
 

 
Medaile HZS ČR „Za statečnost“ udělené ministrem vnitra obdrží 

1.  1.  Josef Šerý 
 

Strážník Městské policie Děčín 
Jmenovaný dne 21. července tohoto roku zachránil 

z rozvodněného Labe tonoucího mladíka, který 

společně se svým kamarádem skočil do řeky 

z ţelezničního mostu a málem za svůj čin zaplatil 

ţivotem.  

Po příjezdu na místo neváhal Josef Šerý skočit do 

vody a plavat mladíkům na pomoc. Silný proud ale 

unášel chlapce velmi rychle pryč, proto se musel 

stráţník vrátit na břeh a ve velmi špatně schůdném 

terénu běţel bos více neţ 100m, dokud se nedostal 

na jejich úroveň, poté znovu skočil do řeky a 

v poslední chvíli chlapce zachránil. Josef Štědrý 

svým zákrokem riskoval vlastní ţivot. 

2.  2.  Martin Kusyn 
 

Občan města Ostrava, Moravskoslezský kraj 
Dne 30.července letošního roku došlo k rozsáhlému 

poţáru v bytě v Ostravě Porubě. Pan Kusyn, poté, 

co zjistil, ţe v bytě jsou lidé, vyrazil vstupní dveře a 

v zakouřeném prostoru se mu podařilo najít těţce 

zraněného muţe, kterého vytáhl na chodbu. Poté se 

vrátil zpět do hořícího bytu, aby se pokusil najít 

další osobu. K té se ale z důvodu vysoké teploty a 

zakouření prostor nemohl dostat. Snaţil se proto za 

pouţití nástěnného hydrantu o prvotní hasební 

zásah a zamezení dalšímu šíření poţáru. Ţena byla 

posléze zachráněna hasiči. Pan Martin Kusyn 

nehledě na své bezpečí svým rychlým zásahem 

zachránil lidské ţivoty. 

 

 

Medaile HZS ČR „za statečnost“ udělené generálním ředitelem 

HZS ČR obdrží 

 
3.  3.  pprap.Petr Dvořák Příslušník HZS Karlovarského kraje, stanice 

Mariánské Lázně 
Jako člen lezecké skupiny stanice dislokované 

v Mariánských lázních byl povolán k mimořádné 

události, při níţ mladý muţ vystoupal se 

sebevraţedným úmyslem na věţový komín bývalé 

teplárny v Touţimi do výšky 60m. Z chování 

mladíka nebylo moţné odvodit jeho záměr ani 

vyloučit, zda je pod vlivem alkoholu nebo 

omamných látek. Pprap. Dvořák se vzhledem  

k časové tísni nabídl, ţe vystoupá k mladíkovi sám 

a naváţe s ním kontakt. To se mu podařilo a cílenou 

komunikací ho přesvědčil o jiných moţnostech 

řešení těţké situace. Následná záchrana pak 

probíhala rutinním způsobem.  

Nutno upřesnit, ţe celá komunikace probíhala ve 

výšce 60ti metrů a pprap. Dvořák nevěděl, zda 

nebude napaden. 



 

 

Medaili za věrnost I. stupně udělené 

 generálním ředitelem HZS ČR převezmou: 
 

4.  1. 
 

pprap. Václav Matouš Příslušník HZS Pardubického kraje, 

územního odboru Ústí nad Orlicí, 
Medaile je oceněním za více neţ 30ti leté působení 

v oblasti poţární ochrany a odpovědné, spolehlivé a 

samostatné plnění sluţebních úkolů. 

 

 
5.  2. mjr. Bc. Miroslav Kadeřábek Příslušník HZS Jihočeského kraje, 

územního odboru Jindřichův Hradec 
Jmenovaný zasvětil celou svojí profesní dráhu práci 

hasiče a poţární prevenci. Současně s jeho profesní 

kariérou se rozvíjel i jeho zájem o práva příslušníků 

HZS ČR. 

 

 

6.  3. nprap. Jiří Janík Příslušník HZS Jihočeského kraje 
Za příkladné plnění sluţebních povinností . Svým 

aktivním přístupem a činností na úseku poţární 

ochrany pomáhá k upevňování dobré spolupráce 

mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči na 

Vodňansku. 

 
7.  4. nprap. Jindřich Pokorný Příslušník HZS Jihočeského kraje 

Jiţ od roku 1977 si spolehlivě plní všechny uloţené 

úkoly a dosahuje velmi dobrých výsledků ve své 

práci. Po celou dobu sluţby je respektovaným 

odborníkem v oboru poţární ochrany. 

