
 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

7. TÝDEN 2021 

1 
 

 

 

Sobota, 20. února 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: Jitka Pospíšilová 

___________________________________________________________________________ 

Respirátorové šílenství začalo, obchody i lékárny hlásí vyprodáno 

Rozlučte se s hadry na obličeji, s pondělní půlnocí nastupuje nová doba 

respirátorová nebo nanoroušková. Tak by mohl znít laicky překlad nového 

celostátního opatření, které v pátek oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Od 

úterý 23. února bude povinné nošení respirátorů FFP2, nanoroušek či dvou 

chirurgických roušek na sobě v obchodech, nemocnicích či hromadné dopravě. 

Seznam veřejných míst má být ještě upřesněn. 

Toto vládní nařízení, které veřejnosti nadiktovalo novou módu, však vyvolalo doslova 

nákupní horečku. Lékárny, drogerie i obchody brali Jihočeši od pátku útokem. V sobotu 

už sehnal respirátor málokdo nebo se musel hodně snažit. Lékárníci i obchodníci 

shodně popisovali, že se u nich dveře netrhli a lidé brali, co šlo. 

 

 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/z-regionu/respiratorove-silenstvi-zacalo-obchody-i-lekarny-hlasi-vyprodano-20210220.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/z-regionu/respiratorove-silenstvi-zacalo-obchody-i-lekarny-hlasi-vyprodano-20210220.html


 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

7. TÝDEN 2021 

2 
 

 

 
 



 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

7. TÝDEN 2021 

3 
 

 
 

 

 
  



 
 

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÉ BUDĚJOVICE 
MONITORING TISKU  

7. TÝDEN 2021 

4 
 

 

 

Čtvrtek, 18. února 2021 

Zdroj: Budějcká drbna (odkaz) 

Rubrika: Krimi 

Autor: Elmira Talířová 

___________________________________________________________________________ 

Kvůli rozchodu chtěl mladík spáchat sebevraždu. Rozmluvili mu to 

strážníci s jeho kamarádem 

Další případ, ve kterém si chtěl mladý muž sáhnout na život kvůli nepovedenému 

vztahu, řešili jihočeští policisté na začátku tohoto týdne. Devatenáctiletý mladík z 

Českých Budějovic se svěřil svému kamarádovi, že chce spáchat sebevraždu. Mladík 

naštěstí přistoupil na schůzku, během které se podařilo mu vše rozmluvit. 

Své úmysly sdělil devatenáctiletý mladík svému kamarádovi během telefonického 

rozhovoru. Důvodem měl být rozchod s jeho partnerkou. „Po vzájemném rozhovoru se 

oba muži měli sejít na Pražském předměstí. Mezitím však muž přestal reagovat na další 

telefonáty,“ uvedla mluvčí městské policie Věra Školková. 

V tu dobu už na místo mířila městská policie, které celý případ oznámil kamarád 

zoufalého muže. Hlídky začaly ihned pátrat v místech, kde se měli oba muži sejít. 

Během několika desítek minut se ho naštěstí podařilo najít v Průběžné ulici.  

„Úmysl vzít si život mu poté s pomocí jeho přítele i přivolaných policistů 

rozmluvili. Devatenáctiletého muže si převzal do péče jeho přítel, díky němuž se podařilo 

mladého muže včas nalézt," dodala Školková. 

Během února jde o několikátý případ pokusu o sebevraždu, který policisté řešili. Na 

začátku února zasahovali u mladíka, který si chtěl vzít život v živém vysílání na sociální 

síti. I tady byl důvodem pravděpodobně rozchod s dívkou. Díky pohotové reakci 

jednoho ze sledujících, který zalarmoval policii, se však mladého muže podařilo 

zachránit. Oznamovatele včera osobně ocenil policejní ředitel. 

