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VRATISLAV KULHÁNEK ŘÍKÁ: JAKÝ JSME ŘIDIČ? 

JÁ JSEM KLIĎAS, PROTOŽE UŽ MÁM ODZÁVODĚNO

ODŠKODNĚNÍ PŘI ÚRAZECH, 
TO JE ZÁKLADNÍ PROBLÉM
Zaslali jsme vládě a HZS žádost o změnu 

nařízení o odškodnění včetně odůvodnění. 

Vláda neodpověděla vůbec.  

ZAŽIJTE DEN PLNÝ ZÁBAVY 
V AQUAPALACE PRAHA! 
Soutěžte s ODA o celodenní rodinné vstupné 

do Aquapalace Praha na víkend s Integrovaným 

záchranným systémem, který proběhne 

7. - 8. října 2017. 

JE NÁS MÁLO! NEJVÍCE 
POLICISTŮ CHYBÍ V TERÉNU
Pokud dokáží kompetentní politici najít 

do resortu dostatek peněz, mohla by 

se síť služeben rozšířit. Základní 

myšlenkou však je, aby byl za současného 

stavu policistů dostatek. 

ZÁCHRANKA ZACHRAŇUJE. 
A TAKÉ SE POTÝKÁ 
S PROBLÉMY  
Obrovským problémem u záchranných 

služeb je jejich zneužívání. Záchranáři cítí 

největší problém u mnohých sociálních 

zařízení, zejména u soukromých. 

PÁR RAD, 
JAK ZACHRÁNIT ŽIVOT

VRATISLAV KULHÁNEK ŘÍKÁ: 
JAKÝ JSEM ŘIDIČ? JSEM 
KLIĎAS
Jak přibývají léta, tak začínáte být opatrnější. 

Sice bych se v závoďáku rád svezl, také jsem se  

  byl s Honzou Kopeckým  

  několikrát svézt v poslední  

  době, ale nevím, jestli bych 

do   do toho ještě šel znovu. 

  Myslím naplno.
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ALE NEODPOUŠTÍM LŽI                   

 A PODVODY! 

... působí, jako by byl věčným klukem. 

Jeho neustálý úsměv vzbuzuje v lidech 

kolem něho pozitivní náladu. Patrně 

ho v nejbližších dnech čeká životně 

nejobtížnější období. Volby do Posla-

necké sněmovny se blíží a ODA touží 

promluvit do života lidí v Česku ...
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ÚVODNÍK
PŘED VŠEMI ZÁCHRANÁŘI SMEKÁM 

 Houká siréna. Třikrát. Jednou jede policie. Jindy hasiči. A pak zase 
záchranka. Jaké mám pocity? Třeba takové: Hasiči - zase někde hoří! Nebo 
snad někdo připálil kus masa? Policie - nějaká srážka na křižovatce. Potyčka. 
Nebo snad vražda? Záchranka - někdo zkolaboval. Někomu je zle.

Máte to stejné?
 Realita je ale mnohdy jiná. Daleko banálnější. Mnohdy se „skoro“ 
nic neděje. Jenže na to nelze spoléhat. Jednotlivé složky Integrovaného 
záchranného systému musí reagovat, i kdyby se nakonec ukázalo, že z okna 
čoudí, protože tam je kuřácký dýchánek. I když si někdo zvrtne kotník. I 
když opilec usne na lavičce.
 Záchranáři musí reagovat, jako kdyby pokaždé šlo o lidský život. 
Doslova a do písmene. Za jejich nasazení jim patří hluboká poklona. Vážně 
hluboká. Jen si to vezměte. Každý z nás má okamžiky, kdy je v práci a volá 
mu podřízený, kolega, šéf a nám se nechce zvednout telefon. Tak ho nez-
vedneme. Třeba to vyšumí. Nebo dotyčný zavolá později. Někdy.
 Takhle ale záchranář nemůže uvažovat. Nesmí! I kdyby měl kolem 
sebe splínů nůše. Unavený. Nevyspalý. Zlobivé děti i manželka. Všechno 
musí stranou.
 Ve vteřině poplachu a výjezdu je ze záchranáře jiná bytost. Bez 
problémů, jen s jedinou myšlenkou: Musíme! A my jim v jejich snaze mnoh-
dy házíme klacky pod nohy. Na silnici jim neuhneme, špatně parkujeme, 
voláme je mnohdy k banálnostem, se kterými jsme mohli zajít přes den               
k praktikovi. Objevilo se nám pár včel v podkroví? Zavoláme hasiče. Poli-
cisté nás kibicují za špatné parkování, ale když jim zavoláme, že soused za-
parkoval jaksi divně, hubujeme je, že přece s tím něco musí udělat. Vždyť 
nám mají pomáhat a chránit.
 Záchranáři to nemají jednoduché. Před jejich prací se hluboce skláním. 
Snažím se vžít do jejich situace, kdy vyrážejí zachraňovat. I já jsem zažil práci 
záchranářů mnohokrát. A to při svých dobrodružných cestách. Všude jsou jejich 
myšlenky stejné: Když jde o život, musíme udělat vše, co je v našich silách.
 Přeji si jediné. Aby záchranáři navždy zůstali těmi, kterým věříme. 
Aby houkající vůz jakékoliv záchranné služby v nás vzbuzoval velkou naději, 
že se blíží pomoc. Protože není nic horšího, než když jde o život a pomoc je 
v nedohlednu.
 A já vám všem, milí čtenáři, přeji krásné léto. Pokud možno bez 
nutnosti volat záchranáře. Ale kdyby, tak si pamatujte tahle tři čísla. Když 
jde o život, jsou vážně důležitá:

Záchranka - 155 / Hasiči - 150 / Policie - 158 / Městská policie - 156

Krásné léto všem ...   Váš Pavel Sehnal
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 Ján Chlebo je hasič každým coulem. Zná hasičský systém od 

těch nejmenších obcí až po profesionální jednotky. Bojuje za hasiče. 

