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Kradl v obchodě, jiný pil na maturáku a pak řídil, prevence u dětí 
 

V minulých dnech řešili českobudějovičtí městští policisté například krádež potravin 
z hypermarketu v obchodním centru Mercury. Podle tiskové mluvčí Městské policie 
České Budějovice Věry Školkové neprošla krádež dvaatřicetiletému muži 
z Českokrumlovska. S „nákupem“ ho totiž dostihla hlídka městské policie. "Jak se 
ukázalo, muž měl již vroubek z předchozích dnů za neoprávněné použití platební karty. 
Skončil v rukou policistů," zmínila k případu Věra Školková. 

Když prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v okolí vlakového a 
autobusového nádraží, tak u vchodu do obchodního centra strážníky oslovil 
zaměstnanec bezpečnostní služby. "Popsal jim podobu muže, který si před několika 
minutami odnesl z prodejny několik kusů potravin a nápojů, aniž by je zaplatil. Strážníci 
dotyčného zastihli nedaleko. Muž však odmítal prokázat svou totožnost a snažil se 
strážníkům uniknout," popsala zákrok Věra Školková. 

Pomohly až další zákonné výzvy s výstrahou o použití donucovacích prostředků. 
"Z dokladu totožnosti strážníci zjistili, že se jedná o dvaatřicetiletého muže 
z Českokrumlovska. Ten po chvíli ošívání strážníkům předložil odcizené zboží, které si 
přenášel v tašce. V afektu však ještě stihl kopnout do lahve s nápojem, která skončila 
ve vozovce. Jak se ukázalo, krádež zboží nebyl jeho první prohřešek," doplnila Věra 
Školková. Podle zaměstnance hypermarketu totiž dotyčný muž před několika dny užil 
při placení v této prodejně neoprávněně cizí platební kartu. Strážníci vzhledem ke 
zjištěným skutečnostem muže i celý případ předali k dalšímu šetření přivolané hlídce 
Policie ČR. 

Na maturáku se napil, přesto řídil 

Po vypití několika skleniček alkoholu na maturitním plese se vydal devatenáctiletý muž 
se svými kamarády domů. To však za volantem osobního vozidla. Daleko neujel. 
Zastavila ho totiž hlídka městské policie. Mladý řidič skončil v rukou policistů. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kradl-v-obchode-jiny-pil-na-maturaku-a-pak-ridil-prevence-u-deti-20221204.html?
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Když v pět hodin ráno projížděla hlídka městské policie před několika dny Jirsíkovou 
ulicí, právě proti ní přijíždělo vozidlo zn. Renault, jehož řidič měl zjevné potíže s řízením. 
Když strážníci vozidlo zastavili a muže za volantem vyzvali k předložení dokladů 
potřebných k řízení motorového vozidla, z jeho dechu ucítili alkohol. 

"Devatenáctiletý řidič šel bez zapírání s pravdou ven. Přiznal, že před jízdou vypil 
několik skleniček alkoholu na maturitním plese. To mu však nebránilo svézt dva 
kamarády," uvedla Věra Školková k případu. Následně provedená orientační dechová 
zkouška na alkohol u řidiče ukázala výsledek 0,94 ‰, 0,92 ‰ a 1 ‰. Pro podezření 
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky strážníci řidiče předali do rukou přivolané 
hlídky Policie ČR. Policisté si celý případ převzali k dalšímu šetření. 

Napadal ostrahu i návštěvníky klubu, skončil v poutech strážníků 

Také další řešený případ souvisí s alkoholem. Dva muži obtěžovali hosty v klubu na 
Sokolském ostrově. Když byli vyvedeni, postavili se i proti členům ostrahy. Následoval 
zásah hlídek městské policie. Následný pokus o opětovné vniknutí do nočního klubu 
skončil pro jednoho z mužů nasazením pout a převozem na policejní služebnu. 

Ve čtvrt na jednu ráno vyjížděly hlídky městské policie na oznámení o dvojici mužů, 
kteří mají napadat členy ostrahy klubu na Sokolském ostrově. "Strážníci na místě 
zastihli dva muže, kteří se právě snažili násilím dostat do vstupních dveří provozovny. 
Strážníci oba muže vyzvali, aby ustali ve svém počínání. Jeden z mužů uposlechl, druhý 
z nich však ani na opakované výzvy nereagoval. Strážníci proti němu museli použít 
donucovací prostředky a nasadit mu služební pouta," popsal zásah Věra Školková s tím, 
že muž však i nadále kladl odpor a odmítal prokázat svou totožnost. 

