
Varování meteorologů před silným orkánem pojmenovaným EMMA se vyplnilo bezezbytku. 
Prohnal se v sobotním dopoledni  Českem s mohutným hukotem větru, blesky a hromobitím  
s prudkým deštěm. Zatímco ráno jsem šel do služby na pátou hodinu a jen drobně pršelo a v 
bezvětří bylo příjemných 6 stupňů nad  nulou, tak to za pár hodin vyšplhalo na 10 a dokonce 
na chvíli vysvitlo zářivé slunce. Vyčistil jsem si brejle a s úsměvem jezdil s Anitrou v 
okrových barvách Student Agency na lince 5. Než jsem po jedenácté hodině dojel z Bohunic 
do města, tak se začalo prudce zatahovat a černé mraky valící se s plnými břichy nízko nad 
střechami města, nevěstily nic dobrého.  
Už před Českou se začalo blýskat a sklo mi prudce skrápěl déšť hnaný silným větrem. 
Začalo to být hustý,vůz s sebou otřásal a houpal za kvílení meluzíny za okny, kde už povětřím 
lítalo všechno možný.  
Rozsvítil jsem světla i ve voze a dojeli jsme za rachotu hromu a klouzání na kolejích na 
Moravské náměstí.   
Dole na Třídě Milady Horákové bylo peklo, ani přes stěrače jsem toho moc z vozu neviděl v 
proudech deště a poletujících odpadků, listí a na křižovatce pod Kolištěm k 28. říjnu se 
vzduchem tříštily o chodníky i vozovku utržené reklamní desky a z blízké stavby pokryté 
lešením rval silný vichr ochranné sítě a plachty, až v 11.27 hodin jedna velká modrá 
nepromokavá plachta se zavěsila přímo na moje vedení na trati.  
Zůstal jsem stát na zastávce a hned volal vysílačkou na dispečink, že je trať neprůjezdná, že 
nám bouře strhla plachtu na dráty a nemůžu dále pokračovat.  
Zrovna tou dobou,  ale řádila bouře všude po městě, strhávala stromy a vedení a tak toho měli 
plno na práci drátaři i hasiči. Lidem jsem řekl, že musí chvíli počkat, nebo jít pěšky, vydržet, 
že pojedeme až přijedou drátaři s plošinou a překážku bezpečně odstraní. 
Autobusy náhradní dopravy už zatím vyjely na další potřebné trati. 
Popojel jsem potom kousek před plachtu, abych uvolnil zastávku pro další zdržené tramvaje 
za mnou a čekali jsme na příjezd dispečerů a pohotovostního vozidla Vrchní stavby.  
Za chvíli  již přijeli s majáky jak dispečeři, tak se sirénou vozidlo vrchní stavby  z Husovické 
vozovny. 
Fota najdete nejen v galerii u tohoto článku OBRAZEM, ale také mám videoklip v blogu (i na 
Youtube), mechanici šikovně přistavili vozidlo pod vedení s uvízlou plachtou  a zručně ji 
odstranili a uvolnili mi tak volný průjezd na Štefánikovu čtvrť.  
Odjel jsem urychleně s cestujícími s 15 minutovým zpožděním, které jsem potom do Starého 
Lískovce vyrovnal. Ještě bylo malé zdržení na křižovatce na Poříčí u řeky, kde nešly po 
bouřce semafory, ale i to se v klidu potom zvládlo. 
Ve Štefáničce jsem ještě doplnil písek do pískovačů a pomalu se těšil domů ze služby. 
Doma za barákem pod silničním převisem Husova (pod Petrovem) nám nadělal vichr taky 
pěknou spoušť,  vyvrátil tam suché stromky a odhalil stráň plnou odpadků, co nám sem hážou 
chodci z vrchu a tahají po večerech feťáci,  co si tady v skrytu pod silnicí dělají občas svý 
hlučný dýchánky..  
z větrného sobotního Brna zdraví @ tramvaják Renda 
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