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»  Den s…

   Strojník přebírá techniku od člena předchozí směny, na což naváže zkouška radiostanic.

  Výcvik s požární technikou se plánuje většinou od 7.30 do 11.30.

   Stejně jako v tomto okamžiku se kdykoli během směny hasiči dostávají z patra k technice po „skluzu“.

»  Den s… – PŘeDsTAVenÍ HAsIČeDen s...                      V jakoukoli denní i noční hodinu musíme  být schopni vyjet do dvou minut

V září uplynulo pět let, co Vlastimil Pe-
trásek nastoupil do Unipetrolu RPA. V tu 
dobu již působil jako dobrovolný hasič 
v Chomutově, kde rovněž vystudoval 
maturitní obor strojník pro požární tech-
niku. „Doporučil mě sem tehdejší zástup-
ce velitele směny,“ vzpomíná Vlastimil 
Petrásek. Práci hasiče si vybral proto, že 
by nevydržel sedět v kanceláři. Dal před-
nost pohybu a pestré činnosti. Že přitom 
zachraňuje majetek, techniku či lidské 
zdraví a životy považuje za bonus navíc. 
Chválí si i partu. Scházejí se v době volna 
třeba u softballu, pořádají akce s rodina-
mi a někteří jezdí i na společné dovolené.

„V čem se lišíme od „státních“ hasi-
čů? Především v parametrech techniky 
a ve specifické činnosti. Na vyžádání sice 
zasahujeme při dopravních nehodách, 
při požárech hořícího porostu v okolí 
areálu – nedávno jsme například uhasili 
i drážní domek v Litvínově, ale vyjíždí-
me především k likvidaci nebezpečných 
látek. Musíme se vypořádat s nástra-
hami chemického průmyslu, 
což díky technickým pro-
středkům, výstroji, zna-
lostem prostředí a zkuše-
nostem zvládáme lépe, než ti, 
co se jednou za čas účastní 
součinnostního cvičení,“ 
říká Vlastimil Petrásek.

V Chemparku Záluží na hasiče 
Unipetrolu RPA čekají nejen kance-
lářské objekty, ale především chemické 
provozy, kde hrozí úniky různých plynů 
nebo kapalin. Technickou pomoc v po-
době asistence pak hasiči zajišťují zejmé-
na při pracích s otevřeným ohněm a při 
odstavování výrobních jednotek, nebo 
jejich najíždění do provozu. „V případě 
nutnosti můžeme rovněž provést práce 
v protichemických oblecích a nahradit 
tak údržbáře, kteří nemají pro takový typ 
práce vybavení. Minulou noc a dnes do-
poledne zase asistovali kolegové na jed-
notce PSP České rafinérské,“ pokračuje 
Vlastimil Petrásek. Hašení požárů je tedy 
jednou z mnoha činností, které hasiči 
provádějí.

HZS Unipetrol RPA tvoří celkem tři směny. 
Na každé je denně minimálně 15 hasičů. 
Jeden z nich slouží jako řidič sanitní-
ho vozu lékařské služby první pomoci, 
kterou zajišťuje nestátní zdravotnické 
zařízení Paracelsus. A na tomto místě 
se občas objevuje i Vlastimil Petrásek, 
který má oprávnění k jízdě s jakýmkoli 

vozidlem hasičského sboru. Kromě toho 
je také členem družstva provádějícího 
záchranné práce pomocí horolezeckých 
technik. 

„Jsem řidič-strojník, to znamená, že 
techniku, kterou jsem si převzal na za-
čátku směny, musím včetně posádky 
přivézt na místo zásahu a pak podle 
požadavků velitele i potřeb kolegů do-
dávat hasební látky, nebo také obslu-
hovat automobilovou plošinu. Případně 
jako řidič sanity pomáhám zachraňovat 
osoby v nesnázích,“ vysvětluje Vlastimil 
Petrásek.

A co je nejdůležitější? Stejně jako státní 
hasiči musí být i hasiči Unipetrolu RPA 
schopni v jakoukoli denní i noční hodinu 
vyjet do dvou minut. „Proto děláme den-
ní i noční cvičení,“ říká Vlastimil Petrásek. 
Občas se tak může stát, že na výjezdu 
uvidíte třeba hasiče s namydlenou tváří.

Práce hasiče je náročná. Člověk na to 
musí být dobře připrave-

ný, pokud možno nesmí 
být zbrklý a ke všemu 

přistupovat s rozvahou. 
Důležitý je i respekt před 
nebezpečím. „Bez jištění ne-

můžete sám jen tak někam 
vlítnout a to jak v případě 

požáru, tak v případě úniku 
látek. To se může ze zachránce 

stát rázem zachraňovaný.“ A jak říká 
velitel směny Petr Šucha: „každý z nás 
na sobě musí pracovat fyzicky i mentál-
ně. Důležité jsou i zkušenosti a poznatky 
z výcviku na polygonu v Holandsku, které 
předávají služebně starší těm mladším“. 

Směna hasiče trvá 24 hodin a má přes-
ně stanovený řád. Ráno se v 6.40 až 7.15 
přebírá technika a zkouší radiostanice, 
pak následuje čtvrthodinová porada. 
Od 7.30 do 16.30 se organizuje praktický 
výcvik, který se střídá s teoretickým ško-
lením. Tuto dobu od půl dvanácté pře-
ruší oběd a na konci uzavře půlhodinka 
na svačinu. Pak je čas na fyzickou přípra-
vu či samostudium do půl osmé, kdy se 
všichni sejdou u televizních novin. Osob-
ní příprava pokračuje do 23.00, kdy za-
čne noční pohotovost, která trvá do 6.00. 
Pak je čas na osobní hygienu a přípravu 
na předání. To probíhá v 6.40, kdy jsou 
obě směny, stará a nová, nastoupeny 
v garáži u techniky. „Stále však platí, že 
vyjet se musí do dvou minut,“ uzavírá 
Vlastimil Petrásek.
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Unipetrol (ir) – Platí, že hasič musí umět devatero řemesel, a tak se mezi kolegy 
Vlastimila Petráska najdou třeba bývalý automechanik, zámečník, elektrikář 
nebo tesař. Dnes jsou z nich specialisté na technickou, chemickou, spojovou či 
strojní službu. Směna se skládá z velitele směny, velitelů družstev, techniků 
-specialistů, hasičů a strojníků, kteří musí včas a bezpečně dovézt požární 
techniku na místo zásahu a umět ji spolehlivě obsluhovat.

   Během výjezdu udržuje strojník spojení s velitelem zásahu.

   Začalo hodinové teoretické školení na učebně. V rámci fyzické přípravy si hasič může zaběhat na páse, zacvičit v posilovně, zahrát stolní tenis nebo třeba nohejbal na dvoře.
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