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CENA AZZS ČR

Ceny AZZS ČR byly poprvé uděleny v roce 2014 a mezi oceněnými
byli nejen lékaři, zdravotničtí záchranáři, řidiči, ale i pracovníci, kteří se
významně podílejí na chodu organizací z administrativních pozic.

Jednotlivé členské organizace AZZS ČR svými nominacemi vzdávají
hold, respekt a úctu k práci zaměstnanců, kteří s vysokým pracovním a
lidským nasazením, mnohdy dlouhá léta, svědomitě vykonávají svou
profesi.

Letošní vyhlášení cen AZZS ČR je tedy již šesté v pořadí a je nám
velkou ctí udělit ocenění čtrnácti nominovaným osobnostem
zdravotnických záchranných služeb v České republice.



Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za dlouholetý přínos v poskytování přednemocniční 
neodkladné péče a svědomité vykonávání pozice 
dispečerky zdravotnického operačního střediska. 

Už když studovala na zdravotní sestru, přála si Hana Kónyová pracovat ve
výjezdové skupině záchranné služby, protože chtěla být pacientům co nejdříve od
začátku jejich zdravotních komplikací. Splnilo se jí to, i když trochu jinak, než
plánovala.

Byť má zkušenost i přímo z výjezdových skupin, u ZZS HMP působí obdivuhodných
32 let především jako dispečerka zdravotnického operačního střediska. Za ty roky
pamatuje ledacos, mimo jiné byla u toho, když se za nepřetržitého provozu přesunul
dispečink záchranné služby z ulice Dukelských hrdinů na současné místo v Korunní
ulici.

Hanka o práci dispečerek sice mluví jako o „neviditelné“, ale tisíce pacientů a
dalších volajících, by mohly vyprávět, jaká úleva to je, když na druhé straně telefonu
slyšíte někoho, kdo vám vlídným hlasem dokáže účinně poradit a pomoct. Hanka to
dokázala dělat více než tři desítky let a celá ZZS HMP jí za to děkuje.



Zdravotnická záchranná služba 
Karlovarského kraje

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za vysoce profesionální přístup při 
vedení telefonicky asistované 
neodkladné resuscitace, kdy úspěšně 
instruovala svědka události a ten 
provedením Heimlichova manévru 
zprůchodnil dýchací cesty dusícího se 
pacienta.



Zdravotnická záchranná služba 
Pardubického kraje

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za dlouhodobou obětavou práci a vedení pracoviště 
krizové připravenosti ZZS Pardubického kraje. 

Po maturitě v roce 1989 nastoupila na ARO v Chrudimi, kde pracovala jako
sestra u lůžka a výjezdová sestra v týmu Rychlé lékařské pomoci (RLP), později
též jako anesteziologická sestra na operačních sálech.

Po reorganizaci ARO v roce 2002 přešla na celý úvazek na již samostatné
oddělení RLP a po další reorganizaci v roce 2003 na nově vzniklé Oblastní
středisko Zdravotnické záchranné služby v Chrudimi. Od zřízení samostatné
záchranné služby se podílí na její přípravě na mimořádné události.

V roce 2006 iniciovala rozvoj poskytování psychosociální intervenční péče v
organizaci, dodnes působí jako krajský koordinátor SPIS. V současné době
pracuje na pozici záchranáře v posádkách RV, RZP a jako vedoucí pracoviště
krizové připravenosti.



Zdravotnická záchranná služba 
Ústeckého kraje

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za příkladný vysoce profesionální přístup v
poskytování přednemocniční neodkladné
péče i v rámci letecké záchranné služby a
zásluhy o rozvoj vzdělávacího centra ZZS
Ústeckého kraje.

MUDr. Eva Smržová pracuje na ZZS Ústeckého kraje v pozici vedoucí
lékařky střediska Ústí nad Labem více než dekádu let. Během svého
působení se obětavě podílela na postupném a trvalém zlepšování
systému poskytování přednemocniční neodkladné péče v celém
Ústeckém regionu. Zasloužila se velkou mírou o vývoj vzdělávacího
centra ZZS ÚK, ale především stála v pozadí postupně se zlepšující
racionalizace využití a organizace letecké záchranné služby.