8.  5. pprap. Vladimír Bárta Příslušník HZS Jihočeského kraje 
Medaile je oceněním za dlouholeté příkladné plnění 

sluţebních úkolů.  Jmenovaný své letité zkušenosti 

uplatňuje ve všech oblastech, zejména pak na úseku 

strojní sluţby a neváhá je předávat mladším 

příslušníkům. 

 

9.  6. nprap. Čestmír Hrobař Příslušník HZS kraje Vysočina 
Za dlouhodobé příkladné plnění pracovních 

povinností na úseku poţární ochrany, za aktivní 

zapojení ve Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš 

a za významný podíl při výstavbě stanice ve Velké 

Bíteši 

 
10.  7. nprap. František Šandera Příslušník HZS kraje Vysočina 

Na úseku poţární ochrany pracuje jiţ od roku 1977. 

Při všech zásazích prokazuje rozvahu a přehled, 

rovněţ i sloţité zásahy zvládá s profesionálním 

přehledem. 

 



11.  8. ppor. Jiří Šindelář Velitel stanice Třešť a Telč, HZS kraje 

Vysočina 
Jako profesionální hasič pracuje od roku 1974. Jako 

velitel stanice si počíná svědomitě a odpovědně a 

své zkušenosti uplatňuje při kaţdodenní práci. Od 

roku 1965 se intenzivně věnuje výchově mladých 

hasičů v dobrovolné poţární ochraně. 

12.  9. por. Ing. Josef Hyršl Vedoucí výjezdové skupiny zjišťování příčin 

požárů HZS Hl.m.Prahy 

Medaile je oceněním za dlouhodobé, svědomité 

plnění sluţebních povinností a za příkladné 

předávání poznatků mladším kolegům. 

13.  10. nprap. Miroslav Vosáhlo Příslušník HZS Hl.m.Prahy 
V oddělení strojní sluţby pracuje jiţ od roku 1978. 

Podílí se nejen na servisu a opravách speciální 

techniky, ale také se aktivně účastnil příprav před 

výběrem nových poţárních vozidel.  

14.  11. pprap. Jaroslav Kočí Příslušník HZS Hl.m.Prahy 
Jiţ více neţ 30 let svědomitě plní stanovené úkoly, 

zabezpečuje bezporuchový provoz mobilní poţární 

techniky a zajišťuje stálou podporu zásahovým 

jednotkám. 

15.  12. nprap. Zdeněk Havel Velitel družstva směny B na stanici 

v Morkovicích –Slížanech, HZS Zlínského 

kraje 
Po celou dobu působení u HZS kraje přistupuje 

k plnění úkolů s plným pracovním nasazením a 

druţstvo pod jeho vedením vykazuje dobré 

výsledky 

16.  14. mjr. Bc. Bořivoj Hák Vedoucí pracoviště Ochrany obyvatelstva a 

Krizového a havarijního plánování, HZS 

Královéhradeckého kraje 
Medaile je oceněním za více jak 30ti letou práci pro 

poţární ochranu a za dosahování výborných 

výsledků při výkonu své funkce pracovníka 

zjišťování příčin poţárů. 
17.  15. nprap. Josef Koťátko Příslušník HZS Královéhradeckého kraje 

Jiţ od roku 1975 působí ve funkci odborného 

inspektora na oddělení prevence. Nelze opomenout 

ani jeho osobní podíl na rekonstrukci a výstavbě 

poţární stanice Jičín. 

18.  16. nstržm. Josef Loula Příslušník HZS Plzeňského kraje 
Po celou dobu svého více neţ třicetiletého 

sluţebního působení dosahuje ve sluţbě velmi 

dobrých výsledků. Svojí aktivní činností přispívá 

k dobrému jménu sboru.  

19.  17. nprap. Miroslav Moule Příslušník HZS Plzeňského kraje 
V průběhu svého třicetiletého sluţebního působení 

dosahuje velmi dobrých výsledků. Výraznou měrou  

se podílí na výchově nových příslušníků. 



20.  18. nprap. Jaromír Kleveta Příslušník HZS Jihomoravského kraje 
Celá jeho profesní kariéra je spjata s chemickou a 

technickou sluţbou. Díky neutuchající osobní 

iniciativě se v této oblasti stal uznávaným 

specialistou. Taktéţ dlouhodobě působí na poli 

poţárního sportu. 

