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Jak je nastavené velení v případě udá-
losti uvnitř a vně elektrárny?

„Co se týká našeho areálu, postupuje
me dle práva přednostního velení, pokud 
vyjíždíme k zásahu v okolí elektrárny, tak  
velí velitel státních hasičů, pokud tedy 
nejsme u události jako první nebo jediní.“

Můžete vyjíždět i k zásahům mimo 
elektrárnu?

„Zasahujeme v bezprostředním oko
lí elektrárny, kde můžeme být velmi 
rychle a případně chránit zdraví a maje
tek obyvatel, což je zhruba 40 zásahů 
ročně. Spolupracujeme s IZS Vysočiny 
a Jihomoravského kraje. Většinou se jed
ná o  dopravní nehody na komunikaci 
mezi Jamolicemi a Hrotovicemi, která 
vede přímo před elektrárnou. Silnice je 
rovná a svádí k rychlé jízdě, která si 
bohužel často vybere svou daň. Jsme zařa
zeni i do systému zdravotnické záchran
né služby Jihomoravského kraje, co se 
týká pomoci s defibrilátorem (AED), čas 
v tomto případě hraje hlavní roli.“

Jakou máte rychlost výjezdu při 
poplachu?

„Máme standardní čas výjezdu jako 
profesionální hasiči, tedy do dvou minut 
od vyhlášení poplachu. Celou akci zvlá
dáme okolo jedné minuty, nicméně pře
depsaný limit jsou minuty dvě.“

Jak už jsme se na vlastní kůži přesvěd-
čili, v EDU je kladen velký důraz na 
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zabezpečení, jak se řeší váš přístup 
k požáru, pokud k němu dojde ve 
střežené citlivé oblasti?

„V rámci zásahu máme právo pří
mého přednostního vstupu do všech 
prostor elektrárny, kdy hrozí nebezpečí 
z prodlení, a to i do nejstřeženějších 
oblastí. Jakmile však nebezpečí pomine, 
jsme při návratu z  oblasti podrobeni 
všem standardním bezpečnostním pro
cedurám. Stejné pravidlo platí i pro 
jednotky IZS, které by u nás zasahovaly, 
například při nějakém velkém požáru, 
který bychom jako podniková jednotka 
nebyli schopni zajistit.“

Co musíte jako podniková jednotka 
řešit primárně?

„Největší částí naší činnosti jsou 
asistence a dohledy v lokalitě. Všechny 
práce s nebezpečím požáru podléhají 
povolení, což je taková bariéra nebez
pečným situacím, o kterých bychom 
neměli přehled. Když je riziko požáru 
vyšší, provádíme nad pracemi fyzic
kou asistenci a následně ještě 8hodi
nový dohled, to platí zejména po 
svařovacích pracech. Většina zásahů 
jsou takzvané technické zásahy, kte
rých je zhruba okolo pěti set za rok. 
Patří sem prověřování požární signa
lizace, vyproštění osob ze zaseklého 
výtahu, zdravotnická pomoc v  loka
litě, v neposlední řadě i  odchyt zví
řat. Zaměstnávají nás i stromy, máme 
totiž na starost i čerpací stanici u pře

Scania CAS 30 je nejnovějším 
přírůstkem podnikové jednotky 
EDU, speciální vůz od THT stál přes 
sedm milionů korun.

hrady Dalešice, kde v případě vichřic 
či jiných výkyvů počasí zasahujeme.“ 

Také jsme zaslechli, že se prý zvířa-
tům v elektrárně neobyčejně daří, co 
je na tom pravdy?

„Se zvěří se potýkáme často, ať 
už to jsou vosy, včely, netopýři, hadi, 
ptáci nebo dokonce i úhoři, ti žijí 
v  nádržích pod chladícími věžemi. 
Máme tady i  početnou skupinu zají
ců, dostali se sem pravděpodobně při 
výstavbě areálu a  vzhledem k  tomu, 
že zde nemají žádného přirozeného 
nepřítele, tak se jim u nás daří velmi 
dobře.“

Jiří Bezděk nám řekl o skladu použité-
ho paliva, kde se ono palivo skladuje, 
můžete vstoupit i tam?

„Ano, jsme předurčeni i pro zásah 
v  tomto skladu. Do tohoto objek
tu máme samozřejmě přístup pro pří
pad nějaké události a chodíme tam na 
preventivní kontroly v rámci požární 
ochrany, ale z hasičského hlediska tam 
v podstatě nemůže nic hořet. Vyhořelé 
palivo je umístěno ve speciálních oba
lech Castor, které jsou  napojeny na 
měřící přístroje, se kterými pracují 
tamní zaměstnanci. Teplota zde nedo
sahuje nijak kritických hodnot a nikdy 
jsme tam neřešili žádnou anomální 
situaci.“

Hasiči EDU byli velmi ochotní a ukázali nám veškerou svojí techniku. 
Na obrázku je prvovýjezdové družstvo s velitelem směny Petrem Veverkou.


