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Řidič měl přes jedno a půl promile alkoholu 
S více než jedním a půl promile alkoholu řídil vozidlo jednadvacetiletý muž z Telčska. V sobotu 27. června jel 
po třetí hodině v noci s vozidlem Škoda Felicia po silnici mezi Telčí a obcí Horní Myslová. Automobil 
zastavila policejní hlídka. Při kontrole policisté zjistili, že je řidič zjevně opilý. U muže provedli dechovou 
zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,53 promile alkoholu. Řidič požití alkoholu před jízdou přiznal. 
Řidičský průkaz muž při kontrole nepředložil a dopustil se tak ještě dopravního přestupku. Muže policisté 
převezli na obvodní oddělení, je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ 
policisté dále prověřují. 
 
Muž prohodil oknem dlažební kostku 
Policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody devětadvacetiletému 
muži z Telčska. Ve středu 27. května vnikl před desátou hodinou dopoledne na oplocený pozemek domu 
v Třešti. Nejprve bouchal na okna, poté dům oběhl, prohodil dlažební kostku skleněnou výplň okna a z místa 
utekl. Poté byl případ oznámen na policii a policisté ho začali prověřovat. Místo činu ohledali, 
zadokumentovali a provedli šetření. Poškozením okna vznikla škoda necelých 500 korun. Na základě šetření 
se policistům podařilo podezřelého muže vypátrat. Shromáždili důkazy a následně sdělili 
devětadvacetiletému muži podezření ze spáchání trestného činu. Případ policisté řeší ve zkráceném 
přípravném řízení. 
 
Policisté odhalili velmi profesionální pěstírnu  
Policisté dopadli muže, který si v půdních prostorách domu v obci na Telčsku zřídil velmi profesionální 
pěstírnu konopí. Konopí pěstoval za účelem získávání marihuany. Při zákroku nalezli kriminalisté v domě 
více než 350 rostlin konopí a vysoce sofistikované zařízení plně automatizované pěstírny. Policejní komisař 
zahájil trestní stíhání pětašedesátiletého muže, který byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu. 
Jedná se o cizince, který žije trvale na území jiného státu Evropské unie a v obci na Telčsku v současné 
době pobývá. Muž byl vzat do vazby. 
 
Zákrok provedli policisté v ranních hodinách v domě v obci na Telčsku, kde v současné době bydlí muž, u 
kterého kriminalisté na základě operativního šetření zjistili, že je důvodně podezřelý z páchání drogové 
trestné činnosti. Při realizaci zadrželi pětašedesátiletého cizince.   
V domě provedli kriminalisté domovní prohlídku. Zjistili, že v půdních prostorách jsou speciálně k tomuto 
účelu stavebně upravené a plně hlukově i tepelně zaizolované místnosti. V místnostech byla funkční, 
technologicky značně pokročilá, téměř plně automatizovaná sestava, takzvaná pěstírna. Jednalo se o 
sofistikované zařízení, pěstírnu, která byla schopna fungovat bez obsluhy i několik týdnů. Dále kriminalisté 
při domovní prohlídce zajistili 355 rostlin konopí v různých stádiích růstu, byly mezi nimi i takzvané řízky, 
které byly připraveny k dalšímu pěstování. Zajištěné předměty a konopí budou podrobeny odborné 
expertíze. Kriminalisté zajistili také finanční hotovost v české i cizí měně. Dále provedli ještě prohlídku jiných 
prostor, a to osobního vozidla. 
Zadrženého muže kriminalisté převezli na oddělení policie a umístili ho do policejní cely. 
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání pětašedesátiletého cizince. Muž 
byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a 
psychotropními látkami a s jedy ukončeného ve stadiu pokusu. Soud rozhodl o jeho vzetí do vazby a 
policisté obviněného muže následně eskortovali do věznice. 
Cizinec byl obviněn z toho, že si v domě zřídil pěstírnu konopí. Nejprve si muž opatřil předměty sloužící k 
urychlenému pěstování rostlin, a to zejména elektrickou ventilační soustavu s ventilátory, vzduchovými a 
pachovými filtry, automatický závlahový systém samočinně využívající odpařující se vodu, dále svítidla, 
elektrické časové spínače a předřadníky a podobně. Předměty cizinec sestavil do plně funkční technologicky 
značně pokročilé téměř plně automatizované sestavy. Poté pěstoval rostliny konopí v různých stádiích růstu, 
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z nichž chtěl získávat drogu marihuanu. Pěstírnu a rostliny muž obhospodařoval a staral se také o hlídání a 
zabezpečování objektu. Konopí muž pěstoval až do pondělního rána 22. června, kdy provedli jihlavští 
kriminalisté zákrok a drogovou trestnou činnost cizince ukončili. 
Dům, kde kriminalisté pěstírnu konopí odhalili, si muž zakoupil, dále investoval do stavebních úprav a pořídil 
si značně nákladné zařízení pěstírny, kdy vstupní investice do celého pěstebního zařízení lze odhadnout na 
částku přibližně jednoho milionu korun. Z tohoto lze usuzovat, že měl cizinec v úmyslu dopouštět se trestné 
činnosti dlouhodobě. 
Za spáchanou trestnou činnost hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody až na deset let. 
 
