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Zaslouží si naši úctu a poděkování
Prakticky každý den se stávají události, při nichž jde o lidské životy i majetek.
V tom okamžiku se dávají do pohybu složky integrovaného záchranného systému
a jedou na pomoc. Na to, jak hodnotí jejich činnost, jsme se zeptali hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Povodně, vichřice, nehody a další mimořádné
události ukazují nepostradatelnost a důležitost
všech složek integrovaného záchranného systému nejen v Ústeckém kraji. Denně se můžeme
přesvědčit o tom, jak skvěle fungují. Ve velkém
měřítku nás o tom jejich členové ujistili při povodních v roce 2013, a to jak při realizaci preventivních opatření, při samotné záchraně lidských životů a majetku občanů, tak i při likvidaci následků velké vody. Po celou dobu byli
v permanenci hasiči, policisté, strážníci, zdravotníci i vojáci, často sami u konce svých sil.
Mnohokrát jsem se osobně přesvědčil o jejich
vysokém nasazení, o profesionální úrovni řízení, o tom, jak všechno klapalo jako dobře namazaný stroj. Proto jsme si mohli dovolit předat
všechny tyhle cenné zkušenosti srbským partnerům v Pančevu, které postihly rozsáhlé povodně
letos. Jsou nám za to vděční.

Nemohu opomenout dobrovolné hasiče a jejich
přínos pro společnost. Často jsou mezi nimi i ti
profesionální, kteří své povolání berou ve volných chvílích jako koníčka. Vychovávají děti
a mládež a bývají, zejména v obcích, hybnou silou společenského života. Pro ně to neznamená
jen chodit do zaměstnání, dávají ze sebe něco
navíc, a toho bychom si měli vážit.

U vědomí uvedených skutečností Ústecký kraj
zodpovědně a rád pravidelně v rámci svého rozpočtu počítá s materiální pomocí všem složkám
IZS. Přesto, že ze zákona zřizuje a přímo řídí
pouze zdravotnickou záchranou službu, přispívá také na vybavení Policie ČR, hasičů i vojáků. V rámci skvělé a rozumné spolupráce si sami určí, co potřebují nejvíce, a my vždycky najdeme řešení tak, aby nakoupené věci přinesly
užitek nejenom jim, ale celé společnosti. Letos Ústecký kraj do obnovy vybavení a potřebných pomůcek složkám integrovaného záchranného systému věnoval celkem 14,5 milionů korun a pro příští rok se tato částka ještě navýší.
Pravidelně se také snažíme morálně ocenit úsilí
všech, kteří krom běžné služby neváhají napřít
všechny svoje síly k záchraně lidských životů,
ať občanů Ústeckého kraje nebo svých kolegů.
Vloni jsem předal na hradě v Litoměřicích společně s prezidentem republiky Milošem Zemanem čestná uznání a pamětní medaile za zásluhy
při povodních, letos se slavnostní shromáždění
s udělením ocenění členům složek IZS uskuteční 14. října na z˝ámku v Děčíně. Zaslouží si naši úctu a poděkování.
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje
1. Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (dále jen "bezpečnostní rada
kraje") je zřízena v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č.
240/2000 Sb., o krizovém řízení,
ve znění pozdějších předpisů, jako poradní orgán hejtmana pro
přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje Ústeckého kraje.
2. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman Ústeckého kraje.
3. Funkční období členů bezpečnostní rady kraje je shodné s funkčním obdobím krajské samosprávy.
Členství v bezpečnostní radě kraje končí také ukončením výkonu
funkce, pracovního nebo služebního poměru člena bezpečnostní
rady kraje.

jméno a příjmení, funkce v BR

funkce

Oldřich BUBENÍČEK, předseda

hejtman Ústeckého kraje

RSDr. Stanislav RYBÁK, zástupce předsedy 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Jiří ČERMÁK, tajemník

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kancelář hejtmana

Mgr. Martin KLIKA, člen

člen RÚK pro oblast bezpečnosti a sociálních věcí

Ing. Milan ZEMANÍK, člen

ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ing. Petr SEVERA, člen

Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí odboru zdravotnictví

plk. Ing. Roman VYSKOČIL, člen

ředitel Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

plk. Mgr. Tomáš LANDSFELD, člen

ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

plk. gšt. Ing. Rostislav DOMORÁK, člen

ředitel Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem

MUDr. Ilja DEYL, člen

ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

Ing. Luboš TROJNA, stálý host

Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí odboru kancelář hejtmana

4. Bezpečnostní radu kraje svolává
předseda bezpečnostní rady kraje podle plánu práce na kalen-

dářní rok, a to nejméně dvakrát
ročně nebo v případě naléhavé
potřeby mimořádně na základě
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svého rozhodnutí nebo žádosti
člena bezpečnostní rady kraje.
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Potřebujeme akceschopnou techniku
Plukovník Roman Vyskočil velí „modré armádě“, Hasičskému
záchrannému sboru Ústeckého
kraje. „Mám vždy dobrý pocit
z dobře odvedené práce jednotek
požární ochrany a společné součinnosti složek integrovaného záchranného systému při zdolávání
mimořádných událostí,“ říká.
• Hasičský záchranný sbor má v integrovaném záchranném systému
důležitou úlohu. Je jeho páteří.
Jsou tři základní složky IZS: hasičský záchranný sbor a jednotky požární
ochrany zařazené do plošného pokrytí
kraje jednotkami požární ochrany, Policie ČR a zdravotnická záchranná služba. K hasičskému záchrannému sboru
patří i jednotky dobrovolných hasičů.
• Kdo bývá koordinátorem?
U mimořádné události záleží, které
činnosti převládají. Pokud jde o hromadné neštěstí, kde je velké množství
zraněných, organizátorem je zdravotnická záchranná služba. Pokud jde
o pátrací akce, vyhledávání, pak Policie ČR. A hasičský záchranný sbor
je koordinátorem např. při mimořádných událostech jako jsou povodně,
větrné smrště, zabezpečení první pomoci na komunikacích, řízení zásahu
u požárů velkého rozsahu, tj. kde zasahují všechny složky IZS.
• Poslední mimořádnou událostí byly povodně v červnu 2013?
Potkáváme se u každé vážnější dopravní nehody, u každé mimořádné události, kde je zapotřebí řešit jak
činnosti hasičského záchranného sboru, tak činnosti policie nebo zdravotnické záchranné služby. Například
usměrňování a řízení dopravy, ostraha místa mimořádné události. Pokud
dochází ke zranění, pak je třeba spolupráce zdravotnické záchranné služby. Většina zásahů je provázaná.
• Při zásazích musí být vše sehrané,
často jde o lidské životy.
Pokud spolu základní složky komunikují, spolupracují, navzájem si vyměňují informace, vzdělávají se ve svých
činnostech, na místě události nic nedrhne, nevázne. Člověk má dobrý pocit
z toho, že to funguje. Všechny tři složky jsou tady pro občany, kteří se dostali
do nějaké tíživé situace, do nouze. Čím
je součinnost lepší, čím je na vyšší profesionální úrovni, tím je pomoc občanům rychlejší, koordinovanější. Integrovaný záchranný systém se od svého vzniku v roce 1993 postupně budoval a nastavoval. Ne vždy to bylo úplně
ideální, ale postupným vývojem a vzájemnou komunikací dnes spolupráce
funguje na velmi dobré úrovni.
• K tomu, aby vše fungovalo, je nutná funkční technika. Máte ji?

plk. Ing. Roman Vyskočil
Profesní dráhu hasiče zahájil v roce 1993 u teplického sboru. V letech 2001
– 2003 působil jako vedoucí operačního střediska HZS ÚK, územní odbor
Teplice, kde poté vykonával funkci náměstka ředitele Územního odboru pro
Integrovaný záchranný systém. Velitelem požární stanice Teplice se stal v roce 2005. Po třech letech zastával funkci ředitele odboru prevence a krizového řízení. Od roku 2009 byl náměstkem krajského ředitele pro IZS a operační řízení v Ústeckém kraji. Ředitelem HZS ÚK se stal v roce 2010.
Potýkáme se s financemi. Řešíme problém obměny techniky a její udržitelnosti, aby byla akceschopná. A nákup
techniky? Například v Litvínově máme
třicet let starý žebřík a ještě slouží. Nový stojí čtrnáct milionů. Pro představu
cisterna stojí kolem šesti milionů. Používáme speciální techniku a vybavení, které stojí velké peníze. Jsou evropské dotace, evropské fondy, ze kterých
dostáváme novou techniku, ale obměna není tak rychlá, jak bychom potřebovali. Technika není na takové úrovni, na jaké bychom si ji přáli mít. Aby
víc jezdila, než stála v garážích v nepojízdném stavu, nebo v servisech.
Loni při červnových povodních jsme
využívali zapůjčené vozidlo, kterým
jsme rozváželi humanitární pomoc
ze skladu humanitární pomoci v České Kamenici do postižených oblastí. Sklad humanitární pomoci v České Kamenici je společným skladem
hasičského záchranného sboru a krajského úřadu. V létě po povodních
jsme požádali krajský úřad o zakoupení tohoto vozidla pro účely zajišťování dodávek humanitární pomoci, a na podzim jsme vozidlo dostali darem.
• Jste tu pro občany, nutná je ale
i jejich spolupráce.
Nejenom občanů, ale i obcí, měst, krajského úřadu, včetně právnických osob,
podnikajících fyzických osob nebo
spolků, dřívější „občanská sdružení“,
a podobně. Jde zase o provázanost norem, předpisů, o spolupráci ostatních

složek, aby mohlo všechno fungovat.
Při mimořádných událostech, jako jsou
povodně, zasedá krizový štáb kraje, krizové štáby obcí. Bez vzájemné komunikace, nastavování funkčních parametrů a mantinelů, kdo za co zodpovídá,
kdo co spravuje, by to jinak nešlo.
• Stává se, že lidé, kterým jste pomohli v nouzi, přijdou poděkovat?
Poděkují za záchranu zdraví, života,
majetku. Kluky to vždy potěší, zahřeje u srdíčka. Jsou to lidé, kteří chtějí pomáhat. Mají radost, že pomohli zachránit život. Pokud někoho vyprošťovali,
pak i zjišťují, zda dotyčný přežil a jak
se mu daří.
• Vedle zásahů má hasičský záchranný sbor v náplni práce
i prevenci.
Hasičský záchranný sbor má ve vínku
i prevenci, preventivně výchovnou činnost, ochranu obyvatelstva, krizové řízení a z hlediska státní správy navenek

státní požární dozor, jako je např. vydávání stanovisek k projektovým dokumentacím apod. Když někdo chce
postavit dům, továrnu, nebo změnit
nějaký provoz, má projektovou dokumentaci a musí mít i požární posouzení daného objektu. Hasiči se vyjadřují,
zda objekt splňuje všechny parametry,
které má splňovat, zda je z požárního
hlediska bezpečný. Zda všechny prvky, které tam jsou, by v případě vzniku
požáru nezapříčinily jeho rychlejší šíření, zdali zabezpečí včasný a bezpečný únik osob. Na tom pracuje prevence
a požární dozor. Po dokončení stavby
kontrolujeme, zda provozovatel dodržuje všechny normy a předpisy v rámci stavebního řízení a nedělá z objektu
nebezpečnou past pro lidi.
• Říkal jste, že k hasičskému záchrannému sboru patří i dobrovolní
hasiči. Jaká je s nimi spolupráce?
V jednotlivých územních odborech
je na velice dobré úrovni. Provádí se
jednak školení a výcvik členů dobrovolných hasičů, jednak taktická cvičení. Součinnost je daleko více vidět při mimořádných událostech, požárech, povodních. Tam bývá každá
ruka dobrá. Bez dobrovolných hasičů bychom se neobešli.
• Začátkem listopadu pořádáte Přebor ČR ve volejbalu družstev hasičských záchranných sborů. V hale pedagogické fakulty si
zasportuje na 130 hasičů. Musí mít
fyzičku. Jak si ji udržují?
Mají povinnou fyzickou přípravu. Příslušníci v přímém výkonu, to znamená
ve směně, mají dvě hodiny fyzické přípravy v každé směně a ostatní příslušníci dvě hodiny v týdnu. Všichni příslušníci, kteří jsou v uniformě, mají povinnou fyzickou přípravu, aby si udrželi svoji fyzickou kondici. Jednou ročně
je přezkušujeme. Když neobstojí, dostanou opravný termín, a pokud neobstojí ani pak, postavíme je mimo službu.
Už se to stalo. Nebo jdou do zálohy, kde
mají možnost natrénovat a pak požádají
o přezkoušení. Pokud splní, mají možnost nastoupit, v opačném případě s nimi můžeme rozvázat služební poměr.

HZS Ústeckého kraje spolupracuje se svými německými kolegy.
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Automobilový žebřík AZ 39 M1S

Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 - S2Z

Automobilový žebřík, který má záchrannou výšku 39 m a slouží především
k zásahům při požárech výškových staveb, je zařazen do technického vybavení Požární stanice Teplice.

Je určena pro přepravu čtyřčlenného požárního družstva a hasebních prostředků pro požární zásah vodou nebo pěnou. Nádrž na vodu pojme 3 200
litrů, nádrž na pěnidlo 400 litrů. Výkon čerpadla: 2 400 litrů za minutu. Automobil je určen pro požáry, kde je potřeba větší množství vody. Umístěn
je v Požární stanici Ústí nad Labem.

Automobilový žebřík AZ 52 S1R
Automobilový žebřík, který má záchrannou výšku 52 m a slouží především
k zásahům při požárech výškových staveb, je zařazen do technického vybavení Požární stanice Ústí nad Labem.

Cisternová automobilová stříkačka CAS 30 S3R –S3Z
Je určena pro přepravu čtyřčlenného požárního družstva (1+3) a hasebních
prostředků pro požární zásah vodou nebo pěnou. Nádrž na vodu pojme 9 tisíc litrů, nádrž na pěnidlo 540 litrů. Výkon čerpadla: 3 tisíce litrů za minutu.
Automobil je předurčen pro lesní požáry, pro požáry, kde je potřeba velké
množství vody a v terénu. Umístěn je v Požární stanici Ústí nad Labem.
typ techniky
hlavní cisternové automobilové stříkačky
speciální cisternové automobilové stříkačky
automobilové žebříky do 30m
automobilové žebříky nad 30m
automobilové plošiny do 30m
automobilové jeřáby
nosiče kontejnerů
plynové hasící automobily nebo zařízení na hašení CO2
protiplynové hasící automobily nebo kontejnery

počet
30
24
4
6
6
2
4
5
5

Technický automobil chemický TACH - L1Z
Je vybaven moderní detekční technikou k zjišťování přítomnosti toxických
a radioaktivních látek. Umístěn je v Požární stanici v Ústí nad Labem a zasahuje podle potřeby v celém kraji.

