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 Po bouřích jsou tisíce lidí bez proudu, dva zemřeli. Úslava je na 3. 

stupni 

Bouřky a intenzivní déšť zvedly hladiny několika řek v Česku na povodňové stupně. 
Nejvážnější situace je na východě Plzeňského kraje na tocích v povodí Úslavy a 
Klabavy, kde hrozí v nadcházejících hodinách extrémní nebezpečí záplav. Kvůli bouři 
je kolem 33 tisíc domácností bez elektřiny. Bouřky si také vyžádaly život dvou lidí, 
jimž na vozidlo spadl strom. 

Kolem 05:00 platil už třetí povodňový stupeň na Úslavě v Koterově, druhý je na Klabavě 
v Hrádku a Nové Huti. Na dalších šesti místech v Plzeňském kraji hladiny řek vystoupaly 
na první povodňový stupeň. 

V Jihočeském kraji je na druhém povodňovém stupni Milevský potok, v Pardubickém 
kraji na prvním povodňovém stupni Loučná a ve Středočeském Doubrava a Botič. 

Výstraha před extrémním povodňovým ohrožením platí pro Plzeňsko, oblasti Blovice, 
Nepomuk a Rokycany a Chrudimsko v Pardubickém kraji do dnešního poledne, pak 
upozornění meteorologů zmírní na nejnižší stupeň nebezpečí na povodňovou bdělost. 
Ta platí do odvolání na většině území Česka. 

Aktuálně se velmi silné bouřky vyskytují v Moravskoslezském kraji, postupují 
Bruntálskem a Krnovskem k severu. Další silné bouřky očekávají meteorologové dnes 
odpoledne na východě Česka, výstraha před nimi platí od 14:00 do půlnoci pro celý 
Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj, uvedl ČHMÚ. 

Bez elektřiny je 33 tisíc lidí 

Kvůli silným bouřkám je nyní v Česku bez elektřiny asi 33 tisíc domácností. Distribuční 
společnost ČEZ eviduje asi 25 tisíc odběratelů bez proudu a firma EG.D kolem osmi tisíc. 
Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení. 

Nejhorší situace je na východě Čech, kde je bez proudu kolem 18 tisíc domácností. Na 
Vysočině je v důsledku čtvrtečních a nočních bouřek bez dodávek elektrické energie asi 
deset tisíc domácnostní, nejvíc na Havlíčkobrodsku. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pocasi-dest-povodne-plzensky-kraj-varovani-chmu.A210709_061358_domaci_bakl
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Aktuálně ČEZ Distribuce eviduje 47 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy 
na napětí nízkém. K ránu firma registrovala v Pardubickém kraji 16 poruch na vedení 
vysokého napětí, v Královéhradeckém kraji a na Vysočině po devíti poruchách. 

„Bez energie se na východě Čech ocitlo kolem 18 tisíc domácností, číslo ale klesá, 
protože máme v terénu maximální počty pracovníků poruchových čet, kteří na 
odstranění pracují již od nočních hodin,“ uvedla mluvčí společnosti ČEZ Šárka 
Lapáčková Beránková. Během noci se už tisíce domácností podařilo připojit. 

Bouřky si vyžádaly oběti 

Bouřky a vydatný déšť si vyžádaly také oběti. V Čížové na Písecku spadl strom na auto 
a zabil dva lidi. Podle posledních informací nehodu nepřežili muž a žena, dvě děti byly 
převezeny se zraněním do nemocnice. 

Během noci ze čtvrtku na pátek vyjížděli hasiči k celé řadě událostí, většinou právě k 
popadaným stromům nebo odčerpávali vodu. Na jihu Moravy evidovali 40 výjezdů, v 
Plzeňském kraji 130, v Královéhradeckém také kolem 130, v Praze a středních Čechách 
180 a v Pardubickém kraji vyjížděli hasiči dokonce ke 190 událostem.  

V Královehradeckém kraji museli hasiči evakuovat dva dětské tábory. Bouře je poničila 
natolik, že jejich organizátoři požádali hasiče o pomoc s evakuací dětí.  

Nejprve hasiči zasahovali v dětském táboře u obce Liberk, části Prorubky, na 
Rychnovsku a následně u Vernéřovic na Náchodsku. 