21.  19. nprap. Břetislav Šanca Příslušník HZS Jihomoravského kraje 
Jmenovaný pracuje u sboru jiţ 39 let a při výkonu 

své funkce dosahuje dlouhodobě vynikajících 

výsledků, všechny povinnosti si plní odpovědně a 

svědomitě. 

22.  20. pprap. Karel Hájek Příslušník HZS Středočeského kraje 
Jmenovaný slouţí v řadách hasičů jiţ od roku 1976 

a většinu svého profesního ţivota vykonával funkci 

technika chemické sluţby s výbornými výsledky. Je 

jedním z prvních příslušníků zabývajících se 

posttraumatickou intervenční péčí u HZS. 

23.  22. nstržm. Jiří Černý Příslušník HZS Středočeského kraje 
Jiţ od roku 1977 vykonává funkci hasiče strojníka. 

Svým přístupem k práci, technice a kolegům je 

vzorem pro ostatní příslušníky. Vynikajících 

výsledků dosahuje v práci s technikou. 

24.  25. nstržm. Pavel Hrazdil Příslušník HZS Olomouckého kraje 
U sboru působí jiţ od roku 1978. Díky nabytým 

zkušenostem je dodnes součástí reprezentačního 

druţstva územního odboru Prostějov v soutěţích ve 

vyprošťování osob z havarovaných vozidel.  

25.  26. nstržm. Zdeněk Pikl Příslušník HZS Olomouckého kraje 

Jmenovaný celý svůj profesní ţivot plně 

zasvětil výkonu sluţby u HZS. Byl také členem 

reprezentačního soutěţního druţstva 

v poţárním sportu profesionálních hasičů. 

26.  27. nstržm. Jaroslav Kýr Příslušník HZS Olomouckého kraje 
Jiţ od roku 1979, kdy nastoupil ke sboru si 

svědomitě a zodpovědně plní svěřené úkoly. 

Zasahoval rovněţ při rozsáhlých povodních v roce 

1997. 

27.  28. kpt. Bc. Jan Slovák Lektor instruktor Školního a výcvikového 

zařízení HZS ČR Brno 
Jmenovaný za dobu svého působení pomohl mnoha 

kolegům při získávání, prodluţování a 

zdokonalování vědomostí, dovedností a návyků, pro 

kvalitní výkon funkce u HZS. 
28.  29. kpt. Ing. Jiří Schrenk Lektor instruktor Školního a výcvikového 

zařízení HZS ČR Brno 
Medaile je oceněním za dlouhodobou a svědomitou 

práci lektora, který pomohl při výuce mnoha 

kolegů.  

29.  30. kpt. Ing. Karel Gorecki Lektor instruktor Školního a výcvikového 

zařízení HZS ČR Brno 
Medaile je oceněním za více neţ 30ti leté působení 

ve vzdělávání příslušníků HZS ČR.  



30.  31. kpt. Ing. Jaroslav Maděra Příslušník odboru IZS a výkonu služby 

generálního ředitelství HZS ČR 
Jmenovaný je dlouholetým příslušníkem pracujícím 

na úseku strojní sluţby. V průběhu své dosavadní 

práce se podílel na tvorbě řady základních předpisů 

v uvedené oblasti a na rozvoji a technických 

specifikacích poţární techniky. 

31.  32. plk. JUDr. Vladimír Bednář Vedoucí oddělení vzdělávání generálního 

ředitelství HZS ČR 
Medaile je oceněním celoţivotní práce pro 

bezpečnostní sbory. Mimo jiné i za vytvoření 

koncepce a systému vzdělávání u HZS ČR 

32.  33. Mjr. Ing. Jaroslav Šikula Operační důstojník, generálního ředitelství 

HZS ČR 
Jmenovaný pracuje u sboru od roku 1981 a po celou 

dobu výkonu sluţby plní své úkoly velmi dobře a 

svědomitě. Jeho prokazovaná odbornost v oblasti 

sluţebního zařazení je trvale na velmi dobré úrovni. 

33.  34. plk. Ing. Zdeněk Merta Vedoucí operačního střediska generálního 

ředitelství HZS ČR 
Medaile je oceněním za dlouholeté velmi dobré 

plnění úkolů operačního a informačního střediska 

generálního ředitelství, rovněţ i dalších úkolů na 

úseku operačního řízení. 