HZS Ústeckého kraje – počty příslušníků a zaměstnanců

• Personální zajištění HZS Ústeckého kraje celkem:
768 příslušníků a zaměstnanců
• Počty příslušníků /výjezdových/ aktuální stav celkem: 557 příslušníků
• Počty příslušníků /denní služba/ aktuální stav celkem: 163 příslušníků
• Počty zaměstnanců aktuální stav celkem: 40 zaměstnanců
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Nedostatek záchranářů lékařů. Chronický problém
Zdravotničtí záchranáři jsou
první, kteří se potkávají s pacientem, jenž se nachází v bezprostředním ohrožení života,
nebo ve stavu zásadně ovlivňující jeho zdraví.
„Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, p. o. (ZZS ÚK) má
jasně definované úkoly a povinnosti, které se snaží naplnit tak, aby poskytovala zdravotní péči na potřebné úrovni a odbornosti. I proto máme výukové centrum ZZS ÚK, kde
se zdravotní pracovníci záchranné
služby celoživotně vzdělávají,“ říká
ředitel ZZS ÚK Ilja Deyl.
• V dnes už kultovním seriálu
Sanitka se potýkali s nedostatkem lékařů. Jak je na tom ZZS
ÚK personálně?
Celorepublikově jde o chronický
letitý problém. Máme absolutní nedostatek lékařů a přes veškeré snažení a aktivity je příchod pracovníků na zdravotnickou lékařskou
službu velmi mizivý. Počet lékařů
je v přednemocniční péči limitující. Do toho letos vstoupila v platnost novelizace zákoníku práce,
která ukončila výjimku přesčasových hodin ve zdravotnictví. To
nám velmi komplikuje situaci, protože k nárůstu lékařů v ZZS ÚK nedošlo a vzhledem k počtu možných
odsloužených přesčasových hodin
se nedostatek lékařů zvýraznil.
• Proč je pro lékaře práce u ZZS
ÚK neatraktivní?
Je to péče poskytovaná v první linii, v terénu, nemáme za sebou nemocniční komfort, kdy se lékař oblékne do bílého. Musíme zasahovat
za jakýchkoli klimatických podmínek, v jakémkoli sociálním prostředí, které se neustále zhoršuje.
Enormně nám narůstá stěžovatelská agenda. Neříkám, že není vždy
neoprávněná. Ale lidé velmi často posuzují práci ZZS podle svých
představ, které jsou vygenerované sledováním seriálů, jako je Chicago Hope. Praxe je poněkud jiná.

Výjezdová stanoviště
Letecká záchranná služba
• Ústí nad Labem • Děčín
• Česká Kamenice • Rumburk
• Velký Šenov • Litoměřice + Úštěk
(organizačně společná) • Lovosice
• Roudnice n. L. • Teplice • Bílina
• Most • Litvínov + Klíny (organizačně společná) • Louny • Žatec
• Podbořany • Chomutov • Jirkov
• Kadaň • Vejprty

• Kolik lékařů chybí do plného
počtu?
V hlavním pracovním poměru máme 50 kmenových lékařů, z toho
je jedna třetina lékařek. Abychom
mohli naplnit zákoník práce, minimalizovat přesčasové hodiny
a přejít na plnohodnotný směnný
provoz, potřebovali bychom dalších zhruba 55 lékařů. Kmenové
lékaře doplňujeme externisty, kteří mají dohodu o pracovní činnosti, rozsah odpracovaných hodin nesmí přesáhnout polovinu úvazku.
Pokud se ale takový lékař rozhodne, že skončí, výpovědní lhůta je
patnáctidenní. Kde seženete lékaře za 15 dní? Výpadek jakéhokoli
lékaře na 19 výjezdových základnách v praxi znamená bezprostřední ohrožení ve smyslu neporušení
právních norem.
• V jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému
zaznívá stesk po financích. Jak je
to u ZZS ÚK?
Ze strany úhrad od pojišťoven je
zdravotnická záchranná služba
podfinancovaná. Máme tři zdroje financování. Asi třetinu provozních nákladů nám hradí zdravotní

Stížnosti mnohdy podporují médii popisované kauzy, aniž by byly
řádně došetřené a ověřené, například že sanitka přijela pozdě.
• Jaké jsou příčiny nedostatku
lékařů u záchranky?
Nedostatek záchranářů lékařů má
řadu příčin. Není to jenom otázka pro mnohé neatraktivního oboru, který nese různá forenzní nebezpečí. Problém je, že když lékař
vykonává tuto práci dvacet, třicet
a více let, může ztratit zdravotní způsobilost. Aby toto povolání
mohl vykonávat, musí mít odbornou a zdravotní způsobilost, musí být bezúhonný. Když zdravotní způsobilost ztratí, co najednou
může dělat? Ale to se týká i nelékařských profesí. Dalším aspektem, který může rozhodovat při
volbě tohoto povolání, jsou sociální jistoty. Nejmenší problémy
máme se středním zdravotnickým
personálem, protože školy produkují záchranáře. Ale za rok to
může být jinak, záleží na nabídce a poptávce trhu práce. Výrazný problém máme s řidiči, kteří si
musí doplnit vzdělání, aby vůbec
mohli řídit vůz záchranné služby.

Vedoucí dopravy a spojů ZZS ÚK Martin Repko
ZZS disponuje 75 zásahovými sanitkami na jednotlivých
výjezdových stanovištích, z toho tvoří 10 vozidel zálohu pro
mimořádné události, umístěné
jsou v garážích V Důlcích.
ZZS provozuje 44 výjezdových skupin, to znamená, že 44 vozů z 75 je
denně v provozu. Průběžně obnovujeme všechna technická zařízení,
která máme k dispozici. Od vozidel
přes zdravotnické přístroje, defibrilátory, transportní ventilátory až po
jakýkoli technický jiný celek. Akutně je potřeba obnovit poměrnou část

dle technického zastarání přístrojů. Všechny zásahové sanitky máme vybavené automobilovými navigacemi GPS. Některé vozy jsme měli vybavené, do většiny jsme navigace koupili z více než půlmilionového
daru od Severní energetické, a. s.
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pojišťovny za vykázané zdravotní
výkony. Dvě třetiny jdou z příspěvku zřizovatele, Ústeckého kraje, na
provoz. Třetí financování je financování Letecké záchranné služby,
jejího technického provozu – vrtulníku. Ve spolupráci se zřizovatelem
se nám podařilo nastavit určitý systém obměny nejen mobilních prostředků, sanitních vozů, ale i zdravotnických přístrojů. Doufám, že
i nadále bude možná obměna určitého počtu sanitních vozů podle jejich stáří a průjezdnosti. Tento systém máme léta zavedený a je
ku prospěchu zabezpečení činnosti
záchranné služby.
• Před deseti lety se začaly slučovat záchranné služby v kraji do
příspěvkové organizace. Jaká je
vaše vize na příštích deset let?
Co se týká zřizovatele, v příštích deseti letech se moc nezmění, možná se
změní právní forma ZZS. Deklaruje
se, že forma příspěvkové organizace
už je přežitá. Rozhodně by ZZS neměla jít cestou privátního subjektu.
Zdravotnické operační středisko je
srdcem Zdravotnické záchranné
služby ÚK, říká jeho vedoucí Pavel
Šebesta:
Zdravotnické operační středisko
(ZOS) je kontaktní místo pro lidi nacházející se v jakékoli tísni týkající se zdravotního stavu. Tento citát
MUDr. Ondřeje Fraňka, vedoucího
ZOS hlavního města Prahy, definuje
činnost operačního střediska vůči široké veřejnosti.
Na 24hodinovém provozu se podílí během dne 7 operátorů, z toho 5
přijímá pouze hovory a 2 se zabývají operačním řízením. Řídí posádky,
komunikují s nimi radiostanicemi,
ohlašují v nemocnicích. Přes noc je
operátorů jen 5, z toho se 2 zabývají
operačním řízením a 3 přijímají hovory. O víkendech je na denní službě o jednoho pracovníka méně.
Během 24 hodin vyjedou sanitní
vozy 250 až 350krát. Počet výjezdů má celorepublikově vzestupný
trend. Každoročně dojde k desetiprocentnímu nárůstu. V roce 2011
jsme měli 67 400 výjezdů, předloni
69 475 a loni 75 545 výjezdů. V rámci Integrovaného záchranného systému je Zdravotnická záchranná
služba složka s největším počtem
výjezdů, 250 až 350 za den.
Letos jsme vybavili operační středisko novou technikou za více než 35
milionů korun. Techniku jsme spolufinancovali z Integračního operačního programu ze zdrojů Evropské unie.
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Do kraje přijde 160 nových policistů
„Na povodních se to ukázalo, že všichni táhli za jeden provaz,“ konstatuje Tomáš Landsfeld, ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, které je jednou ze tří složek Integrovaného záchranného systému.
• Velmi rychlé vyřešení vraždy devítileté dívky z Klášterce nad Ohří. To je případ z poslední doby, který jistě zvýšil prestiž policie.
Určitě. Za odvedenou práci jsem osobně poděkoval policistům v Klášterci i detektivům
z krajského oddělení vražd. Rychlost dokazuje nejenom občanům v Klášterci, ale obecně,
že svoji práci umějí dobře. V souvislosti s tímto případem stojí za to mluvit o dvou věcech.
Jednak o perfektní reakci policistů na pohřešování holčičky v okamžiku, kdy zjistili, že se
ztratila. Díky tomu, že ji nalezli velmi rychle, bohužel mrtvou, mohli usvědčit podezřelou
osobu. A jednak je třeba zmínit pečlivost při
zajištění místa činu. Podezřelému pak nezbylo nic jiného, než se přiznat. Právě díky perfektní práci a nebývalé pomoci a podpoře místních obyvatel.
• Policisté v Ústeckém kraji to asi opravdu
nemají jednoduché. Na webových stránkách
se uvádí, že „v porovnání objemu přidělených prostředků a objemu odvedené práce
jsme v situaci, kdy průměrný ústecký policista odvádí o 50 procent více práce než průměrný český policista“.
Situace se zlepšila. Při zvyšování stavu na Ústecký kraj vyšlo 160 nových policistů. Po Moravskoslezském kraji jsme druhým nejvíce dotovaným krajem. Policistům to přinese úlevu
i z hlediska zatížení, které je dlouhodobé a odvíjí se od sociální situace a nepříznivých kriminogenních faktorů. Téměř ve všech okresech,
až na výjimky, jako jsou Litoměřice nebo Louny, je poměrně vyrovnaná.
• Nové policisty už máte všechny, nebo průběžně nastupují?
Nastupují, postupně se objevují ve výkonu
služby. Nabereme je do konce roku. Efekt přidání tabulek se bude výrazněji projevovat od
pololetí příštího roku.

Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje tvoří 7 územních odborů
a 43 obvodní oddělení.
Je jedním ze tří v České republice vedle Prahy a Krajského ředitelství policie Středočeského kraje , které má poříční policii. Spolupracuje s povodím Labe od kontroly plavidel
až po službu na cyklostezkách. Podílí se na
záchranných akcích při povodních.

plk. Mgr. Tomáš Landsfeld,
ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje. Ve služebním poměru u policie je od roku 1986. Začínal jako policista obvodního oddělení, od dubna 1995 do prosince 2001 působil jako kriminalista ostravského městského ředitelství (odbor hospodářské
kriminality) i Správy Severomoravského kraje
(oddělení specializující se k prověřování tzv.
násilné trestné činnosti). Poté v policejní kariéře Tomáše Landsfelda následovaly různé řídící úrovně v uniformované policii i ve službě kriminální policie a vyšetřování. Od února
2008 do května 2012 šéfoval Městskému ředitelství policie Ostrava, odkud přišel do Ústí
nad Labem na post šéfa krajské policie.
• Kolik policistů budete mít od té doby ve
stavu?
Těžko říct. Jde o průběžné číslo, které se mění. Měli bychom dosáhnout počtu 3 323 policistů, což je ideální stav pro to, abychom byli schopni reagovat na výkyvy nápadů trestné
činnosti a kriminality. To už můžeme obyvatelům garantovat. Předpokládám, že v polovi-

Integrované operační středisko
Policejní činnost v kraji řídí od letošního dubna
jedno centrum, Integrované operační středisko
v Ústí nad Labem. Jeho vedoucím je Jiří Fadler:
„Přepojením linky 158 na krajské ředitelství
se začalo integrovat 19. března 2013. Všechna tísňová volání se přijímají v integrovaném
operačním středisku, jedno pracoviště má na
starosti jeden okres. Další pracoviště zajišťuje řízení pultu centralizované ochrany, pátrání po osobách a vozidlech. V polovině května
jsme spustili do ostrého provozu novou techniku. Celkem máme 99 pracovníků, včetně 12
žen na dvou lustračních pracovištích v Ústí nad
Labem a v Teplicích. Jsou součástí integrovaného operačního střediska.“
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ně příštího roku ideálního počtu policistů dosáhneme. Teď jich máme minus 80.
• Jak policisty motivujete?
Nejen tím, že jim osobně předám odměnu, ale
že vidí, že si vrcholný management jejich práce
váží a dokáže ji ocenit. Víme, že práce je náročná a že nebyla dobře ohodnocená, teď se blýská na lepší časy. Podle mě je důležité dát lidem
perspektivu. S policejní komunitou hodně zahýbala drastická úsporná opatření před třemi lety, když se snížily platy o deset procent. Otřáslo to důvěrou, která se nyní postupně získává
zpátky. Práce policisty je neuvěřitelně zajímavá.
Někdy může být rutinní, ale když na sobě člověk pracuje, má možnost měnit působiště, styl
práce, její zaměření. To říkáme i nováčkům. Neznamená, že dostanou uniformu a do konce života „budou šlapat chodník“. Mají perspektivu.
Oproti jiným složkám integrovaného záchranného systému máme výhodu, že nabízíme větší
strukturovanou činnost.
• Působil jste na severní Moravě, která má,
co se týče kriminality, se severními Čechami hodně podobného. Co jste aplikoval, nebo chcete aplikovat?
Citlivost k sociálním problémům. Policie nemůže čekat, až se něco stane a potom hasit, ale
musí spolupracovat se samosprávou a snažit se
předcházet vyhroceným situacím. Snažíme se,
abychom trestný čin, ale také obyčejný přestupek objasnili co nejrychleji. Nejhorší je, když
se něco stane a lidé řeknou, že policisté nejsou
schopni pachatele zjistit. Emoce pak narůstají a pocit ohrožení se rozvine do nekontrolovatelných rozměrů, demonstrací. Pak stojíme proti nespokojeným lidem, a to je špatně. Recept
je ve vnímavosti. Nemůžeme podceňovat i obyčejné přestupky v oblastech, kde víme o napětí.
Snažíme se dát spravedlnosti rychlý průchod.
• Policie je jednou ze složek integrovaného
záchranného systému.
Ve spolupráci vidím velkou devizu. Za dva
a půl roku, co jsem v této funkci, jsem zažil
povodně, kde se ukázalo, že všichni táhli za
jeden provaz. Četnost využití integrovaného
záchranného systému je velká, čemuž nahrává i charakter přírody. Od jiných krajů se lišíme tím, že spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému je daleko hlubší. Máme například policisty, kteří jsou vycvičeni pro
slaňování, úzce spolupracujeme s leteckou záchrannou službou, naši policisté jsou členy posádek. Máme dohodu se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje.
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Ocenění aktivních záloh
Velká voda pokaždé stmelí všechny složky integrovaného záchranného systému a spolupracující složky. Jednou z důležitých je Armáda ČR, potažmo Krajské vojenské velitelství (KVV) Ústí nad Labem.
Při likvidování následků posledních povodní v červnu 2013 pomáhala většina členů pěší roty aktivní zálohy KVV. Jedním z ocenění bylo jmenování pěší roty AZ čestným názvem generála Antonína Sochora
hejtmanem Ústeckého kraje a dekorování čestného praporu stuhou se jménem pana generála.