Za navýšení rozpočtu pro zasahující jednotky obcí. Za odškodnění při 

úrazech. Začínal jako mladý hasič (tehdy požárník). V jednotkách PO vy-

konává službu 45 roků. V současné době je velitelem a strojníkem jed-

notky SDH  v Chlumíně na Mělnicku nedaleko obce Zálezlice, kde bydlí. 

V obci, která před lety prošla doslova křtem ohněm – ničivé záplavy tady 

přinesly mnoho škod a hodně smutku. Vykonával funkce preventisty, 

vedoucího mládeže, ale také ústředního velitele i náměstka starosty SH 

ČMS. Je členem Komory velitelů jednotek SDH. Velel dobrovolníkům, 

kteří se zúčastnili pomoci při ničivých povodních v Rumunsku i pátrací 

akci po nezvěstném českém potápěči v Chorvatsku.      

Hasiči jsou profesionální a dobrovolní. Profíky nechme být. 
Jsou tu ale dobrovolní hasiči a jejich Sbory dobrovolných 
hasičů a Jednotky sborů dobrovolných hasičů. Jaký je mezi 
nimi rozdíl?
 Tyhle dvě složky se dost spojují, zaměňují. Obě jsou důležité, 

nicméně Jednotky sborů dobrovolných hasičů patří podle Zákona o 

požární ochraně mezi jednotky požární ochrany (JPO) a mají přesně 

stanovené úkoly při mimořádných událostech a jsou součástí měst a 

obcí. Zatímco SDH, tedy Sbor dobrovolných hasičů (podobný název), 

je spolek, který neodpovídá za zásah a v podstatě vychovává základnu 

pro vstup do JPO. SDH dělají spoustu užitečné práce v obcích, tmelí 

vesnici, pořádají akce apod. Spolek má nezastupitelnou úlohu výchovy 

mladé generace v této oblasti. Pro bezpečnost a život lidí je ale důležitá 

především JPO.

JPO se dělí na několik stupňů.
 Máme kategorie jednotek od jedničky po šestku. Jednička jsou 

profesionální hasiči, dvojka smíšené jednotky profíků a dobrovolníků. Trojka je 

náš základ, jednotky složené z dobrovolníků, které vyjíždějí k mimořádnostem 

jak v rajonu své obce, tak mimo její obvod. Čtyřka jsou profesionální podniko-

ví hasiči, pětka jednotky složené z dobrovolníků zasahující v rámci obvodu 

své obce, to jsou takzvané malé jednotky. A šestka jsou jednotky dobrovol-

ných hasičů podniků.

„Odškodnění při úrazech, to je základní 
problém,“ tvrdí Ján Chlebo

ROZHOVOR
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Vy tvrdíte, že JPO jsou podfinancované.
 Ano. Obce 

mají mnoho po-

vinností a peněz na 

zabezpečení hasičů 

dostávají minimum. I 

když došlo k malému 

zlepšení, systém je 

hrubě podfinancován. 

Není  výjimkou,  že 

v hasičských zbroj-

nicích máme prvozá-

sahovou techniku 

starší více než třicet 

roků. Životnost tech-

niky, například cisterny, 

by měla být podle 

předpisu deset let. V 

našich výpočtech jsme 

kalkulovali patnáct let 

a přes toto změkčení 

bychom na její obnovu 

potřebovali v celé re-

publice jen u jednotek 

kategorie dva a tři přes  

miliardu ročně. Do-

stáváme polovinu. A situace se zhoršuje. 

Takže největší problém je v technice?
 Technika potřebuje obsluhu, odborně způsobilé 

lidi. Stará tatrovka má něco za sebou, ale pořád funguje, a to 

mnohdy díky obětavosti samotných hasičů. Lidský element 

je nezastupitelný. I když většina členů JPO jsou dobrovolníci, 

je tu jedna věc, která sice nestojí moc, ale z našeho pohledu 

je to žalostná. Zabezpečení rodinných příslušníků, když se 

něco stane. Odškodnění při úrazu či úmrtí.

Můžete to vysvětlit?
 Rozdíl v odškodnění u profesionálního a dobro-

volného hasiče je obrovský. V jednorázovém odškodnění,             
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v případě úmrtí člena JPO, je rozdíl více než půl mil-

ionu korun. Konkrétní vysvětlení by si vyžádalo více 

prostoru. Ty rozdíly jsou obrovské.

Co na to politici?
 Tváří se všelijak. Zaslali jsme vládě a HZS 

žádost o změnu nařízení o odškodnění včetně 

odůvodnění. Vláda neodpověděla vůbec. K věci se 

vyjádřil HZS, ale odpovědí bylo něco ve smyslu, že 

jsou důležitější věci. 

Takto si podpo-

ru hasičů nelze 

p ř e d s t a v o v a t . 

Sehnat do to-

hoto systému lidi 

není jednoduché. 