HZS Královéhradeckého kraje  

V noci musely naše jednotky evakuovat kvůli bouřce dva dětské tábory, naštěstí byly 
všechny děti v pořádku. Video zachycuje momenty z evakuace táborníků z tábora u 
Vernéřovic na Náchodsku. Bezpečné zázemí našly děti v prostorách ZŠ v Meziměstí. 
https | (1:33) 

V noci musely naše jednotky evakuovat kvůli bouřce dva dětské tábory, naštěstí byly 
všechny děti v pořádku. Video zachycuje momenty z evakuace táborníků z tábora u 
Vernéřovic na Náchodsku. Bezpečné zázemí našly děti v prostorách ZŠ v 
Meziměstí. https://t.co/weI5x2znOg 

9. července 2021 v 7:32, příspěvek archivován: 9. července 2021 v 7:54 

Z tábora u Liberku hasiči převezli do bezpečí v kulturním domě v obci Lukavice 43 lidí. 
Pět jednotek hasičů evakuovalo tábor u Vernéřovic. Nejprve hasiči museli odklidit 
popadané stromy z příjezdové cesty k táboru. Z tábora hasiči odvezli auty a pak 
evakuačním autobusem 57 dětí a 30 dospělých do provizorního zázemí v základní škole 
v Meziměstí. 

 

https://twitter.com/hzskhk
https://tv.idnes.cz/v-noci-musely-nase-jednotky-evakuovat-kvuli-bource-dva-detske-tabory-nastesti-byly-vsechny-deti-v-poradku-video-zachycuje-momenty-z-evakuace-taborniku-z-tabora-u-vernerovic-na-nachodsku-bezpecne-zazemi-nasly-deti-v-prostorach-zs-v-mezimesti-https-4vh-/tv-mimohp.aspx?idvideo=V210709_075443_webtv_kov
https://tv.idnes.cz/v-noci-musely-nase-jednotky-evakuovat-kvuli-bource-dva-detske-tabory-nastesti-byly-vsechny-deti-v-poradku-video-zachycuje-momenty-z-evakuace-taborniku-z-tabora-u-vernerovic-na-nachodsku-bezpecne-zazemi-nasly-deti-v-prostorach-zs-v-mezimesti-https-4vh-/tv-mimohp.aspx?idvideo=V210709_075443_webtv_kov
https://tv.idnes.cz/v-noci-musely-nase-jednotky-evakuovat-kvuli-bource-dva-detske-tabory-nastesti-byly-vsechny-deti-v-poradku-video-zachycuje-momenty-z-evakuace-taborniku-z-tabora-u-vernerovic-na-nachodsku-bezpecne-zazemi-nasly-deti-v-prostorach-zs-v-mezimesti-https-4vh-/tv-mimohp.aspx?idvideo=V210709_075443_webtv_kov
https://tv.idnes.cz/v-noci-musely-nase-jednotky-evakuovat-kvuli-bource-dva-detske-tabory-nastesti-byly-vsechny-deti-v-poradku-video-zachycuje-momenty-z-evakuace-taborniku-z-tabora-u-vernerovic-na-nachodsku-bezpecne-zazemi-nasly-deti-v-prostorach-zs-v-mezimesti-https-4vh-/tv-mimohp.aspx?idvideo=V210709_075443_webtv_kov
https://t.co/weI5x2znOg
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Na trati u Provodova-Šonova na Náchodsku narazil v pátek ráno nákladní vlak do 
stromu spadlého na trať. „Nehoda byla bez zranění. Strom jsme odstranili, na místě 
zasahovala profesionální jednotka z Náchoda a JSDH Nové Město nad Metují,“ řekla 
ráno mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Götzová. 

Bouřky napáchaly škody i na jihu Čech. Městská policie České Budějovice přijala v 
průběhu několika hodin 70 telefonátů. Složky integrovaného záchranného systému i 
hlídky městské policie v Českých Budějovicích zaměstnaly padající stromy či tašky ze 
střech. 

„Ve dvou případech musela být dokonce odtahovou službou přesunuta vozidla stojící 
na parkovišti, kterým hrozil pád částečně vyvráceného stromu. Jejich majitelé se však 
v té době nacházeli v zahraničí a nebyli schopni si svá vozidla sami přemístit na 
bezpečné místo,“ uvedla mluvčí budějovických strážníků Věra Školková. 
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Pátek, 9. července 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: redakce 

__________________________________________________________________________ 
  

 Jihočeši likvidují následky nočních bouřek  
 

/AKTUALIZUJEME/ Dva životy a spoustu škod si vyžádala série bouřek, které se přes 
jižní Čechy přehnaly ve čtvrtek večer a v noci na pátek. 