„Ocenění jsme dostali letos v červenci
v Duchcově u příležitosti stého výročí
narození této osobnosti československého vojenského zahraničního odboje a poválečné výstavby československé armády,“ je hrdý plukovník generálního štábu a ředitel KVV Ústí nad
Labem Rostislav Domorák.
• Pěší rota aktivní zálohy KVV Ústí nad Labem patří celorepublikově
mezi nejpočetnější. Kolik má členů?
Máme 86 vlastních příslušníků, dobrovolníků, kteří jsou přímo podřízení KVV Ústí nad Labem, a dále aktivní zálohy z jiných jednotek v rámci
České republiky, jejichž členové mají v Ústí nad Labem trvalé bydliště.
Pro ně zabezpečujeme evidenci, což
vyplývá z naší působnosti. U našich
vlastních příslušníků zabezpečujeme
i provádění výcviku.
• Členy pěší roty aktivní zálohy
jsou dobrovolníci. Co musí před
vstupem absolvovat?
Procházejí systémem výběru podobným jako u profesionální armády ČR.
Žadatelé o vstup do aktivní zálohy se
můžou informace o vstupu dozvědět
cestou náborových středisek AČR, na
internetu, osobně na KVV, písemně
dotazem na e-mailovou adresu KVV.
O samotný vstup do aktivní zálohy
musí však žádat na příslušném KVV
dle místa trvalého bydliště osobně.
Následně jsou vysláni na zdravotní
přezkoušení do vojenských nemocnic a na základě tohoto přezkoušení a prozkoumání potřebných dokumentů včetně trestní bezúhonnosti se
rozhodne o přijetí. Před absolvováním
šestitýdenního výcviku ve Vojenské
akademii ve Vyškově se s nimi uzavře smlouva na tři roky. Po uplynutí

ce, mám civilní gymnázium. Při jedné
náborové akci mě oslovili vojáci. Váhal
jsem. Dostat se k policii v té době, podmiňovalo členství v KSČ, k armádě ne.
Chtěl jsem původně k ženistům, ale nakonec jsem skončil ve Vyškově na vševojskovém velitelském oboru a nikdy
jsem tohoto rozhodnutí nelitoval.
• Letos uplynulo sto let od první
světové války. K tomu účelu je zřízený portál 100.army a na něm mimo jiné přehled akcí v Ústeckém
kraji. Chystá nějaké KVV?
Předpokládáme, že letošní oslavy Dne
válečných veteránů se uskuteční ve
větším rozsahu. Květnové svátky slavíme s krajským úřadem a den veteránů s městem Ústí nad Labem. Spolupráci s hejtmanem a s primátorem
hodnotím jako nadstandardní, na armádu nedá ani jeden dopustit.
• Přijde mi, že armáda získává na
vážnosti. Je to tím, že se profesionalizuje? Nebo i účastí na zahraničních misích?
Má to širší kontext. Profesionalizace armády souvisí i s členstvím
v NATO a v Evropské unii. Jednotky v zahraničních misích jsou opravdu dobře vycvičené. Od kolegů vím,
že čeští vojáci mají z hlediska odbornosti a veškerého zabezpečení vysoké
renomé. Můžou se vyskytovat i takové
názory, že je armáda odtržená od veřejnosti. Na druhou stranu probíhá přímý nábor. A každý rok se bude nabírat
víc, což souvisí s nárůstem finančních
prostředků. Ročně by se mělo nabrat
tisíc nových rekrutů. Budeme se snažit dostat aktivní zálohy na poloprofesionální úroveň. Změny by měly nastat s platností nového zákona v lednu
2016. Jedna z největších změn se bude týkat aktivních záloh, které by měly
nově doplňovat profesionální jednotky. Poté, co voják z povolání doslouží, bude muset chodit ještě pět let na
cvičení jako záložák. Z dnešních 1 500
záložáků v České republice bychom se
měli dostat na 5 000. Dokonce se počítá s tím, že by se povolávali do misí.
• Kolik profesionálních vojáků má
KVV?
Mírový stav je dvanáct vojáků z povolání a šest pracovníků v úřednických
funkcích. V případě vyhlášení válečného stavu nebo mobilizace by se počet několikanásobně navýšil. Konkrétní počet podléhá režimu utajované informace.

této doby se znovu obnovuje. Uzavření i zrušení smlouvy je podle zákona
na rozhodnutí ředitele KVV.
• Jaká jsou kritéria pro vstup?
Věková hranice 18 – 60 let věku, výborný zdravotní stav, trestní bezúhonnost a minimální vzdělání vyučen a absolvování výcvikového kursu ve Vyškově. Členem roty se může stát i bývalý profesionální člen armády. Ten se
nemusí zúčastnit výcviku ve Vyškově,
jen projít lékařským vyšetřením.
• Kolik příslušníků pěší roty aktivní zálohy pomáhalo při poslední povodni?
Povolali jsme jich kolem 50 z celkového počtu 86. Při povodních to bylo
úplně první nasazení v historii České
republiky, s nadsázkou řečeno, tak od
roku 1918, kdy byly povinné zálohy.
Posílily 350 příslušníků AČR soustředěné v rámci kraje v úkolovém uskupení „SEVER“ a úkoly splnily společnými silami výtečně. Práce obou částí AČR byla mnohokrát velmi dobře
hodnocena, jak primátory a starosty
zasažených měst a obcí, tak i hejtmanem Ústeckého kraje.
• Váš děda bojoval ve sboru generála Svobody ve druhé světové válce?
Děda nastoupil jako volyňský Čech
při hromadném náboru do Svobodovy
armády v roce 1943 a působil i v bojích o Duklu až do konce války.
• Ovlivnil vás dědeček při volbě povolání?
Myslím, že ano, hodně o válce povídal
a vzpomínal na ni, ať v dobrém nebo ve
špatném. Nějaký vliv jistě byl. Ale v příbuzenstvu jsem úplně první, kdo vstoupil do armády profesionálně. Tatínek
byl nevoják, protože měl zápal plic. Původně jsem chtěl k policii, ke kriminál6

plukovník generálního štábu
Ing. Rostislav Domorák,
ředitel KVV Ústí nad Labem
• Po absolvování Vysoké vojenské školy ve Vyškově v roce 1983 nastoupil k vojenskému útvaru do Janovic nad
Úhlavou jako velitel čety.
• Po roční službě byl přemístěn do Loun, kde vykonával funkci velitele roty a následně funkci náčelníka štábu praporu.
• V roce 1988 byl převelen do
Slaného a zařazen do funkce
vedoucího staršího důstojníka operačního oddělení štábu divize.
• V roce 1991 byl na vlastní žádost přemístěn na funkci
zástupce náčelníka štábu pluku v Lounech.
• Po získání tříleté praxe vykonával funkce velitele posádkového kompletu, následně zástupce velitele mechanizované brigády pro výcvik
v posádce Slaný.
• Po reorganizaci v roce
1997 mu bylo nabídnuto místo v Praze ve funkci zástupce
náčelníka štábu zabezpečovací brigády a následně zabezpečovací základny.
• V roce 2003 byl přemístěn
rozhodnutím velení AČR do
funkce jako velitel Vojenské
konzervatoře v Roudnici nad
Labem až do jejího zrušení
v roce 2008.
• Po ukončení činnosti Vojenské konzervatoře mu byla nabídnuta funkce ředitele Krajského vojenského velitelství
v Pardubicích a následně do
stejné funkce Krajského vojenského velitelství Ústí nad
Labem k 1. dubnu 2010, kde
působí do současné doby.

MAGAZÍN O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU

Naši DOBRÁCI aneb výročí dobrovolných hasičů
Sto dvacet let dobroměřických dobrovolníků
Ano, jsou sbory dobrovolných hasičů, které
Češi založili mnohem dříve, než ten v Dobroměřicích na dohled od Loun. Tady slavili nedávno 120 let (vznikli tedy roku 1894). Pan Jiří Henc, starosta krajského sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska připomněl, že kdysi bylo na Lounsku asi sto dvacet
sborů dobrovolných hasičů, dnes toto číslo
symbolizuje stáří jednoho z pětapadesáti zby-

lých kolektivů, dobroměřického. Na červnové
oslavě byl citován dopis starosty Loun s díky za
pomoc při odstraňování následků loňské povodně v tomto okresním městě.
Samozřejmě že na oslavě 120 let byli i kolegové odjinud, společně tu tleskali oceňovaným,
s dojetím vyslechli píseň o svatém Floriánovi,
patronovi hasičů, a obdivovali starou techniku
i ukázky náročné práce složek IZS.

V Dobroměřicích byla předmětem obdivu stále
fungující místní pýcha - dvoukolová motorová
stříkačka MO 2 z roku 1933 vyrobená firmou
R. A. Smekala ze Slatiňan.

Jsme na oslavě dobroměřického sboru. Byl červen 2014 a slavili tu 120 let od vzniku.

Půldruhého století v Krásné Lípě
Jedna letošní květnová sobota patřila
v Krásné Lípě oslavám 150. výročí od založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů.
Členové krásnolipské výjezdové jednotky připravili spolu s městem i dalšími organizátory pestrý
den plný ukázek práce, techniky a zásahů. V pravé poledne přivítal starosta města Zbyněk Linhart v Hiekeho sadech hosty sobotních slavností i hejtmana, jenž ocenil dlouholetou tradici hasičstva Krásné Lípy v mnoha generacích i jejich
zásahy na profesionální úrovni při mnoha krizových situacích – například při odstraňování škod
po několika povodních v našem regionu.
Sbor dobrovolných hasičů v Krásné Lípě je jednou z více než 330 organizací působících v Ús-

Poděkování za nasazení
při povodních
V Ústeckém kraji je 354 obcí, z nichž velká
část má fungující jednotky sboru dobrovolných hasičů. Průběžně se zapojují do záchranářských prací a asistují svým profesionálním
kolegům. Je jasné, že při většině živelních katastrof nebo události dobrovolní hasiči zasahují, také v loňském červnu i v následujících
měsících se podíleli významnou měrou na likvidaci následků povodní. Do prací bylo nasazeno 144 jednotek dobrovolných hasičů,
nejvíce – 34 – na Litoměřicku a 29 na Děčínsku, tedy v okresech, které spolu s Ústeckem
postihly povodně nejvíce. Všem dobrovolným
hasičům patří ohromný dík a uznání.

Renovovaný vůz bude sloužit nyní v Krásné Lípě. V květnu ho ještě zkropil sekt…
teckém kraji a patří k nejstarším – ve šluknovském výběžku „vznikli“ hasiči hned po rumburské a varnsdorfské jednotce v roce 1864.

Klášterecký sbor
má 140 let
Ke 140. výročí vzniku jednotky sboru dobrovolných hasičů v Klášterci nad Ohří přijel počátkem září poblahopřát hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Při této
příležitosti udělil jednotce hejtmanskou
stuhu, kterou připevnil na zástavu kláštereckých hasičů.

Slavnostní nástup pod zástavou jednotky
dobrovolných hasičů v Klášterci nad Ohří.
Při slavnostním zahájení zábavného odpoledne na kláštereckém stadionu nastoupila čestná jednotka hasičů se svou zástavou
a praporem. „Oceňuji práci profesionálních
i dobrovolných hasičů, kteří v krizových situacích zachraňují životy, zdraví a majetek
a pomáhají odstraňovat následky mimořádných událostí, kterými jsou například povodně v našem kraji,“ řekl Oldřich Bubeníček
při předání stuhy. „Jednotky sboru dobrovolných hasičů se současně často podílejí na
společenském životě v obcích. Ústecký kraj
pomáhá jednotkám v pořízení jejich technického vybavení,“ dodal hejtman.

Cvičení evakuace a nouzového přežití
Dobrovolní hasiči z Ústeckého kraje si
v autokempu v Chabařovicích oprášili své
znalosti a dovednosti.
Speciální kurz pro dobrovolné hasiče uspořádal
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ve
spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje. V Chabařovicích na Ústecku se jej zúčastnilo
celkem třiatřicet zástupců jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí z celého kraje. V improvizované učebně, postavené ze stanu z kontejneru
nouzového přežití si vyzkoušeli výcvik hned ve
třech oblastech. Evakuaci, nouzové přežití a humanitární pomoc obyvatelstvu, varování a vyro7

zumění obyvatelstva a protipovodňové ochrany,
a to jak teoreticky, tak prostřednictvím praktických nácviků pod dohledem lektorů z řad HZS
Ústeckého kraje. Zástupci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí si mohli vyzkoušet stavbu protipovodňových hrází z pytlů s pískem,
stavbu vojenských stanů nebo se seznámit s některými technickými prostředky, jako jsou čerpadla nebo vysoušeče. V rámci další přípravy
prošli i školením v dalších oblastech, jako je dekontaminace, psychosociální pomoc a preventivně výchovná činnost. Na závěr kurzu všichni
přítomní prokázali získané znalosti v testu, který pro ně připravil HZS Ústeckého kraje.
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Devět vzletů za den. Maximum LZS
Letecká záchranná služba
(LZS) je součástí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje. Má 7 leteckých záchranářů - nelékařských pracovníků a 8 lékařů. Eva Smržová
je vedoucí lékařka Oblastního
střediska Ústí nad Labem, tedy i Letecké záchranné služby
Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje. LZS má stanoviště v Ústí nad Labem od roku 1991.
„Jsme jedno z výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje. Pozemní výjezdová stanoviště využívají sanitky, letecká záchranná služba vrtulník určený
pro speciální situace. Hlavní devizou
vrtulníku je jeho rychlost a schopnost
dostat se i do míst, kam je dostupnost
po zemi výrazně horší, nebo žádná,“
vyzdvihuje pozitiva LZS její vedoucí
lékařka Eva Smržová.

