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Vybrané události z dubna 2013 konkrétně: 

 

*V nočních hodinách kontaktoval strážníky muž, který uslyšel na ul. Nádražní ránu a spatřil 

vozidlo, které narazilo do zábradlí vedle OD Albert. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde 

spatřili řidiče vozidla, který byl zjevně pod vlivem alkoholu. Strážníci na místo přivolali 

hlídku DI PČR Blansko, vyzvali řidiče, aby zůstal na místě do jejich příjezdu a dále 

usměrňovali provoz a prováděli další nezbytné úkony.  

 

*Neobvyklou praktiku vybírání peněz od důvěřivých lidí zvolila žena, která se vydávala za 

pracovnici charitativního spolku. Jelikož se toto jednání zdálo několika lidem podezřelé, 

neváhali vše oznámit strážníkům, kteří ženu požádali o prokázání totožnosti a podání 

vysvětlení k celé věci. Žena se k protiprávnímu jednání doznala, strážníci jí odebrali 

podvodně vybranou finanční hotovost a celou věc oznámili příslušnému správnímu orgánu 

jako podezření ze spáchání přestupku proti majetku.   

 

*K napadení mezi hosty restaurace byli strážníci přivoláni na ul. Hradní, kde se nacházel 

zraněný muž. Po příjezdu na místo byla již muži poskytována první pomoc a přivolána ZZS. 

Strážníci šetřením zjistili možného pachatele, kterého požádali o prokázání totožnosti a 

provedení dechové zkoušky s pozitivním výsledkem. Na místo se dostavila i hlídka OO PČR 

Blansko, které byla celá věc předána k dalšímu opatření.    

 

*O pomoc strážníků požádala žena na ul. Mírová, jelikož měla strach ze svého syna. Syn se 

začal chovat velmi agresivně a bylo zřejmé, že se u něj projevily známky psychického 

onemocnění. Strážníci syna, který se před nimi dal na útěk, dostihli a za pomoci hmatů a 

chvatů uklidnili. Dále byla na místo přivolána ZZS a syn byl převezen k hospitalizaci na 

psychiatrickou kliniku.    

 

*Na služebnu MP Adamov se dostavil muž se strachem o svoji dceru, jež se nevrátila domů 

ze školy. Dále uvedl, že se nejedná o první případ a dcera již z domu několikrát utekla. 

Strážníci o celé věci vyrozuměli OO PČR Blansko. Zanedlouho se rozjela pátrací akce, při 

které strážníci, společně s příslušníky OO PČR Blansko a SPJ Brno, propátrali území města 

Adamova. Dcera byla nalezena živá a zdravá.  

 

*Pro pomoc s otevřením bytu kontaktoval strážníky muž, který měl strach o svoji matku 

bydlící na ul. P. Jilemnického. Matka nevycházela z bytu a bylo pravděpodobné, že se nachází 

uvnitř a potřebuje pomoc. Strážník ihned na místo přivolal HZS Blansko, JSDH Adamov a 

požádal o otevření bytu. V bytě byla nalezena matka oznamovatele. Na místo dorazila ZZS 

Blansko, ženu ošetřila a převezla k odbornému vyšetření.    

 

*O součinnost s SKPV Blansko byli strážníci požádáni na ul. Sadová, kde proběhla domovní 

prohlídka za účelem zajištění důkazů potřebných pro trestní řízení.  

 

*Dalším z případů zaměstnávající strážníky se stal muž nacházející se v obchodě na ul. 

Opletalova. To, že se zde nacházel muž, by nebylo tak divné až na to, že byl bez bot a měl 

strach z obchodu vyjít. Strážníci muže bezpečně vyvedli z obchodu, ztotožnili a dalším 

šetřením zjistili, že je pod vlivem omamné nebo psychotropní látky a trpí halucinací. K muži 

byla přivolána ZZS a po potřebném vyšetření putoval do psychiatrické léčebny. 

 



*Posledním z vybraných případů řešených strážníky MP Adamov byl agresivní manžel 

vracející se domů z restauračního zařízení. Doma muž slovně i fyzicky vyhrožoval své 

manželce. Ženě se podařilo z bytu odejít, zamknout manžela uvnitř a kontaktovat strážníky 

MP Adamov. Strážníkům už jen stačilo ,,vyzvednout“ si manžela doma, provést dechovou 

zkoušku a vzhledem k její výši ( 3,79 promile alkoholu v dechu) byla na místo přivolána ZZS. 

Lékař nařídil převoz muže k hospitalizaci pro možné podezření z otravy alkoholem. Další 

šetření již zůstalo na přivolaných příslušnících OO PČR Blansko.  
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