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Zdroj: Českobudějovický deník, str. 3 

Autor: kam 

Agresor demoloval "azylák"  
České Budějovice – Pětatřicetiletý muž značně posilněný alkoholem se rozhodl pátek 1. února 

strávit v azylovém domě v Riegrově ulici. Pití je však pro zdejší pobyt překážkou. Muž však trval 

na tom, že zůstane. I proto, že muž odmítl orientační dechovou zkoušku, zavolala 

zaměstnankyně strážníky. Věra Školková, mluvčí městské policie, vypráví: "Ve chvíli, kdy si 

pokyn k opuštění azylového domu vyslechl i od samotných strážníků, se situace přiostřila. Muž 

nešetřil nadávkami na adresu přítomných a vzduchem začaly létat i kusy nábytku, které mu 

přišly pod ruku. 

Strážníci proti agresivnímu muži museli použít donucovací prostředky. V poutech ho pak 

převezli k pobytu na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici." 

 

Pondělí, 4. února 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Kamila Dufková 

Volně pobíhající pes pokousal ženu  
České Budějovice - Toulavý pes zranil ženu, která se ho snažila odchytit. Stalo se to ve čtvrtek 

31. ledna v půl dvanácté v noci, kdy musela vyjet hlídka městské policie vyškolená na odchyt 

zvířat do Pekárenské ulice na oznámení o volně pobíhajícím psovi. 

"Mluvčí městské police Věra Školková vypráví: "Strážníci na místě zastihli ženu s krvácejícím 

zraněním na rukou. Dvaatřicetiletá žena z Jindřichohradecka popsala, že se snažila psa sama 

odchytit, ten se však po ní ohnal zuby. Lékařské ošetření žena odmítla. Kříženec černé barvy 

přitom po celou dobu pobíhal kolem a štěkal. Strážníkům se ho podařilo zakrátko odchytit. Pes 

neměl žádné identifikační znamení, proto ho strážníci převezli do městského útulku. Zde 

podstoupí veterinární vyšetření na vzteklinu. Potvrzení o výsledku vyšetření poté obdrží 

zraněná žena." Majitelka psa se o zvíře přihlásila v pátek 1. února. "Jednalo se o strážníkům 

dobře známou devětadvacetiletou ženu z Táborska, která dlouhodobě pobývá v Českých 

Budějovicích. Jak žena doložila očkovacím průkazem, pes byl proti vzteklině pravidelně 

očkován. V souvislosti s nařízením veterinární lékařky o karanténě psa trvající do 4. února však 

strážníci ženě psa nevydali," říká Věra Školková. Žena se se zvířetem může shledat až v pondělí 

po posledních veterinárních vyšetření. "Za přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/volne-pobihajici-pes-pokousal-zenu-20190204.html
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týrání hrozí nyní devětadvacetileté ženě pokuta až 50 tisíc korun. Navíc bude muset uhradit 

náklady vynaložené na veterinární vyšetření," vysvětluje policejní mluvčí." 

Úterý, 5. února 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Muži si jako zdroj zábavy vybrali stojan na kola, vytrhli ho i s dlažbou 
5.2.2019 7:01  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Po svém ukončili noční zábavu v centru města dva mladí muži. Když v 

neděli 3. února nad ránem procházeli kolem českobudějovické radnice, přišel jim do cesty 

stojan na jízdní kola. Vytrhli ho i s dlažbou. Jejich počínání však zachytila městská kamera. 

Postih je nemine. 

Operátor městského kamerového systému v půl šesté ráno spatřil skupinu osob procházející 

kolem budovy radnice na Náměstí Přemysla Otakara II. Kamera vzápětí zachytila počínání 

dvojice mužů, kterou zjevně zaujal stojan na jízdní kola. „Netrvalo dlouho a muži začali na 

kovové konstrukci stojanu měřit své síly. Ten nápor nevydržel a muži ho vytrhli i s částí 

kamenné dlažby, ve které byl pevně ukotven. Na místo již v té době mířila hlídka městské 

policie," popsala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. 

Strážníci zastihli oba výtečníky ve společnosti jejich přátel v Krajinské ulici. „Muži sice zapírali, 

záznam z městské kamery byl však dostatečným důkazem k prokázání jejich viny. 

Třiadvacetiletý mladík z Písecka a jeho pětadvacetiletý komplic se budou nyní zpovídat z 

přestupku proti majetku. Za ten jim hrozí pokuta až 50 tisíc korun," doplnila Věra Školková. 

