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Hasičské jednotky HZS Olomouckého kraje Prostějov a Požárního sbotu Konice i jednotky
sboru dobrovolných hasičů z Jesence, Hvozdu či Konice, množství požární technicky - to vše
bylo v pátek k vidění v areálu Domova pro seniory v Jesenci. Naštěstí však nešlo o skutečný
požár, pouze o simulované taktické cvičení likvidace požáru v tamním zámečku...
„Hlavním cílem tohoto cvičení bylo zdokonalení součinnosti zasahujících jednotek a
zaměstnanců tamní pobytové služby, kterou zřizuje Olomoucký kraj. Námětem cvičení bylo
zahoření v jídelně budovy vlivem technické závady na elektropřístroji, zkratu a následnému
požáru. Ten neohlásil autonomní hlásič, který měl v době požáru nezjištěnou poruchu,“
prozradila Večerníku Zuzana Bratterová, ředitelka domova. „Cvičením byla ověřována jak
dojezdová doba jednotek, tak výpočet doby volného rozvoje požáru či výpočet plochy požáru,
doba lokalizace a výpočty ochranné doby vzduchového dýchacího přístroje,“ doplnila smysl
akce.

Práce při zásahu byly prováděny bez použití hasebních látek. Byla však použita veškerá
předepsaná výstroj a výzbroj. Cvičení bylo provedeno nejen proto, aby se členové hasičských
jednotek seznámili se situací na místě, ale také aby se nováčci v jednotkách dobrovolných
hasičů zapojili do akce spolu s využitím techniky a aby si HZS osvěžil koordinaci při
případném zásahu. Při akci byla přítomna velitelka PS Konice Kateřina Mazalová i samotná
ředitelka domova Zuzana Bratterová a požární technik. „Aby se předešlo panice, byl o
taktickém cvičení informován jak zřizovatel pobytové služby Olomoucký kraj, tak starosta
obce Jesenec, který cvičení dopředu ohlásil místním občanům obce. Informaci obdrželi také
klienti domova. Všichni zaměstnanci, kteří byli tento den ve službě, se cvičení zúčastnili jako
diváci
nebo
dokonce
aktéři,“
ujistila
s
lehkým
úsměvem
Bratterová.
„Cvičení se koná opakovaně, navíc každý rok se provádějí hasičským záchranným sborem
prohlídky objektu. Důvodem je potřeba seznamovat členy HZS i dobrovolné hasiče se
samotnou stavbou, která má tři budovy. Objekt byl vyhodnocen jako vysoce rizikový, protože
se v něm nacházejí osoby, které jsou hůře pohyblivé, je zde velká dojezdová vzdálenost
hasičů z Prostějova. Stavba samotná je pak horizontálně i vertikálně velmi složitá a při
případném požáru a zakouření objektu by v něm byla velmi ztížena orientace zasahujících
hasičů. Proto je těmto vygenerovaným rizikům i následné prevenci z naší strany i se strany
HZS věnována takováto pozornost. Přesto, že jsem laik a při cvičení jsem byla pouze
divákem, hodnotím zásah pozitivně s tím, že byl vysoce profesionální a nasazení všech
jednotek i techniky bylo nadstandardní“, uzavřela ředitelka domova. „Spolupráce jak s
dobrovolnými, tak s profesionálními hasiči se velmi ceníme a očekáváme, že v budoucnu
bude i nadále pokračovat minimálně ve stejné intenzitě,“ vzkázala závěrem.

