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Obvodní oddělení Telč 
  
Policisté zachránili muži život 
Telčští policisté zachránili život muži, který se chtěl oběsit. Policisté ho včas vypátrali, okamžitě 
zasáhli a poskytli mu pomoc. Muže se jim podařilo zachránit a předali ho do péče lékařů.  
V pondělí 23. října přijali policisté na tísňové lince před druhou hodinou odpoledne oznámení od 
ženy, která uvedla, že má obavu o svého známého. Žena byla v rodinném domě v obci na Telčsku, 
ve kterém muž žije, vzhledem k tomu, že se ale začal chovat nepředvídatelně, odešla k sousedům 
a přivolala policisty. Dvaatřicetiletý muž se nacházel ve špatné životní situaci a z jeho chování 
pojala mladá žena podezření, že by si mohl chtít ublížit.  
Do obce ihned po přijetí oznámení vyjela policejní hlídka obvodního oddělení Telč. Policisté 
okamžitě po příjezdu na místo do domu vstoupili a začali muže hledat. V té době se s žádostí o 
pomoc obrátila na policisty ještě blízká příbuzná muže, kterou telefonicky kontaktoval s tím, že si 
ublíží. Policisté muže nalezli v půdních prostorách domu. Muž měl kolem krku uvázaný vodící 
řemen připevněný k trámu a seskočil z vyvýšeného místa. Jeden z policistů ihned muže uchopil a 
nadlehčil ho, druhý mu z krku řemen sejmul. Na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu a 
poskytli muži nezbytnou pomoc. Muž byl při vědomí a po příjezdu ho převzali do péče zdravotníci. 
Policisté provedli u muže dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu necelé jedno promile 
alkoholu. Převezen byl do jihlavské nemocnice. 
Policisté jednali profesionálně, rychle vyhodnocovali a reagovali na všechny informace, které měli 
a postupně získávali, díky tomu se jim muže, který byl v bezprostředním ohrožení života, podařilo 
najít včas a zachránit mu život. 
 
Fyzické napadení 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání třiadvacetiletého muže z Jihlavska, který v Telči napadl a 
zranil hosta baru. Ke spáchání činu došlo v polovině června v podniku na ulici Svatoanenská. Po 
druhé hodině v noci třiadvacetiletého muže, který byl značně opilý, obsluha baru vykázala ven. Byl 
ve stavu, kdy už mu bylo odmítnuto podat další alkohol. Opilý muž se ale do baru stále vracel a 
obtěžoval obsluhu dalšími požadavky na nalití alkoholu. Po posledním návratu do podniku se 
obsluhy zastal jeden z hostů, který se tak s opilým mladým mužem dostal sám do konfliktu. Oba 
odešli na ulici před bar, kde se pětatřicetiletý muž snažil druhému zabránit v opětovném návratu do 
podniku. Na to ale opilý muž zareagoval tak, že vyskočil a kopl ho do hrudníku. Napadený muž 
upadl na zem, kde se udeřil hlavou o vozovku a na chvíli byl v bezvědomí. Opilý mladý muž se ho 
pokusil ještě kopnout, v tom mu ale zabránil další přítomný. Napadený muž utrpěl zranění, které si 
vyžádalo lékařské ošetření. Přivolaná zdravotnická záchranná služba ho odvezla do jihlavské 
nemocnice, kde byl zraněný muž hospitalizován. Policisté po přijetí oznámení o fyzickém napadení 
vyjeli na místo a provedli šetření. Případ prověřovali a shromažďovali důkazy. Policisté provedli 
výslechy osob a vyžádali si také lékařské zprávy. Napadený muž utrpěl tržné rány na hlavě a měl 
otřes mozku, jeho léčení si vyžádalo více než měsíc. Na základě shromážděných důkazů policisté 
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zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání přečinu ublížení na 
zdraví a přečinu výtržnictví. Případ policisté dále prověřují. 
 
Opilý řidič s vozidlem havaroval 
V obci Borovná havaroval řidič vozidla, u kterého policisté zjistili, že má téměř dvě promile alkoholu 
v dechu. Ve čtvrtek 26. října jel osmatřicetiletý muž s vozidlem Hyundai Atos před druhou hodinou 
odpoledne ve směru od centra obce na Telč. Při průjezdu zatáčky dostal s automobilem smyk, 
přejel do protisměru, vozidlo se přetočilo na střechu a dostalo se ze silnice, kde se převrátilo zpět 
na kola. Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění a letecky byl transportován do jihlavské 
nemocnice. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku, při které mu naměřili hodnotu 1,69 
promile alkoholu. Obdobnou hodnotu vykázala i druhá dechová zkouška. Policisté místo nehody 
ohledali, zadokumentovali a provedli šetření. Na vozidle vznikla škoda přibližně dvacet tisíc korun. 
Řidiči policisté zadrželi řidičský průkaz. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky. Případ policisté prověřují. 
 
Vloupání do garáže 
Policisté pátrají po pachateli, který se vloupal do garáže a odcizil věci v hodnotě necelých dvacet 
tisíc korun. V době od pátku 27. října do čtvrtečního dopoledne vnikl na oplocenou zahradu 
rekreačního objektu v katastru obce Sedlatice. Po vypáčení zámku vrat se pachatel dostal do 
garáže pod chatou, kterou prohledal. Odcizil motorovou sekačku, benzínové čerpadlo, kanystr s 
benzínem a další věci. Další škodu ve výši přibližně dva tisíce korun způsobil pachatel majiteli 
chaty poškozením. Místo činu policisté ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále 
zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování 
domovní svobody. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají. 
 
Krádež pohonných hmot 
Policisté pátrají po pachateli, který v Telči odcizil ze zaparkovaných vozidel pohonné hmoty. V 
době od pátečního odpoledne 3. listopadu do pondělního rána vnikl do oploceného objektu firmy 
na ulici Květinová. Z traktoru, bagru a nákladního vozidla odčerpal pachatel celkem 200 litrů 
motorové nafty a způsobil tak škodu necelých šest tisíc korun. Místo činu policisté ohledali, 
zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu krádeže. Po pachateli policisté pátrají. 
 
Vloupání do stavebního kontejneru 
Policisté pátrají po pachateli, který se v katastru obce Myslůvka vloupal do stavebního kontejneru. 
Ke krádeži došlo v době od pátečního odpoledne 10. listopadu do pondělního rána. Pachatel 
přešel přes louku ke stavebním kontejnerům, které se nacházejí u silnice ve směru na Dačice. 
Nejprve nasedl do nakladače a přeparkoval ho, protože pracovní stroj zabraňoval otevření dveří 
stavebního kontejneru. Poté se do kontejneru vloupal a odcizil z něho vibrační pěch, vibrační 
desku, motorovou pilu a elektrocentrálu. Škoda, která při krádeži vznikla, přesáhla sto tisíc korun. 
Policisté místo činu ohledali, zadokumentovali a v lokalitě provedli šetření. Dále zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu 
neoprávněného užívání cizí věci. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají. 
 
 
 


