
 
 

iDNES.cz/Zpravodajství 

Spadlé stromy na Vysočině narušily dopravu, námraza kácela stožáry 
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Kvůli popadaným stromům a sloupům vysokého napětí byly na Vysočině uzavřeny některé silnice i 

železniční trať. Hasiči od středečního rána do pátečního dopoledne vyjížděli k více než stovce případů 

popadaných stromů. Ty nevydržely nápor masivní námrazy.  

 

 

 

 
Dalších 8 fotografií v galerii 

Při havárii spadlo poblíž Velkého Meziříčí 13 stožárů, přes něž je vedena hlavní energetická tepna pro 

celou oblast. | foto: GA Energo technik  

Od půlnoci hasiči odstraňovali stromy ze silnic na třiceti místech. Například u Šebkovic nebo  Odunce 

na Třebíčsku, na Žďársku byl zásah nutný například na silnici u Jívoví nebo Rudolce.  
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Zobrazit fotogalerii 

"Na některých místech museli hasiči odstraňovat ne jeden, ale třeba hned několik vzrostlých stromů," 

uvedla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová. Pět vzrostlých smrků například leželo přes silnici u 

obce Sviny na Žďársku. 

Bez komplikací nebyl ani provoz na železnici. O půl šesté ráno hasiči vyjížděli na trať k Sedlejovu na 

Jihlavsku, kde se nad koleje příliš nakláněl vzrostlý strom. Hasiči jej raději odstranili dřív, než by na 

trať spadl.  

"Provoz na trati mezi Třeští a Sedlejovem byl na padesát minut uzavřen, v šesté hodin ráno byla 

znovu zprovozněna," uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský.  

Po pádu hned několika stromů a sloupů vysokého napětí musela být už ve čtvrtek po půl šesté večer 

uzavřena silnice spojující Vlčatín a Horní Heřmanice na Třebíčsku.  

Ze stejného důvodu je také uzavřena silnice mezi Rudou a Velkou Bíteší na Žďársku. V Bystřici nad 

Pernštejnem zase strom spadl na zaparkované auto. Událost se obešla bez zranění.  

Podle Petra Klimeše z krajského dispečinku silničářů byly po pádu stromů a sloupů elektrického 

vedení stále uzavřeny silnice mezi Vlčatínem a Horními Heřmanicemi na Třebíčsku a mezi Rudou a 

Velkou Bíteší na Žďársku.  

Silnice mezi Vlčatínem a Horními Heřmanicemi na Třebíčsku a mezi Rudou a Velkou Bíteší na Žďársku, 

které byly v pátek dopoledne kvůli pádu stromů a sloupů vysokého napětí uzavřeny, se odpoledne 

podařilo zprůjezdnit. 
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Už ve čtvrtek zasahovali hasiči téměř šedesátkrát. Nejvíce výjezdů k padlým stromům ten den 

zaznamenali na Třebíčsku a na Žďársku. Ve Velkém Meziříčí bylo bez elektřiny kolem tří čtvrtin 

domácností města s 11 700 obyvateli, námraza poškodila elektrické vedení (více čtěte zde).  

Dodávky proudu se podařilo provizorně obnovit 

Bez proudu byly po čtvrtečním poškození elektrického vedení ještě v pátek dopoledne desítky až 

stovky odběrných míst ve dvou obcích u Velkého Meziříčí. Během hodiny energetici zajistili dodávky z 

jiných trafostanic.  

"Bez proudu je však pořád asi 200 odběrných míst v obcích Křelov a Ruda u Velkého Meziříčí. Dělníci 

pracují na opravách poškozeného vedení. Částečné výpadky přes den ale nemůžeme vyloučit. Je tam 

pořád mlha a namrzá to", řekl v pátek ráno mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha. Dodávku 

elektrického proudu do dvou stovek odběrných míst se energetikům podařilo obnovit odpoledne 

kolem 15. hodiny.  

Při havárii spadlo poblíž Velkého Meziříčí 13 stožárů, přes něž je vedena hlavní energetická tepna pro 

celou oblast. Distribuční společnost zajistila zásobování elektřinou přes vedení nižšího napětí a 

montéři připraví náhradní přenosovou trasu. 

"Jedná se o mobilní systém stavebnicově složených stožárových konstrukcí ukotvených lanovými 

kotvami. Takové náhradní vedení je schopno dočasně plnit funkce stabilního vedení a přenést 

prakticky jakoukoli standardní kapacitu napětí," vysvětil Zdeněk Židek, generální ředitel 

elektromontážní společnosti GA Energo technik.  

Naopak na Pelhřimovsku nemuseli hasiči zasahovat vůbec. Silnice jsou s opatrností sjízdné, podle 

silničářů se však místy může objevit náledí. 

Autoři: Michal Kolařík, ČTK  

Související  

Velké Meziříčí je bez proudu, námraza poškodila elektrické vedení  

Témata: sloup, stožár, Žďársko, vysoké napětí, Velká Bíteš, Rudolec, Sviny, E.ON, Správa železniční 

dopravní cesty, Jakub Ptačinský, Bystřice nad Pernštejnem, Pelhřimovsko, Třešť, Vlčatín, Vysočina, 

Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, silnice, Třebíč, Žďár nad Sázavou, železnice, Elektřina, Počasí, 

Vysočina  
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