 

Úterý, 5. února 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Nad kolostavem vyhráli, ale zaplatí 
5.2.2019  

Když kolem radnice procházela veselá skupinka, dvojice siláků si to chtěla rozdat s kovovým 

kolostavem. Úspěšně. „Nápor nevydržel a muži ho vytrhli i s částí kamenné dlažby, ve které 

byl pevně ukotven. Na místo již v té době mířila hlídka městské policie,“ popsala mluvčí 

strážníků Věra Školková, jak výtečníkům zkazili radost z úspěchu. Hlídka je zastavila v Krajinské 

ulici. Třiadvacetiletý muž z Písecka s 25letým komplicem zapírali, ale proti záznamu z kamery 

https://www.jcted.cz/budejovicko/muzi-si-jako-zdroj-zabavy-vybrali-stojan-na-kola-vytrhli-ho-i-s-dlazbou/
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/nad-kolostavem-vyhrali-ale-zaplati-20190205.html
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neměli šanci. Za přestupek proti majetku by mohli dostat pokutu až 50 000 korun. 
 

Úterý, 5. února 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Žena se snažila odchytit toulavého psa, ten ji pokousal  
úterý, 5. února 2019, 15:09 

Hlídka proškolená na odchyt zvířat vyjížděla do Pekárenské ulice 31. ledna zhruba kolem půl 

dvanácté v noci. Žena na linku Městské policie oznámila pohyb volně pobíhajícího psa. Při jeho 

odchytu ji ale pokousal. „Strážníci na místě zastihli ženu s krvácejícím zraněním na rukou. 

Dvaatřicetiletá žena z Jindřichohradecka popsala, že se snažila psa sama odchytit, ten se však 

po ní ohnal zuby. Lékařské ošetření žena odmítla. Kříženec černé barvy přitom po celou dobu 

pobíhal kolem a štěkal. Strážníkům se ho podařilo zakrátko odchytit. Pes neměl žádné 

identifikační znamení, proto ho strážníci převezli do městského útulku. Zde podstoupí 

veterinární vyšetření na vzteklinu. Potvrzení o výsledku vyšetření poté obdrží zraněná žena," 

popsala tisková mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. O psa se druhý den 

přihlásila jeho majitelka, „Jednalo se o strážníkům dobře známou devětadvacetiletou ženu z 

Táborska, která dlouhodobě pobývá v Českých Budějovicích. Jak žena doložila očkovacím 

průkazem, pes byl proti vzteklině pravidelně očkován. V souvislosti s nařízením veterinární 

lékařky o karanténě psa trvající do 4. února však strážníci ženě psa nevydali," říká Věra 

Školková a dodává. „Za přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání hrozí nyní 

devětadvacetileté ženě pokuta až 50 tisíc korun. Navíc bude muset uhradit náklady vynaložené 

na veterinární vyšetření."   
 

 

Středa, 6. února 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Českobudějovičtí strážníci mají nové auto, použijí ho při odchytu zvířat a 

opilců  
středa, 6. února 2019, 16:11 

Městská policie České Budějovice využívá nový multifunkční služební automobil Volkswagen 

Transporter. Automobil je primárně určen pro odchyt a přepravu zvířat. Zároveň bude sloužit 

jako převozové vozidlo podnapilých osob na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22706-zena-se-snazila-odchytit-toulaveho-psa-ten-ji-pokousal.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/22718-ceskobudejovicti-straznici-maji-nove-auto-pouziji-ho-pri-odchytu-zvirat-a-opilcu.html
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stanici. Strážníci během roku v Českých Budějovicích odchytí řádově stovky nejrůznějších 

zvířat. Nejčastěji se jedná o psy a kočky, ale není nouze i o kurióznější události. V zadní části 

odchytového automobilu je proto vestavěná klec pro převoz zvířat a boxy na odchytové sítě, 

tyče a další potřebný materiál. Pro věští bezpečnost strážníků i ostatních účastníků silničního 

provozu byla do křídel dveří zavazadlového prostoru zabudována LED světla modré barvy, aby 

při použití majáků byla zajištěna dobrá viditelnost vozidla i při otevřených dveřích. Prostřední 

část vozu je přizpůsobena k převozu osob pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek na 

protialkoholní záchytnou stanici. Tento prostor je oddělený jak od odchytové části, tak kabiny 

vozidla a je plně omyvatelný včetně sedaček. Automobil splňuje náročné podmínky a je 

certifikovaný pro tento účel přepravy. Interiér kabiny je oproti standartní výbavě doplněn o 

radiostanici, ovládání výstražně opticko-akustického zařízení a o palubní kameru snímající dění 

před služebním vozidlem. Druhá kamera je umístěna v zadní části vozidla.  
 

