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Cena AZZS ČR

Ocenění udělované pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na

základě nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako poděkování a výraz úcty.

Cena AZZS ČR je udělována od roku 2014 a mezi oceněnými jsou nejen

lékaři, zdravotničtí záchranáři a řidiči, ale i pracovníci, kteří se významně

podílejí na chodu organizací z administrativních pozic.

Asociace zdravotnických záchranných služeb uděluje v letošním roce cenu

již popáté a ocenění bude předáno dvanácti nominovaným zaměstnanců

zdravotnických záchranných služeb v České republice.



Zdravotnická záchranná služba 

Pardubického kraje

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



MUDr. Alenu Slezáčkovou 
vedoucí lékařku výjezdové základny ZZS Pardubického kraje v Poličce

V roce 2000 složila atestaci v oboru Urgentní medicína a byla jmenována ředitelkou nově

vzniklého okresního střediska ZZS Svitavy. Jako ředitelka významně přispěla ke vzniku

samostatné ZZS v nových adaptovaných prostorách ve Svitavách. Nově vznikajícímu týmu

záchranářů vtiskla vysoce erudovaný, profesionální ráz. Působila rovněž jako učitelka na

SZŠ ve Svitavách a později i jako lektorka katedry Urgentní medicíny IPVZ v Praze.

Kolegové ze ZZS Pardubického kraje oceňují její vysokou odbornou úroveň, profesionální

přístup a v neposlední řadě i obětavost a lidskost projevovanou ke svým pacientům a

kolegům.



Zdravotnická záchranná služba 

Plzeňského kraje

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



paní Yvetu Kubincovou 
staniční sestru výjezdové základny ZZS Plzeňského kraje ve Stříbře

Paní Yveta Kubincová vyniká svými vlastnostmi a charakteristikami, které ji zdobí 

a dobře slouží při její náročné práci: zejména pracovitostí, spolehlivostí, loajalitou, 

odhodlaností, kolegialitou a respektem k individualitě. Práci vnímá jako oblast své 

seberealizace a dává jí tak víc než jiní. Dává do ní totiž své srdce.

V tomto roce také oslavila své krásné životní jubileum. 



Zdravotnická záchranná služba 

Jihočeského kraje

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



paní Radku Krygarovou 
zdravotní sestru výjezdových skupin ÚS ZZS Jčk v Českých Budějovicích

Paní Radka Krygarová začala pracovat na ZZS jako zdravotní sestra výjezdových skupin v srpnu 

roku 1999. Již bezmála dvacet let se věnuje práci na záchranné službě s velkým osobním 

nasazením a neutuchajícím optimismem. Od počátku své praxe se aktivně zapojuje do vzdělávání 

laické veřejnosti, zvláště pak dětí, v poskytování první pomoci. Zároveň se stala školitelem pro 

složky IZS a významně se podílela na vybudování funkčních základů Vzdělávacího a výcvikového 

střediska. Stála také u zrodu Protialkoholní záchytné stanice v Českých Budějovicích, kde 8 let 

vykonávala funkci staniční sestry.



Zdravotnická záchranná služba 

Kraje Vysočina

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



MUDr. Tomáše Vaňatku 
primáře ZZS Kraje Vysočina pro oblast Jihlava

Původní specializací porodník pomohl vypracovat postupy pro zvládnutí neodkladného porodu v terénu 

a zásahovém vozidle. Spolupodílel se na vytvoření vzdělávacího modulu Porod v PNP, kterým prošla 

řada záchranářů, jak na Vysočině, tak na dalších místech republiky.

Byl to právě on, kdo přišel s myšlenkou vzdělávací odborné konference pro zdravotnické záchranáře, 

kterou známe pod jménem Pelhřimovský podvečer, jelikož první ročníky se opravdu konaly po skončení 

denní pracovní směny v podvečer. Letošní již 14. ročník je rozsáhlou akcí s mezinárodním přesahem, 

uskuteční se opět v Pelhřimově ve dnech 15.-16.11.2018 a hlavním mottem akce je : 

„Záchranáři záchranářům“.