V domě odcizil muž deku, z chodby si odvezl jízdní kolo 
Ve středu 1. července oznámila na policii žena, že o dva dny dříve, v pondělí 29. června, přistihla v ranních 
hodinách ve svém domě v Telči neznámého mladého muže. Pachatele seniorka z domu okamžitě vykázala. 
Muž sice odešel, do domu se ale následně vrátil a žena ho nalezla ve spíži. Opět pachatele vykázala a ten 
odešel. Po dvou dnech zjistil příbuzný ženy, že je ve sklepě otevřené okno a v domě byla odcizena deka. 
Případ začali policisté prověřovat. Podezřelého muže nalezli na ulici Dlažkách, kde spal přikrytý odcizenou 
dekou. Policisté dvaadvacetiletého muže převezli na obvodní oddělení k podání vysvětlení. Odcizenou deku 
zajistili a předali ji zpět majitelce. Na základě šetření policisté dále zjistili, že mladý muž se krádeže dopustil 
v Telči na jiném místě ještě na začátku června. V neděli 7. června odcizil v odpoledních hodinách na ulici Na 
Posvátné z volně přístupné chodby domu neuzamčené pánské horské kolo a jeho majiteli tak způsobil škodu 
přibližně osm tisíc korun. Také odcizené jízdní kolo policisté zajistili a následně si ho převzal zpět jeho 
majitel. Policejní inspektor sdělil na základě shromážděných důkazů dvaadvacetiletému muži podezření ze 
spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Případ policisté řeší ve zkráceném 
přípravném řízení. 
 
Vloupání do chaty 
Policisté pátrají po pachateli, který se v katastru obce Sedlatice vloupal do rekreační chaty. V době od 
nedělního večera 21. června do začátku července vnikl do chaty, ze které odcizil travní sekačku, několik 
lahví alkoholu a starší jízdní kolo. Krádeží způsobil pachatel škodu necelých osm tisíc korun. Místo činu 
policisté ohledali a zadokumentovali, v lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro 
spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, po pachateli policisté pátrají. 
 