Eva Smržová, vedoucí lékařka Oblastního střediska LZS Ústí n. L.
Kratší časy převozu
Pacienty s infarktem myokardu,
s cévní mozkovou příhodou nebo
s úrazy primárně směrujeme do místa definitivního ošetření, tedy do specializovaného centra, např. úrazy do
traumacentra Masarykovy nemocnice. Je jediné v kraji. Pokud dispečer
již podle tísňové výzvy vytuší, že by
se měl pacient následně směrovat přímo do specializovaného centra, posílá na místo rovnou vrtulník. Tím jsme
schopni velmi výrazně zkrátit časy
dosažení i předání pacienta na místo
definitivního ošetření oproti převozu
sanitkou. V některých situacích, zejména u vážných úrazů, je to parametr, který může značně ovlivnit osud
pacienta.
Úrazy ve skalách
Vrtulník je v podstatě jediným řešením pro zajištění a transport pacientů s úrazy nebo ve stavech ohrožujících život z nepřístupného terénu, ze
skal Českosaského Švýcarska a Tis-

kých stěn, tedy míst, kam se dostanete jenom pěšky, nebo při mimořádné nepřízni počasí typu povodní. Nejenom, že jsme vrtulníkem na místě
rychleji řádově o desítky minut, navíc
jsme schopni se na nepřístupné místo
dostat slaněním a pacienta vyprostit
podvěsem. Tím zkrátíme dobu transportu do nemocnice. Před lety, když
ještě nebyl k dispozici vrtulník, se šlo
na místo zranění pěšky, pacient se zajistil, naložil na nosítka a pak se s ním
šlo třeba pět kilometrů pěšky zpátky.
Dnes ho naložíme do podvěsového
vaku, během několika minut ho máme přepraveného do vrtulníku a můžeme s ním letět do nemocnice. Tyto speciální zásahy tvoří 4 až 5 procent z celkového počtu našich akcí,
což je poměrně vysoké číslo dané zejména geografickými poměry Ústeckého kraje.
Speciální výcvik
Všichni letečtí záchranáři, nelékařští
pracovníci i lékařský personál, musí absolvovat speciální výcvik. Všech
15 lidí plní každoročně určitý plán
výcviků a zkoušek, mají certifikaci na
provádění prací, které probíhají podle
směrnic státních provozovatelů, Ministerstva vnitra a Armády ČR.
Speciální výcvik spočívá v tom, že
musíme umět bezpečně slanit z vrtulníku na místo k pacientovi, znát
lanovou techniku, musíme si umět
poradit v některých komplikovanějších situacích ve skalním terénu.
Řešili jsme například situaci, kdy je
pacient zaklíněný a vážně poraněný
na skále ve visu. Museli jsme k němu slanit, ošetřit ho a vyprostit pomocí kladkostroje. Nebo jsme vyprošťovali zraněného pacienta po
pádu na dno jeskyně. Vysoká odborná erudovanost medicínská je
základním požadavkem na všechny zaměstnance LZS. Speciální záchranné činnosti a schopnost jejich
provádění je pouze nadstavbou.

Čtyřstranná spokojenost
Během několika posledních let se nám
podařilo vybudovat unikátní systém
spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Když
jsme začínali, měli jsme na tyto záchranné práce vycvičené pouze letecké
záchranáře nelékaře. Jeden ze záchranářů ale musí zůstat na palubě, protože pilot vidí pouze výseč a je nutné, aby další člověk na palubě plnil roli navigátora,
jakýchsi prodloužených očí pilota. To je
velmi důležitá pozice. Další záchranář,
v ideálním případě dva, musí slanit na
místo k pacientovi a zajistit ho. Zpočátku jsme tyto pozice obsazovali leteckými záchranáři hasiči, leteckými záchranáři horské služby a zásahové jednotky
krajské policie, dnes jsme však již zase o stupínek dál. Tím, že máme vycvičené i lékaře, jsme schopni poskytnout
kvalifikovanou zdravotní péči přímo na
místě u pacienta. Policisté, hasiči a záchranáři horské služby s námi v současné době pravidelně létají i do „normálních“ vzletů, čímž si zvyšují zdravotnickou kvalifikaci.

Maximum devět za den
Za loňský rok jsme realizovali 622
vzletů, v průměru za poslední roky
máme 500 až 700 vzletů za rok. To
znamená 1,5 až 2 vzlety denně. Bývají dny, kdy vrtulník za dvanáctihodinovou službu vzlétne třeba pětkrát,
rekordní počet je 9 vzletů za den. Jsou
i dny, kdy nevyletíme vůbec. Není to
odhadnutelné, což je společné s prací
pozemních složek, byť ty mají počty
zásahů výrazně vyšší.
Letová hodina 120 tisíc
Provoz vrtulníku je drahý, hradí ho
Ministerstvo zdravotnictví, letová hodina vyjde až na 120 tisíc korun. I to
je jeden z důvodů, proč by se měl vrtulník využívat uvážlivě. Lékařský
výkon hradí zdravotní pojišťovny. Pilot, mechanik a vrtulník patří soukromému provozovateli, ale s LZS poskytují společnou věc. Vzájemně se
snažíme vyhovět v tom, co je potřeba. Protože náš kraj bývá postižený
povodněmi a vrtulník při nich účinně
pomáhá, má LZS podporu Krajského
úřadu Ústeckého kraje.

• Ve 14 krajích včetně Prahy je deset stanovišť letecké záchranné služby. Středisko v Plzni provozuje Armáda ČR a v Praze Policie ČR, zbylých osm stanovišť
provozují nestátní provozovatelé ALFA-HELICOPTER a DELTA SYSTEM-AIR.
• LZS Ústí nad Labem patří do skupiny DELTA SYSTEM-AIR Hradec Králové.
• Výběrové řízení na provozovatele LZS se vypisuje jednou za osm let, další bude probíhat v roce 2016.
8
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Horské záchranáře volejte na 1210
Náčelníkem Horské služby Krušné hory
(HS) je Miroslav Güttner. Velmi dobře si
pamatuje na filmového tatínka malého
horolezce Vaška v oblíbené komedii Marie Poledňákové. Rovněž náčelníka HS.
„První dva díly jsem viděl několikrát. Mám doma „Vašici“, dceru, která ráda lyžuje, leze po
skalách, stejně jako já, ale k horské službě ji
to netáhne,“ říká Miroslav Güttner, pět let náčelník, od roku 2005 zaměstnanec HS. „Začínal jsem a stále působím na HS Klíny. Přivedl
mě tam spolupracovník manželky, ředitel jedné školy, člen HS. Jako dobrovolný člen jsem
začal pracovat na HS Klíny v roce 2002. Území, které obhospodařujeme, sahá od Bublavy
po Děčínský Sněžník.“
• Kdo se může stát členem horské služby?
Musí to být sportovec, který umí lyžovat a pohybovat se v horách. Zájemce o dobrovolnictví
se během jednoho roku seznamuje s prací HS
a s jejími členy. Pokud se za něho zaručí a chtějí ho přijmout do kolektivu, hlasuje se. Stane se
schválených čekatelem, absolvuje rok školy, desetidenní zimní a sedmidenní letní kurz a po složení všech zkoušek se stává členem HS. Takový postup se týká každého dobrovolného člena,
teprve z něho se může stát zaměstnanec.
• Kolik máte stálých zaměstnanců?
Na celé Krušné hory máme osm stálých zaměstnanců, k nim přibydou vždy na zimní sezonu další dva. Pracujeme nadoraz. Dobrovolných členů, kteří slouží hlavně o víkendech, je
kolem sedmdesáti. Spíš nám ale chybějí, než
by přebývali.
HS jako taková působí ve dvou organizacích. Zaměstnanci spadají pod Horskou službu, obecně prospěšnou společnost, a dobrovolní členové pod Horskou službu, občanské sdružení. Nad jeho členy máme patronát, a jakmile
se dobrovolník stane členem HS, dostane kompletní vybavení potřebné pro pohyb v terénu
a oblečení.
• Jsou mezi vámi vůbec ženy?
Máme dvě doktorky v Krušných horách.
• Jaká je koordinace stanic HS?
Ústředí je na Božím Daru, má osm okrsků na
Telnici, Bouřňáku, v Klínech, v Pyšné nad Jirkovem, na Měděnci, na Božím Daru, Perninku
a Bublavě. Každý okrsek má jednu až tři stanice a žije po svém. Podle území někde slouží jen v létě, někde v zimě. Jsme propojeni radiově, přes vysílačky a telefonicky. Každoročně se scházíme v létě v Tisé, kde se koná školení řidičů, doktorů, záchranářů v terénu, cvičí
se ve skalách, přezkušuje se ze zdravovědy
a zkouší se fyzická odolnost.
• Musíte být dobře sehraná parta. Zejména
při vypjatých situacích.
Je nás tak málo, že často zasahujeme jednotlivě a musíme si poradit. Když ale nastane komplikovaná akce, vyrážíme ve více lidech. Sehraní víceméně jsme.

Náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Güttner při výcviku ve velehorách.
Dvoučlenné hlídky držíme na Klínovci, na Bouřňáku a občas na Božím Daru. Ročně vykazujeme kolem 600 až 700 zásahů, většinou v zimě,
jejich počty se dramaticky nemění. Nedávno
jsme zažili jednu vypjatou situaci. Hledali jsme
paní, které se udělalo špatně, a nevěděla, kde je.
Volala záchranku, pak ztratila signál. Záchranka
požádala o pomoc HS. Žena byla naštěstí natolik při vědomí, že se dostala na místo, kde byl
slabý signál a znovu zavolala záchranářům.
• Spolupracujete se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, která je jednou ze složek integrovaného záchranného systému. Účastníte se i akcí
s Leteckou záchrannou službou?
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Ano, velmi úzce spolupracujeme s Leteckou
záchrannou službou, v poslední době nejčastěji. Kromě toho i s hasiči, vojáky a policisty.
• Jaké číslo má volat člověk, který potřebuje pomoc horských záchranářů?
Odkudkoli na číslo 1210, je to jednotné číslo
pro celou HS v České republice. Když dotyčný zavolá z oblasti Krušných hor, hovor spadne na okrsek Boží Dar, vždy do nejbližšího
místa, kde se HS nachází.
Navíc funguje aplikace HS pro chytré telefony. Ke stažení je zdarma a jsou tam pohotovostní tlačítka, různé informace například
ohledně počasí, poskytnutí první pomoci, rozmístění stanic HS.
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Vodní záchranáři. Dobrovolníci a profesionálové
„Přijeďte, v kempu zkolaboval muž,“ žádala rozrušená žena telefonicky o pomoc
vodní záchranáře. Muže postihnul infarkt. Díky okamžité první pomoci se vrátil za tři
dny z nemocnice. Případ měl
šťastný konec proto, že měli
záchranáři stanoviště u vodní plochy. Nebývá to ale pravidlem.

Josef Švec, předseda Vodní záchranné služby ČČK Ústí n. L.
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK) má celorepublikovou působnost. V Ústeckém kraji působí tři skupiny. V Mostě
a v Kadani, kde má po deseti registrovaných členech, a v Ústí nad Labem.,
která je s 25 členy a 41 dětmi nejpočetnější. Předsedou je Josef Švec. Vykonává také funkci sekretáře VZS
ČČK a je jediným zaměstnancem této organizace. Vodním záchranářem
je od roku 1996. Vodní živel ho lákal
od plavecké základní školy, záliba potápění a doporučení kamaráda ho přivedly mezi vodní záchranáře.
Základny u Milady a v Mostě
„V Ústí nad Labem je nás relativně dost. Jsme napojeni na složky integrovaného záchranného systému
a cvičíme s nimi. Jednáme o vytvoření základny u jezera Milada u Chabařovic a jezera Most, zatím jedinou
základnu v Ústeckém kraji máme
v Nechranicích,“ říká Josef Švec.

Vodní záchranáři jsou podle legislativy dobrovolníci, podle vykazované činnosti profesionálové. A především nadšenci. Hlídají
vodní plochy, které nejsou nikterak
zajištěné. V létě drží služby nonstop. V republice napočítáme na
200 vodních ploch, 18 z nich zajišťují vodní záchranáři. „Poslanecká
sněmovna projednává nyní zákony
o cestovním ruchu a vodní záchranáři usilují dostat se do zákona podobně jako horská služba. Zlepšila
by se naše finanční situace,“ doufá
ústecký předseda Josef Švec.
Zásahy a výcviky společně
Zásahy a cvičení na velkých vodních plochách v součinnosti se
složkami integrovaného záchranného systému jsou jednou z důležitých činností vodních záchranářů.
„Máme smlouvu s integrovaným
záchranným systémem, jsme propojeni s operačním střediskem hasičů a se zdravotnickou záchran-

nou službou. Na vyžádání pomáháme při zásazích, zapojujeme se i do
výcviků. V Ústeckém kraji jsme zasahovali při všech povodních,“ popisuje spolupráci s integrovaným
záchranným systémem Josef Švec.
Členové Vodní záchranné služby
ČČK za loňský rok vykazují celorepublikově 515 zásahů a ošetření.
Při povodních, zásazích a výcvicích
využívají v Ústeckém kraji čtyři čluny, dva v Nechranicích a po jednom
v Ústí a v Mostě. Palivo hradí z vlastních prostředků. Na nákup materiálu dostávají dotaci od města. „Máme smlouvu s Ministerstvem vnitra
ohledně napojení do systému MATRA,
síť Pegas, který používají policie, hasiči i záchranná služba. Jde vlastně
o vysílačku, která umožňuje šifrovanou komunikaci. Cena jedné je zhruba 40 000 korun,“ těší se z techniky
Josef Švec. Celkově kvalitnější vybavení má Poříční oddíl Brná, se kterým
VZS také spolupracuje.

