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Vybrané události z listopadu 2014 konkrétně: 

 

*Policii kontaktovala žena se strachem o svého manžela, který odešel z domu a před 

odchodem stihl pronést slova, že se již nikdy nevrátí. Policisté informovali strážníky, kteří se 

spolu s policisty dostavili k vystrašené ženě. Podle popisu si jeden strážník vzpomněl, že 

muže před chvíli spatřil při hlídkové činnosti a proto bylo celé pátrání jednodušší. Muže se 

podařilo najít a z jeho vysvětlení bylo patrné, že se pouze potřeboval uklidnit a srovnat si 

myšlenky v hlavě, bezpečně se poté vrátil domů. Celá věc nakonec dopadla šťastně.  

 

*Hned několik oznámení od nespokojených občanů města obdržel strážník během jedné ze 

svých služeb. Občané si stěžovali na výskyt obchodníků, kteří nabízeli služby spojené 

s dodávkou elektřiny nebo plynu. Strážník obchodníky vyhledal, zjistil jejich totožnost a 

upozornil je na přestupkové jednání. Osoby však ve své činnosti pokračovaly i nadále, a proto 

je strážník kontroloval, zjišťoval svědky a po zajištění potřebných důkazů celou věc oznámil 

správnímu orgánu pro projednávání přestupků MěÚ Adamov, který z jejich jednání vyvodí 

patřičné důsledky.    

 

*Další případ zásahu strážníků začal řekněme paradoxně. Muž si sám zavolal policii z toho 

důvodu, že měl být nucen uhradit útratu v restauraci za někoho jiného. Strážník se tedy 

dostavil na místo, kde vyslechl muže, který mu tvrdil, že jeho kamarád měl zaplatit útratu a na 

to mu dal peníze. Kamarád se na místě již nenacházel a útrata uhrazená nebyla. Strážník tedy 

muže vyzval k prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Bohužel muž nebyl schopen 

hodnověrně prokázat svoji totožnost a navíc při podání vysvětlení začal být na strážníka 

vulgární, urážel ho, veřejně močil před restaurací a dále se choval tak, že narušoval veřejný 

pořádek. K jeho smůle nerespektoval ani výzvy strážníka, a proto proti němu musel použít 

donucovací prostředky hmaty a chvaty, kdy byl muž sveden na zem a byla mu přiložena 

pouta. Poté již putoval na OO PČR Blansko, kde byla nejdříve zjištěna jeho totožnost a dále 

zde zůstal do doby, než si uvědomil své chování a vystřízlivěl.  

   

*V nočních hodinách si strážníci všimnuli podivného chování muže, který se pohyboval 

kolem zastávek MHD. Strážníci muže chvíli pozorovali a zjistili, že zde vylepuje reklamní 

plakáty. Muž byl strážníky zastaven, požádán o podání vysvětlení a prokázání totožnosti. 

Tímto jednáním se dopustil přestupku proti veřejnému pořádku, jelikož ke svému účelu 

nevyužil k tomu určené plakátovací plochy města. Za uvedené jednání obdržel od strážníků 

blokovou pokutu a plakáty musel odstranit.   

 

*Při hlídkové činnosti spatřil strážník ženu, ve které poznal osobu hledanou policií z důvodu 

nástupu k výkonu trestu odnětí svobody. Strážník ženu vyzval k prokázání totožnosti, omezil 

ji na osobní svobodě a předal přivolané hlídce OO PČR Blansko. 

  

*Ke smutné události přivolala strážníky automatická textová zpráva informující o zranění 

ženy, která vypadla z okna bytového domu. Strážníci se tou dobou zrovna nacházeli u místa 

neštěstí, a proto ihned přispěchali ženě na pomoc. Na místě strážníci zajišťovali spolupráci při 

resuscitaci ženy a komunikaci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Po 

příjezdu JSDH Adamov a ZZS Blansko byla žena předána do jejich péče za použití 

automatického defibrilátoru (AED). Žena bohužel svým zraněním podlehla.   
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