
Dobrý den, 
ráda bych se s Vámi podělila o zážitek s vichřicí Emma. V sobotu v půl desáté 
ráno jsem z okna pozorovala, jak se ze skladu před mým bytem zvedla plechová 
střecha o velikosti cca 50 m na 20 m a pohřbila auta. Ohlásili jsme tuto 
skutečnost na tísňovou linku. Hasiči ukotvili střechu lankem a odjeli s tím, 
že máme volat, kdyby něco. Následně přijeli i policisté a na naše dotazy, co 
máme dělat, co se bude dít apod., nám sdělili, že nic neví. Současně došlo k 
výpadku elektřiny. Před polednem jsme zjistili, že kus střechy rozbil i 
transformátor, a tak jsme se pokusili tuto záležitost ohlásit ČEZu. Marně. 
Linky byly absolutně nedostupné. Protože transformátor visel na jednom drátu a 
hrozilo, že by někoho mohl zranit, ohlásili jsme to na tísňovou linku 112. Asi 
po další půl hodině se mi podařilo na ČEZ dovolat a celou záležitost jsem 
ohlásila. Kolem páté hodiny odpoledne nám byly zprovozněny asi 3 zásuvky v 
bytě, takže jsem na prodlužovačky zapnula lednici. Pustila jsem televizi a 
čekala, že se na zpravodajském kanálu veřejnoprávní televize ČT 24 dozvím 
nějaké aktuální informace. Marně. Nic aktuálního, žádné rady, co mám dělat 
apod. Na linku společnosti ČEZ se opět nedalo dovolat, telefony tam byly 
zjevně vypnuty.  
V neděli ráno, kdy už bylo v bytě jako v hrobě (topíme přímotopy, vodu hřejeme 
v elektrickém bojleru ................. jsme tedy plně elektrifikovaná 
domácnost) jsem se na lince ČEZ dožadovala informace, v jakém výhledu by nám 
mohla být dodávka obnovena. Arogance, se kterou jsem se setkala mne však 
zaskočila. Nejprve jsem se dozvěděla, že celá obec Tursko je bez proudu, aby 
mi vzápětí bylo sděleno, že vlastně proud už máme. Opáčila jsem, že já tedy 
proud nemám. Poté jsem se dozvěděla, že žádnou poruchu ode mne hlášenu nemají. 
Operátorka se mi smála do telefonu s tím, že ona žádné aktuální informace 
nemá, žádné mi nemůže zjistit ......................... Nakonec mi přislíbila, 
že se ozve. Asi po půl hodině mi oznámila, že se nemůže dovolat technika, a že 
prostě musíme čekat. Následně telefonoval technik s tím, že do oběda bude 
dodávka obnovena. Proud jsme dostali ve čtyři hodiny odpoledne!!! 
Celou dobu nám nebyly poskytnuty žádné informace, žádná pomoc. Nikdo nám vůbec 
nic neřekl, neporadil. Mám tříleté dítě, které bylo ve vymrzlém bytě, bez 
teplého jídla a nikdo mi nedokázal říct, jak se mám zachovat.  
A potom se dozvím v médiích, že všechny složky záchranného systému fungovaly, 
jak měly. Tak toho jsem si já tedy nevšimla. Prožili jsme ohromný stres při 
pohledu na tu obrovskou masu plechu, která se chovala jako kus papíru a jejíž 
část odletěla až asi 500 m do polí, přišli jsme o část tašek na střeše, naši 
sousedé přišli o auta a nakonec jsme zjistili, že nikoho nezajímáme a musíme 
si pomoci sami.  
Ivana Kudry 
 