Nedokážu jim říci, že 

kdyby se něco stalo, 

že budou jejich 

blízcí zabezpečeni. 

Ta práce je náročná 

a riziková. Nikdo        

z vlády nezdůvodnil, 

proč mají různí 

hasiči různou cenu 

odškodnění svého 

života při stejném 

nebo obdobném 

zásahu? 

Kolik je vlastně 
v republice Jed-
notek požární 
ochrany?
 C e l k e m  j e 

v ČR necelých 7 500 jednotek požární ochrany. 

Z toho tzv., dvojek a trojek je kolem 1 500 a pětek přes 

5 400. Dobrovolných hasičů v JPO je okolo 70 tisíc. 

SOUTĚŽ

Podívaná, která skončila potleskem
 Jakmile se někde objeví hasičská technika, policejní vozy, 

záchranářská auta, je to magnet. Magnet pro děti, ale i pro dospělé. Vždyť 

najednou vidíme do útrob toho, co zachraňuje naše životy, naše majetky.

 Před pár dny se takové setkání veřejnosti se složkami Integro-

vaného záchranného systému uskutečnilo v areálu čestlického aqua-

parku. Tam je i potápěčská jáma, kde policisté předvedli, jak loví předměty 

pomocí detektoru kovu. V paláci dobrodružství se uskutečnilo několik 

přednášek záchranářů, kteří předvedli novinky v oblasti záchranářství – 

přítomní si například ujasnili, jak správně resuscitovat, jak se chovat při 

zranění, co dělat při uštknutí hadem. Zástupci hasičského sboru předvedli 

techniku, i oni přednášeli a návštěvníkům ukázali fotografie přímo ze 

zásahů. Nadšení vládlo u stanoviště, kde si mnozí vyzkoušeli nehořlavé 

uniformy hasičů a posadili se do hasičského vozu.

 „Den s Integorvaným záchranným systém u nás v Aquaparku 

pořádáme ve spolupráci s naším partnerem skupinou ČEZ pravidelně 

čtyřikrát do roka. Chceme našim návštěvníkům přiblížit záslužnou práci 

hasičů, záchranářů a policistů,“ říká majitel Aquapalace Praha Pavel Sehnal.

DEN 
S IZS
v Aquapalace 
                    Praha

• Podpora výchovy mladých hasičů, podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů

• Více peněz do hasičské techniky – hasiči zachraňují naše životy, potřebují mít odpovídající vybavení 

• Stejné odškodnění v případě nehody či úmrtí pro dobrovolné i profesionální hasiče

Co chce ODA?

Zažijte den plný zábavy v Aquapalace Praha!
Soutěžte s ODA o celodenní rodinné vstupné do Aquapalace Praha na víkend 

s Integrovaným záchranným systémem, který proběhne 7. - 8. října 2017. 

Stačí, když nám odpovíte na otázku, Kolik lidí navštívilo poslední víkend 
s Integrovaným záchranným systémem v Aquapalace Praha, který 
probíhal ve dnech 8. - 9. července 2017. Deset z vás, jejichž odpověď 

bude nejpřesnější, získá celodenní rodinnou vstupenku do Aquapalace Pra-

ha na víkend IZS  7. - 8. října 2017. Své odpovědi zasílejte na office@oda.cz.

ZDRAVOTNÍCI

ZÁCHRANKA ZACHRAŇUJE.  
A TAKÉ SE POTÝKÁ S PROBLÉMY 
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 Když se objeví tam, kde je nečekáme, lekneme se a 

mnohdy máme nahnáno. A to i tehdy, když jsme nic neprovedli. 

Tak to prostě je. Když spatříme uniformu, je v nás zakořeněno, že 

přichází ruka zákona jako represe. Jenže pak přijdou chvíle, kdy je 

vidíme rádi a kdy je potřebujeme. Kdy víme, že jejich „zjevení se“ 

je pro nás oddechnutím, určitým ulehčením situace. Mají přece 

pomáhat a chránit. Policie tu byla, je a bude. Ale i ona se potýká        

s problémy.

 Tím největším je nedostatek policistů. A, bohužel, největší 

část policistů chybí v terénu. Tam, kde bychom je očekávali a kde 

je očekáváme nejvíce. I když se do služeb policie hlásí zájemci, 

většinou jejich snaha ztroskotá při náboru. Zvládnout testy fy-

zické zdatnosti a projít psychologickými testy je pro mnoho 

adeptů nadlidský výkon. Fyzička není mnohdy naší silnou 

stránkou.

 Policisté přičítají potíže s naplněním svých řad i 

nedostatečnému ohodnocení. Mnoho adeptů tak ztrácí mo-

tivaci u policie pracovat. Platy jsou zkrátka nízké vzhledem k 

rizikovosti a náročnosti dané práce. 

 Dalším břemenem je zvýšení administrativní zátěže      

v rámci interního řízení státní policie. 

 Policisté se potýkají i s fluktuací, kterou označují za 

alarmující. Přitom jde zejména o odchody policistů ve věku 

kolem padesáti let. Tedy ochránců pořádku, kteří jsou letitý-

mi a zkušenými policisty. U nich nastává veliké rozmýšlení a 

přemítání, zda zůstanou, nebo zda, když již mají jistotu výsluhy, 

raději odejdou do civilního sektoru a pracují někde jinde. Mají 

tak svůj příjem a k tomu výsluhy.

