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»  Den s…Den s...                      Být velitelkou hasičů není běžné, ale není    to také nemožné

Pracovní den pro energickou velitelku 
HZSp HS Kolín začíná ráno před šestou 
hodinou setkáním s končící směnou 
hasičů. „Vyslechnu si, jak služba pro-
bíhala, zajímám se o případné problé-
my. Teprve poté se věnuji povolování 
nebezpečných prací a určení, kde kon-
krétně bude zapotřebí asistence mé 
jednotky při požárně nebezpečných 
činnostech,“ upřesňuje chod dění Dana 
Vejdělková, která si nedovede předsta-
vit, že by dělala jinou profesi. Napří-
klad seděla v kanceláři a věnovala se 
účetnictví. Není typ ženské, která by 
vyšívala či trávila čas s pletacími jeh-
licemi v ruce. Sympatická černovláska 
si zato před pěti lety udělala řidičák 
i na náklaďák, aby v případě nutnosti 
mohla usednout za volant výjezdové 
Tatry. Jak sama říká, nechce v ničem 
zůstat pozadu za svými chlapy. Zájem 
o techniku dokládají rovněž modely 
nejrůznějších hasičských vozů v její 
kanceláři.

Hasičské profesi upsala Dana Vejdělko-
vá svou duši už v mládí, kdy provozova-
la požární sport. Dálkově vystudovala 
požární školu, získala odbornou způso-
bilost k prevenci a k profesi požárního 
technika. Posledních deset let se vě-
nuje jak prevenci, tak i represi. Zkrát-
ka – Dana Vejdělková toho má celkem 
dost za sebou. Svojí přirozenou autori-
tou a výsledky si získala respekt nejen 
svých podřízených a státních hasičů, 
ale také svých kolegů v rámci skupiny 
Unipetrol. „Zpočátku při různých ve-
litelských shromážděních jsem měla 
pocit, že si říkají, co tady ta ženská 
dělá. Moc dobře jsem se necítila. Ča-
sem jsem ale pochopila, že mne mezi 
sebe vzali jako sobě rovnou,“ svěřuje se 
velitelka, která si dobrých vztahů velmi 
považuje.

Jednotka Dany Vejdělkové je zařazena 
do Integrovaného záchranného systé-
mu a do druhého stupně poplachového 
plánu v rámci Hasičského záchranného 
sboru Středočeského kraje. Z této sku-

tečnosti vyplývají výjezdy jednotky 
k požárům a likvidaci úniku ropných 
látek i mimo areál kolínského hospo-
dářského střediska Parama.

Běžné pracovní dny velitelky vyplňují 
nejrůznější činnosti. „Není to o tom, 
že sedím spolu s kolegy na „hasičárně“ 
a čekám, až začne někde hořet,“ podo-
týká Dana Vejdělková a přidává výčet 
pracovních aktivit, které organizačně 
připravuje. Některých se i sama účast-
ní. „Vozíme peníze do banky, plníme 
příkazy a pokyny týkající se požární 
ochrany, zajišťujeme preventivní čin-
nost, do které je mimo jiné zařazena 
účast na kolaudaci objektů a vyjadřo-
vání se k projektům z hlediska požární 
ochrany. Průběžně aktualizujeme po-
žární dokumentaci v kolínském stře-
disku a distribučních skladech. Do mé 
působnosti spadá také kontrola již 
zmíněných distribučních skladů, kon-
krétně v Lípě u Zlína, v Mostě, Pracejo-
vicích a Hlučíně. Obstaráváme školení 
zaměstnanců na téma požární ochra-
ny, zjišťujeme závady, zaměstnanci 
HZSp se podílejí na úklidu a údržbě 
komunikací, sekají travní porosty, 
provádějí drobné hospodářské práce 
podle potřeb společnosti a pravidelně 
se konají také prověrky fyzické zdat-
nosti a výcvik v polygonu v HZSp Syn-
tos Kralupy nad Vltavou. Na směně je 
vždy šest lidí, z nichž jeden obsluhuje 
ústřednu. Ani mě tato povinnost občas 
nemine. Musíme umět všechno. Nikdy 
nevíme, kdy se nám to bude hodit.“