Strážníci proto muže převezli na Obvodní oddělení Policie ČR – město. Přitom si z jeho 
úst vyslechli hrubé nadávky a vyhrožování újmou na zdraví. Přítomní policisté zjistili, že 
se jedná o sedmadvacetiletého muže ze Strakonicka. Provedení orientační dechové 
zkoušky nebo odborného vyšetření na přítomnost alkoholu muž odmítl. Po poučení 
o dalším postupu ho strážníci propustili. 

Sedmadvacetiletý muž se bude nyní zpovídat z přestupku neuposlechnutí výzvy a 
znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, přestupku proti 
občanskému soužití a za odmítnutí vyšetření na alkohol z přestupku podle zákona 
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Za ten mu hrozí pokuta až 
50 tisíc korun. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. 
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Prevence na základních školách 

Městská policie se v jihočeské metropoli nezabývá jen střežením veřejného pořádku. 
Věnuje se také prevenci. Ve čtvrtek 1. prosince navštívila preventistka Městské policie 
České Budějovice žáky devátých ročníků v Základní škole Emy Destinové. Tématem 
přednášky byla právní odpovědnost mladistvých. 

Preventistka žáky nejprve seznámila s pojmy právní povědomí a právní vědomí. 
"Navázali jsme na právní odpovědnost za protiprávní činy s vysvětlením pojmů 
přestupek a trestný čin. Od vysvětlení, co mladistvému hrozí v případě spáchání 
přestupku nebo trestného činu, jsme přešli na jednotlivé příklady. Preventistka 
připravila pro žáky srovnání přestupku a trestného činu na několika konkrétních 
případech, se kterými se mohou setkat jak ve školním prostředí, tak i v osobním životě. 
Žáci se přesvědčili o tom, jak tenká je hranice mezi spácháním přestupku a mnohem 
závažnějšího trestního činu. Nezapomněli jsme ani na vysvětlení pojmů nutné obrany 
a krajní nouze s uvedením konkrétních příkladů. Preventiska v průběhu besed 
zodpověděla řadu dotazů a přislíbila další setkání, na kterých se žáci mohou naučit 
základům sebeobrany," uvedla k akci Věra Školková. 

Na konci besedy žáci dostali reflexní prvky, které jim pomohou zajistit jejich bezpečí 
v silničním provozu. 

Od října do listopadu se preventisté Městské policie České Budějovice věnovali 
programu prevence kriminality v Základní škole Pohůrecká. Pro žáky všech tříd 
připravili celkem 41 přednášek na vybraná témata. 

Nejmladší děti se třeba naučily, jak předcházet nebezpečným situacím a jak si s nimi 
poradit. "Představili jsme si například rizika komunikace s cizími lidmi, setkání s volně 
pobíhajícím psem, nález použité injekční stříkačky a v neposlední řadě jsme se naučili 
linky tísňového volání. Pro druhé a třetí ročníky jsme si připravili stále aktuální téma 
bezpečnosti silničního provozu, a to jak v roli chodce, tak cyklisty či jezdce na 
koloběžce. Starší žáky jsme seznámili s riziky internetu, sociálních sítí a drogovou 
problematikou. Žáci devátých tříd se pak setkali s tématem právního vědomí, které by 
si s nastávajícím 15. rokem života měli osvojit," přiblížila Věra Školková sérii besed, 
které připravila společně s kolegou Davidem Štýfalem. 

"Šikovné děti si od nás za svou pozornost odnesly drobné dárky v podobě reflexních 
prvků. Rozloučili jsme se s nimi příslibem dalšího setkání," doplnila Věra Školková. 
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Středa, 30. listopadu 2022 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Zprávy 

Autor: Jakub Bartoš 
___________________________________________________________________________ 

Strážníci dostanou novou budovu později. Chybí nám zelená řešení, 

říká vedení radnice   
 

Nové vedení Českých Budějovic se rozhodlo odložit výstavbu budovy, kde budou mít 
zázemí strážníci. Politikům vadí podoba projektu po minulé koalici. 
Podle náměstka primátora záměr nepočítá mimo jiné se zelenou střechou a dalšími 
prvky, díky kterým se budova stane soběstačnou. 

