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ADAMOV 

 

Vybrané události ze září a října 2020 konkrétně: 

 

*Možná předchozí dobrá zkušenost nebo jen špetka naděje vedla jednoho muže z Adamova 

k tomu, že se obrátil na strážníka s žádostí o pomoc v situaci, kdy zřejmě po cestě na vlak 

ztratil svoji peněženku s nemalou finanční hotovostí a osobními doklady. Vzhledem k tomu, 

že ztrátu zjistil až ve vlaku, nebylo tedy možné, aby sám provedl pátrání, proto po jeho 

stopách vyrazil strážník. Projevil se jako dobře vycvičený služební pes, který jde po stopě tak 

dlouho, až dohledá pachatele. Pachatel dohledaný nebyl, ale peněženka i se všemi doklady a 

hotovostí ano. Její majitel si tedy mohl oddechnout a po návratu do Adamova si ji vyzvednout 

na služebně MP Adamov.  

 

*Strážníci byli požádání o součinnost na ul. P. Jilemnického, kde se měl v bytě nacházet muž, 

kterého zřejmě již předešlý den zastihly zdravotní obtíže, upadl a sám si jen obtížně přivolal 

pomoc. Strážníci se dostavili na místo, kde navázali kontakt se zraněným mužem a dále 

vyčkali do příjezdu HZS. Bylo provedeno otevření bytu, aby se k muži mohla dostat posádka 

ZZS a poskytnout mu lékařskou pomoc.  

 

*Další pomoc poskytovali strážníci staršímu muži, kterému bohužel jeho zdravotní stav 

nedovoloval zvednout se ze země v bytě, když upadl. Sice nebyl doma sám, ale bohužel 

nebylo v silách jeho manželky mu pomoci. Strážníci muži pomohli a doporučili lékařské 

ošetření.   

 

*Z důvodu vládou přijatého krizového opatření či mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví bylo zakázáno hned několik činností, mezi ně patří např. pohyb bez ochranných 

prostředků dýchacích cest, přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, volný 

pohyb osob apod. I přes tato opatření se našly osoby, které většinou i přes upozornění některé 

zákazy vědomě porušily. Strážníci tak mimo to, že několikrát řešili výše uvedené domluvou, 

museli podezření z přestupků postoupit k projednání příslušným správním orgánům. Jednalo 

se zejména o přítomnost veřejnosti v provozovně stravovacích služeb, porušení volného 

pohybu osob a nedodržování omezení kontaktu s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. 

 

*Při pochůzkové činnosti na ul. Nádražní si strážníci všimli projíždějícího vozidlo, jehož řidič 

si evidentně nedělal moc hlavu s tím, jako rychlost ukazuje jeho tachometr. Možná si myslel, 

že na jeho vozidlo zn. BMW se zákon o provozu na pozemních komunikacích nevztahuje. 

Vlastně mu ani moc nevadilo, že na svoji „zběsilou“ jízdu (kolem zrovna stojícího autobusu 

na zastávce MHD) vidí jen napůl, jelikož takřka celá pravá strana jeho vozidla byla 

neosvětlená. Strážníci se tedy ihned vydali za vozidlem, které zastavili a řidiče vyzvali 

k předložení dokladů a podání vysvětlení. Dalo by se i pochopit, že na vozidle selže žárovka 

nebo pojistka, ale v kombinaci s rychlou jízdou a zjištěním, že vozidlo má zjevně „sjeté 

pneumatiky“ to strážníky vedlo k rozhodnutí celou věc na místě zadokumentovat a postoupit 

k projednání příslušnému správnímu orgánu, který snad řidiči svými prostředky vysvětlí, že je 

dobré dodržovat pravidla silničního provozu.  

 

*Jako rybáři vytahující z rybníků kapry a štiky se museli cítit členové JSDH Adamov, kteří po 

opadu rozvodněné řeky tahali z prostoru podjezdu pod železniční tratí „utopené“ registrační 

značky vozidel. Strážníkům se podařilo ve všech případech dohledat provozovatele a značky 

tak byly vráceny zpět na své místo – tedy na přední nárazníky vozidel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

*Za uvedené období strážníci dále řešili: 

- nález jízdního kola, které bylo předáno na MěÚ Adamov 

- pomáhali při kontaktování majitele bytu, ze kterého tekla voda  

- pomáhali muži, který ztratil klíče od bytu a snažil se neúspěšně dostat zpět násilím. 

K otevření byli přivoláni členové JSDH Adamov. 

-  řešili několik stížností na rušení nočního klidu   

- asistovali JSDH Adamov při odstranění neprůjezdnosti komunikace 

- měřili rychlost vozidel v souvislosti s novým školním rokem 

- projednali případy porušení vyhlášky města v souvislosti s venčením a pohybem psů 

    

 

Mgr. Vítězslav Červený 

                                                                                                vedoucí strážník MP Adamov 


