Kubice: Centrum musí být v Hradci
11.1.2012

Mladá fronta DNES

str. 3

Kraj Hradecký

Petr Záleský

Plánovaný český polygon záchranářů musí být podle ministra vnitra méně rozsáhlý a tím pádem
levnější. Původní projekt se totiž připravoval v dobách silnější ekonomiky.
HRADEC KRÁLOVÉ I hrozící mezinárodní ostuda nejspíš dohnala ministerstvo vnitra k posvěcení
výstavby záchranářského polygonu vHradci Králové. Česká republika je totiž jedinou zemí
Evropské unie, která dosud výcvikové středisko tohoto typu nemá, a Evropská unie nepřestává
naléhat, aby si pospíšila.
Ministr Jan Kubice při včerejší inspekci v Hradci nejprve stihl krátce pochválit místní policejní i
hasičské velení, ale pak už mluvil jen o polygonu. „Mohu garantovat, že projekt je posunutý na
období po roce 2014 a bude v Hradci Králové, nikde jinde být ani nemůže,“ řekl.
Centrum jen bude o něco menší, než se původně předpokládalo. Nevznikne v něm například
polygon pro výcvik řidičů. „Středisko bude mít všechny potřebné parametry, zároveň nesmí mít
obrovské provozní náklady,“ poznamenal krajský ředitel hasičů František Mencl.
* Je to opravdu tak, že škrt bývalého ministra Radka Johna už definitivně neplatí?
Mencl: Ano, ministerstvo vnitra s projektem záchranářského centra počítá do plánovacího
období 2014 až 2020. Musíme však začít pracovat už teď, právě proto, aby byl zařazen do tohoto
období. Centrum musíme vyhodnotit, aby splňovalo všechny parametry a aby byl financovatelný i jeho
provoz. Vysoké provozní náklady byly hlavním trumfem Johnova zamítnutí.
* Teď je to jinak?
Kubice: Projekt polygonu by měl být levnější o zhruba jednu třetinu, protože je potřeba
reflektovat současnou i budoucí ekonomickou situaci v Evropské unii. Původní projekt se připravoval
v době, kdy na tom ekonomika byla úplně jinak. Mluvíte o různých finančních úsporách.
* Můžete být konkrétnější?
Mencl: Ty objekty úplně přesně nevyjmenuju, ale v centru zcela určitě nebude třeba ubytování
hotelového typu a rovněž polygon pro výcvik řidičů. Ten by se eventuálně dal postavit ve spolupráci
se soukromou firmou buď v areálu letiště, nebo v nedalekém Vysokém Mýtě. O ubytovacích
kapacitách jsme už jednali s kongresovým centrem Aldis. Kdyby se podařilo dobudovat tamní hotel,
kapacita by našemu centru vyhovovala. Jaké budou další kroky v přípravě polygonu? Mencl: Nyní
musíme ten projekt upravit a připravit tak, aby mohl být předložen do Bruselu a schválen. Do té doby
se projektovat určitě nebude, ale jednání pokračují. Připravuje se nový územní plán města, ze kterého
sice národní výcvikové centrum vypadlo, ale teď se do něj opět vrátilo.
* Můžete vyvrátit spekulace, že výcvikové centrum postavíte mimo Hradec?
Kubice: Jistě, centrum totiž ani nikde jinde být nemůže. Město začalo vykupovat pozemky a už
opravdu nepřipadá v úvahu, že by stálo kdekoli jinde.
FAKTA Co nebude chybět ve výcvikovém centru Po vzoru ostatních zemí EU v areálu o rozloze 19
hektarů bude třeba cvičný úsek dálnice i železnice, tunel, ruina domu poničeného výbuchem,
simulované nákupní centrum, průmyslový objekt, ale i další stavby či trenažéry. Své sídlo v areálu
hradeckého letiště bude mít také expertní pracoviště IZS krizového řízení, středisko krizových
informací nebo tísňové volání. Pravděpodobně se tam rovněž přestěhuje Institut ochrany obyvatelstva
z Lázní Bohdanče. Výcvikové centrum bude ideální také pro spolupráci s odborníky z vysokých škol,
zejména z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. V Centru budou trénovat všechny
složky Integrovaného záchranného systému.
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