 V České republice jsou stovky služeben Policie České 

republiky. To, zda bude jejich počet udržen na současném stavu, 

zda dojde k rušení menších služeben, nebo naopak zda dojde     

k posílení bezpečnosti občanů zřízením nových služeben, sou-

visí s jediným: dostatkem peněz. Pokud dokáží kompetentní po-

litici najít do resortu dostatek peněz, mohla by se síť služeben 

rozšířit. Základní myšlenkou však je, aby za současného stavu byl 

policistů dostatek. Abychom vždy, když jejich pomoc a ochranu 

potřebujeme, byli těmi, na které je opravdu spolehnutí.
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   Je nás málo! 
Nejvíce policistů 
     chybí v terénu

Policisté říkají: 

• Obnovíme prestiž policie a zvýšíme zájem o tuto profesi • Navýšení počtu policejních služeben

• Snížíme odliv zkušených policistů do jiných sektorů  • Zvýšíme platy policistů v terénu

Co chce ODA?
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 Třiatřicet středisek po celé republice. Čtyři tisíce aktivních členů, celková 

základna má sedm tisíc členů. Většina ve věku od 10 do 18 let, ale jsou tu i starší. Za 

vším stojí dnes sedmasedmdesátiletý Rostislav Zabloudil. Brňák, který zasvětil svůj 

život výchově mladých k přírodě. Založil, vedl, rozvíjel a také mnohdy ve společensky 

nepříznivých podmínkách bojoval za existenci Zálesáka. Zálesák tělem i duší.

Dnešní Zálesák, svaz pro pobyt                     

v přírodě, se zrodil před téměř sedm-

desáti lety. V roce 1949 malý Rosťa 

založil v Kyjově zálesácký klub Rudí 

vlci, později zvaný Sparta. Legalizace 

činnosti bylo dosaženo v roce 1963 

schválením tzv. Pochodně, prvního 

tábornického klubu tehdejšího 

ČSM, založeného na Hodonínsku. 

Název Zálesák se objevil poprvé 

v roce 1966. Posléze se Zálesák 

stal samostatným svazem v rámci 

Svazarmu. 

 Zálesák přežil krizové roky a jeho 

současnost je naplněna odhod-

láním do dalších let. „Pracujeme 

většinou ve dvou věkových katego-

riích. První je od 10 do 15 let, říká se 

jim zelení zálesáci. Ti starší, od 15 

do 18 let, se jmenují černí zálesáci. Pak jsou i starší, kteří se převážně věnují vedení 

středisek a oddílů s všestrannou sportovní a brannou náplní, nebo vytvářejí oddíly 

specializované na jednotlivé, většinou „adrenalinové“, „pohybové aktivity,“ říká pan 

Rostislav.

Jak byte charakterizoval zaměření Zálesáka?
 Zálesák, to je široká, sportovní a branná všestrannost zaměřená na pro 

mládež poutavý pobyt v přírodě. Není to jen stará přírodní romantika, ale i roman-

tika brannosti. Střediska mají své klubovny, kde se scházejí, připravují a zdokonalují 

ve znalostech, pořádají víkendové akce, letní a zimní tábory.

Jaká je hlavní činnost Zálesáka?
 Není to pouze tábornictví, tedy technika správného pobytu v přírodě 

včetně zimního bivakování. Není to pouze sportovní a branná činnost s potřebnými 

závody, soutěžemi, znalostmi a dovednostmi. Nejsou to pouze atraktivní až adrena-

linové aktivity. Je to i psychická odolnost, otužilost, 

skromnost, pěstování vůle a sebeovládání vedle 

obětavosti, pracovitosti a kamarádství. 

Je vám 77 let, elánu máte na rozdávání, pořád 
se věnujete výchově mladých?
 Kdepak, čas nezastavíte. I když doposud 

lezu i po stromech, už to není, co bývalo. Nyní se 

věnuji především výchově svých nástupců, nových 

náčelníků. Jsem ústřední náčelník spolku ZÁLESÁK - 

svaz pro pobyt v přírodě, z.s. A v Brně vedu i jedno ze 

středisek svazu.

Kde je největší členská základna Zálesáka?
 Jsou to střediska, která fungují nejdéle a 

mají dostatek náčelníků - České Budějovice, Chru-

dim, Brno, Zaječice, Zlín.

Také pořádáte ústřední akce, která je ta 
nejdůležitější. 
 Je to soutěž v zálesácké všestrannosti - 

Memoriál Hlídkový oheň Libora Plívy. Jedná se o 

přebory tříčlenných reprezentačních hlídek jednot-

livých středisek. Účastníky čeká pět soutěžních disci-

plín, které odkrývají hlavní činnost Zálesáka. Já jsem 

toho všeho hlavní organizátor. Soutěž se koná na 

Komáří pasece v České Kanadě v jižních Čechách.

Neměl jste někdy, při krkolomném vývoji 
Zálesáka,  všechno zabalit?
 Nikdy. Bavilo mne to a baví pořád. Jen už 

nemohu tomu všemu věnovat tolik času.

Když přijíždíte na tábor, na vaši zamilovanou 
Komáří louku na jihu Čech, těšíte se? 
 Na Komáří louce žiju po celý rok vždy půl 

týdne. Pokaždé se tam těším a pokaždé mi je tam 

příjemně. Zálesák a Komáří louka – to je prostě moje 

láska, můj život. A tisíce lidí, se kterými jsem se potkal. 

Je to zálesácký život. Neměnil bych.