 

  

https://budejcka.drbna.cz/krimi/30239-kvuli-rozchodu-chtel-mladik-spachat-sebevrazdu-rozmluvili-mu-to-straznici-s-jeho-kamaradem.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30239-kvuli-rozchodu-chtel-mladik-spachat-sebevrazdu-rozmluvili-mu-to-straznici-s-jeho-kamaradem.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30090-mladik-z-budejc-chtel-spachat-sebevrazdu-v-primem-prenosu-na-socialni-siti-zivot-mu-zachranil-sledujici.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30090-mladik-z-budejc-chtel-spachat-sebevrazdu-v-primem-prenosu-na-socialni-siti-zivot-mu-zachranil-sledujici.html
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Čtvrtek, 18. února 2021 

Zdroj: Deník Právo 

Rubrika: Z regionů, strana 23 

Autor: Lucie Kándlová 

___________________________________________________________________________ 

Někteří lidé si pletou ulice se smetištěm    

Ani vysoké pokuty za zakládání černých skládek zatím neplatí na některé 

obyvatele Českých Budějovic, kteří odpad stále vyhazují, kam se jim zachce. Černé 

skládky nemizí ze sídlišť, a navíc vznikají i v samotném historickém centru města.  

Podle strážníků městské policie tady odpad vyhazují ke kontejnerům především 

podniky, které tu sídlí. "Strážníci nedávno řešili například černé skládky na 

Piaristickém náměstí, Hroznově ulici či na Lannově třídě," řekla mluvčí 

českobudějovické policie Věra Školková.  

U kontejnerů se povalují kusy starého nábytku, vyhozené ledničky či pračky i různé kusy 

kartonů. "Před několika dny viděli strážníci dva muže, kteří vynášeli z domu starý 

nábytek a odkládali ho za kontejnery v Pabláskově ulici. Od mužů se dozvěděli, že 

nábytek pochází z rekonstruovaného bytu a jeho odvoz se chystá následující den," 

uvedla Školková s tím, že ani druhý den ale vyhozené kusy nikdo neodvezl. Majiteli 

nábytku hrozí ve správním řízení až padesátitisícová pokuta.  

Černé skládky se začaly po městě ve velkém objevovat loni na jaře, kdy byli lidé kvůli 

pandemii v karanténě a většinu času věnovali uklízení. V té době byly na čas uzavřeny 

sběrné dvory a lidé tak neměli možnost vyhozené věci odvézt.  

Jenže nyní jsou sběrné dvory otevřené a černé skládky přesto nemizí, naopak stále 

přibývají. Někteří sázejí i na to, že pro policisty je velmi těžké někoho ze založení černé 

skládky obvinit. Z rozpočtu města jdou přitom na likvidaci skládek miliony korun.  

 

 

 

 

 

 

 

https://budejcka.drbna.cz/krimi/30239-kvuli-rozchodu-chtel-mladik-spachat-sebevrazdu-rozmluvili-mu-to-straznici-s-jeho-kamaradem.html
https://budejcka.drbna.cz/krimi/30239-kvuli-rozchodu-chtel-mladik-spachat-sebevrazdu-rozmluvili-mu-to-straznici-s-jeho-kamaradem.html
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Středa, 17. února 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Mladý muž si chtěl vzít život, zasáhli strážníci s pomocí jeho přítele 

 
 

 
 

  

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/policie-kriminalita-prehled-statistiky-vrazdy-lupici.A210215_594473_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/policie-kriminalita-prehled-statistiky-vrazdy-lupici.A210215_594473_budejovice-zpravy_mrl
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Úterý, 16. února 2021 

Zdroj: Mladá Fronta DNES (odkaz) 

Rubrika: Zpravodajství / České Budějovice 

Autor: Lukáš Marek Jakub Bartoš 

___________________________________________________________________________ 

Nouzový stav na jihu Čech zpomalil zloděje a lupiče, ukazují statistiky 

Policisté na jihu Čech v roce 2019 řešili přes 9 200 případů, loni to nebylo ani osm 

tisíc. Vražd kriminalisté loni řešili a vyřešili šest, včetně přípravy a pokusů. To je 

stejně jako v roce 2019. Zajímavé je, že na únor připadá hned polovina všech 

těchto nejzávažnějších událostí. 