Budějcké Drbně to včera po jednání radních potvrdil náměstek 
primátorky Petr Maroš (ODS). "Oproti minulé koalici máme trochu jiný názor na to, jak 
by ta stavba měla vypadat. Je možné, že projekt přerušíme a budeme ho chtít doplnit 
o prvky soběstačnosti a ekologické prvky," sdělil redakci Maroš. 
Zástupci města podle něj zvažují využití zelené střechy či fotovoltaiky. Zelená střecha 
by kromě jiného přispěla k ochlazování centra města. V případě využívání zelených 
řešení by město mělo jít příkladem, vzkázal Maroš. "Pro centrum to platí dvojnásob. 
Máme adaptační strategii a pak tady postavíme dům s plochou střechou, na které nic 
neuděláme, to se nám nelíbí," přidal Maroš. 

Na dnešní tiskové konferenci řekl hejtman a městský radní Martin Kuba (ODS), že 
město mohlo před nedávnem žádat u ministerstva životního prostředí o dotaci, která 
by se na tento projekt hodila. Cílila totiž na nové stavby a radnice podle něj mohla získat 
desítky milionů korun. Dotační titul je ale pryč. "Jestliže bude změna projektu 
znamenat, že začneme o tři měsíce později, tak to provoz města limitovat nebude," řekl 
novinářům Kuba. 

Budějcká Drbna se obrátila na bývalého náměstka primátora. Ivo Moravec (Hnutí 
Občané pro Budějovice) řekl, že rozhodnutí nového vedení města vítá. "Chválím koalici 
za to, že tímto způsobem přemýšlí. Jsem za to rád. Detaily neznám, ale předpokládám, 
že cílem je mimo jiné energetická úspora," řekl redakci nyní opoziční zastupitel. 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/zpravy/36855-straznici-dostanou-novou-budovu-pozdeji-chybi-nam-zelena-reseni-rika-vedeni-radnice.html
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/36855-straznici-dostanou-novou-budovu-pozdeji-chybi-nam-zelena-reseni-rika-vedeni-radnice.html
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V minulosti podle něj rada nešla cestou architektonické soutěže, ale nyní je rád, že se 
zelená opatření do záměru zapracují. Body, které jsou mimo jiné v adaptační 
strategii Českých Budějovic na změnu klimatu, by podle něj neměly zůstávat jen na 
papíře. 

Letos na jaře Budějcká Drbna informovala o tom, že se výstavba nového zázemí 
prodraží o desítky milionů korun. Původní odhad byl téměř 100 milionů, ten z jara 
zmiňoval 180 milionů korun včetně daně. Nový dům má stát v Haškově ulici. 

 

Úterý, 29. listopadu 2022 

Zdroj: Mladá fronta Dnes iDNES.cz (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství/ České Budějovice 

Autor: Marie Kučerová 
___________________________________________________________________________ 

Proti loňsku výrazně přibylo krádeží potravin a drogerie v obchodech 
 
Od začátku roku evidují jihočeští policisté již 425 případů krádeží v obchodech. Loni jich 
bylo za stejnou dobu 255. Nekradou jen dospělí. Podle policejního mluvčího Jiřího 
Matznera posílají rodiče na nákupy „za pět prstů“ i svoje děti. Častou skupinou zlodějů 
jsou pak také lidé závislí na drogách. 

Nejprve si muž z Tábora vyhlédl v Českých Budějovicích obchod s drogerií, kde ukradl 
několik krémů. Zboží schoval do dětského kočárku a bez placení prošel kolem pokladen 
ven z obchodu. 

Jen o několik dní později nezaplatil za nákup v potravinách. Tentokrát si ho ale všiml 
zaměstnanec prodejny a musel svůj lup vrátit. To mu však k nápravě nestačilo. 

Začátkem října navštívil v krajském městě další prodejnu, kde vzal přes 50 čokolád. 
„Dále kradl v obchodním domě v Českém Vrbném, kde odcizil vystavenou gola sadu. 
Na parkovišti ho zastavili a zkontrolovali policisté a zboží u něj nalezli,“ popsala jeden z 
případů mluvčí jihočeských policistů Štěpánka Schwarzová. 