Činnost Zálesáka přes 
mnohé peripetie nezanikla. 
Naopak, rozvíjí se



Naše shODA

ROZHOVOR

10

Předseda Občanské demokratické 
aliance (ODA) Pavel Sehnal působí, 
jako by byl věčným klukem. Jeho neu-
stálý úsměv vzbuzuje v lidech kolem 
pozitivní náladu. V nejbližších týdne-
ch ho čeká nelehké období. 

Volby do Poslanecké sněmovny se 
blíží a ODA touží promluvit do života 
lidí v Česku. 

Když si s Pavlem Sehnalem povídáte, 
musí vás napadnout, že tenhle člověk 
nemůže být špatný. A dobrý člověk 
by se neměl stát špatným politikem. 
Možná se to ne vždy povede, ale za 
Pavlem Sehnalem je vidět obrovs-
ký kus práce. Založil a vede desítky 
firem. A vstupuje do politiky. Přitom 
zůstává stále stejně příjemným 
člověkem. Není to dobrá kombinace?

Pane Sehnale, léto je tu. Co vy a léto?
 Jsem soutěživý člověk. V 

zimě závodím na běžkách, přes léto 

na plachetnicích. Před pár týdny jsem 

na Lipně vybojoval bronz na repub-

likovém šampionátu v katamaránech, 

v nejrychlejší lodní třídě Tornádo. Vloni 

jsem skončil na mistrovství světa ve stej-

né třídě osmnáctý. Léto mám spojené se 

sportem, pobytem v přírodě, na vodě. 

Jaké byly vaše prázdniny, když jste 
byl klukem?
 Dělím to na předrevoluční 

a porevoluční prázdniny. Ty před jsem 

prožíval doma v Československu na 

různých táborech. 

Pionýrských?
 Ale kdepak! Byly organi-

zovány podnikem ČKD. Tehdejší parta 

      Pavel Sehnal říká: 
„Jsem optimista, ale neodpouštím lži a podvody!“  

zaměstnanců to pojímala ve stylu, 

řekněme, lesní moudrosti – šifry, 

morseovka, spaní pod stany, pod 

širákem. My jsme byli z toho všeho 

u vytržení. Pak jsem na tábory jezdil 

jako vedoucí, moc mne to bavilo.

Že by se tam zrodilo vaše 
vůdcovstí?
 Asi ano.  Zjistil jsem, 

že tu partu mladých dokážu 

uřídit. Dostával jsem pravidelně 

ty nejproblematičtější skupiny 

puberťáků.

Jak jste je zvládal?
 Bylo to prima. Já prostě 

nějak podvědomě věděl, jak na ně. 

Bylo to asi tím, že jsem jim postavil 

jasná a jednoduchá pravidla, která 

se dodržovala. Bez remcání.
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Umíte si představit, že prožijete dovolenou 
u moře na pláži, na lehátku, jen se budete 
pravidelně otáčet z boku na bok?
 Ani náhodou. Kdybych takový pobyt 

absolvoval, což nevylučuji, tak zcela jistě budu 

mít po ruce šnorchl, harpunu, ploutve, koupím si 

licenci na rybolov a každou půlhodinku skočím 

do vody.  Asi bych se také poohlédnul i po 

půjčovně kol a vyrazil si zašlapat.

Míval jste vždy dovolenou?
 Po listopadu 1989 jsem roky dovole-

nou neměl. Podnikal jsem, dostavily se úspěchy. 

To nedokážete vypnout. Podnikání jsem věnoval 

všechen čas. Jen tu a tam prodloužený víkend, 

ale pořád tam byla myšlenka, aby firmy fungova-

ly. Postupně nazrál čas, kdy jsem si uvědomil, že 

musím odpočívat, vypnout, relaxovat – i když je 

to u mne vždy odpočinek adrenalinový - prostě 

z toho zápřahu vystoupit.

Letošní léto ale bude asi jiné, že?
 Dostal jsem se, podotýkám sám a 

dobrovolně, do pozice politik-podnikatel. 

A v této kombinaci jsem zatím ve stavu, že 

nedokážu vysadit. Jako podnikatel jsem se naučil 

přepnout mozek a tělo do určitého stavu. Jako 

politik to nedokážu. Jsem teprve na začátku poli-

tického života. Odpočinku proto asi letos v létě 

moc nebude, volby se blíží.

Pojďme k nedostatkům kolem nás. Členové 
Jednotek požární ochrany, v drtivé většině 
dobrovolníci, nasazují životy. Odškodnění 
v případě zranění, nebo dokonce smrti, je 
oproti profesionálním hasičům, mnohem 
menší.
 Jako pravicový politik se snažím 

pečlivě hledat, co by stát měl a co už 

stát nemusí. Je to jednoduché: Platím, 

daně, státe, služ! To je naše heslo. Jako 

občan očekávám od státu službu, 

kterou jsem si daněmi a různými 

poplatky zaplatil. Do této kategorie 

spadá i provozování Integrovaného 

záchranného systému. Je tu 350 tisíc 

dobrovolných hasičů - neuvěřitelně 

početná skupina, která ve svém vol-

ném čase, bez významného nároku 

na odškodnění v případě problémů, je 

v pohotovosti 365 dnů v roce. Náš stát 

této činnosti, těmto lidem, není scho-

pen dát důstojnost, kterou si zaslouží.   

V tom vidím velký dluh našeho státu.