Nejmladšímu jsou tři
Vodní záchranáři se věnují práci s dětmi a mládeží. Nejmladšímu členovi ústecké organizace jsou tři roky.
„Máme kvalifikace pro děti od 6 do
15 let, musí splnit balíčky dovedností,
jako jsou první pomoc, pádlování, potápění, práce s lanem. V další kvalifikaci od 15 do 18 let jsou limity navýšené. Ve školním roce máme tréninky
dvakrát týdně,“ zve případné zájemce
ústecký předseda.
VZS ČČK má akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
na rekvalifikační kurzy Plavčík, Mistr
plavčík, Záchranář na volné vodě. A jako člen organizace International Life
Saving Federation of Europe se účastní mezinárodních závodů. Poslední se
konaly v září ve Francii a Českou republiku zastupovaly dva šestičlenné
týmy. Před dvěma lety měli čeští záchranáři zastoupení v Austrálii.
Informace o vodních záchranářích
na www.vzs.cz

Bezpečně u vody – Pomozte nám pomáhat
VZS ČČK uspořádala sbírku, jejímž cílem je nashromáždit finanční částku, která pomůže osobám ohroženým na životě a zdraví při koupání a vodních
sportech na vodních plochách
po celé České republice.
Děkuje každému dárci za to,
že přispěje. Zasláním dárcovské
SMS přes web darujspravne.cz
částku odešle na sbírkové konto
333948/5500.
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Finanční dary použijeme na:
• podporu činnosti provozu Stanic první pomoci VZS ČČK
• vybavení záchranářů VZS potřebnou osobní výstrojí (oblečení, neopreny, vesty, přilby)
• podporu preventivních programů bezpečného pobytu u vody
• podporu práce s dětmi a mládeží, vodního záchranného
sportu a komplexní vzdělávání
záchranářů
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Premiéra Dne záchranářů v Děčíně se vydařila
Ústecký kraj uspořádal letos 21. června
pošesté Den záchranářů. Tentokrát se premiérově přesunul na labské nábřeží v Děčíně, předcházející ročníky byly v Mostě.
Smyslem celé akce je znovu ukázat veřejnosti důležitost, potřebnost, profesionalitu a spolupráci složek Integrovaného záchranného sytému (IZS) v praxi.
Tradičně bývá součástí Dne záchranářů Ústeckého kraje předání věcných darů v hodnotě milionů korun jednotlivým složkám IZS, což umožňuje ještě více zkvalitňovat jejich práci. Letos
předal šeky představitelům složek hejtman Oldřich Bubeníček.
S ukázkami techniky a práce záchranářů se přišly seznámit tisíce návštěvníků. Roční periodicitu dne záchranářů přerušila v loňském roce
povodeň, která zasáhla Ústecký kraj, a prostor
děčínského nábřeží, kde měla být akce situována, se najednou ocitl pod vodou a záchranáři měli opravdu zcela jiné starosti. Složky IZS
se sjely letos do Děčína v silné sestavě, přesto byli všichni záchranáři v neustálé pohotovosti. Když se například všichni diváci těšili
na ukázku záchranářské akce vrtulníku letecké
záchranné služby, byl stroj rychle odvolán ke
skutečné záchranné akci na Lounsko. Simulace
záchrany tonoucích ze člunu se tedy o nějakou
hodinku odložila, ale podívaná stála za to. Pilot
vrtulníku a tým záchranářů předvedli v ukázce
vrcholnou profesionalitu a právem sklidili potlesk tisícovky přihlížejících.
Bohatý šestihodinový program přinesl například ukázky využití vznášedla v terénu, výcvi-

ku služebních psů, vyprošťování osob z havarovaného vozidla, dobového zásahu ruční stříkačkou v historických hasičských uniformách, záchrany tonoucího a záchranářské akce pomocí
vrtulníku. S technikou se přijela pochlubil i Armáda ČR, například obojživelným Pandurem se
zdravotnickou výstrojí. Předvedli se i kolegové
hasiči a policisté ze sousedního Saska a přícho-
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zí se mohli svézt po Labi člunem Povodí Labe
nebo vznášedlem hasičů.
Převážná část ukázek se odehrála na Smetanově
nábřeží, ale další stanoviště s technikou a zábavou pro děti bylo připraveno na Mariánské louce pod děčínským zámkem. Tady předvedl svou
profesionalitu Český červený kříž a Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje.
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Zdravotnická záchranná služba se modernizuje
Nové operační středisko
Od 16. června funguje v nepřetržitém provozu moderní zdravotnické
operační středisko v areálu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v Ústí nad Labem – Severní Terase (snímek vpravo).
Objekt ZOS byl vybudován z finančních zdrojů Ústeckého kraje
za téměř 18 milionů korun. Technické vybavení střediska v hodnotě 44 milionů korun bylo pořízeno z projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace
technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu.
Spoluúčast 15% hradil Ústecký
kraj. Pracoviště je vybaveno nejmodernější dostupnou technikou,
která umožní zlepšení poskytování služeb ZZS pro občany na území celého kraje.
Nové operační středisko nahradilo stávající ZOS v Ústí nad Labem působící v nedostatečných
prostorech. Moderní vybavení operátorům střediska umožní efektivnější a rychlejší příjem tísňových
výzev a přehlednější operativní
řízení výjezdových skupin ZZS
ÚK. Realizací nového střediska
bylo také dosaženo nutného zřízení jednotného operačního střediska pro příjem tísňových výzev
z celého kraje a sloučení stávajících pracovišť, která dosud působila v Ústí nad Labem a v Mostě. Pracoviště ZOS řídí 43 pozemních výjezdových skupin Rychlé
lékařské pomoci a Rychlé zdra-

votnické pomoci, které vyjíždějí z 21 výjezdových základen rozmístěných po celém Ústeckém
kraji, a jednu výjezdovou skupinu Letecké záchranné služby situovanou v Ústí nad Labem. Ročně ZOS přijme, vyhodnotí a vyřeší více než 165 tisíc tísňových
volání, tj. v průměru asi 19 přijatých tísňových volání za hodinu. Na základě těchto tísňových
volání je následně realizováno více než 75 tisíc výjezdů krajských
záchranářů ročně. Počet přijatých
tísňových volání i počet realizovaných výjezdů ZZS každý rok
narůstá.

Dalších sedm nových sanitek
Sedm nových sanitek dostali krajští záchranáři od Ústeckého kraje na
sklonku září tohoto roku. Auta vedení záchranky rozdělí na výjezdové základny v Žatci, Ústí nad Labem, Bílině, Mostě, Lounech, České Kamenici a v Rumburku. Za sanitky značky
Volkswagen Transporter T5 zaplatil Ústecký kraj jako zřizovatel krajské záchranné služby téměř 14 milionů korun.
Nová vozidla nahradí stávající starší sanitní vozidla, která posílí zálohový vozový park ZZS nebo budou
se souhlasem zřizovatele, tedy Ústeckého kraje, odprodána. Zdravotnic-

Mapka výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

ká záchranná služba má pro celý Ústecký kraj 70 sanitních vozů, dalších
deset je pak v záloze. Průměrná životnost sanitky je nastavena na osm let,
poté slouží jako záložní vůz pro mimořádné události. Po deseti až dvanácti letech pak sanitky vyřazují úplně. Záchranka obnovuje vozový park
pravidelně, ročně získává v průměru osm nových vozů. V současné době má ZZS Ústeckého kraje jednadvacet výjezdových základen, na kterých
je připraveno k výjezdu čtyřiačtyřicet
výjezdových skupin, z toho patnáct
výjezdových skupin rychlé lékařské
pomoci a dvacet devět skupin rychlé
zdravotnické pomoci.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v diskuzi o nových vozech ZZS.
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Zapojení neziskových organizací při krizových situacích
I Ústecký kraj má řadu neziskových organizací, s jejichž prací se v našem životě setkáváme na každém kroku. Mnohdy si ani jejich přítomnost neuvědomujeme. Pracují s lidmi, kteří se ocitli ze dne na den v tíživé životní situaci nebo třeba pomáhají zaměstnat osoby, které se těžko
zařazují do společnosti. Jsou ale nepostradatelnou součástí krizového řízení při mimořádných situacích. Už mnohokrát dokázaly, že bez jejich zapojení by se situace zvládnout nedaly, a tímto jim jménem Ústeckého kraje děkujeme.

Panel Humanitárních organizací
(PANEL HO)
Funguje v našem kraji při mimořádných situacích,
jakými jsou živelné pohromy nebo třeba větší dopravní nehody či havárie. Je to jakási neformální
pracovní skupina složená právě ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních neziskových organizací s působností na území Ústeckého kraje. Jejich úkolem je poskytnout komplexní péči o obyvatelstvo při řešení mimořádných událostí a krizových
stavů a zvládnout tuto funkci organizačně, správně
Panel Humanitárních organizací, z jehož letáku zde čerpáme, vznikl z prostředků odboru
prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
Občanské sdružení Adra ve spolupráci s Panelem Ústeckého a Jihočeského kraje a pracovní skupinou Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových situacích.

ji zkoordinovat a využít správné komunikační cesty. Panel humanitárních organizací jako takový nemá vlastní právní subjektivitu, tu však mají samostatně všechny organizace v Panelu sdružené. Organizaci zajišťuje Dobrovolnické centrum, o.s.
• zasedá cca 5x ročně
• koordinuje činnost nestátních
neziskových organizací
• zabezpečuje úkoly krizových štábů
• podporuje vznik regionálních týmů
• poskytuje humanitární pomoc
• vzdělává veřejnost
KONTAKTY:
Ministerstvo vnitra ČR
odbor prevence kriminality
e-mail: eva.dorobantova@mvcr.cz
tel.: 974 832 255, www.mvcr.cz
Občanské sdružení ADRA
e-mail: josef.kolacek@adra.cz
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Koordinátorem PANELU HO je v Ústeckém
kraji od roku 2014 Oblastní charita Ústí nad Labem, která aktivně spolupracovala s humanitární a psychosociální pomocí v oblastech postiženými povodněmi v roce 2013.

Terénní krizový tým
Tým speciálně vyškolených dobrovolníků při občanském sdružení Spirála, který pomáhá překonávat následky mimořádných a krizových událostí. Poskytuje
střednědobou a dlouhodobou psychosociální pomoc osobám zasaženým povodněmi nebo třeba hromadnými dopravními nehodami. Posláním týmu je být včas
na správném místě, jít za klientem do jeho vlastního prostředí a nabídnout pomoc přímo zasaženým, lidem z blízkého
okolí po mimořádné události.
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Povodně, velká voda, záplavy a zase povodně…
Samozřejmě že v našem magazínu nesmí chybět pohled na
povodně, tedy krizové situace,
které v posledních letech skoro
pravidelně přináší příroda.
Ať již jako povodně po dlouhých
a vydatných deštích, které rozvodní
toky od pramenů až k dolnímu Labi, nebo krátkodobé záplavy po krátkých, ale vydatných srážkách a průtržích mračen. Povodně zasáhly náš
kraj opakovaně – v letech 2002,
2006, 2009, 2012 nebo i vloni, v roce 2013. Kromě toho, že ničily majetky a braly lidské životy, mají společné lidskou solidaritu, perfektní
nasazení členů všech složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje a koordinaci odstraňování
prvotních škod a posléze obnovu celého území postiženého povodněmi.
Loňské povodně nás postihly počátkem června a byly opravdu na řadě míst kraje ničivé. I dnes, při čtení
zpráv ze zasedání Povodňové komise a Bezpečnostní rady Ústeckého

Zaplavené Ústí v době kulminace - 6. června 2013 byla výška hladiny 1072 cm a průtok činil 3700 m3 za vteřinu.
kraje, jenž řídil stejně jako později ustavený Krizový štáb Ústeckého kraje hejtman Oldřich Bubeníček, musí každého obcházet pocity

zmaru a bezpomoci, ale na druhou
stranu pýchy nad lidskou solidaritou a tím, že nás nikdo nezlomí, ani
příroda s občasnými nebo častými

ukázkami děsů a řádění. Podívejme se alespoň několika čísly a fotografiemi na povodně v červnu roku 2013.

Centrum humanitární pomoci v České Kamenici: Pár dní po nástupu povodní se už do jednotlivých měst postižených velkou vodou rozvážela potřebná zařízení – například vysoušeče pro Hřensko.

Krizový štáb zasedal na Krajském úřadu Ústeckého kraje v době povodní v podstatě denně.
Čísla z povodní 2013 hovoří za všechny komentáře
1
3
11
14
60
78
133
160
179
260
1072
1900
3500
7500
11 678
131 000 000 Kč
309 000 000 Kč
3 523 108 000 Kč

oběť povodní a záplav v Ústeckém kraji
mosty (ze 6) v jednu chvíli propojovaly oba břehy Labe
let trvalo, než přišla do kraje opět „stoletá voda“
dní trvala výstraha hydrometeorologů před povodněmi
úseků silnic všech tříd bylo neprůjezdných
zaplavených či jinak vodou postižených obcí a měst
lokalit v kraji hlídalo 24 hodin denně přes 450 policistů
vysoušečů za téměř 1,4 mil. Kč koupil ÚK jako dar obcím
hektarů chmelnic zničila voda na Litoměřicku a Žatecku
domů bylo zaplaveno jenom v Křešicích na Litoměřicku
centimetrů - výška hladiny kulminujícího Labe v Ústí (půlnoc z 5. na 6. 6.)
přívodních míst plynu muselo být kvůli nebezpečí uzavřeno
profesionálních i dobrovolných hasičů se zapojilo do záchranných prací
odběratelů mělo v době vrcholících povodní odpojenu přívod elektřiny
počet evakuovaných lidí v době povodní
škody v zemědělství (pole, ovoce, zelenina, uhynulá zvířata atd.)
odhad prvotních škod z povodní v celém kraji
náklady na obnovu území - škody na majetku obcí, kraje i dalších subjektů
14