Spoušť po sobě nechalo řádění bouřek na jihu Čech. Vůbec nejsmutnější bilanci má 
čtvrteční nehoda na Písecku, kdy na projíždějící auto spadl strom, dva dospělé uvnitř 
zabil, dvě děti zranil. 

K nespočtu dalších událostí vyjížděli hasiči, především popadané stromy napáchaly 
spoustu potíží nejen v dopravě. 

Strážníci se nezastavili 

Centrální operační středisko Městské policie České Budějovice v průběhu několika 
hodin 70 telefonních hovorů, které souvisely s bouřkou. "V důsledku extrémních 
větrných poryvů došlo ke značným škodám na majetku. Základní složky integrovaného 
záchranného systému i hlídky českobudějovické městské policie zaměstnávaly nejen 
padající stromy, větve, tašky ze střech, létající nezabezpečené předměty, závady na 
komunikacích a inženýrských sítích, ale i uhynulá mláďata ptáků," líčí rušnou službu 
mluvčí městské policie Věra Školková. 

"Strážníci nepřetržitě poskytovali asistenci hasičům při záchranných a likvidačních 
pracích. V mnoha případech zjišťovali a okamžitě informovali majitele vozidel, na které 
padl strom, nebo kterým stále pád stromu bezprostředně hrozil. Ve dvou případech 
musela být dokonce odtahovou službou přesunuta vozidla stojící na parkovišti ve 
Větrné ulici, kterým hrozil pád částečně vyvráceného stromu. Jejich majitelé se však 
v té době nacházeli v zahraničí a nebyli schopni si svá vozidla sami přemístit na 
bezpečné místo. Další veřejná prostranství, na kterých hrozilo nebezpečí dalšího pádu 
stromů nebo jiných předmětů, strážníci zajistili proti vstupu osob pomocí technických 
prostředků a závady oznámili příslušným správním orgánům," shrnula dosavadní 
zásahy strážníků s tím, že i v příštích dnech se hlídky městské policie zaměří na kontrolu 
míst, kde může v důsledku bouře hrozit další nebezpečí. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/jihocesi-likviduji-nasledky-nocnich-bourek-20210709.html
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Nebezpečné parky 

K opatrnosti nabádá obyvatele městský rozhlas v Českých Budějovicích. "Již od nočních 
hodin probíhají práce k odstranění následků včerejší bouřky. Na území města je mnoho 
popadaných či poškozených stromů a dále hrozí jejich pád, jsou poškozeny i střechy 
objektů. Důrazně žádáme občany, aby nevcházeli do parků a dalších míst, kde hrozí 
nebezpečí pádu stromů. Nepodceňujte situaci," zní z amplionů. 

„Na odstranění napadaných větví, náletů a vývratů stromů již od brzkých ranních hodin 
pracují specializované firmy. I přes jejich operativní nasazení bude odstraňování 
následků bouří, a tím i doporučení nevstupovat na riziková místa, trvat v řádu několika 
dnů. Nejvíce postižený byl například hojně navštěvovaný park Stromovka. Jakmile 
budou polomy v parcích odstraněny a všechna postižená místa budou bezpečná pro 
veřejnost, bude možné se vrátit k běžnému návštěvnickému provozu,“ doplnil 
náměstek primátora Juraj Thoma. 

Vodní toky se drží v korytech 

Meteorologové varovali i před možností vzestupu hladin vodních toků. Až ke druhému 
povodňovému stupni vystoupala ráno voda v Milevském potoku, nyní se již situace 
pomalu vrací k normálu. Na ostatních řekách a potocích v kraji je zatím situace klidná. 

Stovky domácností jsou bez proudu 

V důsledku silných nočních bouřek eviduje společnost EG.D na svém distribučním 
území, tedy na jihu Čech, Vysočině a  v Jihomoravském kraji více než 20 poruch na 
vedení vysokého napětí a přibližně 8 000 domácností bez dodávek elektrické energie. 

