neunesl tíživou rodinnou situaci. 
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Pátek 8. září 

Zdroj: Právo, str. 8 

Autor: orh 

___________________________________________________________________________ 

Zastřelil se na služebně strážníků  
Spáchat sebevraždu na služebně českobudějovických strážníků se ve čtvrtek ráno rozhodl 

devětašedesátiletý muž. 

Přímo před očima strážnice si po osmé hodině legálně drženou zbraní prostřelil hlavu a na 

místě zemřel. Kriminalisté nyní zjišťují motiv činu. 

Tragická událost se stala v místnosti, kde se běžně vyřizují přestupky. "Muž přišel do místnosti, 

posadil se, natáhl legálně drženou zbraň, přiložil si ji k hlavě a zmáčkl spoušť," řekl Právu mluvčí 

českobudějovických strážníků David Štýfal. 

Na místo do českobudějovické Haškovy ulice ihned přijeli zdravotní záchranáři, ale vzhledem 

ke zranění byla už jejich snaha o oživení seniora marná. Případ si převzali kriminalisté, kteří 

zjišťují především motiv sebevraždy. "Zatím vše nasvědčuje tomu, že tragické jednání seniora 

nemělo žádnou příčinnou souvislost s městskou policií," konstatoval mluvčí jihočeské policie 

Milan Bajcura. 

Strážnice, která sebevraždě nemohla zabránit, byla ještě ve čtvrtek odpoledne v péči 

psychologa. "Než se stačila na cokoliv zeptat, muž se zastřelil. Neutrpěla žádné zranění a ihned 

se o ni postarali kolegové, neboť na tyto situace nemůže být nikdo dost psychicky připraven," 

doplnil Bajcura. 

Sobota 9. září 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Opilý mladík na cyklostezce u sídliště Máj 
České Budějovice - Ve středu odpoledne se na cyklostezce mezi Zavadilkou a sídlištěm Máj 

v Českých Budějovicích ocitl potácející se mladík, který vzbudil obavu u okolo jedoucí cyklistky. 

"Mladý muž totiž sotva stál na nohou a při chůzi neustále padal," popsala mladíkovo jednání 

tisková mluvčí městské policie Věra Školková.  

Na oznámení o zjevně podnapilém mladíkovi vyjížděla hlídka městské policie po třetí hodině 
odpoledne. Mladistvého nalezli o několik desítek metrů dál sedícího na lavičce. "Mladý muž 
se snažil vzbudit dojem, že je vše v pořádku a na dotaz strážníků odvětil, že zde pouze čeká na 

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opily-mladik-na-cyklostezce-u-sidliste-maj-20170909.html
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své kamarády. Strážníci však z jeho dechu cítili alkohol. U šestnáctiletého mladíka proto 
následně provedli orientační dechovou zkoušku, která ukázala výsledek 1,40 ‰. Kde 
k alkoholu přišel, se mladík strážníkům nesvěřil," uvedla k případu Věra Školková.  
 
O několik desítek minut později si mladíka z rukou strážníků převzala jeho matka. Strážníci jí 
poučili o tom, že případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu. 

Sobota 9. září 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

 Kamarádi vezli svou opilou kamarádku na internát v nákupním vozíku 
České Budějovice - Ve čtvrtek v noci si skupinka šestnáctiletých dětí uspořádala večírek 

v českobudějovickém lesoparku Stromovka. Ten však pro ně neskončil příznivě. Šestnáctiletou 

dívku, která s alkoholem přebrala, se snažili její kamarádi dopravit nepozorovaně zpět na 

internát. Při tom je však odhalila městská kamera. 

"V deset hodin večer spatřila obsluha městského kamerového systému na Sokolském ostrově 
chlapce a dívku, kteří tlačili nákupní vozík. Ten si pravděpodobně „vypůjčili“ u některého 
z nedalekých obchodních center.  
 
Na místo vyjížděla hlídka městské policie," uvedla k případu tisková mluvčí městské policie 
Věra Školková. Strážníci na Sokolském ostrově dostihli dvojici, která tlačila nákupní vozík 
s „nákladem“. "Tímto nákladem byla mladá dívka, která nebyla schopna samostatné chůze. 
Dvojice, která byla schopna se strážníky komunikovat, se svěřila, že popíjeli alkohol ve 
společnosti dalších kamarádů v lesoparku Stromovka. Jejich kamarádka však pila nadmíru a 
nebyla schopna odejít po svých," přiblížila další dění Věra Školková.  
Strážníci u přítomné trojice šestnáctiletých dětí provedli orientační dechovou zkoušku na 
alkohol. Dívka tlačící vozík nadýchala 0,46 ‰, mladík 0,95 ‰. U dívky v nákupním vozíku však 
ukázal přístroj na zjištění hladiny alkoholu v dechu výsledek dokonce 1,49 ‰. 
Strážníci na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která dívku převezla do 
českobudějovické nemocnice.  
 