Zaplavené centrum města Lovosice. Voda z Labe sem měla opravdu dlouhou cestu, v „normální“ době je odsud řečiště několik set metrů.
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Projekt podporovaný Evropskou unií v oblasti ochrany
obyvatelstva a krizového řízení se osvědčil v praxi
Europäische Union
Evropská unie
Projekt „Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (COSMOD)“
Dne 18. června 2013 proběhla
v konferenčním sále KÚ v Ústí nad Labem závěrečná konference projektu COSMOD.
Této konference se zúčastnil i velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice pan Detlef Lingemann. Aplikace vytvořené v rámci projektu byly úspěšně využity při
řešení povodňové situace v červnu
2013, čímž byl potvrzen jeho předpokládaný přínos ještě před jeho oficiálním ukončením. Projekt probíhal v období 2008 – 2013 v rámci
projektové osy “Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb,

fer Gesellschaft zur Förderung angewandter Forschung e. V., na německé straně.
Projekt byl zaměřen na zvýšení
bezpečnosti obyvatel v příhraničním území, rychlejší a efektivnější řešení mimořádných a krizových
situací s přeshraničními dopady.
Cílem projektu bylo vytvoření systému podpory s přeshraniční působností pro potřeby společného
řešení nebezpečných nebo krizových situací. Tento systém poskytuje úřadům a zásahovým silám
jednotný a aktuální přehled situace a prostředky ke koordinaci zásahů, podporuje dorozumění zá-

ochraně před katastrofami a protipožární ochraně.”
Společné zpracování myšlenky
projektu a vypracování projektové žádosti probíhalo od počátku roku 2008 za úzké součinnosti českých a německých partnerů. K odsouhlasení jednotlivých cílů a obsahu pracovních celků proběhlo více
než 10 pracovních porad a jednání.
Lead partnerem projektu byl Ústecký kraj a projektovými partnery byly
AKADEMIE, o. p. s., KŘ PČR (MV
ČR), Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje na české straně
a Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Landratsamt a Fraunho-

sahových sil a vypracování scénářů předpokládaného vývoje mimořádných událostí.
Dále výsledky projektu umožňují lepší informování veřejnosti o mimořádných událostech a správné reakci na ně. Informační systém má totiž jak neveřejnou, tak i veřejnou část.
Celkem projekt zahrnoval 22 odborných pracovních celků. V rámci projektu proběhlo proškolení pracovníků
KŘ a společné cvičení. Byly získány
cenné zkušenosti při realizaci a řízení
projektu v různém jazykovém a právním prostředí při spolupráci subjektů
veřejného a soukromého práva.
https://cosmod.kr-ustecky.cz/

Několik slov o programu Cíl 3 / Ziel 3
Programový dokument Programu Cíle 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko byl vypracovaný a odsouhlasený mezi Českou republikou a Saskem, v rámci Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF).
Evropský regionální rozvojový
fond vznikl v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky, je určen k tomu, aby pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v rámci Společenství. V současné době patří mezi
nejvýznamnější strukturální fondy. Cílem programu Cíl 3/Ziel 3
na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko byl udržitelný územní
rozvoj prostřednictvím realizace
společných hospodářských, sociálních a kulturních aktivit.
Program Cíl 3 / Ziel 3 má celkem
3 prioritní osy a v jejich rámci pak

Europäische Union. Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung: Investition in Ihre
Zukunnft / Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti

8 jednotlivých oblastí podpory.
V rámci 1. prioritní osy s názvem
„Rozvoj rámcových společenských
podmínek v dotačním území” je
3. oblastí podpory „Kooperace
v oblasti bezpečnosti, záchranných
služeb, ochraně před katastrofami
a protipožární ochraně.” V rámci
3. prioritní osy s názvem „Zlepšení
situace přírody a životního prostředí” je 2. oblastí podpory „Protipovodňová ochrana, vodní hospodářství, vodní stavby.”
Podrobné informace lze získat
na webu programu
http://www.ziel3-cil3.eu

Portál krizového řízení a Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje
Fond pro mimořádné události je nástrojem rozpočtu kraje. Jeho prostřednictvím je zabezpečováno financování výdajů souvisejících
s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků.
Čerpání finančních prostředků z tohoto fondu se řídí planými zásadami, které jsou zveřejněny na webových stránkách Ústeckého
kraje v sekci krizové řízení.
S portálem krizového řízení při mimořádných událostech se můžete detailně seznámit na http://pkr.kr-ustecky.cz/
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Defibrilátory pomáhají zachraňovat životy

Milá jsou pravidelná setkání zástupců Ústeckého kraje a složek IZS u příležitosti předávání nových defibrilátorů. Náš snímek je z prosince loňského roku.
Defibrilátor vyhodnocuje srdeční činnost, diagnostikuje život ohrožující srdeční arytmii, asystolii a s využitím defibrilačních výbojů zachraňuje životy při náhlé srdeční zástavě. Defibrilátory jsou logicky
potřebné okamžitě při nehodách třeba na silnicích nebo u průmyslových havárií. Proto je nemají výhradně zdravotničtí záchranáři nebo
osádky sanitek, ale také dopravní policisté nebo profesionální hasiči.
Projekt zaměřený na plošné zpřístupnění časné defibrilace probíhá v Ústeckém kraji již od roku
2011 a jeho hlavním organizačním

nezbytným pro jeho fungování je
existence krajského registru AED
v softwarovém prostředí operačního systému zdravotnického operačního střediska (OS), která umožňuje dispečerovi v indikovaných případech instruovat zachránce k jejich použití nebo vyslat na místo
first-respondera s AED. V tomto
krajském registru evidujeme již celkem 76 AED, z nichž je 33 stacionárních (většinou neveřejné v soukromém vlastnictví) a 43 mobilních
(v rukách příslušníků nezdravotnických složek IZS, tzv. first-responderů). Nákup těchto mobilních přístrojů financoval z velké části Ústecký

článkem je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje (ZZS
ÚK). Podstatou projektu je vytváření celokrajské sítě automatizovaných externích defibrilátorů (AED)
v kontextu se sítí výjezdových stanovišť ZZS a s dojezdovými časy jejich posádek tak, aby pravděpodobnost úspěšného použití AED
byla co nejvyšší. Dalším článkem

kraj, který celý projekt výrazně podporuje. Od začátku projektu evidujeme již 147 aktivací first-responderů a společnými silami jsme se zasloužili o záchranu 13 pacientů, kteří jsou schopni dále vést normální
a kvalitní život.
Defibrilátory jsou umístěny i v každé ze tří budov krajského úřadu (ulice Velká Hradební, ul. Dlouhá a ul.
Stroupežnického).
Odborníci ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje proškolují obsluhy defibrilátorů vždy, když
je to třeba. Jedno výcvikové centrum je v krajském městě, druhé pak
v Mostě.

Časná defibrilace rukou nezdravotníka aneb má to smysl
To byl název dubnové krajské
konference, kterou uspořádala
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje pro hasiče,
policisty a další složky IZS.

Defibrilátor je na recepci budovy A krajského úřadu ve Velké
Hradební ulici připraven kdykoliv v rukou alespoň trochu poučeného člověka pomoci při záchraně života…

Účastníci se seznámili s tím, jak
defibrilátor funguje a jakým způsobem pomáhá. Na závěr si účastníci
vše vyzkoušeli v praxi. Na konferenci se sešli policisté z Varnsdorfu, Krupky, Bíliny a Dubí, nechyběli ani zástupci hasičů a řady obohatili také studenti Vyšší odborné
školy zdravotnické a Střední školy
zdravotnické Ústí nad Labem, která patří mezi příspěvkové organizace kraje.

Dubnové konference o časné defibrilaci se zúčastnili také 1. náměstek
hejtmana Stanislav Rybák (vlevo) a Pavel Csonka, předseda zastupitelského Výboru pro zdravotnictví a sociální věci.
16
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Dobrý výcvik a letitá záchranářská zkušenost
Základním posláním Hlavní báňské záchranné stanice v Mostě (HBZS), jejímž
zřizovatelem je těžební společnost Severní energetická a. s., je zajišťování úkolů ve
smyslu § 6 Vyhlášky ČBÚ číslo 447/2001
Sb. „O báňské záchranné službě“, a to při
provádění hornické činnosti na povrchu na
celém území České republiky a kromě toho
také na určených lokalitách v podzemí.
„Naší prvořadou a základní činností je provádění prací a zásahů na povrchových hnědouhelných lomech a v hlubinném hnědouhelném dole
Centrum,“ uvedl Josef Trykar, ředitel HBZS.
Každý rok je pro důlní záchranáře charakteristický rozmanitou zásahovou činností. Například
v loňském roce záchranáři z HBZS zasahovali celkově ve 372 případech, což prakticky odpovídalo i roku předchozímu. „Pozitivním jevem je zcela určitě pokles v počtu zásahů kategorie havarijních i nehavarijních, a to zhruba
na polovinu jejich počtu v roce 2012. Všechny
havarijní zásahy se uskutečnily v hlubinném dole Centrum,“ doplnil ředitel.
V oblasti komerčních aktivit HBZS Most realizovala loni největší počet akcí, celkem 276. Těmito akcemi vně i uvnitř společnosti se snaží
HBZS vylepšovat svůj hospodářský výsledek.

Největší počet rizikových komerčních činností zajišťuje ovšem uvnitř těžební společnosti, a to zejména při provádění prací ve výškách nebo nad
volnou hloubkou, při opravách a čištění nepřístupných částí technologických zařízení, při odstraňování nálepů jílu z prostoru technologických zaříze-

Tabulka vývoje zásahové činnosti HBZS Most
rok
Havarijní

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
12

11

15

57

5

54

25

30

43

63

32

Nehavarijní

142

115

190

155

81

86

82

62

42

84

46

Plánované
Speciální havarijní
Komerční

106
5
75

134
2
59

85
1
94

15
1
164

20
10
186

43
2
292

25
5
283

45
5
367

18
3
323

11
0
231

16
0
276

CELKEM

340

321

385

392

302

477

420

509

429

389

370
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ní na Úpravně uhlí v Komořanech a na dobývacích
zařízeních povrchových lomů. „Při všech těchto aktivitách je již tradičně využívána zkušenost,
výcvik a rozmanitá profesní zručnost našich báňských záchranářů a námi provozovaná speciální
záchranářská technika,“ doplnil Josef Trykar.
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Pravidelné dary kraje složkám IZS

Hejtman Oldřich Bubeníček (vlevo) předává řediteli HZS plk. Romanu Vyskočilovi klíčky od nového vozidla.
Nový automobil hasičům
Vloni v prosinci převzal ředitel
Hasičského záchranného sboru ÚK
Roman Vyskočil od hejtmana klíčky k novému automobilu, který pro
hasiče pořídil Ústecký kraj. Ředitel
Vyskočil v poděkování za automobil uvedl, že si hasiči váží pomoci
a podpory, které se jim od vedení
kraje dostává.
Ústecký kraj každoročně pořizuje pro profesionální i dobrovolné
hasičské sbory a jednotky vybavení za několik milionů korun. Dary směřují nejen k hasičům, ale ke
všem dalším složkám integrovaného záchranného systému. Vybavenost policie, hasičů i záchranářů se
tak neustále zlepšuje.
Na Dni záchranářů
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje obdržela dary za 1,5
milionu korun. Hodnota darů Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje byla tři miliony, stejně jako
šek na technickou výbavu pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého

příklad plovoucí a kalové čerpadlo, motorovou pilu a také elektrocentrálu nebo sací hadice. Spolu s dalším drobným vybavením
činí hodnota daru 103 146 korun.
Dar osobně převzali starosta SDH
v Oboře Petr Mikeš s velitelem
jednotky. Darované věci přecházejí do majetku obce.
Na krajském úřadu
Vloni tu v rámci oceňování složek
IZS bylo předáno 25 obcím vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jednalo se vždy o tři
kusy zásahového obleku a šest kusů hadic, pro každou obec v celkové ceně 93 533 Kč.
Multifunkční svítilny
Ústecký kraj daroval v rámci pravidelné podpory činnosti složek svého integrovaného záchranného systému Krajskému ředitelství policie
Ústeckého kraje šest set ručních svítilen v hodnotě téměř dvou milionů
korun. Speciální multifunkční svítilna je mimo jiné vybavena např.
UV diodou s vlnovou délkou ur-

kraje. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje pak dostalo dary
v hodnotě jeden milion korun.
V Krásné Lípě
Pravidelně na modernizaci výstroje
přispívá kromě města také Ústecký
kraj - například vloni dostali dobrovolní hasiči od kraje motorovou stříkačku Tohatsu za 240 tis. Kč, letos
přibyl další dar - hejtman Oldřich Bubeníček předal městu do rukou starosty Linharta dar Ústeckého kraje: šest
třívrstvých zásahových obleků Tiger
Plus za 80,4 tis. Kč a deset hadic C52
s koncovkou za 11,5 tisíce. Dar v celkové výši téměř 92 tisíc korun ocenili samozřejmě nejvíce samotní dobrovolní hasiči.
Obci Obora
Obec Obora v těsné blízkosti Loun
má 400 obyvatel a z nich je velká
část v nejrůznějších oddílech jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Představitelé vedení kraje předali dvěma představitelům oborské
jednotky potřebné vybavení, na-

Dar Ústeckého kraje obci Obora osobně převzali starosta SDH v Oboře
Petr Mikeš s velitelem jednotky.

Předání darů na soutěži Tohatsu.
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čenou umožňující kontrolu pravosti dokumentů a bankovek. Svítilnami budou vybaveni policisté všech
obvodních oddělení PČR Ústeckého kraje a dalších vybraných organizačních článků. První část dodávky – tři stovky svítilen – byla předána Krajskému ředitelství Policie
Ústeckého kraje 3. července.
Dary na soutěži Tohatsu
Celkem 30 obcí a měst z Ústeckého kraje spolu s Krajským sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska obdržely poslední zářijovou
sobotu letošního roku dary v podobě stříkaček, třívrstvých obleků nebo hadic v celkové hodnotě
5 218 500 korun. Ceny byly předány v rámci závěrečného kola
soutěží Stimax Cup a Tohatsu Fire
Cup, při kterých se hasiči z celého kraje utkali v požárním útoku. V rámci předávání darů získalo Krajské sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Ústeckém
kraji i nový zásahový vůz značky
Opel Vivaro.
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Záchranáři mají dohody o vzájemné
přeshraniční pomoci se sousedním Německem
Zdolávání požárů i společná cvičení a soutěže
Jako první uzavřeli dohodu o vzájemné přeshraniční pomoci a spolupráci hasiči, a to 3. září 2013.
Podepsána byla na Zemském úřadu okresu Erzgebirgskreis v Annaberg-Buchholz.
Dohoda řeší poskytování sousedské příhraniční pomoci při zdolávání požárů nebo poskytování technické pomoci v případech, jejichž
rozměr nedosáhl rozsahu katastrof.
Vzájemná spolupráce je možná,
pokud požár nemůže být zlikvidován vlastními silami a prostředky
a v rámci regionálního zásahu nemůže být pomoc vlastního státu
zajištěna vůbec nebo včas, pokud
hrozí nebezpečí přesahu události
na přeshraniční území, pokud bude
nutné vyžádat si speciální techniku
ke zdolání požáru a záchraně osob
nebo k zajištění technické pomoci.
Předání žádosti o pomoc probíhá způsobem a prostředky určený-

ně zvát na cvičení a budou se společně účastnit soutěží. Obdobná dohoda k zabezpečení příhraniční spolupráce jednotek požární ochrany Ústeckého kraje a požárních jednotek
saských okresů Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz je k nasazování jednotek požární ochrany v příhraničí uplatňována
již od prosince roku 2007.

mi zvláštním poplachovým plánem.
Povolání jednotek požární ochrany
k vzájemné příhraniční spolupráci
probíhá prostřednictvím Operačního a informačního střediska HZS Ústeckého kraje. Smluvní strany se také
vzájemně informují o všech mimořádných událostech, které by mohly ohrozit území druhého státu. Oba
smluvní partneři se budou vzájem-

Krajská delegace v Sasku
Přeshraniční spolupráce Ústeckého kraje a Svobodného státu Sasko v oblasti zdravotnické záchranné služby má také konkrétní obrysy. Zástupci obou stran se na společném setkání zabývali otázkami, které je potřeba dořešit, aby spolupráce mohla plynule začít.

