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Opilý mladík se časně ráno topil v Mlýnské stoce   
 

České Budějovice – O štěstí může podle mluvčí budějovických strážníků Věry Školkové 
hovořit třiadvacetiletý muž, který se včera brzy ráno ocitl v Mlýnské stoce na 
Vrchlického nábřeží. 

"Na žádost operačního střediska Policie ČR o spolupráci při záchraně tonoucího 
zasahovali i českobudějovičtí strážníci. Při příjezdu spatřili ve stoce muže, který už 
očividně neměl dost sil na to, aby se dostal na břeh. Najednou zmizel pod hladinou a 
po chvíli se vynořil na druhé straně stoky. Strážníci se okamžitě rozběhli na druhý břeh, 
kde se jim jako prvním podařilo muže zachytit. Pak skončil v rukou zdravotníků," 
popsala dramatické chvíle mluvčí. 

Vytáhnout podchlazeného mladíka z řeky se strážníkům podařilo za pomoci další 
hlídky městské policie, hlídky Policie ČR i náhodného svědka. Poté ho do své péče 
převzala zdravotnická záchranná služba. Nadýchal téměř dvě promile. 
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Čtvrtek, 2. února 2023 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Adam Hudec 
___________________________________________________________________________ 

Dramatický zápas v ledové vodě. Opilý mladík se topil v budějovické 

stoce 
 

Českobudějovičtí strážníci i policisté prožili dramatické chvíle ve čtvrtek, krátce po páté 
hodině ranní, u Mlýnské stoky na Vrchlického nábřeží v Českých Budějovicích. 

O velkém štěstí může podle mluvčí budějovických strážníků Věry Školkové hovořit muž 
(23 let), který se ve čtvrtek brzo ráno ocitl v proudu Mlýnské stoky na Vrchlického 
nábřeží. 

„Na žádost operačního střediska Policie ČR o spolupráci při záchraně tonoucího 
zasahovali i českobudějovičtí strážníci. Strážníci při příjezdu spatřili muže v Mlýnské 
stoce, který už očividně neměl dostatek sil dostat se na břeh. Muž najednou zmizel pod 
hladinou a po chvíli se vynořil na druhé straně stoky. Strážníci neváhali a okamžitě se 
rozeběhli na druhý břeh. Jako prvním se podařilo muže po dramatickém zápasu ve vodě 
zachytit tonoucího muže strážníkům Milanovi M. a Jaroslavovi Z. Muž skončil v rukou 
zdravotníků,“ popsala. 

Vytáhnout mladíka z řeky se jim podařilo za pomoci další hlídky městské policie, hlídky 
Policie ČR i náhodného svědka. 

„Na místo mezitím mířila zdravotnická záchranná služba, která si podchlazeného muže 
převzala do svých rukou. Vliv na celou událost měl pravděpodobně i vypitý alkohol, 
muž totiž nadýchal téměř 2 promile,“ doplnila mluvčí. 
  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/dramaticky-zapas-v-ledove-vode-opily-mladik-se-topil-v-budejovicke-stoce-2023020.html?
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Čtvrtek, 2. února 2023 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
___________________________________________________________________________ 

V Mlýnské stoce se dnes ráno topil opilý mladý muž 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Záchranná akce se odehrála ve čtvrtek 2. února ráno u Mlýnské 
stoky na Vrchlického nábřeží v Českých Budějovicích. Topil se tam mladý muž, kterému 
už docházely síly a nedokázal se sám dostat z ledové vody na břeh. Zachraňovali ho 
strážníci s policisty i náhodný svědek. Podchlazený muž, který byl opilý, skončil v péči 
lékařů. 

Strážníci vyjeli k Mlýnské stoce na žádost policie o spolupráci při záchraně 
tonoucího krátce po páté hodině ranní. „Při příjezdu spatřili muže v Mlýnské stoce, 
který již zjevně neměl dostatek sil dostat se na břeh. Náhle zmizel pod hladinou a po 
chvíli se vynořil na druhé straně stoky," popsala dramatické okamžiky mluvčí 
českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Strážníci se okamžitě rozběhli na druhý břeh. „Po chvíli se jim podařilo vysíleného muže 
zachytit a držet ho nad vodou," uvedla Věra Školková. Vytáhnout tonoucího z ledové 
řeky ale nebylo snadné.  Strážníkům se to podařilo za pomoci další hlídky městské 
policie, policie i náhodného svědka. 

„Na místo mezitím mířila zdravotnická záchranná služba, která si podchlazeného 
třiadvacetiletého muže převzala do svých rukou. Vliv na celou událost měl 
pravděpodobně i vypitý alkohol, muž totiž nadýchal téměř dvě promile," dodala Věra 
Školková. 
 