V tomto měsíci nastupuje nezištně na Ministerstvo zdravotnictví
České republiky, kde bude nadále prosazovat své ideály na další
kultivaci a sjednocování celého systému. Tím bude pomáhat nejenom
ZZS ÚK, ale v rámci celé republiky nám všem…



Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za vysoce profesionální přístup v oblasti
přednemocniční neodkladné péče a v oblasti vzdělávání
stávajících i nově příchozích zaměstnanců ZZS LK.

MUDr. Eva Tauchmanová pracuje pro Zdravotnickou záchrannou službu
Libereckého kraje 13 let. Začínala na pozici lékaře, k ní na několik let připojila i
funkci vedoucí lékařky operačního střediska. Působí také jako lékařka při Letecké
záchranné službě.

Eva Tauchmanová je nesmírně obětavá a v práci tráví v podstatě veškerý svůj
čas, který věnuje nejen pacientům, ale také neustálému zlepšování pracovních
podmínek svých kolegů.

Zasadila se o vzdělávání nových zaměstnanců, na VŠ vyučuje budoucí
záchranáře. Díky jejímu působení se stabilizoval vzdělávací systém ZZS LK, věnuje
se i systematizaci dokumentace.



Zdravotnická záchranná služba 
Kraje Vysočina

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za významný podíl na budování Zdravotnické záchranné 
služby na území současného Kraje Vysočina.

MUDr. Aleš Ošťádal působí jako primář oblastního střediska Havlíčkův Brod ZZS KV p.o. a to s krátkou
přestávkou už od 1.1.2005, kdy se do celokrajské struktury transformovala Zdravotnická záchranná služba
Havlíčkův Brod. Již v roce 1990 se stal primářem samostatného odd. záchranné služby Okresní nemocnice
v Havlíčkově Brodě a v roce 1999 se stal jejím ředitelem. Na tomto postu působil až do transformace pod
celokrajskou působnost ZZS k 1.1.2005.

V pozici primáře a následně i ředitele záchranné služby byl výrazným propagátorem RV systému. Již
v roce 2003 započal nepřetržitý provoz RV posádky na havlíčkobrodsku. Stál u zrodu nové budovy pro
okresní záchrannou službu, ve které našlo svoje zázemí i okresní operační středisko. Taktéž byl velkým
podporovatelem letecké záchranné služby.

V roce 1992 bylo otevřeno středisko Letecké záchranné služby v Havlíčkově Brodě, přičemž provoz byl
koncipován v denní době od svítání do soumraku se startem vrtulníku do 3 minut, v noční době pak
sloužila letecká záchranná služba k sekundárním transportům na předem určená místa se startem do 20
minut. Provozovatelem vrtulníku byla AČR, ZZS tvořila zdravotnickou osádku. Významná část práce na
budování všech potřebných objektů pro činnost záchranné služby byla konána svépomocí zaměstnanci
samostatného odd. záchranné služby a vojáků. Na konci roku 1994 byl z rozhodnutí AČR provoz LZS
ukončen. V tomtéž roce však bylo pod vedením MUDr. Ošťádala otevřena nová výjezdová základna RZP
v Ledči nad Sázavou.

Po vzniku samostatné organizace v roce 1999, kdy se stal MUDr. Ošťádal jejím ředitelem, bylo zřízeno
další výjezdová základna RZP v Chotěboři. Zároveň bylo pod jeho vedením převzato organizování LSPP,
včetně stomatologické pohotovosti a lékárenské pohotovosti na celém okrese Havlíčkův Brod.



Zdravotnická záchranná služba 
Plzeňského kraje

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za svědomitý a vysoce profesionální pracovní výkon a zásluhy 
o rozvoj informačních technologií ZZS Plzeňského kraje.

Josef Trefil pracuje na Zdravotnickém operačním středisku ZZS Pk od srpna roku
2009. Již od počátku se zajímal o informační technologie a práci s nimi. Vždy se snažil
hledat způsob, jak s jejich pomocí sobě i svým kolegům nejen na operačním středisku
usnadnit jejich nelehkou práci.