Také vás trápí systém zdravot-
nictví.
 Velké téma. Vezměte si, že třeba 

někdo přijde při nehodě o nohy a 

lidé se skládají, aby měl lepší protézu. 

Od lidí, kteří se skládají, je to krásné, 

povznášející, ale od státu je to hrozně 

smutné, ponižující. Je to prostě naše 

hanba, ostuda, příšernost. Chybou je 

i to, že pacientovi je nabízena mnohdy levnější, 

ale méně účinná léčba. Ono se to pak vrátí, 

protože nevyřešené zdravotní problémy kvůli 

levnější léčbě se nasčítají. 

Vstupujete do politiky. Kvůli 
penězům to není. Proč?
 Mám prosperující firmy, 

opravdu kvůli penězům nepotřebuji 

aspirovat o vstup do politiky, abych 

si urval nějaký díl státních peněz. Za 

dalším bohatnutím se už neženu. 

Nemám to prostě zapotřebí.  Víte, ale on 

v mnohých z nás existuje jakýsi motor ...

… který vás pohání dál? Dostat se 
ze současného místa jinam? Dále?
 Jo, dá se to tak říci. Podnikatel 

podniká, a když dosáhne určité hranice 

a zároveň životní zralosti, může se ob-

jevit neodolatelná touha, potřeba se o 

své zkušenost podělit. V mém případě 

ve prospěch ostatních. Najednou se 

objeví myšlenka a touha něco změnit. 

Zlepšit klima kolem sebe. Pomoci ne-

jen sobě, ale především těm, kteří na to 

sami nemají sílu.

Působíte, jako že vás nikdo 
nerozčílí. Existuje ale něco tako-
vého?
 Samozřejmě, že se naštvu. 

Jsem člověk. U mne narazí ten, kdo 

podvádí a lže. Ten konec je navždy. 

Tohle neodpouštím. Tam je nekompro-

misno.

Jak byste se charakterizoval?
 Jako optimista. Když nám        

s kolegy nevychází podnikatelský 

plán, tak jim připomenu, že zapomněli 

započíst štěstí, že to vyjde.

Chcete, aby vás voliči poslali do 
parlamentu. Co když se to nepo-
vede?
 Stát se to může. My ale 

budeme pokračovat v našem snažení 

za zlepšení života našich lidí i nadále. 

Brzy budou komunální volby, tam jistě 

uspějeme. My totiž hrajeme fair play.

11
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ZDRAVOTNÍCI

ZÁCHRANKA ZACHRAŇUJE.  
A TAKÉ SE POTÝKÁ S PROBLÉMY 
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 Houkající sanitka v nás vyvolává mrazení. 

Každý si totiž v té chvíli uvědomí, že tu jde patrně 

o život. A sílící zvuk blížící se houkající sanitky vy-

volává u těch, kterých se to týká, pocit jisté úlevy. 

Naděje. Šance. Prostě záchrany.

 Jenže ono to není tak jednouché. V celé 

republice u záchranných služeb chybí zhruba čtyři 

stovky lékařů. Lékaři se shodují, že největším prob-

lémem je to, že lékaři záchranné služby nemají po-

volené čtyřiadvacetihodinové služby. Tak, jako tomu 

je u dalších složek Integrovaného záchranného sys-

tému, tedy u hasičů a policistů. Dvanáctihodinové 

„šichty“ znamenají onen základní problém. Lékaři 

jsou nuceni porušovat zákoník práce a sloužit déle, 

než je povoleno. A odborníci se shodují na tom, že 

čtyřiadvacítky u lékařů na záchrance nejsou prob-

lémem, protože využití lékaře na záchrance je jiné 

než u lékařů například v nemocnicích. Záchranář 

pracuje takzvaně jako „čekatel na práci“, jeho výkon 

nelze dopředu nalajnovat. Čas na odpočinek podle 

oslovených lékařů záchranné služby tak zcela jistě je. 

 Právě výjimka ze zákoníku práce by 

záchrankám mohla ulevit. Na řadě by měla být 

změna legislativy. A k tomu se zákonodárci příliš 

nemají. Téma bylo několikrát otevřeno, ale do finále 

se nikdy nedospělo.

 Záchranáři to komentují stručně: „Mys-

líme si, že panuje takový všeobecný názor, který 

nikdo neřekne naplno: „Ono to nějak dopadne, na 

záchrance nenechají lidi ve štychu!” A tak lékaři na 

záchrance často porušují zákon, pracují nad rámec 

stanovených předpisů. Mohou být pak unaveni, a i 

když se to nahlas příliš neříká, určitá rizika mohou 

vzniknout.

 Lékaři na záchrance chybějí. Situace se 

středním zdravotnickým personálem, tedy se 

zdravotními sestrami a řidiči záchranáři je naštěstí většinou takzvaně 

v normě. Stejně tak si většinou záchranáři nestěžují na přístrojové vy-

bavení.

 Obrovským problémem u záchranných služeb je však 

zneužívání této služby. Záchranáři cítí největší problém u mnohých so-

ciálních zařízení, mnohdy u soukromých. 