„Registrovaná kriminalita oproti předchozímu roku poklesla o 1 282 skutků,“ 

potvrdil Jiří Matzner, jihočeský policejní mluvčí. Ten jako každoročně představil 

loňské statistiky a zajímavosti svých kolegů a kriminalistů. „Objasněnost dosáhla 

63 procent a jsme tak mezi regiony na druhém místě v republice,“ zdůraznil. Lépe 

dopadl jen Zlínský kraj. Vážné trestné činy na jihu Čech v roce 2020 

Leden – Homole u ČB: příprava vraždy vychovatelky jedním z chovanců, 

mladistvého pachatele už odsoudili 

Únor – Táborsko: muž usmrtil svoji přítelkyni – odsouzený na 17 a půl roku 

Únor – Táborsko: muž s nožem zaútočil na svoji matku s úmyslem ji usmrtit – 

stíhání zastavené pro nepříčetnost pachatele 

Únor – Nemocnice ČB: psychiatrická pacientka se pokusila zavraždit personál, 

nožem a kladivem – soud pokračuje  

Březen – J. Hradec: po hádce usmrtil muž bývalou družku – pravomocně odsouzený 

– trest 18 let  

Květen – ČB: sídliště – při hromadné rvačce pachatel pobodal tři muže – zatím 

nepravomocně odsouzený na 15 let 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/policie-kriminalita-prehled-statistiky-vrazdy-lupici.A210215_594473_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/policie-kriminalita-prehled-statistiky-vrazdy-lupici.A210215_594473_budejovice-zpravy_mrl
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Hlavní příčiny poklesu trestné činnosti jsou podle něj loňská omezující opatření, která 

znamenala třeba menší pohyb osob a omezení vstupu cizinců. Ale za lepšími čísly je i 

novelizace trestního zákoníku, která změnila hranici výše škody při kvalifikaci trestného 

činu z pěti na deset tisíc. 

Nejzávažnější jsou bezesporu vraždy, těch kriminalisté loni řešili a vyřešili šest, včetně 

jedné přípravy. To je stejně jako v roce 2019. Zajímavé je, že na únor připadá hned 

polovina všech těchto událostí. A soudy za to udělovaly vysoké tresty. Například v 

Jindřichově Hradci muž po hádce usmrtil svoji bývalou družku a odpykává si tak za to 

18 let ve vězení. 

Mnohem méně se pak činili lupiči. Policie v regionu řešila 51 případů a objasnila jich 

38. Třeba v roce 2013 jich přitom bylo hned 158. Statistika čítá i nejméně vloupání do 

bytů za poslední roky. 

Přibyly nelegální pobyty 

Naopak třeba znásilnění byl meziročně mírný nárůst ze 30 na 34, daří se pak objasnit 

více než tři čtvrtiny z nich. „U těchto skutků převažují případy, kdy se oběť a útočník 

znali. Jistá obezřetnost při navazování vztahů je tak zcela jistě na místě,“ upozornil 

mluvčí. 

Stejně tak i nadále bují drogová scéna na jihu Čech. Tady se počty případů prakticky 

nezměnily a bylo jich 283. V lednu v tomto ohledu zaznamenali policisté velký úspěch, 

když se podařilo polapit muže s přezdívkou Satan. 

Organizovanou skupinu z Prachaticka sledovali policisté ve spolupráci s celníky zhruba 

rok a půl. Nakonec obvinili tři lidi, které se podařilo zadržet při razii 13. ledna. „Hlavní 

postavou skupiny je sedmatřicetiletý muž z Vimperska přezdívaný Boss nebo také 

Satan. Bývalý zápasník zásoboval drogami nejen prachatické příhraničí, ale také celý 

Jihočeský kraj. Tak alespoň naznačují zajištěné informace,“ uvedl Matzner. 

