
Blesková povodeň vyděsila vesničku Jestřebí. Plavaly postele i 
auto 

2. června 2018 
Děsivé páteční odpoledne prožila část ze 130 obyvatel vesničky Jestřebí u Brtnice na Jihlavsku. Blesková 
povodeň s sebou brala dřevo, vyvrátila značky, bortila zídky a odnesla i auto. Voda z polí se prohnala více než 
deseti domy, kroupy nahromaděné na jedn

V Brtnici přívalové deště v pátek vytopily asi dvacet domů, dramatická ale byla i situace v brtnické místní části 
Jestřebí. Voda z polí vyhnala z domů hlavně lidi na dolním konci vesničky.
 
„Přívalový déšť přišel asi ve čtyři odpoledne. Zažil jsem tady povodeň už asi pětkrát, ale tahle byla od roku 1992 
určitě nejhorší,“ řekl reportérovi iDNES.cz pamětník Jan Píša. Bydlí v domě hned za hrází obecního rybníka, 
kterému místní říkají Kousalák. 
 
V jedenácti chalupách byl víc než metr vody. Stejně jako mnozí další sousedé vyčítá zemědělcům způsob 
hospodaření. „Meze nad obcí jsou rozorané, teď je nahoře zasázená kukuřice. To je chyba, po takovém poli voda 
letí. Rafli jsme se kvůli tomu před třemi roky, slibovali, že
 
I Jan Píša byl jedním z těch, kteří museli svůj dům na čas opustit. Ryska od bahna na bílé fasádě jeho stavení 
sahá asi dvacet centimetrů nad okenní parapety, voda strhla i drátěný plot a poškodila plechová vrata.
 
„Celý barák je vyplavený, postele plavaly. Vytlačil jsem pryč ještě auto, měl jsem vodu po kola,“ ukazoval na 
svoje terénní auto. „Událo se to během čtvrt hodiny, byl to hukot. Měl jsem možnost jít večer jinam, ale nakonec 
jsem zůstal, něco jsme do devíti stihli vyklidit. Vzalo mi to i mobil, starostka mi dovezla nový,“ děkuje muž za 
pomoc. 
 
Evakuace se podle předsedkyně místního osadního výboru Jany Píšové týkala lidí z asi jedenácti chalup, ve 
kterých byl více než metr vody. „Většina dotčených lidí spala u 
jsme jim nabídli,“ řekla Jana Píšová.
 

Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpr
bourka.A180602_124732_jihlava-zpravy_pp
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