
Distribuci pomůcek z Ruslanu
zajišťují i dobrovolní hasiči

N
a vojenském le-
tišti v Pardubi-
cích přistály už
tři nákladní le-
touny Ruslan

Antonov-124 se zdravotnic-
kýmmateriálem. O koordinaci
rozvozu těchto prostředků
promluvil krajský starosta Jo-
sef Bidmon.

Jak probíhá spolupráce na roz-
vozu ochranných pomůcek?
Přepravu z Ruslanu z letiště

do celostátního skladu, který
je v Opočínku, zajišťuje armá-
da a provoz skladu zajišťují
profesionální hasiči, přede-
vším z Hlučína a ze Zbirohu. Z
centrálního skladu z Opočín-
ku, dále pomůcky rozvážejí
hasiči do jednotlivých krajů v
ČR a jejich centrálních skladů.
U nás je vozí do Chrudimi do
centrálního skladu pro Par-
dubický kraj a odtud už dis-
tribuci zajištují dobrovolní
hasiči. Máme ještě vybudova-

né pobočné sklady v Lito-
myšli, v Chrudimi a v Ústí nad
Orlicí. Provoz těchto skladů a
celou evidenci, co se kam ro-
zešle rozdělují pracovníci ze
zdravotnictví, my dostaneme
seznam, pomůžememateriál
vytřídit do jednotlivýchměst
a obcí s rozšířenou působnos-
tí. Celkem v kraji máme pat-
náct měst, do kterých se pro-
středky rozváží.

Za co vy konkrétněmáte odpo-
vědnost?
Mámodpovědnost za dob-

rovolné hasiče, za to, že tam
máme stálou službu 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu, za do-
pravu, například v pátek jsme
distribuovali 6 tisíc litrů dez-
infekčních prostředků na ruce.
Můžeme vozit pouze 330 litrů,
takže bylo potřeba 19 doprav-
ních aut od dobrovolných
hasičů. Všechno to jsou jed-
notky, které jsou určené pro
ochranu obyvatelstva, takže
JPO5.

Zapojují se všichni dobrovolní
hasiči?
Pro rozvážení ochranných

pomůcek v Pardubickém kraji
jsme domluvení s Krajským
ředitelstvím hasičského zá-
chranného sboru pro jednotky
kategorie 5, což je naprosto
dostačující. Jednotky JPO 3 a
JPO 2 jsou na základnách při-
praveny na zásahy u jiných
událostí. Život

zásahy
Život
zásahy
jde dál, někde

nám hoří v lese, čas od času je
potřeba udělat transport pa-
cienta, a to zajišťují právě tyto
jednotky.
Irena Špačková,
jednotky.
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Frekvence 1 je mediálním partnerem 
hasičského sportu