Pohřešovaného chlapce policisté vypátrali 
Policisté pátrali po chlapci, který odešel z místa bydliště na Pelhřimovsku pravděpodobně z důvodu obavy 
z reakce na špatný prospěch ve škole. Mladistvého hocha policisté nalezli naštěstí v pořádku v obci na 
Jihlavsku. Chtěli bychom v souvislosti s tímto případem na rodiče apelovat, aby byli ve vztahu k dětem a 
mladistvým pozornější a vždy brali v úvahu možnost, že školní prospěch může mít na děti větší psychický 
dopad, než dávají znát navenek. Školáci a studenti pak mohou ve stresové situaci jednat nepředvídatelně. 
V pátek 26. června přijali policisté ve večerních hodinách oznámení o pohřešování mladistvého chlapce. 
Jeho matka sdělila, že má o syna vážnou obavu, z domu v obci na Pelhřimovsku odešel v odpoledních 
hodinách a od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Po pohřešovaném chlapci začali policisté okamžitě 
intenzivně pátrat. Zjistili jeho popis a vytipovali místa, kde by se mohl pohybovat. Informace o pohřešování 
byla předána všem policejním hlídkám. Dále policisté na základě šetření zjistili, že pohřešovaný chlapec 
dostal na vysvědčení špatnou známku, což mohlo výrazně zhoršit jeho psychický stav. Policisté prověřili 
lokalitu místa jeho bydliště, zdravotnická zařízení, další příbuzné a kamarády chlapce a pátrali po něm také 
na dalších místech, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohl nacházet. 
V sobotu před sedmou hodinou ráno policisté pohřešovaného chlapce nalezli v Telči, kde seděl na lavičce u 
čerpací stanice. Hoch byl naštěstí v pořádku. Policisté informovali jeho rodiče, kterým chlapce následně 
předali. 
 
Za volantem seděl opilý muž 
Policisté kontrolovali v sobotu 20. června kolem půl čtvrté odpoledne v obci Krasonice řidiče automobilu 
Citroen Saxo. U šestatřicetiletého muže provedli dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,29 
promile alkoholu. Opakovaná zkouška vykázala u řidiče hodnotu 1,35 promile alkoholu v dechu. Opilému 
muži policisté zakázali další jízdu a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Muž je podezřelý ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ policisté dále prověřují.  
 
Řidička nezvládla řízení a narazila do stromu 
Policisté vyjížděli v sobotu 13. června kolem půl jedné v noci k dopravní nehodě, ke které došlo na silnici 
mezi obcemi Vanůvek a Telč. Řidička vozidla Audi jela ve směru na Telč. Po projetí zatáčky vyjela s 
automobilem mimo komunikaci a dále do příkopu, kde následně narazila čelně do stromu. Při dopravní 
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nehodě se pětadvacetiletá řidička těžce zranila a musela být letecky transportována do nemocnice v Brně. 
Dechová zkouška nemohla být u ženy z důvodu jejího zranění provedena, proto byl zajištěn odběr krve. 
Provedeným rozborem byla zjištěna hodnota 1,03 promile alkoholu v krvi řidičky. Policisté zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, případ dále 
prověřují. Na havarovaném vozidle vznikla při dopravní nehodě škoda přibližně sto tisíc korun.  
 
Opilá žena usedla za volant a havarovala 
Policisté vyjížděli v neděli 14. června kolem třetí hodiny v noci šetřit dopravní nehodu, ke které došlo na 
silnici v katastru obce Dyjice. Osmačtyřicetiletá řidička automobilu Škoda Felicia jela od Staré Říše směrem 
na Telč. Při projíždění zatáčky dostala vlivem nepřiměřené rychlosti jízdy s vozidlem smyk, který nezvládla, 
vyjela na krajnici a poté mimo komunikaci. Automobil dále pokračoval v jízdě příkopem, poté narazil do 
kamenného koryta potoka a převrátil se na střechu. Při dopravní nehodě se řidička zranila a na ošetření byla 
převezena do jihlavské nemocnice, kde byla hospitalizována. Policisté provedli u ženy dechovou zkoušku, 
při které jí naměřili hodnotu 1,09 promile alkoholu. Opakovaná zkouška u ní vykázala hodnotu 1,11 promile 
alkoholu. Policisté řidičce na místě zadrželi řidičský průkaz. Na vozidle vznikla škoda přibližně dvacet tisíc 
korun. Žena je podezřelá ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. 
 