Sám pronikal do hloubky počítačových programů, které při své práci používal a
navrhoval užitečná vylepšení. Mezi jinými vytvořil aplikaci, hodnotící časovou úsporu
nasazení LZS k transportu pacienta do zdravotnického zařízení oproti pozemní
výjezdové skupině po zadání místa události nebo portál Babylon, sloužící ke
komunikaci operačních středisek ZZS Plzeňského a Karlovarského kraje a záchranné
služby SRN při koordinaci přeshraničních zásahů. O tento portál již projevily zájem
další záchranné služby z České republiky i zahraničí.

Jde o malý vzorek aktivit, kterým se Josef Trefil věnuje jak v práci, tak ve svém
volném čase. Neustále přichází s dalšími nápady či zlepšováky a svým nadšením,
klidem a nikdy nekončící dobrou náladou motivuje své kolegy ve snaze dále se
zlepšovat a přicházet do práce s úsměvem.



Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za zásluhy o rozvoj 
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. 

MUDr. Jiří Mašek pracuje na záchranné službě od roku 1990, kdy začínal jako lékař v Rychlé lékařské
pomoci ještě v rámci Fakultní nemocnice Hradec Králové a současně jako lékař Letecké záchranné služby.
Od r. 1992 působil ve vedoucích funkcích. Nejprve jako vedoucí lékař LZS, dále jako lékařský náměstek
Územního střediska záchranné služby Hradec Králové, v letech 2000-2003 jako ředitel Zdravotnické
záchranné služby okresu Náchod, v letech 2003-2010 jako lékařský náměstek ZZS KHK a od roku 2011 do
února 2018 jako ředitel ZZS KHK.

Po celou dlouhou dobu svého působení ve zdravotnické záchranné službě byl neustálým inovátorem a
průkopníkem nových řešení, nových přístupů. Byl vůdčí osobností centralizace Zdravotnické záchranné
služby na území Královéhradeckého kraje v roce 2004, včetně první realizace krajské centralizace
operačního řízení v ČR. V letech 2004 až 2008 se ve spolupráci s nemocnicemi aktivně podílel na
reorganizaci Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Královéhradeckém kraji. Zůstával inovátorem i v
nedávné době, kdy pod jeho vedením se realizoval projekt přechodu na plně elektronickou zdravotnickou
dokumentaci ZZS KHK včetně elektronického předávání do nemocnic. Zaváděl systém pro zapojení laiků při
poskytování první pomoci – systém tzv. first responderů aktivovaných prostřednictvím speciální aplikace.
Zaváděl systém sdílení lékařů, umožňující prohlubující se deficit lékařů v řadách záchranných služeb.

A tak, jak to u medicínsky vzdělaných manažerů zdravotnických záchranných služeb bývá zvykem, po
celou dobu až do dnešních dnů se nadále aktivně účastní výjezdů ZZS KHK jako lékař.

MUDr. Jiří Mašek byl a je neodmyslitelnou součástí rozvoje systému zdravotnických záchranných služeb
v České republice a v Královéhradeckém kraji obzvlášť.



Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za zásluhy o rozvoj Zdravotnické záchranné 
služby Jihomoravského kraje. 

Ing. Milan Klusák byl více než devět let ředitelem Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje. Po celou tuto dobu přispíval díky své
pracovitosti a houževnatosti významným způsobem ke zvýšení kvality
poskytované přednemocniční neodkladné péče o obyvatele regionu i jeho
návštěvníky.

Podařilo se mu rozšířit výjezdovou základnu v Břeclavi a vybudovat nové
výjezdové základny v Brně-Bohunicích , na Ponavě, v Černovicích a také ve
Znojmě. Zahájil plán výstavby dalších výjezdových základen, a to
v Hustopečích, Šumné, Veselí nad Moravou, Kyjově, Slavkově, Bučovicích,
Mikulově a Boskovicích. Usiloval o permanentní modernizaci vozového parku
i vybavení sanitek.

