
1 z 1

Když se objeví sršni, lidé volají hasiče
Záchranáři však zasahují jen tehdy, když hnízdo přímo ohrožuje zdraví lidí

Praha- Usídlil se vám v domě či za
hradě bodavý hmyz? Ačkoliv drtivá
většina lidí automaticky zavolá hasi če,
odstraňování vosích či sršních hnízd
přísluší hlavně firmám, které se na to
specializují.

Hasiči musí zasahovat jen tehdy,
pokud hmyz přímo ohrožuje zdraví
člověka. Jinak je telefonáty znepo
kojených lidí často zbytečně zatě žují.

Máte-li tedy vosí hnízdo napří klad v
zahradě na stromě, kde bez prostřední
nebezpečí nehrozí, měli byste se obrátit
na specializovanou firmu.

"Na tyto firmy volající odkazuji až
pětkrát za den," říká operační dů
stojník jihomoravských hasičů Ra
dovan Horák. Podobně postupují i jeho
kolegové v ostatních částech republiky.
Zvýšený výskytsršňů a vos
zaznamenali v těchto dnech především
v Plzeňském kraji, ale také v jižních
Čechách a na jižní Moravě.

SRŠNí HNíZDO. Pokud od hmyzu nehrozí nebezpečí, musí lidé za jeho
odstranění zaplatit odbomíkÚm. ILUSTRAČNí FOTO:ČTK

Za služby specialistů už lidé tin Zíka z firmy, která se odchytem musí sáhnout
do peněženky. "Cena nebezpečného hmyzu zabývá. Sou se liší podle náročnosti
práce, od tří kromé firmy nabízejí při odchytu set korun až po dva tisíce," říká
Mar - odborný postup včetně postřiků, kte-

ré hasiči běžně nemají. Zaměřují se i
na I1Ústa, kde je přístup k hnízdům
extrémně obtížný. V těchto přípa dech
spolupracují s hasiči, kteří jim půjčují
výsuvné plošiny.

"V současnosti vyjíždíme až k de
seti případům denně," popsal situa ci
mluvčí hasičů Plzeňského kraje
František Vaško.

O kuriózní situace nebývá při zá
sazích proti nebezpečnému hmyzu
nouze. "Zrovna včera jsme ve Ve
lharticích pod střechou domu likvi
dovali sršní hnízdo o rozměrech metr
na metr. Než jsme sršně odstra nili,
museli jsme vytrhat část palu bek,"
vypráví František V aško o čer stvé
akci plzeňských hasičů.
Řada lidí je na bodnutí hmyzu

alergická. "Vosí píchnutí u alergika
vyvolá šok, který může skončit i
smrtí," upozorňuje praktický lékař Jan
Fára z Prahy. Velmi nebezpeč né je
také spolknutí vosy. Otokjazy ka
někdy vede až k udušení.
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