 

34.  35. nprap. Jan Brož Technik zjišťování příčin vzniku požárů 

Technického ústavu požární ochrany 
Navrhovaný příslušník pracuje v rámci různých 

sloţek poţární ochrany jiţ 38 let. V roce 1988 se 

zúčastnil pomoci při likvidaci následků zemětřesení 

v Arménii a v roce 2002 pomoci při záplavách 

v Čechách. 

 

 
 

 

Medaile za věrnost II. stupně udělené 

 generálním ředitelem HZS ČR převezmou: 
 

35.  1. plk. Ing. František Pavlas Ředitel HZS Plzeňského kraje 
Od roku 1990 působí v poţární ochraně a od roku 

2006 je ředitelem HZS Plzeňského kraje. Medaile je 

oceněním za jeho svědomitou a příkladnou práci.  

 
36.  2. plk. Ing. Miloslav Svatoš Ředitel HZS Středočeského kraje 

V oblasti poţární ochrany působí od roku 1993. Na 

pozici krajského ředitele uplatňuje dobré 

organizační a řídící schopnosti, systematickou práci 

a důsledné plnění úkolů.   

37.  3. plk. Ing. Karel Kolářík Ředitel HZS Olomouckého kraje 
Jmenovaný začal svojí profesní dráhu u HZS 

v roce1989. Významnými milníky v jeho profesní 



dráze bylo zvládnutí rozsáhlých povodní na Moravě 

v roce1997 a aktivní podíl na přípravě krajského 

uspořádání HZS v roce 2000. 
38.  4. plk. Ing. Miroslav Kvasnička Ředitel HZS Pardubického kraje 

Jmenovaný se výrazně zasadil o prestiţ hasičů 

nejen v Pardubickém kraji. Pod jeho vedením 

vyrost na východě Čech moderní, akceschopný 

sbor.  

 

39.  5. plk. Ing. Jiří Chalupa Ředitel odboru civilní nouzové připravenosti 

a strategií GŘ HZS ČR 
Medaile je oceněním za mnohaleté úspěšné 

působení ve stálé delegaci ČR při NATO a 

v zastupování bezpečnostních zájmů ČR v orgánech 

Evropské unie.  
40.  6. plk. RSDr. Jaroslav Vykoukal Vedoucí pracoviště redakce generálního 

ředitelství HZS ČR 
Jmenovaný stojí více neţ 10 let v čele pracoviště 

redakce, jehoţ hlavním úkolem je vydávání 

odborného časopisu poţární ochrany, IZS a ochrany 

obyvatelstva 112. Zároveň je jeho šéfredaktorem. 

Za období 10ti let si tento časopis získal široký 

okruh čtenářů. 

41.  8. pplk. Mgr. Stanislav Rédl Příslušník odboru ochrany obyvatelstva a 

krizového řízení generálního ředitelství HZS 

ČR 
Medaile je oceněním za příkladnou práci a vysoké 

nasazení při plnění nejsloţitějších pracovních úkolů 

po celou dobu trvání sluţebního poměru u sboru. 
42.  9. mjr. Bc. Karel Šikl Operační důstojník  generálního ředitelství 

HZS ČR 
Jmenovaný se významnou měrou podílí na zajištění 

úkolů operačního a informačního střediska 

generálního ředitelství v oblasti mezinárodních 

varovacích a vyrozumívacích systémů. 

43.  10. plk. Ing. Ladislav Geleta Ředitel školního a výcvikového zařízení HZS 

ČR v Brně 
Jmenovaný za dobu svého působení ve vedoucích 

funkcích pomohl realizovat mnoho projektů, které 

vedly ke zdokonalování vědomostí, dovedností a 

návyků účastníků kurzů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

Pamětní medaile k 10 letům HZS ČR obdrží 

 
44.  2. JUDr. Petr Šimerka Pracovník sekce náměstka pro legislativu 

Ministerstva práce a sociálních věcí 

 
45.  3. Ing. Jiří John Ředitel Odboru státní správy, hospodářské 

úpravy a ochrany lesů, Ministerstva 

zemědělství 

46.  4. Mgr. Petr Linhart Ředitel odboru bezpečnostní politiky, 

Ministerstva vnitra ČR 

47.  4.  Ing. Ivo Novotný Vedoucí útvaru havarijní připravenosti 

jaderných elektráren společnosti ČEZ a.s. 

48.  5.  Ing. Daniel Rous Bezpečnostní ředitel skupiny ČEZ, a.s. 

 

 