 

 „Ta vybírají od klientů nemalé peníze a slibují nonstop lékařskou 

péči. Jenže tam nonstop nepůsobí ani zdravotní sestra, takže je volána 

záchranka,“ říkají záchranáři. Ti vidí problém v nefungování primární 

péče, tedy sítě praktických lékařů, kteří mají takzvanou kapitační platbu 

za pacienta. Jsou placeni za člověka. „V pátek odpoledne zavřou a infor-

mace zní: „V případě problémů volejte 155.“
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 Záchranka udává ve statis-

tice, že z deseti výjezdů jsou ve své 

podstatě určeny jen dva. „My se ne-

bráníme práci. Naopak chceme, aby 

naše práce byla efektivní, a zmíněné 

zneužívání může mít mnohdy 

za následek horší dojezdový 

čas a v podstatě ohrožení pacienta, 

kterému by měl být náš výjezd určen 

primárně,“ říkají záchranáři. I tady by 

změna legislativy mohla pomoci. 

V podstatě by stačilo, aby vznikla 

povinnost, že praktický lékař bude 

dostupný po pracovní době na tele-

fonu nonstop. Praktických lékařů je 

v obvodu mnoho, mohli by vytvořit 

služby tak, aby vše bylo zajištěno.

 Záchranáři by rovněž uvítali 

nařízení, kdy by bylo možné nechat 

Pár rad, 
Nepřímá masáž srdce
• Spojenýma rukama stlačujeme střed hrudníku co nejmenší plochou dlaně

• Rychlost 100 až 120 kompresí za minutu – jsou to asi dvě stlačení za vteřinu

• Hloubka stlačení by měla být minimálně 5 centimetrů

• Děti se masírují pouze jednou dlaní

• V případě novorozenců a kojenců dvěma prsty

Dýchání z úst do úst
• Po srdeční masáži překlekněte k hlavě pacienta

• Zakloňte hlavu pacienta

• Zacpěte nos palcem a ukazováčkem

• Dvakrát do postiženého vdechněte (použijte resuscitační roušku)

• Mezi dvěma vdechy nechte čas na vydechnutí

                                               

proplatit výjezd lidem, kteří si zdravotní problémy způsobili 

pod vlivem psychotropních látek. I takových výjezdů je         

v životě záchranářů nespočet.

 Řadu problémů záchranářům také vytváří 

takzvaně zavřené dveře nemocnic ve chvíli, kdy vezou pa-

cienta v akutním stavu a z nemocnice dostanou hlášení, 

že mají plno. Záchranáři se dokáží i z takových problémů 

dostat, protože síť informovanosti je velice kvalitní. 

Nicméně na klidu to rozhodně nepřidává. Záchranáři tvrdí, 

že u nás je přebujelá síť zdravotnických zařízení a že by bylo 

dobré posílit větší nemocnice na úkor těch menších, kde se 

jen těžko zajistí dokonalá péče.

 Těch problémů mají lidé na záchrance spoustu. I 

přesto tu ale žijí každou vteřinou s myšlenkami, že každý tel-

efon může znamenat ohrožení lidského života. A tak, navz-

dory dlouhým službám, nedostatku lékařů, zbytečným 

výjezdům a mnohdy i agresivitě okolí, udělají to, co cítí a co 

musí – vyjíždějí.

jak zachránit život 

FOTO: V Aquapalace Praha probíhají pravidelně kurzy první pomoci.

             

• Zpoplatníme výjezd záchranné služby k případům způsobeným psychotropními látkami.

• Zavedeme vyšší sankce za zneužívání záchranky zejména soukromými sociálními zařízeními, kde výjezd sanitky nahrazuje     

                 nepřítomnost lékaře, kterého zařízení klientům garantuje.

• Otevřeme diskusi o maximální délce služby pro lékaře na záchrance.

Co chce ODA?

ROZHOVOR
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VRATISLAV KULHÁNEK ŘÍKÁ: JAKÝ JSEM ŘIDIČ? 

JÁ JSEM KLIĎAS, PROTOŽE UŽ MÁM ODZÁVODĚNO

Jaký jsem řidič? Jsem kliďas
Vratislav Kulhánek říká: 

14

Šéfoval Škodě Auto i Sdružení automobilového průmyslu, 
českobudějovickému Robertu Boschovi i českému lednímu hokeji. 
Vratislav Kulhánek je nejnovějším prezidentským kandidátem, 
kam ho nominovala ODA.

Váš život je spojený s autoprůmyslem, máte detailní přehled o 
českém řidiči. Jaký podle vás je?
 Čeští řidiči se už teď dopouštějí stejných zvěrstev jako zahraniční. 

Není v tom velký rozdíl. Když vidíte některá auta se zahraniční SPZ a jejich cho-

vání na silnici, tak si na jedné straně říkáte „zlatí Češi“, na druhé straně taková 

všeobecná netolerance, ukazování si různých gest a pokřikování na řidiče, o 

kterých si myslím, že nejedou tak dobře jako já, to je taková neřest, která se 

málokde ve světě vidí. A o českém zvyku předjíždění před horizontem přes 

plnou čáru a jízdě na červenou ani nemluvě.

Jaký jste řidič vy? 

 Já jsem kliďas, protože už mám odzávoděno. 

Takže se jen bavím, když mě někdo dramaticky předjede 

a já ho po čtyřech kilometrech normální klidnou jízdou 

dojedu, proto nemá cenu se vzrušovat. Auto se může 

snadno proměnit ve strašně nebezpečnou zbraň. Moc 

dobře to vím, protože auto už se mnou udělalo různé psí 

kusy - podotýkám při závodech. 