Celková škoda, kterou zadržený muž těmito krádežemi postupně napáchal, dosáhla 
bezmála 11 tisíc korun. To ale nebyl ani zdaleka ojedinělý případ. Zlodějů v obchodech 
výrazně přibývá a kradou i opakovaně. 

„Od začátku roku máme v Jihočeském kraji již 425 případů krádeží v obchodech. Loni 
jich bylo za stejnou dobu 255. Nárůst je to veliký. Nicméně musíme přihlédnout k tomu, 
že v období covidu byli lidé více doma a obchodovalo se hodně přes internet,“ 
propočítal mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner. 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/kradeze-obchody-potraviny-drogerie-jiri-matzner-narust-covid.A221129_082659_budejovice-zpravy_khr
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/kradeze-obchody-potraviny-drogerie-jiri-matzner-narust-covid.A221129_082659_budejovice-zpravy_khr
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Jeden z posledních případů řešili policisté minulé pondělí. „Dostali jsme hlášení o 
krádeži v obchodním domě. Zloděj tam odcizil parfémy za 30 tisíc korun. To je pro 
představu přibližně patnáct kusů. Je tedy možné, že už se začínají lidé zásobovat na 
Vánoce,“ uvažoval Matzner. 

Nekradou ale jen dospělí. Krást podle jeho slov posílají rodiče i svoje děti. Častou 
skupinou jsou pak také lidé závislí na drogách. 

Známé party se vracejí 

„Každý obchodní dům má svoje známé partičky, které se tam vracejí každý den. To by 
vám potvrdili jistě i v IGY či Mercury v Českých Budějovicích. Proto je moc dobře znají 
a dávají si pozor. Obecně ale může krást úplně kdokoli bez ohledu na věk,“ podotkl 
Matzner. 

Občas se mezi nimi objevují i starší lidé, kteří nemají dostatek peněz. Pokud nemají 
kolem sebe rodinu, která by jim pomohla, tak svou situaci řeší i takto. 

„Pamatuji si muže, který ukradl jen čtyři rohlíky a dvacet deka salámu. U těchto lidí ale 
musíte uvažovat, zda nejsou tak roztržití, že zaplatit jen zapomenou. Pak záleží na 
přístupu ostrahy, jak se k situaci postaví,“ upozornil. 

Ostraha podle něj na kamerách dokáže vytipovat, jak se člověk chová a zda přišel krást, 
či jen zapomněl zaplatit. 

Vysoký podíl na celokrajské statistice má okres Jindřichův Hradec. „Loni jsme od ledna 
do konce října zaznamenali 33 trestných činů krádeží. To je buď zboží, které mělo vyšší 
hodnotu než 10 tisíc, nebo se jednalo o recidivistu. Letos jich je 45,“ sdělila 
jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková. Přestupků je letos už 91, což je o 
šestnáct více. Počty jsou už nyní dokonce vyšší než za celý loňský rok dohromady. 

Nárůst je vysoký i na Táborsku. Minulý rok policisté od ledna do konce října řešili 30 
krádeží. Letos jich je už 71. „Největší nárůst je v Táboře, a to z 21 na 54. Naopak ve 
Veselí nad Lužnicí je o dva případy méně. Zatím jen čtyři,“ potvrdila mluvčí táborských 
policistů Lenka Pokorná. V Bechyni zatím stoupl počet ze dvou na devět krádeží. 

O adventu kradou ještě více 

Lépe jsou na tom jen v Prachaticích. Tam policisté řešili dosud patnáct přestupků, což 
je stejně jako v loňském roce. „V jednom případě to byly elektronické cigarety. Dost 
často drogerie. Nešlo tedy jen o potraviny,“ vysvětlila mluvčí prachatických policistů 
Martina Joklová. Trestných činů tam bylo dokonce méně. V loňském roce jich bylo 12. 
Letos o dva méně. 
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Také velké obchodní řetězce si všímají toho, že lidé kradou více než obvykle. „Konkrétní 
čísla a druhy zboží ale nechceme sdělit, jedná se totiž o interní informace,“ nastínila 
Renata Maierl, mluvčí obchodního řetězce Kaufland. To samé oznámil i zástupce Lidlu. 

