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Policista zachránil muži život 
V pátek zachránil policista obvodního oddělení Telč život staršímu muži, který se pokusil o 
sebevraždu. 
V pátek 20. listopadu přijali policisté integrovaného operačního střediska před polednem na 
tísňové lince 158 oznámení od muže, který řekl, že spáchá sebevraždu. Muž uvedl také údaje 
k místu, kde se nachází, a zavěsil. Operační důstojník začal okamžitě jednat s cílem zajistit 
ohroženému muži co nejrychlejší pomoc. V dané lokalitě prováděl v tu dobu šetření policista, který 
tak mohl být u domu, kde měl muž být, velmi rychle. K bytovému domu v Teči byl proto ihned 
vyslán a na místo přijel během chvíle. Cestou integrovaného operačního střediska byla k domu 
přivolána také zdravotnická záchranná služba. 
Policista mezitím v bytovém domě vytipoval byt, ve kterém mohl ohrožený muž být. Na bouchání 
na dveře nikdo nereagoval, proto policista otevřel odemčené dveře a do bytu vstoupil. Z chodby 
uviděl dveře do jedné z místností, přes které byl přehozený napnutý kabel, jehož jeden konec byl 
omotaný kolem kliky, a skrz prosklené dveře byl vidět obrys postavy za nimi. Policista ihned doběhl 
ke dveřím a odtlačil je, aby se mohl k muži co nejrychleji dostat. Na druhé straně dveří byl 
skutečně muž, kolem krku měl omotaný kabel, na kterém visel. Muž nebyl při vědomí. Policista ho 
okamžitě nadlehčil a odmotal z kliky kabel, který poté sesmekl ze dveří. Muže položil na podlahu a 
rozvázal a odmotal mu z krku kabel. Policista začal s poskytováním první pomoci a během chvilky 
muž začal volně dýchat. Následně nabyl vědomí a začal i komunikovat. 
V současné době se muž nachází v těžké životní situaci, byl ve velmi špatném psychickém stavu. 
Nevzniklo podezření, že by byl muž pod vlivem alkoholu. Do příjezdu zdravotnické záchranné 
služby sledoval policista aktuální zdravotní stav muže a citlivě s ním komunikoval. Lékař následně 
muže vyšetřil a poté ho zdravotnická záchranná služba převezla k poskytnutí další péče do 
zdravotnického zařízení. 
Zasahující policista, který jednal naprosto profesionálně, zachránil staršímu muži život. 
Významnou roli při jeho záchraně sehrálo také velmi rychlé organizování pomoci ohroženému 
muži bezprostředně po přijetí oznámení na tísňové lince integrovaného operačního střediska. 
 
Muž se vloupal do šatní skříňky 
Policisté dopadli muže, který se v Telči v budově firmy vloupal do šatní skříňky. Ke krádeži došlo 
v polovině listopadu na ulici Třebíčská. V době kolem poledne se pachatel dostal do provozovny a 
dále vnikl do místnosti neuzamčené šatny. Po vyhnutí dvířek odcizil z uzamčené plechové skříňky 
kabelku, ve které byla uložena peněženka s finanční hotovostí, doklady, mobilní telefon a další 
věci. Pachatel prohledal také prostory administrativní budovy a z kanceláře odcizil reklamní láhev 
alkoholu. Ihned poté, co přijali policisté oznámení o vloupání, vyjela na místo hlídka. Policisté 
místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Dále provedli šetření a po pachateli začali 
pátrat. Podezřelého muže policisté na základě prověřování dopadli. Podařilo se jim zajistit i část 
odcizených věcí, které následně předají zpět majiteli. Policisté shromáždili důkazy a 
devětadvacetiletému muži z Telčska sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Jedná se o 
muže, který byl již v minulosti soudně trestán. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném 
řízení. 
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Krádež policisté objasnili 
Policisté objasnili krádež, ke které došlo v polovině července v Telči. Pachatel v odpoledních 
hodinách vnikl na oplocený pozemek zahrady domu na Nerudově ulici. Ze zděného dřevníku 
odcizil vzduchovku a dále vstoupil do odemčené verandy domu, odkud si odnesl přepravku plnou 
piv. Krádeží vznikla majiteli škoda přes čtyři tisíce korun. Na základě šetření policisté podezřelého 
muže vypátrali, jedná se o dvaadvacetiletého muže z Jihlavy. Zajistili také většinu odcizených věcí, 
které budou následně předány zpět majiteli. Policisté zahájili trestní stíhání muže, který byl obviněn 
ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Případ dále vyšetřují. 
 