 

"V jižních Čechách je bez elektřiny už jen 780 domácností, v noci to bylo bez mála 
5 000. Poruchy byly během noci po celém kraji, ale aktuálně jsou největší omezení na 
Českobudějovicku. Na opravách následků nočních bouřek intenzivně pracujeme od 
první chvíle, tisíce domácností se nám podařilo připojit už během noci. Nejčastějším 
důvodem poruch jsou pády stromů a větví do vedení a utržení izolátorů," informovala 
mluvčí společnosti E.ON Martina Slavíková. 
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Čtvrtek, 8. července 2021 

Zdroj: Českobudějovický deník (odkaz) 

Rubrika: Zprávy z regionu 

Autor: externí 

__________________________________________________________________________ 
  

 V kontejneru někdo dýchá, hlásila žena. Strážníci v něm objevili ježky 

 

Strážníci českobudějovické městské policie řešili od začátku července již 36 událostí 
v souvislosti se zvířaty. Jednalo se například o ztraceného a znovu nalezeného 
papouška, ježka v popelnici, zraněné mládě racka v přírodní rezervaci Vrbenských 
rybníků nebo opuštěné mládě káněte v městské zástavbě. 

Jen od začátku prázdnit pomohli budějovičtí strážníci už 36 zvířatům v nouzi.  

Mezi další jedince ze zvířecí říše, o které se strážníci postarali, patřili kromě psů na 
útěku i netopýři, poštolky, rorýsi, kachny, krkavci a jiné ptactvo. 

Tajemnou událost řešila hlídka městské policie ve čtvrtek 1. července krátce před 
půlnocí. Oznámení obyvatelky z ulice V. Volfa, že slyší někoho hluboce dýchat 
v kontejneru na odpad, mělo úsměvné zakončení. Strážníci totiž v kontejneru nalezli 
dva ježky, kteří zde hledali potravu a v nádobě uvízli. Strážníci je poté vypustili do volné 
přírody. Dva ježci však měli v lokalitě pravděpodobně další příbuzné. V pondělí 
5. července se totiž situace opakovala. Hlídka městské policie v jednu hodinu v noci 
vyjížděla na oznámení o podivných zvucích vycházejících z prostoru popelnic v ulici V. 
Volfa. Tentokrát se v popelnici usídlil jeden ježek, kterého strážníci též vypustili do 
volné přírody. 

Příběhem papouška Alexandra Velikého se zabývali odchytáři městské policie v úterý 
6. července. V sedm hodin večer vyjížděli na oznámení o zeleném papouškovi většího 
vzrůstu, který právě přilétl do jedné ze zahrad v Nerudově ulici. Po jeho úspěšném 
odchytu strážníci zjistili, že papoušek se nápadně podobá popisu opeřence, kterého 
začala postrádat majitelka již v předchozích dnech. (Pozn. red.: Do terénu kvůli 
papouškovi opakovaně vyjížděli také profesionální hasiči, kteří prozkoumali koruny 
stromů i za pomoci termokamery.) Podle popisu i čísla kroužku na noze papouška 
Alexandra Velikého se jejich správná domněnka potvrdila. Strážníci ho vzápětí předali 
do rukou vděčné majitelky. 

 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/v-kontejneru-nekdo-dycha-hlasila-zena-straznici-v-nem-objevili-jezky-20210708.html
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Ještě téhož dne převzali českobudějovičtí strážníci v Suchém Vrbném opuštěné mládě 
káněte, které nalezla náhodná chodkyně v ulici Tř. Čsl. Legií. Káně pak předali do rukou 
příslušného mysliveckého hospodáře. Zraněného racka u jednoho z rybníků v Českém 
Vrbném nalezl náhodný kolemjdoucí okolo jedné hodiny odpolední. Strážníkům se díky 
podrobnému popisu místa podařilo zraněné zvíře nalézt a převézt ho do rukou 
veterinářů v ZOO Hluboká nad Vltavou. 

 
Věra Školková, mluvčí městské policie 
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Pondělí 5. července - Pátek 9. července 2021 

Zdroj: Facebook Městské policie České Budějovice (odkaz) 

Rubrika: ostatní příspěvky 

Autor: Mgr. Věra Školková 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
https://www.facebook.com/mpceskebudejovice/?ref=settings
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