Ve většině případů jsou to drobné krádeže, které se podaří včas vyřešit. Obchody pak 
podle potřeby zvyšují zabezpečení. 

„Mezi nejdůležitější opatření patří mimo jiné elektronický zabezpečovací systém, 
elektronické zabezpečení zboží, kamerový systém a personál. Každý případ krádeže či 
pokus následně hlásíme policii,“ potvrdil také mluvčí řetězce Penny Tomáš Kubík. 

Policisté navíc očekávají, že budou čísla v předvánočním období ještě stoupat. „Je 
pravidlem, že krádeže narůstají v době adventu. Čekáme i vyšší výskyt kapesních 
loupeží. Soustředíme se tedy na prevenci a vydáváme upozornění, aby si lidé více hlídali 
své věci a vozidla,“ upozornila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. 
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Úterý, 29. listopadu 2022 

Zdroj: Městská policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: Aktuality 

Autor: Mgr. Věra Školková 
___________________________________________________________________________ 

Městská policie se věnovala prevenci kriminality v základní škole 

Pohůrecká   

Od října do listopadu se preventisté Městské policie České Budějovice věnovali 
programu prevence kriminality v základní škole Pohůrecká. Pro žáky všech tříd jsme si 
připravili celkem 41 přednášek na vybraná témata. 

Nejmladší děti se naučily, jak předcházet nebezpečným situacím a jak si s nimi poradit. 
Představili jsme si například rizika komunikace s cizími lidmi, setkání s volně pobíhajícím 
psem, nález použité injekční stříkačky a v neposlední řadě jsme se naučili linky 
tísňového volání. Pro druhé a třetí ročníky jsme si připravili stále aktuální téma 
bezpečnosti silničního provozu, a to jak v roli chodce, tak cyklisty či jezdce na 
koloběžce. Starší žáky jsme seznámili s riziky internetu, sociálních sítí a drogovou 
problematikou. Žáci devátých tříd se pak setkali s tématem právního vědomí, které by 
si s nastávajícím 15. rokem života měli osvojit. 

Šikovné děti si od nás za svou pozornost odnesly drobné dárky v podobě reflexních 
prvků. Rozloučili jsme se s nimi příslibem dalšího setkání. 

Od vedení základní školy Pohůrecká se nám dostalo milého poděkování: 

Dobrý den. Vážený pane náměstku, chtěli bychom tímto 
poděkovat Městské policii České Budějovice, konkrétně Mgr. Školkové a Mgr. Štýfalovi 
za cyklus preventivních besed pro celou školu. 

Besedy byly vedeny v širokém rozsahu, od bezpečnosti silničního provozu pro nejmenší 
děti, přes rizika internetu, až po nebezpečí drog pro nejstarší žáky. 
Tato vaše aktivita byla pro nás nesporným přínosem, žáci dostávali informace od těch 
nejpovolanějších a díky tomu si z besed odnesli maximum informací. 
Ještě jednou díky. 

S pozdravem 

Petr Pouzar, zást. řed. 

Základní škola Pohůrecká 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/mestska-policie-se-venovala-prevenci-kriminality-v-zakladni-skole-pohurecka


 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
48. týden 2022 

9 
 

 

Úterý, 29. listopadu 2022 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy/ Českobudějovicko 

Autor: Edwin Otta 
___________________________________________________________________________ 

Policejní zákrok na Senovážném náměstí se před soud ještě vrátí   

Klíčový svědek už podepsal dodejku, na předvolání ale stejně nereagoval. U okresního 
soudu v Českých Budějovicích pokrčovalo líčení, které má přesně popsat 
zásah strážníka městské policie. Údajně měl při šetření okolností nehody udeřit 
svědkyni, která se nechtěla legitimovat. A zneužít tím pravomoc úřední osoby. A 
dopustit se přečinu ublížení na zdraví. 

V pondělí 28. listopadu 2022 se u okresního soudu v Českých Budějovicích znovu sešli 
někteří aktéři sporu o zásah strážníka Městské policie České Budějovice na 
Senovážném náměstí vloni v říjnu. Ale bohužel chyběl klíčový svědek, partner údajně 
poškozené ženy. 