Středa, 6. února 2019 

Zdroj: tydenik.policie.cz, (odkaz) 

Autor: MP České Budějovice 

Strážníci v Českých Budějovicích mají nový služební automobil na 

odchyt zvířat i převoz opilců 
Městská policie České Budějovice využívá nový multifunkční služební automobil Volkswagen 

Transporter. Automobil je primárně určen pro odchyt a přepravu zvířat. Zároveň bude sloužit 

jako převozové vozidlo podnapilých osob na protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou 

stanici. 

Strážníci během roku v Českých Budějovicích odchytí řádově stovky nejrůznějších zvířat. 

Nejčastěji se jedná o psy a kočky, ale není nouze i o kurióznější události. V zadní části 

odchytového automobilu je proto vestavěná klec pro převoz zvířat a boxy na odchytové sítě, 

tyče a další potřebný materiál. Pro věští bezpečnost strážníků i ostatních účastníků silničního 

provozu byla do křídel dveří zavazadlového prostoru zabudována LED světla modré barvy, aby 

při použití majáků byla zajištěna dobrá viditelnost vozidla i při otevřených dveřích (například 

při manipulaci s odchyceným zvířetem). 

Prostřední část vozu je přizpůsobena k převozu osob pod vlivem alkoholu či jiných návykových 

látek na protialkoholní záchytnou stanici. Tento prostor je oddělený jak od odchytové části, 

tak kabiny vozidla a je plně omyvatelný včetně sedaček. Automobil splňuje náročné podmínky 

a je certifikovaný pro tento účel přepravy. 

Interiér kabiny je oproti standardní výbavě doplněn o radiostanici, ovládání výstražně opticko-

akustického zařízení a o palubní kameru snímající dění před služebním vozidlem. Druhá 

kamera je umístěna v zadní části vozidla. 

http://tydenikpolicie.cz/straznici-v-ceskych-budejovicich-maji-novy-sluzebni-automobil-na-odchyt-zvirat-i-prevoz-opilcu/
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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Středa, 6. února 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď, (odkaz) 

Autor: Mgr. Štýfal David 

Strážníci dostali nové auto pro odchycenou zvěř i opilce 

6.2.2019 15:00  

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Městská policie České Budějovice začala využívat nový multifunkční 

služební automobil Volkswagen Transporter. Automobil je primárně určen pro odchyt a 

přepravu zvířat. Zároveň bude sloužit jako převozové vozidlo podnapilých osob na 

protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici.  

Strážníci během roku v Českých Budějovicích odchytí řádově stovky nejrůznějších zvířat. 

Nejčastěji se jedná o psy a kočky, ale není nouze i o kurióznější události. V zadní části 

odchytového automobilu je proto vestavěná klec pro převoz zvířat a boxy na odchytové sítě, 

tyče a další potřebný materiál. Pro věští bezpečnost strážníků i ostatních účastníků silničního 

provozu byla do křídel dveří zavazadlového prostoru zabudována LED světla modré barvy, aby 

při použití majáků byla zajištěna dobrá viditelnost vozidla i při otevřených dveřích (například 

při manipulaci s odchyceným zvířetem). 

Prostřední část vozu je přizpůsobena k převozu osob pod vlivem alkoholu či jiných návykových 

látek na protialkoholní záchytnou stanici. Tento prostor je oddělený jak od odchytové části, 

tak kabiny vozidla a je plně omyvatelný včetně sedaček. Automobil splňuje náročné podmínky 

a je certifikovaný pro tento účel přepravy. 

 

Interiér kabiny je oproti standardní výbavě doplněn o radiostanici, ovládání výstražně opticko-

akustického zařízení a o palubní kameru snímající dění před služebním vozidlem. Druhá 

kamera je umístěna v zadní části vozidla. 

 

  

https://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-dostali-nove-auto-pro-odchycenou-zver-i-opilce/
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Čtvrtek, 7. února 2019 

Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, (odkaz) 

Autor: Jana Zuziaková 

Strážníci dávali první pomoc po dvou bitkách 
7.2.2019  

 „Zraněný ležel na zemi a nereagoval na vnější podněty. Po chvilce se probudil a začal 

komunikovat. Strážníci mu poskytli první pomoc,“ popsal mluvčí městské policie David Štýfal. 

Po odvozu do nemocnice předali aktéra potyčky, 18letého mladíka, policii. 

