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V‰ichni tfii ocenûní – zleva RNDr. Leo‰ ·tefka, Mgr. Dobromila Hru‰ková 
a pprap. Gabriela Michálková. 

Hosty tohoto setkání byli pprap.
Gabriela Michálková, policistka OOP
Letovice, která byla koncem roku oce-
nûna fieditelem K¤P za záchranu dvou
lidsk˘ch ÏivotÛ, Mgr. Dobromila
Hru‰ková, pedagog Vy‰‰í odborné ‰ko-
ly ekonomické a zdravotnické a Stfiední
‰koly Boskovice, pfiíspûvkové organiza-
ce v Boskovicích. ·kola byla ocenûna
za v˘znamnou spolupráci s K¤P JmK.
A RNDr. Leo‰ ·tefka, vedoucí oddûlení
CHKO Moravsk˘ kras, kter˘ byl také
koncem roku ocenûn fieditelem K¤P za
v˘znamnou spolupráci s K¤P JmK.

Motto policie „Pomáhat a chránit”
tak na Územním odboru v Blansku fun-
guje. Blanen‰tí policisté tím, Ïe dispo-
nují policejní ãtyfikolkou a terénním 
vozidlem vypomáhají i v oblasti
Moravského krasu, kde pÛsobí jednak
preventivnû v ménû pfiístupn˘ch oblas-
tech, kde se pohybují neukáznûní turisté
nebo cyklisté a vypomáhají jako tfieba
v loÀském roce, kdy si dvû dûti zkrátily
cestu s tím, Ïe budou v cíli dfiív jak pa-
ní uãitelka se zbytkem tfiídy a „se‰ly
z cesty”. Autem by byla cesta nepfiístup-
ná, vypomohl tedy policista, kter˘ je na
ãtyfikolce ve vytipované oblasti brzy na-
‰el… Pfii tradiãní jarní akci Úklid
Moravského krasu se také t˘m policistÛ
aktivnû zúãastnil s tím, Ïe se pfii této 
akci seznámil s terénem. Nebo jak po-
dotkl RNDr. ·tefka, v roce 2015, kdy
v Moravském krasu vyhnízdil po 49 le-
tech Sokol stûhovav˘, bylo potfieba, aby

systém s tím, Ïe k „pfiípadu, kde jde
o Ïivot” vyráÏí jak záchranáfii, tak hasi-
ãi nebo policisté s tím, Ïe v urãit˘ch lo-
kalitách jsou prioritnû dfiív buìto poli-
cisté nebo hasiãi nebo záchranáfii. Pak
uÏ t˘my spolupracují nebo jsou tfieba
z akce odvoláni v prÛbûhu, kdyÏ je jas-
né, Ïe uÏ jich není potfieba. Statisticky
za rok 2015 policisté z Územního od-
boru v Blansku vyjeli k 32 pfiípadÛm,
kdy policisté zachránili 2 Ïivoty a v ro-
ce 2016 to bylo 29 v˘jezdÛ, kdy poli-
cisté zachránili také 2 Ïivoty. 

Pprap. Gabriela Michálková byla 
ocenûna právû proto, Ïe absolvovala
kurz první pomoci v Boskovicích
a sv˘m „profesionálním pfiístupem” za-
chránila 2 lidské Ïivoty. První Ïivot 
zachránila 7. ãervna 2016 v Horním
Pofiíãí (Letovice), kdy star‰í paní evi-
dentnû ned˘chala, ale podafiilo se ji oÏi-
vit. Druh˘ zachránûn˘ Ïivot byl také
paní a to 19. fiíjna 2016 pfiímo
v Letovicích, kdy ve veãerních hodi-
nách bylo na linku oznámeno, Ïe „ma-
minka” zfiejmû usnula v kfiesle u TV
s tím, Ïe ned˘chá… zde byl pouÏit 
pprap. Michálkovou defibrilátor, kter˘
Ïenû zachránil Ïivot a po té si ji pfiebra-
li do péãe záchranáfii. Na obou pfiípa-
dech je vidût, Ïe letovicko je dojezdovû
pro záchranáfie „tro‰ku z ruky” a leto-
viãtí policisté zde odvedli opravdu 
zásluÏnou práci. KdyÏ ‰lo o „Ïivot”,
zde je kaÏdá minuta drahá…. 

Text a foto: Renata Kuncová Polická

hnízdo bylo hlídáno pfied „nenechavci”.
CHKO má tzv. dobrovolné stráÏce, ale
i tak mûli kontakt na PâR s tím, kdyby
bylo potfieba okamÏitû zasáhnout…
Na‰tûstí Sokol stûhovav˘ vyhnízdil bez
komplikací. 

Pfied dvûma lety navázala PâR
Územní odbor v Blansku spolupráci
s Vy‰‰í odbornou ‰kolou ekonomickou
a zdravotnickou a Stfiední ‰kolou
Boskovice, pfiíspûvkovou organizací,
kdy tato ‰kola pofiádá akreditované
kurzy první pomoci. Zatím se ve ãty-

fiech kurzech pro‰kolilo 80 policistÛ
s tím, Ïe je podle plk. ZdeÀka Grénara
pfiedpoklad, Ïe budou pro‰koleni
v‰ichni policisté. Jak podotkla Mgr.
Dobromila Hru‰ková, tyto kurzy ‰kola
pofiádá jiÏ 7. nebo 8. rokem a jsou 
urãeny nejen záchrann˘m sloÏkám, ale
také uãitelkám M·, Z· a dvakrát roãnû
jsou pofiádány kurzy i pro ‰irokou ve-
fiejnost. Jak fiekl plk. Zdenûk Grénar,
jeho t˘m byl vybaven tfiemi defibrilá-
tory, které je potfieba umût obsluhovat
a PâR byla napojena na operaãní

Policie opravdu „Pomáhá a chrání”
V pátek 6. ledna 2017 probûhlo na policii v Blansku v kanceláfii vedoucího Územního odboru Blansko plk. ZdeÀka

Grénara setkání s novináfii.
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