Dana Vejdělková zažila už hodně požá-
rů. Nerada vzpomíná zejména na ten 
z 20. prosince 2008. „Kouř jsem vidě-
la od svého domu, když jsem dostala 
zprávu o události. Věděla jsem, že je 
zle. Hořela parafínka, takové srdíčko, 
od kterého se odvíjí veškerá výroba. 
Státní hasiči se zachovali přímo bom-
basticky, dovezli vše nezbytné, co 
bychom museli teprve sehnat. Tehdy 
zasahovalo 16 aut a 55 hasičů. Zákrok 
trval pět hodin, pomohli rovněž hasi-

či z HZSp HS Pardubice i drážní hasiči,“ 
vzpomíná na horké chvíle velitelka.

V kanceláři, kterou jí pěkně upravili 
a vymalovali její kolegové, Danu Vejděl-
kovou často nenajdete. Pokud se zrov-
na nevěnuje nezbytné administrativě, 
je v terénu. Pohyb a práce mezi lidmi 
jí za ta léta neomrzely. Problémy řeší 
s taktem jí vlastním, ale jak sama říká, 
dokáže také pěkně zařvat. Nechce se vě-
řit, že by právě ona byla schopna byť jen 
zvýšit hlas. Ať už je to jakkoliv, pořádek 
si umí zjednat, to je patrné na první po-
hled. Sympatie lidí si navíc dokáže získat 
radostí z maličkostí. Sama tomu říká 
drobné radůstky. A může to být i jen po-
chvala, když se povede něco nad rámec 
běžných činností.

Pracovní den velitelky Hasičského 
záchranného sboru podniku v kolín-
ském hospodářském středisku končí 
ve 14.00 hodin. Nepřetržitě je ovšem 
k zastižení na telefonu a problém jí ne-
dělá přijít do služby odpoledne, v noci 
či o víkendu. Ve volných chvílích ráda 
jezdí autem, cestuje. Vždy se ale s chutí 
vrací ke své jednotce. „Být velitelkou 
hasičů není běžné, ale není to ani ne-
možné,“ uzavírá Dana Vejdělková.

    Dana Vejdělková se každé ráno před šestou hodinou nejprve zajímá o průběh právě končící směny hasičů. Zastaví se i na ústředně za Petrem Frankem. 

    Velitelka Dana Vejdělková nezůstává v ničem pozadu za svými chlapy. V případě nutnosti může usednout i za volant výjezdové Tatry.

    Plán činností pracovního dne jednotky upřesňuje Dana Vejdělková s velitelem směny 
Pavlem Výborným. 

    Dana Vejdělková se v kanceláři moc nezdržuje. Většinou je v terénu. My jsme ji 
zastihli s Karlem Vokounem při kontrole stavu vybavení výjezdové techniky. 

    Dana Vejdělková uděluje poslední pokyny Františkovi Jindrovi před asistencí při 
požárně nebezpečné činnosti na rozpustidlové parafínce. 

    Teoreticky pracovní den Dany Vejdělkové za půl hodiny skončí. I poté je ale 
nepřetržitě k dispozici na telefonu. 
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Paramo (ji) – Jediné její slovo stačí, a téměř dvacítka chlapů si jde po své 
práci. Na věci kolem se dokáže dívat s nadhledem, hned tak něčeho se 
nezalekne, zajímá ji, jak žijí její podřízení, co jim dělá radost, jaké mají 
problémy, ale z disciplíny nic nesleví. Dana Vejdělková z kolínského 
hospodářského střediska Parama je jednou ze tří žen v České republice, 
které působí na velitelských postech hasičských záchranných sborů.

Do listopadových UNI novin  
zařazujeme další díl nové 
rubriky. V jejím rámci 
vám chceme průběžně 
představovat zaměst-
nance z podniků sku-
piny Unipetrol, s nimiž 

fotograf strávil jeden je-
jich pracovní den. Akce, 

kterou připravujeme 
v rámci Mezinárodní-
ho roku chemie, začala 

15. února s Kave Bare-
šem z Unipetrolu RPA.
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