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Vybrané události z června a července 2018 konkrétně: 

 

 

*Strážníci byli požádáni operačním ZZS o prověření oznámení o muži v bezvědomí, který se 

nacházel za zastávkou ČD. Po příjezdu na místo bylo strážníkům ihned jasné, vzhledem 

k totožnosti muže, že jde řekněme o ,,alkoholové bezvědomí“ které jsou strážníci zvyklí 

,,léčit.“ Po chvíli se jim muže podařilo probudit a vzhledem k jeho nevhodnému chování a 

dalším okolnostem byl převezen k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Brno – 

Černovice.  

 

*Hned dvakrát za dva dny museli strážníci ,,zasahovat“ u případu, ve kterém figuroval muž, 

který zcela nekontroloval své chování a dostal se tak do konfliktu, při kterém tekla i krev. 

Strážníci v obou případech konflikt uklidnili a zraněným osobám poskytli ošetření. Oba 

případy strážníci prověřili a vyvodili z nich patřičné důsledky ve formě udělení příkazového 

bloku na pokutu nebo oznámení příslušnému správnímu orgánu.   

 

*Že je alkohol špatným rádcem se doufejme přesvědčil muž, který opakovaně, pod vlivem 

alkoholu, obtěžoval svoji přítelkyni, která s ním v tomto stavu odmítla komunikovat. Situace 

je závažnější v tom, že vychovávají společné dítě. Muž si nechal od strážníků domluvit a 

odešel domů, avšak doma ho napadlo, že by bylo snad nejvhodnějším řešením ukončit svůj 

život. Naštěstí se doma nacházela jeho matka, která zalarmovala strážníky. Po příjezdu 

strážníků na místo muž ve své snaze ublížit si pokračoval, proto byla přivolána ZZS ke 

zhodnocení jeho psychického stavu. Vůz ZZS nakonec muže odvezl k odbornému ošetření.  

 

*Všímavým občanem města Adamova byli strážníci informováni o vozidle, které mělo klíče 

ve dveřích a nebylo uzamčeno. Strážníkům se nepodařilo na místě zkontaktovat majitele, 

proto vozidlo zabezpečili a informaci o provedeném úkonu umístili na okno vozidla. 

V dalších dnech se na služebnu MP Adamov dostavil provozovatel vozidla, který si převzal 

klíče a mohl být šťastný, že si vozidlo nikdo řekněme ,,nevypůjčil.“    

 

*Zápach a přítomnost kouře zaznamenali obyvatelé bytového domu na ul. Pod Horkou, kteří 

kontaktovali strážníky a před jejich příjezdem sami duchapřítomně nalezli zdroj nepříjemného 

zápachu v bytě jejich souseda, kterému se skoro vznítila večeře. Po prověření stavu na místě 

se tomuto nedalo divit, jelikož soused pod vlivem alkoholu nemohl ani vstát, natož vařit a 

jeho přítelkyně, která se nacházela s ním v bytě, na tom byla podobně. Strážníci byt vyvětrali, 

na místo přivolali ZZS a muže z bytu ,,vynesli“ na vzduch. Žena byla schopná byt opustit 

sama bez pomoci. Po příjezdu ZZS byli muž i žena převezeni k vyšetření.  

  

 *O pomoc strážníků požádal řidič autobusu MHD přepravující muže, zjevně pod vlivem 

alkoholu, který navíc obtěžoval ostatní pasažéry. Muž na výzvy řidiče k opuštění dopravního 

prostředku nereagoval, proto ho museli vyzvat přivolaní strážníci MP Adamov. Vzhledem 

k dalším okolnostem musel být nakonec muž převezen na protialkoholní záchytnou stanici 

Brno – Černovice k vystřízlivění.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*Strach o svoji sousedku projevila žena, která se na strážníky obrátila s prosbou o pomoc. 

Žena uvedla, že její sousedku doma zřejmě fyzicky napadá její manžel, který je pod vlivem 

alkoholu. Žena v bytě pláče a volá o pomoc. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde se jim 

potvrdilo vše, co jim oznamovatelka uvedla. Žena v bytě volala o pomoc a sdělila, že nemůže 

otevřít, jelikož ji manžel nepustí ke dveřím. Muž se navíc snažil strážníkům zabránit ve 

vstupu do bytu zaházením dveří a nereagoval na výzvy k otevření. Strážníci, z obavy o život a 

zdraví ženy, byt násilím otevřeli a uvnitř provedli nezbytné úkony. Muž byl pod vlivem 

alkoholu a sdělil, že si ublíží, proto byla na místo přivolána ZZS. Žena zůstala po ošetření 

v domácím prostředí a muž odjel vozidlem ZZS k odbornému ošetření a pobytu na 

protialkoholní záchytné stanici Brno – Černovice. V dalších dnech byli strážníci nápomocni 

při řešení vzniklé situace tak, aby již nedošlo k podobnému jednání.  

 

 

Dále strážníci za uvedené období řešili: 

- napadení osob, při kterém došlo i na pokousání od psů 

- byli nápomocni paní, která se vydala do obchodu, avšak nebyla sama schopná, pro 

svůj zdravotní stav, urazit větší vzdálenost (přivolána ZZS) 

- asistovali u dopravní nehody ve směru na Útěchov, kde usměrňovali provoz 

- pátrali po pachatelce krádeže v OD Albert, kterou se jim podařilo vypátrat i 

s ukradeným zbožím, které již bylo bohužel znehodnocené ( otevřené) 
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