Mezitím se strážníci od zbylé dvojice dozvěděli, že nedovoleně odešli z internátu. O celé 
události vyrozuměli jak odpovědné zaměstnance dotyčného ubytovacího zařízení, tak i jejich 
rodiče. S jejich souhlasem se chlapec s dívkou odebrali zpět do internátu. 
Celým případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí 
českobudějovického magistrátu. Nákupní vozík vrátili strážníci do rukou majitele. 
  

http://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/kamaradi-vezli-svou-opilou-kamaradku-na-internat-v-nakupnim-voziku-20170909.html
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Neděle 10. září 

Zdroj: jcted.cz (odkaz) 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 Opilou kamarádku se snažili dopravit na internát v nákupním vozíku 

10.9.2017 8:23  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve čtvrtek 7. září večer si skupinka šestnáctiletých teenagerů uspořádala 

večírek v lesoparku Stromovka. Šestnáctiletou dívku, která s alkoholem přebrala, se snažili její 

kamarádi dopravit nepozorovaně zpět na internát. Při tom je však odhalila městská kamera. 

Taxík by vyšel draho, zvolili kuriozní přepravní prostředek. 

V deset hodin večer spatřila obsluha městského kamerového systému na Sokolském ostrově 

chlapce a dívku, kteří tlačili nákupní vozík.  

Na místo vyjela hlídka městské policie. Strážníci na Sokolském ostrově dostihli dvojici, která 

tlačila nákupní vozík s „nákladem". Tímto byla dívka, která nebyla schopna samostatné chůze. 

Dvojice, která byla schopna se strážníky komunikovat, se svěřila, že popíjeli alkohol ve 

společnosti dalších kamarádů v lesoparku Stromovka. Kamarádka však pila nadmíru a nebyla 

schopna odejít po svých. 

Strážníci u trojice šestnáctiletých provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol. Dívka 

tlačící vozík nadýchala 0,46 ‰, mladík 0,95 ‰. U dívky v nákupním vozíku ukázal přístroj na 

zjištění hladiny alkoholu v dechu výsledek 1,49 ‰. Strážníci na místo přivolali zdravotnickou 

záchrannou službu, která dívku převezla do českobudějovické nemocnice. 

Mezitím se strážníci od zbylé dvojice dozvěděli, že nedovoleně odešli z internátu. O celé 

události vyrozuměli jak odpovědné zaměstnance dotyčného ubytovacího zařízení, tak i rodiče. 

Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického 

magistrátu. Nákupní vozík strážníci vrátili, kam patřil. 

Neděle 10. září 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Lukáš Dvořák 

___________________________________________________________________________ 

Kamarádi chtěli odvézt opilou dívku na internát v nákupním vozíku, 

strážníci jim snahu překazili 
neděle, 10. září 2017, 10:16 

Skupina nezletilých dětí na sebe ve čtvrtek v noci upozornila svým chováním po večírku v 

budějckém parku Stromovka. Její členové se v nákupním vozíku snažili na internát přepravit 

šestnáctiletou dívku, která se opila. Na kameře si však jejich počínání všimla městská 

http://www.jcted.cz/budejovicko/opilou-kamaradku-se-snazili-dopravit-na-internat-v-nakupnim-voziku/
http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/16727-kamaradi-chteli-odvezt-opilou-divku-na-internat-v-nakupnim-voziku-straznici-jim-snahu-prekazili.html
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policie.Obsluha městského kamerového systému si po desáté hodině večer všimla chlapce a 

dívky na Sokolském ostrově, kteří tlačili nákupní vozík, patrně z některého z nedalekých 

nákupních center. „Strážníci dostihli dvojici, která tlačila nákupní vozík s ‚nákladem‘. Byla jím 

mladá dívka, která nebyla schopna samostatné chůze. Dvojice, která se strážníky 

komunikovala, se svěřila, že popíjeli alkohol ve společnosti dalších kamarádů v lesoparku 

Stromovka,“ popisuje mluvčí městské policie Věra Školková. Dívce, která nákupní vozík s 

kamarádkou tlačila, se podařilo naměřit 0,46 promile alkoholu v krvi. Chlapec měl v krvi 0,95 

promile alkoholu. Šestnáctiletá dívka v nákupním vozíku nadýchala 1,49 promile alkoholu v 

krvi, proto strážníci přivolali na místo zdravotníky, kteří ji odvezli do budějcké nemocnice. 

„Mezitím se strážníci od zbylé dvojice dozvěděli, že nedovoleně odešli z internátu. O celé 

události vyrozuměli jak odpovědné zaměstnance dotyčného ubytovacího zařízení, tak i jejich 

rodiče. S jejich souhlasem se chlapec s dívkou odebrali zpět do internátu. Celým případem se 

bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu. 

Nákupní vozík vrátili strážníci do rukou majitele,“ dodává Školková.  

 

 