Před lety jste závodil v rally. Nemáte touhu used-
nout za volant soutěžáku?
 Už ani moc ne.  V té finální fázi jsem jezdil okruhy, 

což je poklidnější automobilový sport. Jak přibývají léta, 

tak začínáte být opatrnější. Sice bych se v tom rád svezl, 

také jsem se byl s Honzou Kopeckým několikrát svézt   v 

poslední době, ale nevím, jestli bych do toho ještě šel 

znovu. Myslím naplno.

Která místa ve světě a v Čechách máte rád?
 Jižní Čechy. A Chorvatsko, speciálně Istrii – 

Poreč. Tam si užívám už léta 

krásné dovolené. Předloni jsem 

byl na Maledivách, také kouzel-

né místo. Těch kouzelných míst 

na světě je ale hodně. Mám rád 

Jeseníky a taky francouzskou 

Bretaň. A Provance.

Kam byste vyrazil na ideální 
měsíční dovolenou?
 Měsíc na dovolené 

bych nikdy nevydržel, to je 

základ. Když už, tak bych začal     

v Normandii, kam už se chystám 

asi deset let a vždy to odložím na 

příští rok. Z Normandie bych to 

vzal dolů přes Bretaňsko do Pro-

vance a pak možná ještě dolů 

do Itálie do Toskánska. A pak 

bych se někde toulal v Česku.
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Co vás na životě kolem nás nejvíce těší? 

 Mám radost z toho, jak to všechno jde nahoru. I když se všichni tváříme, 

jak jsme strašně nespokojení, tak naše země udělala obrovský krok dopředu. Ačkoli 

nejsem nějaký zelený fanatik, tak ta příroda ožila a ožívá čím dál víc. Města a vesnice 

vypadají úplně jinak. 

A naopak, co vás kolem nás štve?
 Štvou mě politici, protože nejsou schopni se na ničem dohodnout. Pořád 

si jen házejí klacky pod nohy. Nabyl jsem dojmu, že hlavní náplň politiky je najít 

něco špatného na tom druhém. To mě štve. 

Jaké největší problémy vidíte v naší společnosti?
 Největším problémem je, že se lidi čím dál tím víc odcizují a mám 

vážné obavy, že ten trend je nevratný. Lidé, si spolu nepovídají, raději si mejlují                         

nebo si píšou esemesky, či diskutují na facebooku. Takovéto „z očí do očí“ se ome-

zuje. Druhá věc, která mě štve, je to, že děti nemají volný přístup ke sportovištím. 

Tím pádem se nemohou ani vyvíjet, protože všechna hřiště jsou za plotem a musí 

se platit. Jsou některé věci, které by v každé společnosti měly být zadarmo, a to je 

třeba možnost sportovat.

Měl jste někdy myšlenky, že byste to tady, v Československu, takzvaně za-
balil? 

 V roce 1969 jsem byl v Itálii a hodně jsem přemýšlel, jestli se mám vrátit. 

Pak jsem se rozhodl, že se vrátím. Od té doby toho nelituji, i když jsem zažil různé 

kotrmelce. Mám řadu kamarádů, kteří jsou v Německu, jsou hodně dobře zajištění, 

ale pořád říkají, že mají pocit „auslandera“. Já osobně bych se s tím velmi těžko vy-

rovnával, i když bych byl třeba bohatý a 

vážený, pořád bych byl občanem druhé 

kategorie. S tím bych měl problém.

Co vám v současné době zabírá nejvíce 
času?
 Příprava na kandidaturu.

Prezidentem  
by měl být

 Kdy se objevila myšlenka 
Vratislava Kulhánka jako prezident-
ského kandidáta poprvé? Pavel Sehnal, 
předseda ODA, o tom říká: „Dlouho 
jsem si říkal, kterého z kandidátů na 
prezidenta podpoříme. Reální byli jen 
pan Zeman a pan Drahoš. První je ale 
reprezentant levice, druhý zase aka-
demické obce. Hledal jsem kandidáta, 
který zastupuje nás, zbytek – ty, kteří 
chodí do práce, něco vytváří, vyrábí. 
 Musí to být buď manažer, 
nebo podnikatel. A najednou mne na-
padl pan Kulhánek. Dlouze a detailně 
jsme si povídali o našem programu. 
Řekl, že jsem ho přesvědčil, že takhle 
komplexně vymyšlený program nemá 
žádná politická strana. Političtí kan-
didáti mají roky zkušeností s rétorikou, 
ale nažití, lidská zkušenost, manažerská 
dovednost a schopnost řídit lidi a fab-
riku s obratem 300 miliard ročně, jim 
chybí. Proto nemohou spousty věcí 
vědět, pochopit z reality. Tak, jako pan 
Kulhánek.“

manažer 
nebo 
podnikatel
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V případě, že máte zájem o vstup do ODA, prosím, využijte vloženou přihlášku, 
či navštivte web www.oda.cz, kde naleznete přihlášku pro online vyplnění a 
mnoho dalších informací k cílům a programu naší strany.  

Pokud uvažujete o podpoře ODA, prosím, navštivte sekci webu www.oda.cz  
„zapojte se“, kde najdete více informací o různých možnostech vašeho zapo-
jení a podpory.  

Aktuální novinky a příspěvky naleznete i na oficiálním facebookovém profilu 
ODA (https://www.facebook.com/ODASTRANA), kde se nejen dozvíte ty 
nejčerstvější aktuality, ale je zde prostor i pro vaši zpětnou vazbu. 

Děkujeme za Vaši přízeň a podporu, 
tým ODA 
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