Opilý muž se choval agresivně 
Policisté prověřují napadení, ke kterému došlo v neděli 29. listopadu v obci Knínice. Po třetí hodině 
v noci napadl osmadvacetiletý muž nejprve slovně zaměstnankyni restaurace. Poté ještě před 
budovou kulturního domu, kde byli v tu dobu další lidé, udeřil opakovaně pěstí do oblasti hlavy 
šestačtyřicetiletého muže. Napadený upadl a zůstal po útoku chvíli v bezvědomí. V dalším 
násilném jednání zabránili agresivnímu muži ostatní přítomní a na místo byla přivolána 
zdravotnická záchranná služba a policisté. Zraněného muže převezli zdravotníci do nemocnice v 
Jindřichově Hradci. Policisté provedli u obou mužů dechové zkoušky. Mladšímu naměřili hodnotu 
1,63 promile alkoholu a starší měl 2,05 promile alkoholu v dechu. Policisté místo činu ohledali, 
zadokumentovali a provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 
přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Případ policisté dále prověřují. 
 
Fyzické napadení skončilo vážným zraněním 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání devatenáctiletého muže z Polenska, který byl obviněn ze 
spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví. Na konci května byl mladík v Telči v 
disko klubu na ulici Masarykova. Kolem jedenácté hodiny večer došlo v podniku k drobnějšímu 
konfliktu, kterého se účastnil dvacetiletý muž. Devatenáctiletý mladík se do konfliktu vložil a o rok 
staršího muže udeřil zezadu do oblasti hlavy. Napadený muž utrpěl vážná zranění a musel být 
převezen do jihlavské nemocnice, kde byl hospitalizován. Po přijetí oznámení o napadení začali 
případ prověřovat policisté. Místo činu ohledali, zadokumentovali a zajistili stopy. Dále provedli 
šetření a výslechy osob. Mimo jiné si vyžádali také lékařské zprávy, ze kterých vyplynulo, že 
napadený muž utrpěl otřes mozku, zhmožděniny a zhoršení sluchu. Léčení zranění si vyžádalo 
přibližně dva týdny, přičemž zhoršení sluchu přetrvává do současné doby. Policisté shromáždili 
důkazy, na základě kterých poté zahájili trestní stíhání devatenáctiletého muže. Případ dále 
vyšetřují. 
 
Krádež v zábavním podniku policisté objasnili 
Policistům se podařilo objasnit krádež, ke které došlo na konci září v Telči. V sobotu 26. září byl 
dvacetiletý muž v zábavním podniku na ulici Svatoanenská. Kolem půlnoci usnul u herního 
automatu, a když se po zhruba třech hodinách probudil, zjistil, že mu někdo odcizil z peněženky, 
kterou měl v kapse kalhot, finanční hotovost, osobní doklady, dále klíče, mobilní telefon a další 
drobnosti. Krádež muž oznámil na policii a policisté začali případ prověřovat. Místo činu ohledali a 
zadokumentovali, provedli šetření a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu. Policisté případ prověřovali a na základě šetření se jim podařilo muže podezřelého 
z krádeže vypátrat, jedná se o osmnáctiletého mladíka z Jihlavska. Zajistili i část odcizených věcí, 
které následně předali zpět majiteli. Policisté shromáždili důkazy, na základě kterých následně 
mladému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Případ policisté řeší ve zkráceném 
přípravném řízení. 
 
Mladý motocyklista se při havárii těžce zranil 
Dnes došlo v obci Sedlejov k vážné dopravní nehodě, při které se těžce zranil mladý motocyklista. 
V neděli 6. prosince jel osmnáctiletý mladík na motocyklu Jawa 20 Pionýr po silnici vedoucí u 
hráze rybníka ve směru od vlakové zastávky. S motocyklem řidič vyjel mimo komunikaci na 
travnatý nezpevněný povrch, dostal smyk a následně narazil do kovového zábradlí hráze rybníka. 
Při dopravní nehodě se mladý motocyklista těžce zranil a byl transportován do brněnské 
nemocnice. Vzhledem k vážným zraněním nemohla být u řidiče motocyklu provedena dechová 
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zkouška, byl nařízen odběr krve. Policisté místo dopravní nehody ohledali, zadokumentovali a 
provedli šetření. Zjistili, že mladý řidič nevlastní řidičské oprávnění. Motocykl byl bez registrační 
značky a bez platného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Řidič dále 
na základě prvotního šetření neměl při jízdě na hlavě nasazenou ochrannou helmu. Příčinu a 
veškeré okolnosti dopravní nehody policisté šetří. 
 
Fyzické napadení mezi dvěma ženami 
Policisté šetří napadení, ke kterému došlo v Telči v sobotu 5. prosince. Po třetí hodině v noci byla 
do podniku na ulici Masarykova přivolána zdravotnická záchranná služba. Na diskotéce došlo 
k fyzickému napadení mezi dvěma mladými ženami a jedna z nich měla následně zdravotní obtíže. 
Obě ženy byly pod vlivem alkoholu. Na místo byli přivoláni také policisté. Zdravotníci mladou ženu 
převezli na vyšetření do jihlavské nemocnice. Policisté provedli u obou žen dechové zkoušky, 
jedné naměřili hodnotu 1,56 promile alkoholu a druhá měla 1,47 promile alkoholu v dechu. 
Policisté fyzické napadení dále šetří jako podezření ze spáchání přestupku proti občanskému 
soužití. 
 

 


