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Hotel Dukla pﬁed demolicí
vyuÏívají záchranné sbory
Hotel Dukla bylo v Blansku v poslední dobû hodnû diskutované téma. Na základû vyhlá‰eného referenda
Dukla „lehne popelem”. Ale neÏ se tak stane, slouÏí je‰tû dobré vûci. Mûsto nabídlo zchátralé a vyklizené
prostory Dukly Záchrann˘m sborÛm JMK k jejich v˘cviku.

Hotel Dukla v Blansku.

Od poloviny dubna
do konce ãervna je tedy
Dukla vyuÏívaná k nácviku rÛzn˘ch modelov˘ch situací, které mohou v reálném Ïivotû
nastat. Dne 20. kvûtna
byla Dukla v obleÏení.
Za úãasti novináﬁÛ
a pﬁedstavitelÛ mûst
a obcí na‰eho regionu
zde bylo moÏno shlédnout dvû modelové situace, kdy násilníka
musela speciálnû vycviãená jednotka policistÛ zne‰kodnit.
Zchátral˘ hotel vy-

uÏívají hlavnû policisté z Blanska,
kde má místní Územní odbor prvosledovou skupinu tzv. „dlouh˘ch
zbraní”. Tito policisté mají k dispozici speciální vybavení a zvlá‰tní
vozidlo pro své zásahy. Skupinu
tvoﬁí speciálnû vy‰kolení policisté
se sv˘m instruktorem Milanem
Novákem. Ten ﬁekl: „Hotel Dukla
je ideální pro nácvik situací, které
mohou nastat v panelovém domû,
protoÏe uspoﬁádání jednotliv˘ch
pokojÛ na patﬁe odpovídá reálu
uspoﬁádání bytÛ v paneláku.”
Zvlá‰È ocenil dvoje schodi‰tû, na
kterém se dobﬁe nacviãuje situace,
kdy se pachatel mÛÏe pohybovat po
obou schodi‰tích na rÛzná patra
a policisté tudíÏ musí b˘t ve stﬁehu
a kr˘t si záda. Doposud policie vyuÏívala ke svému cviãení staré objekty, které nebyly tolik rozlehlé
a neumoÏÀovaly nácvik tolika situací, jako právû hotel Dukla.
Duklu pﬁed její demolicí vyuÏívají i ostatní sloÏky Krajského ﬁeditelství policie Jihomoravského kraje,
jako je ·kolní policejní stﬁedisko ãi
Speciální poﬁádková jednotka.
V ãervenci blanen‰tí obãané uvidí,
jak pro nûkoho místní hyzdiã, pro nûkoho neodmyslitelná souãást Blanska,
lehne popelem. Na‰e malé dûti a dûti
na‰ich dûtí budou Hotel Dukla
v Blansku znát uÏ jen z fotografií…

Bleskov˘ zásah – zne‰kodnûní agresora.

Pﬁísloví pro tento mûsíc

Srdce nemá
vrásek, ale
b˘vají na nûm
jizvy.
Gabrielle Sidonie Coletteová
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