Vloni v říjnu hlídka městské policie na Senovážném náměstí řešila dopravní nehodu. 
Jejími účastníky byli i muž a žena, která vystupuje jako poškozená v nyní 
projednávaném případu. Přítel poškozené měl přebíhat silnici a srazilo ho projíždějící 
auto. Posléze se s dvojicí dostali strážníci do konfliktu, když se žena, možná opilá, na 
zákonné výzvy odmítala legitimovat. 

Při jednání se ženou měl strážník, který stojí před soudem jako obviněný, udeřit ženu 
do obličeje. Svědci se ale neshodují na povaze úderu a strážník sám tvrdí, že postupoval 
v mezích předpisů. 

Na mobilu 

Incident tehdy natočil na mobilní telefon jeden z přítomných řidičů taxislužby, záznam 
poskytl primátorovi, policii i médiím. Strážník byl posléze postaven mimo službu a 
nakonec rozvázal pracovní smlouvu dohodou. Podle trestního zákona mu v případě 
prokázání viny hrozí trest odnětí svobody od jednoho do pěti let. 

V dosavadním jednání podle kriminalistů, znaleckých posudků soudního lékaře, 
specialisty z oboru kriminalistiky a služebních zákroků, výslechu poškozených i svědků 
či videozáznamů bylo při služebním zákroku proti ženě použití úderu nedůvodné. 
V pondělí 28. listopadu se ale k soudu opět nedostavil přítel poškozené. Byl předvolán 
už třikrát, ale jen tentokrát potvrdil písemně převzetí předvolání. Pokud bude i nadále 
postupovat podobným způsobem, hrozí mu i pokuta nebo dokonce předvedení policií. 
 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/policejni-zakrok-na-senovaznem-namesti-se-pred-soud-jeste-vrati-20221129.html
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Při pondělním jednání vystoupil jako svědek druhý předvolaný, jeden z přihlížejících 
taxikářů. Na dotaz soudce uvedl, že strážník se ženou se hádali kvůli legitimování a 
strážník pak ml poškozenou podle svědka uhodit. "Facku jí dal, paní to ani neustála, 
zavrávorala," uvedl svědek. Ale na dotaz soudce, zda si pamatuje, jakou to bylo rukou, 
nebo jak vůči sobě v tu chvíli strážník a žena stáli, neuměl přesně odpovědět. "Asi 
čelem," doplnil svědek. 

Přijela sanitka 

K dění předtím uvedl, že neví: "Proč to začalo". "Ten chlápek, druhej, jí pak běžel na 
pomoc. Křičel, ať ji nechá být," pokračoval svědek ve svém líčení incidentu. Doplnil, že 
strážníci zpacifikovali přítele poškozené, ale nevěděl, jestli mezi těmito strážníky byl 
obžalovaný. Na dotaz jak by jako laik zhodnotil zásah proti příteli poškozené, svědek 
uvedl: "Myslím, že byl přehnaný". 

Následně ještě uvedl, že zasahující strážníci měli přítele poškozené dát na zem a pak 
do něj několikrát kopnout. Soud žádal upřesnění, ale svědek řekl, že to fakt neví a že se 
podle něj jednalo o dva, tři kopy nohou. Pak šel svědek k autu (svému - pozn. red.), celá 
akce podle svědka trvala asi dvě minuty. Pak zdrženému měli strážníci pomoci na nohy. 
"Oni ho spíš zvedli. Přijela sanitka, myslím," vzpomínal svědek. A na dotaz soudu jak 
působila poškozená zmínil, že se mu zdálo, že se nechovala úplně normálně. 
Na závěr vystoupení svědka obžalovaný strážník využil možnosti položit svědkovi 
otázku a chtěl vědět, jestli měl podle dřívějších vyjádření svědků uhodit ženu pěstí. "Já 
jsem řekl, že jste jí dal facku," konstatoval svědek. 