Docílil ve spolupráci s kolegy velkého a viditelného posunu v oblasti
vzdělávání, který vrcholí právě probíhajícím budováním vzdělávacího a
výcvikového střediska.

Zasloužil se o rozvoj přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem, zlepšil
a zintenzivnil spolupráci s ostatními složkami IZS.

Působení Milana Klusáka ve funkci ředitele jihomoravskou záchranku
posunulo na přední místo v rámci celé ČR, což se projevuje mnoha způsoby,
kromě jiného také umístěním našich zaměstnanců v nejrůznějších
republikových i mezinárodních soutěžích na stupních vítězů.



Zdravotnická záchranná služba 
Moravskoslezského kraje

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za obětavý zásah a záchranu života pacienta při 
požáru rodinného domu.

Jednalo se o zásah v Lískovci (okres FM), kdy hořel rodinný dům, a to po zažehnutí
nástěnného krbu pomocí hořlaviny.

Přítomna byla celá rodina, včetně tří dětí a u všech došlo k popálení. Bočním
vchodem vyběhli do patra, kde rodiče chladili popáleniny dětí ve sprše.
Na místo jako první dorazil tým RZP Frýdek-Místek a policie.

Když přijela naše posádka, hořelo dole v domě. Posádka ZZS vzala všechny do
sanitního vozu a poté se se řidič, dnes již záchranář, Pavel Hlísta zeptal, zda jsou
všichni.

Vyděšení rodiče odpověděli, že jim chybí autistická dcera, která v panujícím zmatku
zůstala uvnitř hořícího objektu. Proto se kolega Pavel rozhodl vrátit sám do domu.
Holčičku v hořícím domě nakonec nalezl schovanou v jednom z pokojů ve skříni…
V okamžiku, kdy se náš záchranář rozhodl k tomuto činu, ještě na místě nebyli hasiči.
Prostor domu byl ještě relativně bezpečný, ale v případě prodlevy a rozšíření požáru
do jeho dalších částí, hrozilo dítěti akutní riziko. Zásah kolegy tak dítě včas zachránil.



Zdravotnická záchranná služba 
Středočeského kraje

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za obětavou, celoživotní a vysoce odbornou 
práci pro dobro pacientů.  

MUDr. Jiří Bráza po promoci pracoval jako odborný asistent v Ústavu lékařské 
genetiky LF UK v Praze. 

V této době získal také atestaci I. stupně z interního lékařství. Od roku 1978 
pracoval na ARO Benešov jako internista tohoto oddělení. Po složení atestace I. 
stupně z anesteziologie a resuscitace absolvoval dva pobyty v zahraničí jako 
anesteziolog (80. léta). Nejdříve šlo o roční pobyt v Kambodži (česká nemocnice). 
Poté několik let pracoval ve velké nemocnici v Addis Abebě v Etiopii, kde pobýval i s 
rodinou. Samozřejmě při těchto pobytech využil svou vynikající znalost angličtiny. 
Po návratu složil atestaci II. stupně z oboru A-R. 

Od roku 1996 vykonával funkci zástupce přednosty ARO. V roce 2003 pak přešel 
na Záchrannou službu Benešov, kde vykonával funkci primáře až do roku 2008. 

Stále pracuje jako výjezdový lékař posádek RV. Sleduje nejnovější trendy v akutní 
medicíně na internetu i v literatuře a často nás překvapuje svým rozhledem.



Zdravotnická záchranná služba 
Jihočeského kraje

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



za 50 let poctivé a vždy výborně odvedené práce v pozici výjezdového 
lékaře, zakladatele a ředitele ZZS ČB, člena výboru odborné společnosti 
SUMMK ČLS JEP, organizátora a propagátora urgentní medicíny.

Záchranná služba České Budějovice a MUDr. Jan Tuček 1968-2019
Profesní kariéra MUDr. Jana Tučka byla již od samého začátku spojená se záchrannou službou.

