
 
Příloha TZ :  
 
Medailonky oceněných příslušníků HZS:  
 
nstržm. Martin PILÁT, DiS. 

 
Nstržm. Martin Pilát, DiS. je příslušníkem HZS HMP pět let, pracuje zde jako potápěč. 
Cena hlavního města Prahy je mu udělována za to, že při letošních povodních díky 
odborným znalostem, rozhodnosti a především osobní odvaze zachránil život 
neznámému muži. 2. června 2013 ve čtvrt na čtyři ráno byla potápěčská skupina 
vyslána k ústí říčky Rokytky na kontrolu protipovodňových vrat. Při průzkumu prvních 
vrat spatřili potápěči muže, který se držel u bariéry a byl zjevně v ohrožení života. 
Nehledě na značné nebezpečí a přes silný proud se nstržm. Martinu Pilátovi se 
podařilo k fyzicky vyčerpanému a dezorientovanému muži za pomoci jistícího lana 
doplavat a přetáhnout ho do bezpečí na druhou stranu řeky. Poté ho s kolegou, který 
oba zajišťoval ze břehu, vytáhli na břeh a dopravili k autu. Mužův zdravotní stav se 
však začal zhoršovat. Poskytli mu proto přednemocniční péči a poté zachráněného 
muže předali Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy. 
 

 
pprap. Daniel ŠARMAN 
 
Pprap. Daniel Šarman je příslušníkem HZS MHP pět let, pracuje jako letecký 
instruktor. Při letošních povodních, konkrétně dne 3. června 2013, byl vyslán vrtulník 
letecké služby Policie České republiky se skupinou leteckých záchranářů HZS HMP k 
záchraně lidí ze zatopeného domu do ulice Chuchelská v Praze 4 - Modřanech. Po 
přistání byli informováni, že se na střeše zatopeného rodinného domu nalézají dvě 
osoby, ke kterým se nelze dostat jinak, než ze vzduchu. Letečtí záchranáři pprap. 
Daniel Šarman a pprap. Libor Slavata provedli z vrtulníku záchranu ohrožených osob 
pomocí palubního jeřábu a záchranných smyček. Během zásahu projevili mimořádné 
zkušenosti a citlivý přístup k postiženým.  
 
nstržm. Josef KOVÁŘ a nstržm. Jan TESÁREK 
 
Nstržm. Josef Kovář i nstržm. Jan Tesárek pracují u HZS HMP pět let. Na ocenění 
hlavního města Prahy byli navrženi za výjimečnou rozhodnost a schopnost správně a 
účinně pracovat pod nezvyklým časovým tlakem, když během letošních povodní 
zachránili dvě osoby uvězněné tlakem vody v suterénu domu. 2. června 2013 došlo k 
zatopení obytných domů v ulici Podle náhonu v Praze 4. Příslušníci HZS HMP se 
podíleli na záchraně osob a majetku v zatopené oblasti, když byli upozorněni, že v 
suterénu jednoho z domů se nacházejí dvě osoby v ohrožení života. Lidé byli 
uvězněni za sklepními dveřmi, jež nebylo kvůli tlaku vody možno otevřít. Hladina vody 
ve sklepě rychle stoupala. Za velice dramatických okolností nstržm. Josef Kovář i 
nstržm. Jan Tesárek odstranili mříže sklepních oken a po překonání proudu obě 
osoby doslova na poslední chvíli zachránili. 
 
nstržm. Ondřej HAVLÍČEK 
 
Nstržm. Ondřej Havlíček je příslušníkem hasičského sboru již téměř sedm let. Cena 
hlavního města Prahy mu bude udělena za jeho příkladné chování, které projevil dne 
13. března 2012 při požáru bytu v 5. patře domu v ulici Notečská. Uvnitř bytu se 
nacházela osoba, kterou se svědci pokoušeli zachránit již před příjezdem jednotky 
HZS HMP. Kvůli nahromaděnému kouři však nebyly tyto pokusy úspěšné. Přes rizika, 



která byla s tímto zásahem spojena, nstržm. Havlíček jako člen průzkumné skupiny 
vstoupil do bytu a osobu zachránil. 
 
ppor. Mgr. Petr VODIČKA 
 
Ppor. Mgr. Petr Vodička je příslušníkem hasičského záchranného sboru již téměř 20 
let. V současné době je velitelem čety. Na Cenu hlavního města Prahy byl navržen za 
podíl na zdolávání požárů či havárií na území hlavního města Prahy i za hranicemi 
našeho státu. Ppor. Mgr. Petr Vodička působí mnoho let v oblasti mezinárodní 
záchranné pomoci. V roce 2003 byl velitelem jednotky vyslané na pomoc při 
zemětřesení v Íránu, v roce 2008 zajišťoval dopravu a distribuci humanitární pomoci 
do Albánie a Moldávie a v roce 2009 byl členem EU CP týmu, který posuzoval 
potřeby pomoci v Moldávii. Je také členem skupiny hodnotitelů, kteří posuzují úroveň 
týmů, ucházejících se o zařazení na celosvětového seznamu jednotek určených pro 
vyprošťování obětí zemětřesení. 
 
npor. Mgr. Josef KŘEN 
 
Npor. Mgr. Josef Křen je příslušníkem hasičského záchranného sboru více než 28 let. 
V současné době je velícím důstojníkem směny. Cenu hlavního města Prahy získává 
za zásadní přínos při zdolávání požáru podzemních garáží ve Sněmovní ulici v roce 
2006 a za profesionální úroveň velení u největších zásahů na území hlavního města 
Prahy, např. požárů tržnice SAPA v roce 2008, požáru Průmyslového paláce v roce 
2008 či při zřícení domu v Soukenické ulici v roce 2009. Dle mínění HZS HMP se 
díky velitelským schopnostem a rozhodnosti npor. Mgr. Josefa Křena podařilo 
zachránit Průmyslový palác před naprostým zničením. Npor. Josef Křen se také 
podílel jako velitel na mezinárodní humanitární pomoci při zemětřeseních v Alžírsku v 
roce 2003 a v Pákistánu v roce 2005. 
 
 
plk. Mgr. Jaromír PEŠEK 
 
Plk. Mgr. Jaromír Pešek slouží u HZS HMP již od roku 1972, tedy více než 40 let. K 
hasičskému záchrannému sboru nastoupil jako hasič, aby následně prošel téměř 
všemi velitelskými funkcemi. Jeho organizační schopnosti a výjimečný přístup ho 
předurčily k brzkému přechodu z vedení výjezdů do funkcí, z nichž je organizován 
chod celého sboru. Úspěšná profesní dráha plk. Peška byla prozatím završena funkcí 
ředitele HZS HMP. Cena hlavního města Prahy je plk. Mgr. Jaromíru Peškovi 
udělována za podíl na zdolávání dlouhé řady složitých případů během více než 
čtyřicetileté kariéry u HZS HMP a setrvalé usilování o zvýšení bezpečnostních 
standardů občanů hlavního města Prahy. V poslední době byl plk. Jaromír Pešek 
dvakrát vyslán, aby Českou republiku reprezentoval jako velitel odřadu, který 
pomáhal ve Francii při likvidace následků živelních pohrom, konkrétně při rozsáhlých 
povodních a zničující větrné smršti, kterými byla postižena rozsáhlá území Francie. 

 