Více než dvojnásobný nárůst pak byl u nelegálních pobytů, meziročně ze 109 na 262. 

Nárůst policisté zdůvodňují zvýšeným počtem nelegálního vstupu na území České 

republiky v rozporu s ochrannými opatřeními ministerstva zdravotnictví a porušením 

protipandemických opatření. V drtivé většině jsou to Ukrajinci (194 nelegálních 

pobytů), následují Moldavci (29), Vietnamci (9) a pak třeba Turci, Albánci či Rusové. 
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Méně bylo padělaných dokladů, a to jen tři desítky. Většinou je měli rovněž Ukrajinci či 

Moldavané, kteří se na dokladech představují jako Rumuni či Maďaři, protože to jsou 

státy Evropské unie. „Nejčastěji se takoví lidé objevují v dělnických profesích a ve 

stavebnictví,“ sdělil už dříve vedoucí oddělení jihočeské cizinecké policie Jiří Stuchlý. 

Méně práce měli loni i strážníci. „Kvůli nouzovému stavu se zvedl počet 

přestupků, které určuje krizový zákon. V celkovém součtu však došlo k poklesu. 

To se týká v podstatě všeho včetně veřejného pořádku či dopravy, kde sehrálo 

roli i zrušení modrých zón,“ popsala mluvčí českobudějovické městské policie 

Věra Školková. 

„Jediné, kde jsme zaznamenali nárůst, bylo rušení nočního klidu. Přesná čísla 

budeme vědět po dokončení výroční zprávy,“ dodala. 
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Úterý, 16. února 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zločiny a soudy 

Autor: Edwin Otta 

___________________________________________________________________________ 

Mladý muž řídil, ačkoliv by neměl sedět za volantem. Hrozí mu 

vysoká pokuta. 

Šestadvacetiletý řidič osobního vozidla v pondělí 

15. února 2021 ráno usedl za volant osobního vozidla a 

vydal se do ulic jihočeské metropole. Skutečnost, že 

nevlastní žádné oprávnění k řízení motorových vozidel, 

ho podle tiskové mluvčí městské policie Věra Školkové 

zjevně netrápila. V městské části Čtyři Dvory však 

„neřidič“ narazil na hlídku městské policie. Odhalení na 

sebe nenechalo dlouho čekat. 

"V pondělí 15. února v půl deváté ráno prováděla hlídka 

městské policie běžnou kontrolní činnost v městské části 

Čtyři Dvory. V Sokolské ulici strážníci spatřili jedoucí 

vozidlo zn. Peugeot, za jehož volantem seděl jim známý 

muž. Důvodné podezření, že dotyčný řídí bez oprávnění, se 

okamžitě rozhodli prověřit," uvedla k případu Věra 

Školková. 

Vozidlo dostihla hlídka v ulici K. Šafáře, kde muž právě zaparkoval. "Když vystoupil a 

spatřil hlídku městské policie, snažil se z místa spěšně odejít. Strážníci ho zastihli přede 

dveřmi jednoho z panelových domů. Jak se vzápětí přesvědčili, jednalo se o jim 

domnělého šestadvacetiletého muže. Ten bez zapírání přiznal, že řidičské oprávnění 

potřebné k řízení motorového vozidla vůbec nevlastní," doplnila k zásahu Věra 

Školková s tím, že další jízdu hříšníkovi zakázali přivolaní policisté. 

Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán. Za přestupek podle zákona 

o provozu na pozemních komunikacích hrozí muži pokuta od 25 do 50 tisíc korun a 

zákaz činnosti po dobu 1 až 2 let. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/budejovicti-straznici-za-volantem-osobniho-vozu-odhalili-hrisnika-20210216.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zlociny-a-soudy/budejovicti-straznici-za-volantem-osobniho-vozu-odhalili-hrisnika-20210216.html
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Pondělí, 15. února 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JčTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Budějovicko 

Autor: Věra Školková, Městská policie České Budějovice 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci v Českých Budějovicích dnes ráno za volantem načapali 

mladého neřidiče 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Šestadvacetiletý řidič osobního vozidla v pondělí ráno usedl 

za volant osobního vozidla a vydal se do ulic jihočeské metropole. Skutečnost, že 

nevlastní žádné oprávnění k řízení motorových vozidel, ho zjevně netrápila. V 

městské části Čtyři Dvory však neřidič narazil na hlídku městské policie. Odhalení 

na sebe nenechalo dlouho čekat. 

V pondělí 15. února v půl deváté ráno prováděla hlídka městské policie běžnou 

kontrolní činnost v městské části Čtyři Dvory. V Sokolské ulici strážníci spatřili jedoucí 

vozidlo zn. Peugeot, za jehož volantem seděl jim známý muž. Důvodné podezření, že 

dotyčný řídí bez oprávnění, se okamžitě rozhodli prověřit. Vozidlo dostihli v ulici K. 

Šafáře, kde muž právě zaparkoval. Když vystoupil a spatřil hlídku městské policie, snažil 

se z místa spěšně odejít. Strážníci ho zastihli přede dveřmi jednoho z panelových domů. 

Jak se vzápětí přesvědčili, jednalo se o jim domnělého šestadvacetiletého muže. Ten 

bez zapírání přiznal, že řidičské oprávnění potřebné k řízení motorového vozidla vůbec 

nevlastní. Další jízdu mu zakázali přivolaní policisté. Případem se bude dále zabývat 

příslušný správní orgán. Za přestupek podle zákona o provozu na pozemních 

komunikacích hrozí muži pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti po dobu 

jednoho až dvou let. 

  

https://www.jcted.cz/straznici-pomohli-policistum-vypatrat-pohresovaneho-chlapce/
https://www.jcted.cz/straznici-pomohli-policistum-vypatrat-pohresovaneho-chlapce/
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Pondělí, 15. února 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

Mladý muž si chtěl vzít život, zasáhli strážníci s pomocí jeho přítele 

 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/policie-kriminalita-prehled-statistiky-vrazdy-lupici.A210215_594473_budejovice-zpravy_mrl
https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/policie-kriminalita-prehled-statistiky-vrazdy-lupici.A210215_594473_budejovice-zpravy_mrl
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Čtvrtek, 11. února 2021 

Zdroj: Jihočeské týdeníky JčTEĎ.cz (odkaz) 

Rubrika: Budějovicko 

Autor: Miloš Vrátný 

___________________________________________________________________________ 

Strážníci pomohli policistům vypátrat pohřešovaného chlapce 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Strážníkům městské policie se ve středu 10. února 

odpoledne podařilo vypátrat třináctiletého chlapce hledaného policií, který se 

měl pohyboval v obchodním centru Mercury v Nádražní ulici v Českých 

Budějovicích. Strážníci ho nalezli na autobusovém nádraží. 

Jednalo se o chlapce z Vyškovska. Operační středisko městské policie přijalo krátce 

před 17. hodinou žádost policistů o spolupráci při pátrání po něm. „Chlapec měl před 

několika minutami vystoupit z autobusu u obchodního centra Mercury. O několik minut 

později se podařilo dotyčného nezletilce vypátrat. Strážníci na místě chlapce předali do 

rukou přivolaných policistů k dalšímu opatření," dodala mluvčí městské policie Věra 

Školková. 

 

https://www.jcted.cz/straznici-pomohli-policistum-vypatrat-pohresovaneho-chlapce/
https://www.jcted.cz/straznici-pomohli-policistum-vypatrat-pohresovaneho-chlapce/

