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Foto a video soutěž VODA 2021
Výsledky foto a video soutěže VODA 2021, kterou vyhlásil SOVAK ČR na téma Voda v první linii, byly oznámeny na
webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizace 2021 Odpadní vody dne 3. 11. 2021
riích a nebo pomoc s trasováním. Vnímat zadané téma "voda
v první linii" se dá mnoha způsoby, mě osobně ale hned napadli
ti, kteří každý den vyjíždí k mimořádným událostem a opravdu
stojí v první linii, když potřebujete pomoc. Ať už to jsou hasiči,
záchranáři, doktoři, zdravotní sestry, policisté, spousta lidí si ani
neumí představit co všechno tyto profese přináší a to je obrovská škoda, protože právě tyto osoby si zaslouží obdiv společnosti. A bez vody by to prostě nešlo.
Jiří Fryč: Aktuální téma vnímám jako důležité. Sám osobně
v době covidové zvýšeně dbám na hygienu rukou.

Vítězem v kategorii fotografií se stal Jiří Fryč se snímkem
Patří k sobě a v kategorii videí Petr Andráško s videozáznamem
Voda v první linii. Dalšími oceněnými fotografiemi jsou na druhém místě Čistota hasičů od Petra Andráška a na třetím místě
Odpočinek v přírodě od Jiřího Fryče. Zajímalo nás, jak vítězné
snímky a video vznikly. Více se dozvíte v následující anketě.
Tématem letošního ročníku soutěže byla Voda v první linii. Jak vnímáte toto téma?
Petr Andráško: Jsem studentem VŠB-TUO, konkrétně fakulty bezpečnostního inženýrství a škola nám nabízí praxi přímo
u HZS na pozici výjezdového hasiče. Sloužím už více než tři roky
na centrální stanici v Ostravě a za tuto dobu jsem se dostal k několika požárům. Voda je nejvyužívanější hasební prostředek
a neodmyslitelně patří k práci hasičů. Nyní ale hasiči nezasahují
jen u požárů. Jejich práce se při pandemii obměnila a k činnostem, které hasiči běžně vykonávali, se nyní přidaly činnosti, které by nikdo neřekl, že právě hasiči budou dělat. Hovořím zde
o dezinfikování prostor, testování osob, pomáhání v kremato-

Jak vznikla oceněná fotka a video?
Petr Andráško: Fotky a videa vznikaly po celý rok při nejrůznějších zásazích hasičů u mimořádných událostí.
Jiří Fryč: Oceněné fotografie vznikly u mě doma v koupelně,
což souvisí se zmínkou, že na hygienu opravdu dbám. Druhá fotografie vznikla při procházce kolem rybníka nedaleko města
Moravské Budějovice, kam rád chodím.
Máte Vy osobně vztah k oboru vodovodů a kanalizací? Zajímá Vás i focení či natáčení v místech související s tímto oborem?
Petr Andráško: Vztah bych definoval jako neutrální. Mojí
velkou oblibou je tvorba fotografií a videa. Fotografovat a nebo
natáčet na místech, kam se člověk jen tak nedostane, je pro mě
vždy velká výzva a skvělá zkušenost. Kdo ví, možná se bude moje kreativní tvorba líbit i nějaké firmě z tohoto oboru a osloví
mě. Určitě se tomu nebráním a jsem otevřen každé nové spolupráci.
Jiří Fryč: K oboru vodovodů a kanalizace zatím vypěstovaný
vztah nemám, ale vnímám, že je velmi důležitý pro všechny. Fotografování v přírodě s tematikou vody mám rád.

Připravila Ivana Weinzettlová Jungová

Přihlášené fotografie naleznete na www.sovak.cz/cs/fotogalerie/foto-video-soutez-2021
a videa na YouTube kanálu www.youtube.com/channel/UCElrDV9pEVrWZhb-WQu0C5A.

Video – 1. místo Petr Andráško: Voda v první linii

