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Co se předávalo ve Velké Bíteši?
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Medailonek 
Josefa Bidmona

Příběh ZILu 130 
z Kamenice nad Lipou

Výcvik záchrany osob při proboření na ledu objektivem fotoaparátu Michala Fanty. 

Ministr ocenil nejlepší sportovce 
z řad profesionálních i dobrovolných hasičů

Od historika 
ke sběrateli, 
od sběratele k historikovi
rozhovor s Mgr. Davidem Dvořáčkem

Oceněn byl v prvé řadě největší 
sportovní úspěch loňského roku, 
kdy společná reprezentace HZS 
ČR a SH ČMS přivezla z mistrov-
ství světa v požárním sportu druž-
stev na Slovensku zlatou medaili. 
Češi tak získali historicky poprvé 
celkové prvenství a doplnili řadu 
mist rovských t itulů ve všech 
kategoriích. O vítězství českého 
hasičského týmu rozhodla čtvrtá, 
závěrečná disciplína – požární 
útok družstev. Češi se tak se souč-
tem 11 bodů stali poprvé v historii 
mistry světa v požárním sportu 
pro rok 2018 před druhou Ukraji-
nou a třetím Běloruskem. V jed-
notlivých disciplínách pak ještě 
putovalo do Čech zlato z běhu na 
100 metrů s překážkami a stříbro 
ze štafety 4× 100 metrů s překáž-
kami. Ministr vnitra ocenil také 
reprezentaci žen SH ČMS, která 
ze stejného mistrovství přivezla 

Kdo  vás  přivedl  k  hasičskému 
sběratelství (kde a kdy byl prvotní 
impuls pro Vaši sbírku)?

Ono to tak nějak vyplynulo 
samo. Člověk začne jako historik 
a skončí jako sběratel, nebo začne 
jako sběratel a skončí jako historik. 
Nejprve jsem začal historií sboru, 
pak historii hasičů-samaritánů 
a podnikových hasičů. Správný 
modelář a sběratel se o historii 
a vývoj svých modelů zajímá. 

stř íbrnou medaili v celkovém 
pořadí. Ženy tak navázaly na svůj 
úspěch z mistrovství světa v roce 
2017, kdy vybojovaly dokonce pr-
venství. Poslední oceněnou skupi-
nou sportovců byli tzv. „nejtvrdší 
hasiči“. Tedy reprezentace HZS 
ČR v TFA, která se zúčastnila 13. 
ročníku Světových hasičských her 
v Jižní Koreji. I přes obrovskou 
konkurenci 7 000 účastníků z 65 
zemí přivezli čeští hasiči řadu 
cenných kovů. Medaile získali 
čeští hasiči ve všech věkových 
kategoriích soutěže TFA a k tomu 
ještě v dalších doprovodných dis-
ciplínách TUG OF WAR – PŘE-
TAHOVÁNÍ LANEM a běhu na 
5 000 m. Česká reprezentace se 
zúčastnila také závodu STAIR 
RACE – běh do schodů na 1 km 
s převýšením 300 m, kde získala 
hned několik medailí dle věkových 
kategorií (jednu zlatou, tři stříbrné 

a jednu bronzovou). Nutno dodat, 
že stejné úspěchy slavili sportovci 
i na mistrovství Evropy. „Velmi si 
vážím výkonů našich hasičů, kteří 
tak fenomenálně reprezentují Čes-
kou republiku v zahraničí. Přeji 

jim v následujících sezónách stejné 
nebo ještě lepší výsledky.“ Řekl 
při slavnostním ocenění ministr 
vnitra Jan Hamáček.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

Na přehradě Skalka v Chebu 
se odehrálo drama, jehož prvním 
aktérem byl muž, který vběhl na 
zamrzlou vodní plochu zachránit 
svého psa probořeného do ledové 
vody. Hasiči ze stanice Cheb byli 
na místě události osm minut po 
přijetí hlášení o záchraně. Ještě 
před jejich příjezdem se podařilo 
dalšímu kolemjdoucímu muži 
vytáhnout probořeného z ledu na 
břeh přehrady. Zde pak oba čekali 
na příjezd záchranářů. Hasiči  silně 
podchlazeného muže transportova-
li nepřístupným terénem k sanitce. 
Zachránce, který se před samotnou 
záchranou z ledu svléknul, byl již 
opět oblečený v suchých šatech, 
přesto i on byl podchlazený a také 
pořezaný od ledu, do nemocnice 
tak záchranná služba převezla 
i jeho. Pokud by se opakoval pří-
pad, kdy například majiteli vběhne 
na led jeho pes a do ledu se proboří, 
tak správný postup je okamžitě 
volat hasiče. Ti jsou připravení, 
vycvičení a především vybavení 
na záchranu z ledu. 

HZS Karlovarského kraje 

SH ČMS spolupracuje dlouho-
době se řadou subjektů. Nechybí 
mezi nimi ani Anketa dobrovolní 
hasiči roku. Její historicky první 
ročník  se uskutečnil v roce 2011, 
který probíhal na území kraje Jiho-
moravského, části kraje Vysočina, 
Olomouckého, Zlínského Morav-
skoslezského a Východočeského. 
Jednalo se dobrovolnický počin 
zástupců profesionálních hasičů, 
zástupců dobrovolných hasičů 
a osob z řad laické veřejnosti. 

Cílem, který byl naplněn, bylo 
ověřit praxí samotný přínos celého 
projektu pro hasiče. Po důkladném 
zvažování pro vyhlašování pro-
jektu bylo zvoleno Brno, ve kte-
rém probíhají tiskové konference, 
a v závěru projektu zde také pro-
bíhá slavnostní vyhlášení výsledků 
ankety Dobrovolní hasiči roku. 

Informace o historii ankety 
v předešlých ročnících je možno 
získat i na webové prezentaci 
www.adhr.cz. Odkaz na Anketu 
najdete i na úvodní části webu SH 
ČMS na adrese www.dh.cz v sekci 
Spolupracující organizace. 

Ke sběratelství se David Dvořáček do-
stal v roce 2004, kdy začal sbírat modely 
hasičské a záchranářské techniky, nejpr-
ve v měřítku 1 : 87 a pak 1 : 43. Nejprve 
začal sbírat všechny modely, ale časem 
z finančních i prostorových důvodů zúžil 
svůj sběratelský zájem na československá 
požární vozidla v měřítku 1 : 43, od 60. let 
minulého století po současnost.

Hledá v archivech, aby modely 
byly co nejdokonalejší. K výstavní 
činnosti mě motivoval v roce 2012 
Jiří Kremz z SDH Snovídky. Mezi 
sběratele a historiky mě uvedl Karel 
Nývlt z Velkých Svatoňovic, dále 
Dalibor Slavík z Frýdku-Místku 
a Jozef Jendřišák z Českého Těšína. 
Mezi velké vzory patří i majitel ha-
sičského muzea Alois Vláčil z SDH 
Olšany u Prostějova. 
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Drama 
na přehradě 
Skalka

Ministr vnitra Jan Hamáček, generální ředitel HZS ČR genmjr. 
Drahoslav Ryba a starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska Jan Slámečka se sešli s nejlepšími hasičskými sportovci 
roku 2018. 