Zdravotnická záchranná služba 

Karlovarského kraje

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



MUDr. Zdeňka Koláře 
lékaře výjezdové základny ZZS Karlovarského kraje v Ostrově

 

Po studiích nastoupil na interní oddělení ve Vimperku, kde působil 14 let, poté pracoval u ZZS

v Prachaticích. V roce 2000 nastoupil k ZZS Karlovy Vary, na výjezdovou základnu v Ostrově, kde

působil také jako vedoucí lékař základny.

Věnuje se charitě a ve svém volném čase chodí předčítat knihy pacientům na oddělení NIP a DIOP

nemocnice v Ostrově.

Je velmi empatický k personálu i pacientům. Je znám pro vysoký morální kredit a pro mnoho svých

spolupracovníků je vzorem jak po profesní, tak i po osobní stránce.



Zdravotnická záchranná služba 

hl. m. Prahy

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



pana Jana Reichla 
správce ICT ZOS ZZS hl. m. Prahy

Když Jan Reichl v roce 1984 nastupoval ke Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy na pozici

Spojový technik – elektronik, byla jeho hlavním pracovním nástrojem páječka a cín. Dnes, bezmála

po 35 letech, kdy zastává funkci Správce ICT ZOS – specialista, se jeho každodenní práce neobejde

bez softwarového řízení a programování. I to dokládá, jakým bouřlivým technologickým rozvojem

oblast spojové a komunikační techniky v uplynulých letech prošla. Jan Reichl se v průběhu své

kariéry pokaždé výrazně zasloužil o úspěšné zprovoznění všech komunikačních systémů v

momentech zásadních změn rádiové, pagingové či telefonní komunikace.

Bude nám velkou ctí ocenit člověka, který věnuje svůj život a energii rozvoji technické podpory

primární činnosti Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a který je i na prahu dalších

chystaných technologických změn nezastupitelným členem odborného týmu organizace.



Zdravotnická záchranná služba 

Ústeckého kraje

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



MUDr. Martina Macháče 
náměstka pro léčebně preventivní péči ZZS Ústeckého kraje

MUDr. Martin Macháč zastává pozici náměstka pro léčebně preventivní péči a

zároveň je vedoucím lékařem oblastního střediska Děčín.

Díky svému nadstandartnímu pracovnímu nasazení a houževnatému přístupu je

vzorem pro své kolegy a udělením ceny AZZS mu projevujeme úctu k jeho

dosavadní příkladné činnosti.



Zdravotnická záchranná služba

Královéhradeckého kraje 

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



pana Martina Honzíka, DiS.
vedoucího záchranáře střediska Letecké záchranné služby Hradec Králové 

Pan Martin Honzík se od roku 2004 věnuje systematické přípravě všech lékařů a

zdravotnických záchranářů pro zvládnutí techniky práce ve výškách, organizuje a připravuje

teoretický a praktický výcvik v úzké spolupráci s provozovatelem vrtulníku a ostatními složkami

IZS. Významně se také podílel na přípravě a zavedení jednotné metodiky pro logisticky obtížné

zásahy při lavinových nehodách v Krkonoších. Se skromností jemu vlastní často přebírá

odpovědnost za všechny svoje kolegy, pro které se stal přirozenou autoritou, vzorem a zárukou

maximální možné bezpečnosti.



