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Vybrané události z ledna 2014 konkrétně: 

 

*V nočních hodinách přijali strážníci oznámení o vzájemném napadání mezi hosty restaurace 

tzv. Bowlingu na Smetanově náměstí. Když se strážníci dostavili na místo, nacházelo se před 

restaurací hned několik osob, kterým bylo nutné zamezit ve vzájemném napadání a rušení 

nočního klidu. Strážníci na místě celou skupinku uklidnili, přivolali ZZS k ošetření dvou 

zraněných mužů a provedli nezbytné úkony k zajištění důkazů pro projednávání protiprávního 

jednání u správního orgánu. Při tomto byly zajištěny dechové zkoušky na zjištění přítomnosti 

alkoholu v dechu s pozitivními výsledky. Strážníkům se na místě podařilo obnovit noční klid 

a všechny účastníky konfliktu kontrolovali do doby, než se odebrali domů. V dalších dnech 

strážníci požádali dotyčné osoby o podání vysvětlení a podezření ze spáchání přestupků proti 

občanskému soužití bylo postoupeno k projednání správnímu orgánu pro projednávání 

přestupků MěÚ Adamov.      

 

*Pomoc strážníků si telefonicky vyžádala žena, jejíž manžel za ní přišel do restaurace, kde je 

zaměstnána a začal se domáhat kontaktu s jejím zaměstnavatelem. Zřejmě mu chtěl vysvětlit 

svou nespokojenost s poměry v restauraci. Jelikož byl manžel pod vlivem alkoholu a 

zaměstnavatel měl oprávněně z jeho chování obavu, uzamknul se ve své kanceláři. Dveře od 

kanceláře však nebyly pro posilněného muže žádnou překážkou a nebýt včasného zásahu 

manželky, a poté strážníků, nemuselo dojít jen ke škodě na majetku. Strážníci muže předvedli 

na OO PČR Blansko, kde zůstal do doby, než bylo možné jej propustit a projednat jeho 

protiprávní jednání. 

 

*Strážníci nestačili ještě dořešit ani výše uvedený případ a už jim byla nahlášena rvačka 

několika osob na ul. Sadová. Dokončili tedy popsaný zákrok a ihned se vydali na místo 

oznámení, kde spatřili čtyři muže. Z podání vysvětlení bylo zřejmé, že tři muži (posilněni 

alkoholem) si krátili volnou chvíli poškozováním a znečišťováním majetku města, v čemž se 

je snažil umravnit občan Adamova. Bohužel došlo k potyčce, ve které byl tento zraněn a 

strážníci mu na místo přivolali ZZS. Dále strážníci na místě zajišťovali dechové zkoušky a 

prováděli další úkony, při kterých se “výtržníci” chovali velmi vulgárně a agresivně. Jejich 

jednání vygradovalo útěkem jednoho z nich. Když se mu strážník snažil zamezit v útěku, byl 

zachycen mužem, který působil silou na výkon jeho pravomoci. Strážníka uchopil za oděv a 

snažil se jej odtlačit, při čemž ho častoval hanlivými výroky. Strážník použil proti muži 

donucovací prostředky hmaty a chvaty, svedl ho na zem a nasadil pouta. Na místo se poté 

dostavila i hlídka OO PČR Blansko, která si celou věc převzala pro podezření ze spáchání TČ 

výtržnictví a násilí proti úřední osobě.  
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