Pachatel odcizil ze sklepů alkoholické nápoje 
Policisté pátrají po pachateli, který se v Telči vloupal do bytového domu. V době od neděle 6. června do 
sobotního večera 27. června vnikl do domu na ulici 9. května. V suterénu se vloupal do sklepa, odkud odcizil 
desetilitrový dubový soudek se slivovicí. Z dalšího sklepa odcizil několik lahví alkoholu. Krádeží vznikla 
majitelům celková škoda přes šest tisíc korun. Policisté provedli šetření, místo činu ohledali, 
zadokumentovali a zajistili stopy. Dále zahájili úkony trestního řízení pro spáchání přečinu krádeže a přečinu 
porušování domovní svobody. Po pachateli policisté pátrají. 
 
Pachatele, který poškodil zaparkovaný motocykl, policisté rychle dopadli 
Telčští policisté velmi rychle objasnili poškození motocyklu, ke kterému došlo o uplynulém víkendu v Telči. V 
sobotu 11. července oznámila po desáté hodině dopoledne mladá žena na tísňové lince 158, že jí někdo 
poškodil motocykl Honda. Na místo vyjela ihned policejní hlídka Obvodního oddělení Telč. Policisté provedli 
šetření a zjistili, že žena měla motocykl v noci z pátku na sobotu zaparkovaný na ulici Tobiáškova. Během 
noci motocykl shodil ze stojanu pachatel, který tak majiteli způsobil předběžně vyčíslenou škodu deset tisíc 
korun. Policisté místo činu ohledali, zajistili stopy a provedli šetření. Na základě důkladného a intenzivního 
prověřování se jim podařilo zjistit důležité poznatky směřující k pachateli. Následně se jim podezřelého muže 
podařilo vypátrat. Jedná se o jednadvacetiletého muže z Prahy, který přijel se svými přáteli na Telčsko na 
dovolenou. Mladý muž byl v noci v telčském zábavním podniku, kde požíval ve větší míře alkohol. Po 
odchodu z podniku procházel po ulici Tobiáškova, kde byly na parkovišti zaparkované motocykly. Muž 
nejprve kopl do jednoho, ten ale zůstal stát, druhý motocykl kopem shodil na zem. Podezřelý muž podal na 
policejním oddělení vysvětlení, je podezřelý ze spáchání přečinu poškození cizí věci a přečinu výtržnictví. 
Případ policisté dále prověřují. 
 
Pachatel poškodil balíky jetelové senáže 
Policisté pátrají po pachateli, který v katastru obce Bohuslavice poškodil balíky jetelové senáže. Oznámení 
policisté přijali v pátek 19. června ráno na tísňové lince 158. Pachatel v místech zvaných Křástov prořezal 
balící fólii u dvanácti balíků jetelové senáže. Škoda, kterou způsobil, byla předběžně vyčíslena na necelých 
pět tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, provedli v lokalitě šetření. Případ v současné době šetří jako 
přestupek proti majetku, po pachateli policisté pátrají. 
 
Nález munice 
V pondělí 6. července přijali policisté po třetí hodině odpoledne na tísňové lince 158 oznámení od muže, 
který uvedl, že nalezl v obci Kostelní Myslová podezřelé předměty. Na místo vyjela policejní hlídka situaci 
prověřit. Policisté po příjezdu zjistili, že muž nalezl při úklidu zakoupené nemovitosti různé druhy munice. 
Místo nálezu policisté zajistili proti vstupu nepovolaných osob a přivolali policejního pyrotechnika. 
Pyrotechnik předměty identifikoval jako světlici, desítky kusů zábavní pyrotechniky a pěchotní munici. 
Nalezenou munici pyrotechnik zajistil a odvezl k provedení dalšího opatření.    
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Poděkování 
 
       Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval za Policii České republiky pracovníkům Městského úřadu 
v Telči, pracovníkům Státního zámku Telč zejména pak p. Norkovi a dalším za vzornou spolupráci při 
přípravě a organizaci opatření, které probíhalo při návštěvě Telče prezidentem ČR Ing. Milošem Zemanem. 
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat i občanům Telče a okolních obcí za bezproblémové vystupování při 
samotném setkání s panem prezidentem na Náměstí Zach. z Hradce v Telči. 
 
 
 
                                                         Za Obvodní oddělení Policie ČR Telč zpracoval: 
                                                                            npor. Bc. Luboš Pavlík 