Po 22. hodině se ještě pobili dva muži v ulici U Tří lvů. Když tam přijeli strážníci, uviděli na zemi 

ležícího muže a tři lidi, kteří se pokoušeli zastavit mu krvácení na hlavě. 

"Měšťáci mu poskytli první pomoc a počkali na záchranáře. Od 20letého muže z Pelhřimovska 

se dozvěděli, že ho napadl zraněný mladík – dal mu pěstí. Když mu to v sebeobraně vrátil, 

protivník si při pádu na zem rozbil hlavu o obrubník, proto nelenil a okamžitě volal záchranáře. 
 

Čtvrtek, 7. února 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz, (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

Rvačka, kam se podíváš. Tak by se dal popsat středeční večer v 

Budějcích  
čtvrtek, 7. února 2019, 15:47 

Českobudějovičtí strážníci měli včera večer plné ruce práce. Na Budějce se zjevně snesla 

Královna Zloba a facky lítaly jak v autobuse městské hromadné dopravy, v Nádražní ulici tak i 

v ulici U Tří Lvů. Ve dvou případech musela k potyčce přijet i záchranná služba K první potyčce 

vyjížděla hlídka strážníků kolem sedmé hodiny večer na Rudolfovskou třídu. „Při příjezdu 

hlídek k fyzickému napadání mezi dvěma muži již nedocházelo, ale k verbálním útokům ano. 

Strážníci muže vyzvali, aby zanechali svého protiprávního jednání a k podání vysvětlení. Oba 

muži shodně potvrdili, že měli mezi sebou rozepři, která přerostla k drobné strkanici. Nikdo 

ale nebyl zraněn,“ popsal tiskový mluvčí strážníků David Štýfal. Jen co vyřešili potyčku v 

autobuse, přesunuli se před osmou hodinou večerní na Nádražní, kam už musela být přivolána 

i záchranka. „Muž ležel na zemi a nereagoval na vnější podněty. Po chvilce se probudil a začal 

komunikovat. Strážníci muži poskytli první pomoc a vyčkali do příjezdu posádky RZS, která 

muže převezla do nemocnice k dalšímu ošetření. Osmnáctiletý mladík, který byl aktérem 

potyčky, se strážníky vyčkal na příjezd přivolané hlídky Policie ČR, která si událost převzala k 

dalšímu šetření,“ řekl Štýfal. Tím ale útoky neskončily. Posledním oznámením byla potyčka u 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/straznici-davali-prvni-pomoc-po-dvou-bitkach-20190207.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krimi/22733-rvacka-kam-se-podivas-tak-by-se-dal-popsat-stredecni-vecer-v-budejcich.html
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Tří Lvů. „Strážníci na místě zpozorovali ležícího muže na zemi a další tři osoby, které se snažily 

zastavit jeho krvácející zranění z oblasti hlavy. Strážníci muži poskytli první pomoc a vyčkali na 

příjezd posádky RZS. Dvacetiletý muž z Pelhřimovska hlídce uvedl, že byl zraněným mladíkem 

napaden úderem pěstí. Napadený měl úder mladíkovi v sebeobraně opětovat a ten si při pádu 

na zem rozbil hlavu o obrubník. Když viděl, co se stalo, ihned zavolal RZS,“ doplnil Štýfal.  
 

 

 

 Pátek, 8. února 2019 

Zdroj: Mladá fronta Dnes, str. 14 

Autor: khr 

Autem odvezou opilce i zvířata  
ČESKÉ BUDĚJOVICE Nový vůz slouží městské policii v Českých Budějovicích. Využije ho 

především pro odchyt a přepravu zvířat. Zároveň bude sloužit jako převozové vozidlo opilých 

osob na protialkoholní záchytnou stanici. 

"Strážníci během roku odchytí stovky nejrůznějších zvířat. Nejčastěji se jedná o psy a kočky, 

ale není nouze i o kurióznější události. V zadní části odchytového automobilu je proto 

vestavěná klec pro převoz zvířat a boxy na odchytové sítě, tyče a další potřebný materiál," 

upřesnil mluvčí budějovické městské policie David Štýfal. 

Prostřední část vozu je přizpůsobena k převozu osob pod vlivem alkoholu či jiných návykových 

látek na protialkoholní záchytnou stanici. Tento prostor je oddělený jak od odchytové části, 

tak kabiny vozidla a je plně omyvatelný včetně sedaček. Interiér kabiny je oproti standardní 

výbavě doplněný o radiostanici, ovládání výstražného zařízení a o kamery snímající dění před 

i za vozidlem. 

 

 

 

 