  

https://www.jcted.cz/71296-v-mlynske-stoce-se-dnes-rano-topil-opily-mlady-muz/
https://www.jcted.cz/71296-v-mlynske-stoce-se-dnes-rano-topil-opily-mlady-muz/
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Středa, 1. února 2023 

Zdroj: Televize NOVA 

Rubrika: Odpolední televizní noviny 

Autor: Jakub Pavelka 
___________________________________________________________________________ 

Strážníci se zaměří na kuřáky na autobusových zastávkách   
 

Renáta CZADERNOVÁ, moderátorka 

Strážníci v Českých Budějovicích mají v plánu zaměřit se na kuřáky, kteří si zapalují na 
autobusových zastávkách. To je přitom zakázané. Bližší informace má kolega Jakub 
Pavelka. 
 
Jakub Pavelka, redaktor 

Nejenom v dopravních prostředcích nebo ve školách, kouření je zakázané i v některých 
venkovních prostorách, například na dětských hřištích, na nástupištích, v přístřešcích 
nebo čekárnách veřejné dopravy, což se vztahuje i na elektronické cigarety. Na 
některých zastávkách veřejné dopravy můžete najít tabulku s piktogramem 
přeškrtnuté cigarety. Není to však pravidlem, je proto třeba řídit se zákonem o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Řada lidí si to ale zřejmě ani 
neuvědomuje. Českobudějovičtí strážníci v posledních několika dnech řešili 10 
takových přestupků a na kontrolu kuřáků se chtějí zaměřovat i nadále. Nejčastěji lidé 
porušují zákaz kouření na zastávkách veřejné dopravy ležících na frekventovaných 
místech, jako je například okolí českobudějovického autobusového a vlakového 
nádraží. Na místech, kde je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, 
přitom mohou strážníci dotyčnému kuřákovi uložit pokutu až 5 000 Kč. 
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Úterý, 31. ledna 2023 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JcTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Českobudějovicko 

Autor: Monika Prokýšková 
___________________________________________________________________________ 

Lidé porušují zákaz kouření na zastávkách. Riskují nemalou pokutu 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Pokuta až pět tisíc korun hrozí kuřákům, kteří neodolají 

pokušení a zapálí si při čekání na vlak nebo autobus. Mnozí z nich přesto zákaz, 

vztahující se i na elektronické cigarety, porušují. Českobudějovičtí strážníci v 

posledních několika dnech řešili deset takových přestupků. A na kontrolu kuřáků se 

chtějí zaměřovat i nadále. 

Kromě samotných vlaků, autobusů a veřejnosti volně přístupných vnitřních prostor 
platí zákaz kouření také na nástupištích, v přístřešcích nebo čekárnách veřejné dopravy. 
Jenže mnozí kuřáci ho porušují a cigaretu si vychutnávají i na místech, kde na zákaz 
upozorňuje cedulka s nápisem zákaz kouření a obrázkem přeškrtnuté cigarety.  

„Umístění piktogramu přeškrtnuté cigarety však není pravidlem, proto je třeba řídit se 
příslušným ustanovením zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek," upozorňuje mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

K častému porušování zákazu kouření na zastávkách veřejné dopravy dochází 
především na frekventovaných místech, jako je například okolí českobudějovického 
autobusového a vlakového nádraží. „Hlídky městské policie se v průběhu své 
pravidelné kontrolní činnosti v této lokalitě intenzivně zaměřují nejen na veřejný 
pořádek, ale i na kontroly zákazu kouření," podotýká Věra Školková. 

Strážníci zde v posledních několika dnech řešili na desítku přestupků, kterých se 
dopustili právě kuřáci porušující zákaz kouření na autobusových zastávkách. „Na 
místech, kde je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, přitom hrozí v 
takovém případě dotyčnému pokuta až pět tisíc korun," varuje Věra Školková. 

  

  

https://www.jcted.cz/taborsko/71256-lide-porusuji-zakaz-koureni-na-zastavkach-riskuji-nemalou-pokutu/
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Úterý, 31. ledna 2023 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Titulní strana 

Autor: der 
___________________________________________________________________________ 

Po kapotě se mu prošel chlap 
 

České Budějovice – Jako ve zlém snu se mohl cítit v neděli nad ránem 
obyvatel českobudějovického sídliště Vltava. Vzbudil ho hluk z ulice. "Když vyhlédl z 
okna, spatřil neznámého muže stojícího na kapotě jeho vozu," líčí nepříjemné 
probuzení poškozeného mluvčí městské policie Věra Školková. Než dorazili strážníci na 
místo, vandal stačil z místa činu odejít. Dlouho ale neunikal. "Strážníkům se muže 
odpovídajícího popisu pachatele podařilo dostihnout nedaleko. Muž se jim svěřil pouze 
s tím, že míří do bydliště jednoho ze svých rodičů. Jeho chování napovídalo, že se 
posilnil nejednou skleničkou alkoholu. Následně provedená orientační dechová 
zkouška na alkohol u něj ukázala 1,14 promile. Dotyčného i celý případ si k dalšímu 
šetření převzala přivolaná hlídka Policie ČR," uzavřela mluvčí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mpolicie.c-budejovice.cz/ceskobudejovicti-straznici-odhalili-celostatne-hledaneho-mladika-dalsi-dva-se-prihlasili-sami
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Pondělí, 30. ledna – Pátek, 3. února 2023 

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
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