Prvních výjezdů s „lítačkou“ se účastní v roce 1968, tehdy ještě jako čerstvý absolvent a zaměstnanec
chirurgického oddělení českobudějovické nemocnice. V roce 1983 je jako první kmenový lékař
Záchranné služby v Českých Budějovicích pověřen jejím vedením. V roce 1985, kdy je koncipována
Záchranná služba jako samostatné oddělení nemocnice, se stává jejím primářem a současně i
koordinátorem záchranných služeb v rámci Jihočeského kraje.

Ve vedoucí funkci zůstává i po zřízení samostatné organizace v devadesátých letech. Nejprve
vzniká tzv. Stanice záchranné služby KÚNZ – NsP a následně dle vyhlášky 434/92 Sb. Územní
středisko záchranné služby České Budějovice pod zřizovací pravomocí MZ ČR.

MUDr. Jan Tuček stál i u zrodu Letecké záchranné služby v Českých Budějovicích. V roce 1990
zahajuje, jakožto primář záchranné služby, jednání s AČR ohledně poskytnutí vrtulníků pro provoz
letecké záchranné služby na jihu Čech. Následující rok se společně s tehdejší vrchní sestrou Jitkou
Knotkovou intenzivně věnuje přípravě na spuštění provozu LZS. Oficiálním datem začátku LZS
v Českých Budějovicích je 1. květen 1991.

V roce 2003 přechází ÚSZS České Budějovice s ostatními středisky záchranné služby v kraji pod
zřizovatelskou pravomoc Jihočeského kraje a v roce 2005 vzniká ZZS JčK, jejímž ředitelem je MUDr.
Marek Slabý. MUDr. Jan Tuček se stává náměstkem krizového řízení a lékařem výjezdových skupin a
v těchto pozicích působí úspěšně i v roce 2019.



Prezident AZZS ČR 
MUDr. Marek Slabý, MBA 

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



MUDr. František Ždichynec
O to, jak by mohl pomáhat lidem, se začal zajímat, když si ještě jako školák

prohlédl na náměstí v Pelhřimově sanitní vůz Škoda 1201. Významnou část své
lékařské kariéry pak spojil se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, kterou
jako její ředitel v letech 1984 až 1990 pozvedl na evropskou úroveň.

Výrazně se zasloužil o vznik Letecké záchranné služby, která v Ruzyni zahájila
provoz jako první v republice v roce 1987. Pro záchranu lidských životů a zdravotnické
záchranářství znamenal tento okamžik významný milník. Pod jeho vedením Praha
zavedla v roce 1987 po francouzském vzoru také tzv. rendez-vous systém, kdy lékař
vyjíždí k pacientům v rychlém osobním voze a až na místě se setkává se sanitkou. Po
ošetření pacienta pak lékař vyráží na další výjezd – za směnu tak zvládne poskytnout
péči více lidem.

V roce 1989 se pak František Ždichynec podílel na vzniku Nemocnice záchranné
služby na Malvazinkách, zdravotnického zařízení, které mělo jako první v republice
urgentní příjem.

Pražská záchranka se na mnohaleté zkušenosti Františka Ždichynce může stále
spolehnout, dnes u ní slouží jako koroner a pomáhá svým žákům. Kolegové ho
právem považují za legendu pražské záchranky.

za mimořádný přínos při rozvoji přednemocniční 
neodkladné péče a urgentní medicíny v ČR.



Prezident AZZS ČR 
MUDr. Marek Slabý, MBA 

nominuje na cenu AZZS ČR za rok 2019



MUDr. Jiří Franz 

Absolvent 1.lékařské fakulty UK 
Atestace chirurgie, traumatologie 
II. chirurgická klinika Všeobecné fakultní nemocnice Praha 
Nemocnice záchranné služby, Praha-Malvazinky 
Zástupce ředitele Záchranné služby hl.m. Praha 
Vedoucí lékař záchranné služby Kolín 
Vedoucí lékař II. oblasti ZZS hl. m. Praha 

Odborný asistent Vysoké školy zdravotnické, Praha 
Člen redakční rady časopisu Rescue report 
Bohatá přednášková činnost 
Bezpočet odborných článků 
Vedení a oponování bakalářských prací 
Odborný garant internetových stránek se záchranářskou tématikou 

za mimořádný celoživotní přínos pro záchranářství.  