Společné jednání: Stanislav Rybák (druhý zprava) a Hana Týlová (zcela vpravo).

Zleva: Klaus Permesang, Markus Ulbig, Rainer Kann
a Heiko Kosel.

Nejprve se krajská delegace, kterou tvořili 1. náměstek
hejtmana Stanislav Rybák, vedoucí odboru zdravotnictví
krajského úřadu Petr Severa, vedoucí oddělení organizace zdravotních služeb krajského úřadu Hana Týlová a ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilja
Deyl, sešla s německými kolegy na Saském ministerstvu
vnitra a poté se přesunula na Saský zemský sněm. Během
jednání si strany vyměnily aktuální informace o průběhu
ratifikace podepsané smlouvy. Jedná se o první mezinárodní smlouvu v oblasti zdravotnictví, která byla se Spolkovou republikou Německo uzavřena.
Rámcová smlouva vymezuje základní právní rámec pro přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, umožňuje určité výjimky ze stávající vnitrostátní právní
úpravy obou států a zároveň ponechává prostor pro konkre-

tizaci pravidel a podmínek přeshraniční spolupráce subjektů, které jsou odpovědné za zajištění zdravotnické záchranné služby v daném území. V České republice se jedná o kraje Liberecký, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský,
v Německu jsou to pak státní ministerstva spolkových zemí
Svobodného státu Sasko a Svobodného státu Bavorsko.
Obě strany se shodly, že cílem obou stran je neodkladné
poskytování zdravotní péče pro občany nejdostupnějšími
prostředky. Musí se ale vyřešit především rozdílná struktura organizace přednemocniční neodkladné péče v obou
zemích, rozdílná pravidla pro úhradu poskytnuté zdravotní péče a stanovení způsobu vyúčtování a úhrady nákladů přeshraniční spolupráce, odpovědnost a náhrada škody,
způsob určení zdravotnického zařízení pro převoz pacienta a využití letecké záchranné služby.
19

Ministři vnitra
jednali o podobě
boje proti drogám
Ministr vnitra Milan Chovanec
pokračuje v tažení proti drogové
kriminalitě. V Liberci jednal se
saským státním ministrem vnitra Markusem Ulbigem mj. o zesílené policejní spolupráci mezi
oběma zeměmi.
Nová forma spolupráce v boji proti drogám, ale také potírání majetkové kriminality a krádeží vozidel, kterými je příhraničí se Saskem výrazně zatíženo; to byly
hlavní body schůzky ministrů vnitra Chovance a Ulbiga. „Nesedíme s rukama v klíně. Jen za posledních několik týdnů jsme zadrželi přes půl tuny marihuany
nebo 16 kg metamfetaminu. Výrazně posilujeme policejní kapacity v problémových oblastech a navíc pracujeme na novém ujednání o policejní spolupráci mezi Českem a Saskem. Příhraničí trápí
drogová kriminalita i krádeže aut.
Uděláme vše pro to, abychom to
změnili a z příhraničí opět udělali klidné místo pro život bez drog,“
uvedl Milan Chovanec a dodal,
že právě zesílené společné hlídky
i pátrací a vyšetřovací týmy, přeshraniční výměna informací nebo
využívání prostředků skrytého vyšetřování mohou být v kombinaci s důsledným postupem policie
nástroji, které pomohou boj proti
drogám nakonec vyhrát. Společný
postup usnadní dokument o spolupráci, který obě strany podepsaly
letos v červenci.
Saský státní ministr vnitra Markus Ulbig považuje přeshraniční spolupráci s Českem za efektivní. Uvítal také záměr Milana
Chovance tuto spolupráci ještě
prohloubit. „Crystal je ďábelská
věc. Tlak na výrobce i prodejce je
velmi důležitý. Uspět však můžeme pouze při společném postupu
s českými kolegy,“ doplnil Ulbig.
Schůzka navazovala na setkání premiéra Bohuslava Sobotky
s německou kancléřkou Angelou
Merkelovou, na jednání Milana
Chovance a policie s bavorskými
protějšky i na zesílenou policejní
aktivitu proti výrobcům drog.
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O projektu Asistent prevence kriminality
Dvanáctkrát
o náročných cílech
Asistent prevence kriminality
(dále jen „asistent“) je zaměstnancem samosprávy zařazeným
v obecní policii ve smyslu zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů.
• snížení počtu spáchaných
trestných činů i přestupků (protiprávního jednání obecně)
v sociálně vyloučené lokalitě
• zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sociálně vyloučené lokality
• zajištění vymahatelnosti práva a posílení subjektů garantujících dodržování práva (veřejná správa, obecní policie, Policie ČR)
• motivace k zaměstnání pro
osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně vyloučené lokality

V Ústeckém kraji se tento projekt velmi osvědčil, což dokládá stále větší zájem obcí o možnost zaměstnávat asistenty prevence kriminality.
V roce 2014 bylo podáno 15 žádostí obcí Ústeckého kraje s tímto projektem. Mezi města s největší zkušeností patří Děčín, Most
či Litvínov. Posláním projektu je
snížení počtu spáchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích jednání, a to zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Zároveň dochází k prevenci sousedských sporů, bagatelní
a latentní protiprávní činnosti, která je obtížně řešitelná ze strany Po-

licie ČR a obecní policie. Přispívá
také ke změně negativního pohledu majoritní společnosti na osoby
sociálně vyloučené, včetně obyvatel z jiných etnických skupin. Asistent prevence kriminality je vybírán zejména z obyvatel sociálně
vyloučené lokality, kde bude působit. Měl by to být člověk s neformální autoritou, který danou lokalitu včetně jejích obyvatel zná. Asistent je zaměstnancem obecní policie, která ho řídí a kontroluje. Při

své činnosti je podřízen konkrétnímu strážníkovi – mentorovi, se
kterým pracuje v úzké součinnosti. Tento projekt pomáhá na jedné
straně celé komunitě, kdy asistent
prevence kriminality přispívá ke
zvýšení bezpečnosti a omezení páchání trestné činnosti či přestupků
v konkrétní lokalitě. Na straně druhé pomáhá také konkrétní osobě –
asistentovi, který je z řad lidí sociálně vyloučených, původně nezaměstnaných.

Zkušenosti z Děčína motivují i další města
K městům s největšími zkušenostmi s činností asistentů prevence kriminality patří Děčín. Zástupce ředitele tamní městské policie Tomáš Pavlík nám řekl, že začátky práce asistentů jsou z roku 2009, kdy
na sídlišti Boletice nabídli dobrovolnou pomoc tamní Romové.

• zvýšení pracovních a sociálních kompetencí, zvýšení vzdělání, zajištění praxe a zaměstnanosti pro osoby dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné obývající sociálně
vyloučené lokality
• snaha o trvalou udržitelnost
výstupů projektu prostřednictvím zajištění dlouhodobé zaměstnanosti asistentů v obecní policii nebo bezpečnostních
agenturách
• podpora sociální integrace,
zvýšení sociálního statutu, prevence a eliminace sociálního
vyloučení
• garance šíření dobré praxe
(výstupů projektu) i do dalších
sociálně vyloučených nebo sociální exkluzí ohrožených lokalit
• posílení vnitřní koheze a pozitivních vzorců chování v rámci rodin v sociálně vyloučených
lokalitách prostřednictvím zajištění zaměstnání pro dospělého
člena rodiny
• prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou Policie
ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší
• prevence rasově motivovaných sporů a extremistických
projevů
• změna negativního pohledu
majoritní společnosti na osoby
sociálně vyloučené

Asistenti prevence kriminality v Děčíně (ilustrační snímek z letošního dubna).
Nechtěli, aby problémy narůstaly,
a nechtěli ani, aby je majoritní společnost házela takříkajíc do jednoho pytle s opravdu problémovými
občany. Bylo jich osm a dělali pro
strážníky zadarmo. Později přibyli
další a nakonec se Městská policie
Děčín zapojila do projektu Úsvit
Ministerstva vnitra ČR zaměřeného na prevenci kriminality a boj
s extremismem. Město dostalo dotaci na místní komunitní centrum
a na sídlišti s 5000 obyvateli, nejen samozřejmě Romy, se do výzvy na posílení kolektivu asisten-

tů přihlásilo sto lidí, většina z řad
romské komunity.
Dnes už se kolektiv asistentů prevence kriminality v Děčíně ustálil na počtu šesti lidí, když počátkem letošního roku jich bylo dokonce dvanáct. Už to nejsou
dobrovolníci, ale řádní asistenti a spolupracovníci městské policie, jejichž platy jsou refundovány ministerstvem z fondů EU
a dva úřadem práce. Jednotlivé
dvojice mají práce spousty, vždyť
v Děčíně je dvanáct „sociálně vyloučených lokalit“ – v Boleticích,
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ve Starém Městě, Podmoklech,
v ul. Krátká a jinde. „Pozitiva
práce našich asistentů jsou zřejmá, vždyť se i díky nim objasnily spousty přestupků, ubývá stížností na občanské soužití či rušení pořádku a asistenti rozumně
využívají zázemí, které jsme jim
poskytli v boletické základní škole nebo na služebně v Děčíně 4,“
řekl nám Tomáš Pavlík. Jeho slova se zkušenostmi z terénu potvrdil i mentor asistentů a zástupce
ředitele městské policie Jaroslav
Rychnovský.
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První česko-německé cvičení DRILL 2014

Unikátní společné mezinárodní bezpečnostní cvičení
DRILL 2014, které proběhlo v polovině září v blízkosti
státních hranic nedaleko Hory Sv. Šebestiána, vyzkoušelo
spolupráci více než 200 profesionálů z obou zemí.
Společně se podíleli na náročné realizaci stavby náhradního přeshraničního elektrického vedení, které spojuje sítě společností ČEPS a 50Hertz.
Cvičení ukázalo důležitost propojení
elektroenergetických sítí a společného řešení krizových situací.
Cvičení DRILL 2014 simulovalo extrémní situaci, kdy může dojít k selhání některé technické části elektrické sítě, například k pádu stožáru.
Dle scénáře způsobilo extrémní kalamitní počasí sérii mimořádných situací v elektroenergetických přenosových soustavách v celé řadě ze-

„Toto bezpečnostní cvičení společností ČEPS a 50Hertz představuje novou úroveň spolupráce,“ říká Boris Schucht, předseda představenstva společnosti
50Hertz. Dnes je elektřina považována za samozřejmou součást života všech obyvatel. Na
bezproblémové fungování evropských sítí se mohou kdykoli spolehnout díky spolupráci dispečerských center národních provozovatelů přenosových soustav,
která stráží rovnováhu elektřiny
v síti 24 hodin denně.

mí Evropy, včetně Česka a Německa. Došlo k výpadku vedení zvlášť
vysokého napětí mezi transformovnami Hradec u Kadaně a Röhrsdorf.
Krizovou situaci, kterou scénář cvičení připravil, řešily desítky odborníků z energetických společností ČEPS a 50Hertz. Povolány byly dva vrtulníky. Zasahoval vrtulník
Policie ČR, který pomáhal hasit požár v blízkosti vedení, stroj Armády
ČR pak kvůli nepřístupnému terénu
dopravoval části konstrukce nových
stožárů na místo stavby. Při vztyčování stožárů asistovaly tři jeřáby. Do
akce byly zapojeny desítky zásahových vozů záchranných složek obou
zemí. Akci jednotek IZS a pracovníků ČEPS sledoval i 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Stanislav
Rybák a odborníci na krizové řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje. Cvičení přihlíželi i zástupci veřejnosti a novináři.
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Přestože provozovatelé přenosových sítí zodpovědně udržují
a rozvíjejí svá zařízení, nelze stoprocentně vyloučit technickou poruchu některé části sítě. Díky provázanosti systému přenosové soustavy je obvykle možné zapojit síť
tak, aby porucha na chod systému
neměla výrazný vliv. V extrémním
případě, který simuluje scénář bezpečnostního cvičení DRILL 2014,
se však ukazuje nenahraditelnost
spolehlivého fungování přenosových soustav, a to s celoevropským
přesahem.
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Slavnostní události v životě regionu
Od svého vzniku v roce 2000 se Ústecký kraj a jeho politici bez ohledu na stranickou příslušnost vždy snažili ocenit a odměnit práci lidí, kteří nezištně pomáhají jiným, nasazují vlastní životy a zapřeni do kamarádů se nikdy nevzdají. K takovým lidem patří rozhodně i drtivá většina členů složek Integrovaného záchranného systému Ústecké kraje. Ohlédněme se za některými akcemi v posledních dvanácti měsících.
Gotický hrad v Litoměřicích
Samostatnou částí programu loňské podzimní návštěvy prezidenta České republiky Miloše Zemana byla jeho aktivní účast na slavnostním oceňování Medailí hejtmana Ústeckého kraje a Záslužnou medailí určenou členům IZS (na snímku vpravo). Říjnové medaile v roce 2013 dostali především
záchranáři a občané, kteří se zasloužili o hladký
průběh a likvidaci následků červnových povodní. V kongresovém sále hradu se sešlo 65 laureátů z řad hasičského sboru, policie, zdravotnické záchranné služby i armády, ale také starostové obcí a členové krizových štábů, aby převzali medaili z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a gratulaci
a pamětní list od prezidenta Zemana.
Krajský úřad v Ústí nad Labem
O několik dní později převzali 53 ocenění za mimořádné výkony další členové IZS, ale také starostové obcí nebo členové krizových štábů kraje i některých měst. Záslužné medaile Ústeckého
kraje pět zdravotnických záchranářů, čtyři dobrovolní hasiči, šest vojáků, kteří se podíleli na odklízení následků povodní, a deset profesionálních hasičů. Medaile hejtmana mají širší spektrum určení,
proto byli mezi oceněnými starostové obcí stižených povodní (Hřensko, Děčín, Janská, Těchlovice, Dobkovice), členové krizových štábů měst nebo bývalý ředitel hasičů v kraji Jaroslav Novotný.
Medaili za reprezentaci kraje v oblasti sportu získal také Václav Panocha, desetibojař a medailista
z atletického mistrovství světa seniorů.