Strážník pro Deník mimo jednání v soudní síni uvedl, že byl při incidentu sám napaden. 
Kvůli nepřítomnosti předvolaného svědka bylo další líčení odročeno na 18. ledna 2023 
a svědek bude opět předvolán. 
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Úterý, 29. listopadu 2022 

Zdroj: Mladá fronta Dnes 

Rubrika: Jižní Čechy, str. 13 

Autor: Antonín Pelíšek 
___________________________________________________________________________ 

Máchnutí ruky není úder, ale pokus o chycení za límec, tvrdí 

obžalovaný   
 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Policejní zásah proti podnapilé dvojici chodců řeší českobudějovický okresní soud už 
několik měsíců. Proces se táhne i vinou jednoho z předvolaných svědků, který se na 
výzvy k jednání nedostavuje. Hrozí mu policejní předvedení. 
Ze zneužití pravomoci úřední osoby je obžalovaný bývalý budějovický strážník, jehož 
zákrok loni v říjnu proti zadržované ženě byl podle obžaloby nepřiměřený. Akci si 
natáčeli na mobil přítomní taxikáři a záznam se dostal k 
tehdejšímu primátorovi Jiřímu Svobodovi. Strážníka, který u městské policie pracoval 
sedm let, to stálo místo. Za zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí až tři roky vězení. 
V pondělí soud pokračoval výslechem taxikáře, který natáčení komentoval. Na videu, 
kde se obžalovaný strážník pokouší identifikovat a zadržet svědkyni dopravní nehody, 
se ozve: "Vole, on jí dal pěstí, viděls to, vole?" 

Taxikář u soudu potvrdil, že to je jeho hlas. Scénu natáčel jeho vedle něj stojící kolega 
na mobil. "Začalo to tím, že se u pošty začali hádat a postrkovat muž a žena. Zasahovaly 
u toho dvě hlídky strážníků, po zjevně opilé ženě chtěl obžalovaný občanku, ta ji 
odmítala dát. Pak jí dal facku, až po ní zavrávorala. Další tři strážníci povalili muže a 
kopali do něj. Bylo to přehnané," uvedl dnes svědek. 

Soudce jednání odložil na leden 

Podle předchozích jednání, kdy vypovídal obžalovaný a soudní znalec zabývající se 
policejními zákroky, opilá dvojice zavinila před poštou dopravní nehodu. Strážníci proto 
chtěli získat jejich totožnost kvůli dalšímu vyšetřování dopravní policií. Oba to odmítali. 
Muž podle svědků strážníky napadal a jeho známá nechtěla na výzvu "Jménem zákona" 
ani přiznat své jméno. Podle obžalovaného je muž kopal a napadal pěstmi, žena chtěla 
utéct. Tvrdí, že máchnutí jeho ruky, rozpoznatelné na videu, není úder, ale jeho pokus 
chycení za límec. 
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Taxikáři, kteří událost sledovali a videa komentují, už dnes nemluví o ráně pěstí, ale o 
políčku a kopech do hlavy muže. 

Zákrok v pozdních večerních hodinách před poštou na Senovážném náměstí vyvolal na 
sociálních sítích množství reakcí. Podle znalce ukazuje video pouze pasivní odpor ženy 
a muže pacifikovaného na zemi. K tomu prohlásil, že kopy do hlavy nebo klečení na 
krku zákon při zadržování agresivního člověka nepřipouští. Místo rány rukou je 
vhodnější třeba paralyzér. 

Po incidentu dvojice skončila v nemocnici. Muži ošetřili lékaři podlitiny a zlomená 
žebra, žena měla slabý otok na tváři. Podle lékařů od zásahu, jenž odpovídá úderu 
hřbetem dlaně vedenému malou silou. 

Před soudem už vypovídala údajně poškozená žena, problém je s jejím občasným 
známým. Ten na předvolání nereaguje. Soudu se pouze podařilo s pomocí policistů 
zajistit, že muž předvolání na pondělní líčení převzal a podepsal, k výslechu se opět 
nedostavil. Podle policejních informací nemá stálé bydliště a pohybuje se mezi 
bezdomovci. V minulosti už byl několikrát soudně trestaný. 
Samosoudce Radek Martínek musel už čtvrté jednání odročit na leden příštího roku. Za 
neúčast bez omluvy hrozí svědkovi pokuta, případně policejní předvedení. 
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Pondělí, 28. listopadu – Pátek, 2. prosince 2022 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings


 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
48. týden 2022 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
48. týden 2022 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
48. týden 2022 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
48. týden 2022 

17 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Městská policie České Budějovice 
Monitoring tisku 
48. týden 2022 

18 
 

 

 

 

 

 

 


