
„I díky profesionální práci 
podnikových hasičů nepo-
stihl valašskomeziříčskou 
Dezu již více než čtyřicet let 
žádný požár velkého roz-
sahu,“ říká Robert Skýpala, 
velitel HZSP DEZA, a. s. 

V roce 1963 byl v nově 
budovaných Urxových 
závodech (dnes DEZA,  
a. s.)  ve Valašském Mezi-
říčí založen závodní po-
žární útvar, dnes hasičský 
záchranný sbor podniku 
(HZSP). Co vedlo ke vzni-
ku tohoto útvaru?

Oficiálně to bylo 
rozhodnutí Krajského 
národního výboru v Ostravě, 
které vycházelo ze zákonných 
důvodů a současně také 
reagovalo na katastrofální 
požáry, které postihly náš 
původní závod v Ostravě-
-Zábřehu. Například 
v padesátých letech minulého 
století tady vyhořel celý 
provoz anthracen–naftalen. 

Kolik bylo hasičů v době 
založení útvaru a jaký je 

Roberta Skýpalu mimořádné  
události nezaskočí 

současný stav? A co všech-
no musí hasič umět, aby 
u vás mohl sloužit?

Původně bylo v útvaru 38 
lidí. V důsledku výstavby 
a rozvoje chemického závodu 
ve Valašském Meziříčí byl 
počet stanoven na základě 
nového zákona na 54 lidí.
Každý hasič musí být 
způsobilý fyzicky i zdravotně 
vykonávat svou profesi 
a musí mít příslušné vzdělání 
v oboru požární ochrany – 
školu nebo příslušné kurzy. 
Také se musí neustále 
vzdělávat. Jednou za rok 
jsou jeho znalosti ověřovány 
velitelem HZSP, jednou za 
5 let musí absolvovat úřední 
zkoušky odborné způsobilosti 
na příslušné pracovní 
zařazení.

Jakou má HZSP techniku, 
čím je vybaven?

Už od zmiňovaného roku 
1963 byl náš útvar vybaven 
špičkovou požární technikou, 
ať už českou nebo zahraniční. 
Používali jsme a používáme 

vozidla jednak na podvozcích 
Škoda, ale především Tatra 
s hasičskou nadstavbou od 
THT Polička nebo rakouské 
firmy Rosenbauer.
Kromě mobilní techniky 
je závod protkán hustou 
sítí rozvodů hasebních 
látek, k rychlému ohlášení 
případného požáru 
slouží elektrická požární 
signalizace.

HZSP také disponuje 2 
sanitními vozidly a dalšími 
speciálními vozy, například 
technickým vozem, 
protiplynovým vozem, 
hadicovým přívěsem. Má 
rovněž dostatek hasebních 
látek, pěnidel, hasicích 
prášků různých sorbentů na 
olejové havárie.

Vím, že HZSP nemá na 
starosti jen represi, tedy 
hašení požárů. Jaké další 
úkoly plníte?

Především je to 
preventivní požární ochrana. 
Provádíme veškerá školení 
zaměstnanců a externích 
firem. Žádný člověk bez 
tohoto školení nemůže 
v areálu Dezy pracovat.
Dále provádíme preventivní 
protipožární prohlídky, 
stanovujeme podmínky 

při požárně nebezpečných 
pracích včetně protipožárních 
hlídek, vyjadřujeme se ke 
všem stavebním změnám 
a k výstavbě v závodě.

Zajišťujete požární  
ochranu základního  
závodu nebo máte i jiné 
povinnosti?

Zajišťujeme také 
represivní požární ochranu 
firmy CS Cabot. Dále má 
Deza uzavřené smlouvy 
s HZS České republiky na 
požární zásah ve Valašském 
Meziříčí a okolí. 

Také jsme pomáhali 
při povodních ve Fatře 
Napajedla a při požáru 
výrobního areálu v Chropyni.

Co dělají hasiči,  
když nehoří?

Hasič si na každé směně 
přebírá techniku, zvyšuje si 

www.deza.cz

 „Velmi si vážím jak profesionálních, tak dobrovol-
ných hasičů a mám k nim velkou úctu. Současně 
bych chtěl vyzdvihnout význam spolkové činnosti, 
díky níž se potkávají lidé různých profesí a různého 
společenského postavení, které spojuje jeden spo-
lečný zájem: pracovat pro ty druhé.“

 Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje  

Hasičský záchranný sbor podniku DEZA, a. s., Valašské Meziříčí
je zřízen na základě 
zákona o požární 
ochraně č. 133/1985  
Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.
Zabezpečuje oblast 
požární ochrany 
(preventivní i represivní), 
oblast ochrany 
obyvatelstva (civilní 
ochrana) a navrhuje 
opatření ke snížení 
požárního rizika.

HZSP:   
a)    provádí požární zásahy 

v případě požáru, 
výbuchu, havárií, 
živelných pohrom nebo 
mimořádných událostí

b)  provádí zásahy v případě 
výronu plynu, otravy 
zaměstnanců

c)  provádí odvoz 
zraněných nebo jinak 
zdravotně postižených 
zaměstnanců

d)  provádí asistenci při 
požárně nebezpečných 
pracích

e)  na základě vyžádání HZS 
ČR poskytuje pomoc 
při požárech, haváriích, 
živelných pohromách 
a mimořádných 
událostech

f)  navrhuje systém 
organizačně-technických 
opatření k zajištění 
požární ochrany a. s. 

g)  provádí činnost 
preventivní požární 
ochrany (kontroly, 
školení, stanovování 
podmínek pro provádění 
požárních prací, 
posuzování projektů)

h)  zabezpečuje 
provedení posouzení 
požárního nebezpečí 
provozovaných činností 
a objektů

i)  provádí vyšetřování příčin 

požárů a výbuchu,
j)  organizuje činnost 

v oblasti ochrany 
obyvatelstva (CO), 
podle pokynů a směrnic 
příslušného orgánu státní 
správy

k)  zajišťuje smluvně 
a proti dohodnuté 
úhradě stejnou činnost 
u externích organizací 

fyzickou zdatnost, účastní se 
školení a výcviku, zajišťuje 
požárně nebezpečné práce 
formou hlídek, provádí 
kontrolu požární techniky 
stabilních hasičských 
zařízení, uklízí a dělá veškeré 
práce v požární zbrojnici. 

O úrovni fyzické zdatnosti 
„dezáckých“ hasičů svědčí 
i jejich sportovní výsledky 
nejen v klasickém požár-
ním sportu …

Ano, máme dobré 
výsledky jak v klasickém 
požárním sportu, tak 
i hasičském víceboji (TFA 
– Toughest Firefighter 
Alive). V našem týmu 
pracuje vicemistr Evropy 

a také vicemistr z hasičské 
olympiády v Koreji. A chceme 
v těchto úspěších pokračovat. 
Ale o tom někdy v dalším 
vydání týdeníku 5+ 2 dny.