Žatecká Sladovna
V žatecké galerii Sladovna převzalo v listopadu čtyřiadvacet profesionálních hasičů ze všech
územních odborů a ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (HZS ÚK) medaile II. a III. stupně Za věrnost, a to za dvacet respektive deset let služby a vzorné plnění služebních povinností. Udělil jim je generální ředitel
HZS ČR plk. Drahoslav Ryba. V prostorách sousedících se žateckou požární stanicí byl mezi hosty rovněž 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

U příležitosti loňského státního svátku 28. října
udělil plk. Ryba v pražském Trojském zámku šesti
občanům kraje medaili Za věrnost I. stupně, za Zásluhy o bezpečnost a také medaile Za statečnost.
Uznání policistům
Koncem dubna byla předána ocenění příslušníkům policie, kteří nejlépe uspěli v anketě Policista roku 2013 Ústeckého kraje. Ocenění Policista
roku je každoročně udělováno policistům a občanským zaměstnancům v řadách policie, kteří se
v uplynulém roce vyznamenali při plnění služebních povinností či jiným výrazným způsobem přispěli k fungování a prestiži sboru. „Práce policistů
nezastupitelným způsobem přispívá k bezpečnosti
v našem kraji. Při ochraně životů, zdraví a majetku a při zachování pořádku to policisté prakticky denně prokazují. Vážím si i jejich součinnosti
s dalšími složkami integrovaného záchranného sytému, což se ukazuje při řešení kritických situací,
například při povodních,“ řekl při zahájení Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana.

Šestadvacet medailí jako poděkování
V úterý 14. října 2014 v podvečer budou na Zámku Děčín
oceněni další členové jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje Záslužnými medailemi Ústeckého kraje a za podíl
na likvidaci loňských povodní
i týmy a útvary složek IZS z jiných krajů.
Kromě toho budou uděleny dvě Medaile hejtmana, Oldřich Bubeníček rovněž
předá Zdravotnické záchranné službě
Ústeckého kraje zástavu a na praporce
složek IZS připne nové stuhy.

Medaile hejtmana obdrží Růžena
Čechová, starostka města Terezína
a Jiří Skalický, starosta obce Velemín.

sbor ÚK), MUDr. Karel Horáček,
Roman Jizera, Jitka Balážová
a Mgr. Patrik Christian Cmorej
(Zdravotnická záchranná služba
ÚK), nprap. Bc. Roman Horský,
Martin Bartl a kpt. Ing. Roman
Chynoranský (Policie ČR Ústeckého kraje).
* Za Mimořádný výkon ve službě nebo prokázání odvahy a osobní statečnosti, kterou se nominovaní významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné
události: Tým posttraumatické
péče HZS Zlínského kraje, Tým
posttraumatické péče HZS Olo-

Záslužné medaile Ústeckého
kraje převezmou tito
jednotlivci a útvary:
* Za příkladné plnění pracovních
povinností, dlouhodobou činnost
nebo účinnou spolupráci, kterou
se výrazně nominovaní zasloužili o rozvoj IZS Ústeckého kraje:
plk. Ing. Jan Rudolf a npor. Jiří
Toufar DiS (Hasičský záchranný
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mouckého kraje, Záchranný
útvar HZS ČR Hlučín, nprap.
Štěpán Smrž, nstržm. Tomáš Beránek, pprap. Václav Brožovský a Speciální pořádková jednotka (Krajské ředitelství Policie
ÚK), Čestmír Opluštil a Aleš Miler (dobrovolní hasiči).
* Za úspěšnou reprezentaci na republikové nebo mezinárodní úrovni, kterou se nominovaní zasloužili o propagaci složek IZS: Bc. Lukáš Khýr, Zbyněk Švarc, Ladislav Stárek a David Somol (HZS
ÚK), prap. Jan Wainer (PČR ÚK)
a Tomáš Vlček (dobrovolní hasiči).
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Tři vyznamenaní
Mezi čtyřiadvaceti osobnostmi a týmy oceněnými Záslužnými medaile Ústeckého kraje jsou zástupci všech složek Integrovaného záchranného systému ÚK. V tomto magazínu přinášíme kompletní přehled nejnovějších laureátů tohoto ocenění a na této stránce si povězme alespoň stručně o třech z nich.

POLICIE ČR – ÚSTECKÝ KRAJ

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ÚK

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚK

Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje.
Velitel mjr. Ing. Stanislav Krajčovič
Koncerty pod širým nebem, velká sportovní střetnutí odvěkých rivalů, technoparty, pátrací akce, eskorty nebezpečných pachatelů, doprovod zvlášť důležitých materiálů, převoz peněz…to jsou alespoň některé z činností speciální policejní jednotky, která
vznikla při krajském policejním ředitelství k 1. květnu roku 2012 a jejímž velitelem je od počátku major
Stanislav Krajčovič (na našem snímku). Ten je u policie od září 1981 a celá jeho kariéra je spojena s Ústím nad Labem. I život jeho rodiny - třeba syn je rovněž u SPJ a obě dcery studují ústeckou UJEP.
Jednotka je dislokována v ústecké části Božtěšice,
ale činnost zahájila ve Šluknovském výběžku. Tam,
jak známo, začalo docházet k nezvladatelným a nebezpečným situacím v soužití majoritní společnosti a částí komunity ze sociálně vyloučených lokalit.
„Klid v občanském soužití jsme zajišťovali ve Šluknově, v Rumburku, ve Varnsdorfu, pomáhali jsme
i v okolí měst na severu kraje,“ říká mjr. Krajčovič.
„Začínali jsme s padesáti policisty, koncem roku
2012 měla SPJ pětadevadesát členů, a i když se měly početní stavy zvyšovat, zůstali jsme pod stovkou.
Po nedávné návštěvě policejního prezidenta Tuhého ale začínáme být optimističtější, vývoj početního
stavu rozhodně není ukončen.“
Pracovat u speciální pořádkové jednotky (SPJ) není
žádný med, uspějí tu jenom odolní, psychicky a tělesně zdatní mladí muži. Dnes u SPJ pracují chlapi ve čtyřech skupinách a spektrum jejich práce je
mnohem širší, než v v době ustavení jednotky. Mají kvalitní speciální výstroj, výzbroj a vybavení a také díky darům Ústeckého kraje se zkvalitňuje jejich
technika – kraj jim zajistil formou daru termovizi
nebo zásahové vozidlo VW Crafter.
Členové SPJ pracují ve čtyřech skupinách ve čtyřiadvacetihodinných směnách a téhle náročné a mnohdy vyčerpávající práce si váží – vždyť se jich u jednotky vyměnilo jen dvanáct. „Naše práce je těžká,“
říká velitel Krajčovič, „ale už jsme si vydobyli renomé a jsme nasazováni i v práci útvarů s celostátní
působností a zajišťujeme například servis pro odhalování trestné činnosti, například s národní protidrogovou centrálou. A když je více času, chodíme
rovněž mezi mládež a kontrolujeme respektování
zákona o podávání alkoholu mladistvým.“

MUDr. Karel Horáček
Za příkladné plnění pracovních povinností a dlouholetou činnost byla 14. října udělena Záslužná
medaile ÚK rovněž MUDr. Karlu Horáčkovi, vedoucím lékaři lounské výjezdové základny ZZS
ÚK. K němu onen výraz „dlouholetá“ opravdu pasuje, vždyť byl skoro před třiceti roky u toho, když
se při nemocnici v Lounech záchranka zakládala.
„V tom roce 1985 jsme měli dvě dvanáctsettrojky
(Škoda 1203) a v bývalé autodílně a knihovně jsme
práci rozjížděli. Pak se všechno převedlo bezúplatně na okresní záchranku Louny a postupem času
se měnila struktura, organizace, vybavení a nakonec vznikla Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Ale začátky – to bylo něco. Telefon vzala vrátná, ta zavolala některého doktora v nemocnici, a když měl čas, vyjel…“
V Lounech už nemocnice není, jenom v části areálu sídlí Léčebna dlouhodobě nemocných
a taky tu je výjezdová základna ZZS. Dnes tu
slouží jedna posádka s lékařem a dvě posádky se zdravotními záchranáři, přes den jsou ve
směně tři vozidla, v noci 1+1. Dřív tu v roce najezdili pár desítek tisíc kilometrů, v uplynulém
roce to bylo 170 000 km s pacienty. Vozí je z východní části Lounska do Slaného, dále do Žatce
nebo Mostu, cévní případy a pacienty s mrtvicí odvážejí do Chomutova a srdeční příhody do
Prahy, která je rychleji dostupná, než třeba Ústí.
„Spolupracujeme s nemocnicemi v Motole, Na
Homolce a v záloze máme i další špitály. Nestalo se nám, že by kdokoliv našeho pacienta odmítl převzít. Spolupráce je na úrovni, stejně jako
s dalšími nemocnicemi i v rámci Krajské zdravotní,“ pochvaluje si doktor Horáček.
Ano, mohli bychom psát o stovkách případů, smutných i drsných, ale také veselých či aspoň úsměvných. O zachraňování zdraví a životů. Každý z lékařů ZZS (dva kmenoví a sedm je externistů) by
jich mohl popsat stovky. MUDr. Karel Horáček,
šestašedesátiletý vedoucí lékař lounské výjezdové
základny ZZS, svoji práci miluje, dělá ji perfektně
a obětavě, ale raději mluví se šibalským úsměvem
o prvních životních zkušenostech a zálibách svého
2,5letého vnoučka Lukáše. On se jmenuje sice Luke, po hrdinovi Hvězdných válek, ale tak mu říkají v Nizozemsku rodiče, děda mu s babičkou říkají Lukášek…

plk. Ing. Jan Rudolf
Také současný vedoucí oddělení krajského operačního a informačního střediska (OPIS) v ústeckém sídle HZS, plukovník Rudolf, dostal vyznamenání za dlouholetou činnost, díky níž se
výrazně zasloužil o rozvoj IZS našeho regionu.
U hasičů je od osmi let, i když před těmi dvaačtyřiceti lety to byli mladí „požárníci“, kteří se ovšem už tehdy učili umění hasičskému.
Po dětech přišli na řadu trochu starší, dorostenci, a potom i dospělí hasiči v lovosické jednotce. Jako vysokoškolák se specializací na elektro a elektroniku dostal nabídku od profesionálního hasičského záchranného sboru. Deset let
jezdil hasit a přitom dělal spojovací prostředky
výstražného zabezpečení, zaváděl digitální komunikační systém Pegas a rozvíjel u krajských
hasičů automatizační techniku. Tehdy byl poručíkem, dnes už je plukovníkem a řídí práci více
než pěti desítek lidí v operačním středisku. Ve
středisku přijímají volání na linkách 112 (mezinárodní linka tísňového volání) nebo 150, rozhodují tu o nasazení posádek a vše se řídí podle poplachových plánů a podle místa, kde se ta
která mimořádná událost stala.
„Náš kolektiv, to je dvaapadesát zapálených lidí
(nakonec u hasičů to jde, že?), kteří rozumějí téhle odborné činnosti, neustále se vzdělávají a jejichž smysluplná práce zachraňuje nejen materiální hodnoty, ale především zdraví a životy spoluobčanů. Když přijímáme nové pracovníky například
na linku 112, musíme posuzovat i jejich znalost cizích jazyků. Dříve nám hodnocení prováděli externisté, dnes už máme vychované vlastní jazykově
vybavené lidi a ti sami zajišťují přezkumy.“
Nyní zabezpečuje plk. Rudolf jako vedoucí týmu HZS řízení a realizaci Krajského standardizovaného projektu s dlouhým, a tudíž vypovídajícím názvem: Jednotná úroveň informačních
systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních
složek IZS. Zkušenosti opravdu má, vždyť v návrhu na ocenění Záslužnou medailí je také napsáno: Při výkonu práce řídícího důstojníka kraje využívá zkušeností získaných při koordinaci
nasazení lidí a prostředků při povodních, hlavně v letech 2002, 2009, 2012 a 2013, nebo smrští Kyrill a Emma.
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Co dělat když...
...zazní varovný signál

...co vzít při evakuaci

V případě, že zaslechnete signál „Všeobecná výstraha“, okamžitě se ukryjte v nejbližší budově.

osobní doklady, peníze, cennosti (součástí dokladů by měla být
i kartička, na které budou uvedeny informace o vašem zdravotním stavu a jméno osoby, kterou je vhodné informovat, pokud by
se vám něco přihodilo)

• jestliže cestujete automobilem, zaparkujte automobil a vyhledejte
úkryt v nejbližší budově
• jste-li v budově, okamžitě zavřete dveře a okna, siréna může signalizovat
únik toxických látek, plynů a jedů
• zapněte rádio nebo televizi
• na základě vyžádání orgánů státní správy a samosprávy poskytněte
pomoc pro zabezpečení záchranných opatření
• do zavazadla si uložte doklady, peníze, věci osobní potřeby, používané
léky, náhradní oblečení
• připravte si potraviny a tekutiny na 3 dny pro každou osobu
• na základě pokynů se přesuňte na stanovená místa mimo krizovou oblast
• dodržujte pokyny pracovníků záchranných složek, orgánů státní
správy a samosprávy

• osobní léky, léky tišící bolest, léky snižující horečku, dezinfekční
a antiseptické přípravky
• základní trvanlivé potraviny na 3 dny - nejlépe konzervy, dobře zabalený chléb, suchý salám, tvrdé sýry, sušenky
• pitnou vodu na 3 dny (voda, čaj, šťávy)
• toaletní a hygienické potřeby (toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby, zubní pasta, ručník)
• předměty denní potřeby (jídelní misky a příbor, umělohmotná láhev,
nůž, provázek, šitíčko, otvírač na konzervy)
• bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač
• bateriový rozhlasový přijímač
• náhradní prádlo, náhradní obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka, karimatka

...je nařízena evakuace
• vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
• uzavřete přívod vody a plynu
• dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
• ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
• kočky a psy si vezměte s sebou
• ostatní domácí zvířata ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a po
travou
• uzamkněte byt a zajistěte okna i dveře proti vloupání
• vezměte evakuační zavazadlo a dostavte se na určené evakuační místo
• dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu
• při použití vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci
• dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří
organizují nebo zajišťují evakuaci

KONTAKTY IZS
Hasičský záchranný sbor ČR

pokud použijete vlastní automobil, je nutno mít:
a) v nádrži nebo v zásobě pohonné hmoty alespoň na 100 km
b) v pořádku nářadí a náhradní díly
c) zkontrolovaný obsah lékárničky
d) bateriovou svítilnu, kapesní nůž, lopatku, hasicí přístroj
e) pracovní oděv, přikrývku
f) pro děti hračku, knihy, hry
Jako evakuační zavazadlo použijeme např. batoh, cestovní tašku
nebo kufr, které označíme visačkou se jménem a adresou.
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