Zdravotnická záchranná služba

Zlínského kraje 

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



MUDr. Tomáše Novotného 
vedoucího lékaře ZZS Zlínského kraje pro oblast Zlín 

MUDr. Tomáš Novotný je nominován za dlouhodobou medicínskou a pedagogickou činnost a přínos oboru

Urgentní medicína ve Zlínském kraji. MUDr. Novotný pracuje u ZZS ZK od roku 1996, od roku 2004 je ve

funkci vedoucího lékaře oblasti Zlín. Působí nejen v roli manažera a lékaře v terénu, ale také jako pedagog

na VOŠ Zlín, kde vyučuje od vzniku oboru zdravotnický záchranář. Mimo jiné je každoročně pod jeho

vedením také zdravotnické zajištění populární Barum Rally Zlín, přičemž je i spoluautorem odborné

příručky Mezinárodní automobilové federace pro postupy bezpečného vyproštění posádky z havarovaných

závodních vozidel.

Za vše výše uvedené mu náleží poděkování nejen od pacientů, ale i od studentů a kolegů, kterým předává 

své zkušenosti.



Zdravotnická záchranná služba

Jihomoravského kraje 

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



Bc. Miroslava Kakáče
technického náměstka ředitele ZZS Jihomoravského kraje

Působil do 30.6.2018 na pozici technického náměstka a jeho záběr byl vskutku široký. Díky jeho přístupu,

invenci a pracovnímu nasazení se v posledních 7 letech podařilo významně zlepšit pracovní podmínky

zdravotníků, a to nejen vybudováním 4 nových výjezdových základen v Brně a ve Znojmě. Byl iniciátorem a

realizátorem změn v oblasti používané zdravotnické a transportní techniky, sanitních vozidel a vozidel RV, ale

také například i v oblasti BOZP.

Podílel se rovněž na realizaci systémových změn v komunikaci mezi zaměstnanci KZOS a výjezdovými

skupinami, a to včetně komunikace se zdravotnickými zařízeními poskytujícími navazující zdravotní péči.

Miroslav Kakáč byl jednoznačně přínosem pro naši organizaci, významně se podílel na jejím fungování a zcela

jistě má velkou zásluhu na tom, že se přednemocniční neodkladná péče, kterou ZZS JmK svým pacientům

poskytuje, neustále zlepšuje.



Zdravotnická záchranná služba

Moravskoslezského kraje 

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



Mgr. Petra Jaššo, MBA
vedoucího Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Moravskolezského kraje

Pan Petr Jaššo pracuje řadu let u ZZS MSK jako zdravotnický záchranář a od roku 2014

vykonává funkci vedoucího vzdělávacího a výcvikového střediska. Během krátké doby

vybudoval silný kolektiv instruktorů - školitelů a spolu s nimi zavedl do vzdělávání

zaměstnanců záchranné služby i jiných organizací velmi efektivní způsob zvyšování a

prohlubování jejich kvalifikace. Zároveň se zásadní měrou podílel na zřízení služby péče o

pacienty s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu (VNN) a tvorbě týmu pro tuto speciální

činnost. Neustále se dále vzdělává, doplnil si manažerské vzdělání MBA, dosáhl kvalifikace

záchranáře pro urgentní medicínu a dále studuje. Je pro letošní ročník ceny AZZS ČR za naši

organizaci jednoznačným nominantem.



Zdravotnická záchranná služba

Středočeského kraje 

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018



MUDr. Jiřího Keila 
lékaře ZZS Středočeského kraje 

Kariéra pana doktora Keila je se záchrannou službou spojena již od roku 1985. Dlouhá léta (až

do roku 2008) pracoval na ZZS hl.m. Prahy, poté nastoupil na ZZS SČK, kde pracuje doposud.

Osobnost MUDr. Keila je pro jeho spolupracovníky spojena s vysoce odborným přístupem,

zároveň je ztotožněním stoického klidu i v těch nejvypjatějších situacích. MUDr. Keil dokáže

pomáhat svým pacientů i nevyčerpatelnou mírou empatie, zároveň se specifickým humorem,

který mu pomáhá překonávat krizové zážitky.

MUDr. Keil má plné právo na ocenění za mimořádný celoživotní přínos pro záchranářství.



Prezident AZZS ČR 
MUDr. Marek Slabý, MBA 

nominuje na cenu AZZS ČR 

za rok 2018
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