
Cena AZZS ČR za rok 2017



Cena AZZS ČR 

Ocenění udělené pracovníkům zdravotnických záchranných služeb na

základě nominace jednotlivých členů AZZS ČR jako výraz poděkování

a úcty k vynikajícímu výkonu jejich práce.

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 za rok 2017 ocení

celkem 12 nominovaných zaměstnanců ZZS v České republice.



Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala

Bc. Dagmar Petříkovou

za obětavý a vysoce profesionální zásah při dopravní nehodě.



Bc. Dagmar Petříková

Na ZZS SČK pracuje od roku 2003 jako zdravotnický záchranář (předtím sestra ARO), v
současnosti jako staniční sestra Oblastní ZZS Kladno. Dne 21.4.2017 byla během cesty k
pacientovi na tísňovou výzvu jako člen posádky RZP účastníkem těžké dopravní nehody, kdy
sanitní vůz narazil do osobního auta, které nečekaně vyjelo z vedlejší silnice. Řidič posádky
byl vymrštěn, v bezvědomí zůstal ležet vedle sanitky, řidič OA zůstal zaklíněn ve vozidle.
Bc. Petříková musela vylézt ze zdemolované sanitky dveřmi u řidiče a nejprve se věnovala
velmi profesionálně oběma zraněným řidičům. Při příjezdu dalších složek IZS na pomoc byli
oba zranění základně ošetřeni, poté byl čas i na ošetření Bc. Petříkové. Řidič OA následně
zemřel na ARO, řidič sanitky přežil s těžkým otřesem mozku a tržnými ranami, Bc. Petříková
strávila několik dní v nemocnici s mnohočetnými kontuzemi, posléze 2 týdny na pracovní
neschopnosti. Její postup na místě nehody, zejména automatické konání ve prospěch
druhých si cenu dle našeho názoru zcela zaslouží.



Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala

za příkladný a vysoce profesionální přístup 

v poskytování přednemocniční neodkladné péče v Pardubickém kraji.  

MUDr. Miladu Krejčovou



MUDr. Milada Krejčová

Vystudovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové a odpromovala v roce 1985.

1985 – 1997 Interní oddělení nemocnice ve Vrchlabí - sekundární lékař na standardním 

oddělení, JIP interních oborů, atestace I° z vnitřního lékařství.

1990-1997 DPČ RLP ve Vrchlabí. 

1997- doposud ZZS PAK – lékař výjezdové skupiny, vedoucí lékař Územního odboru Svitavy 

a Ústí nad Orlicí

2014 atestace z urgentní medicíny 

Odůvodnění návrhu na cenu AZZS: „ Za příkladný a vysoce profesionální přístup 

v poskytování přednemocniční neodkladné péče v Pardubickém kraji“



Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala

MUDr. Lenku Maříkovou

za profesionální přístup k pacientů 

a zásluhy o rozvoj vzdělání výjezdových skupin ZZS Plzeňského kraje.



MUDr. Lenka Maříková

Vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze. Jejím původním oborem je obor anesteziologie

a resuscitace, ve kterém má specializovanou způsobilost. Na poli přednemocniční

neodkladné péče se pohybuje již od roku 1995. Jejím prvním působištěm však byla

nemocnice v Klatovech (od roku 1991 Vojenská nemocnice Klatovy, pak od roku 1995

Nemocnice s poliklinikou Klatovy). Od roku 1999 působila jako lékařka Zdravotnické

záchranné služby Klatovy, v roce 2005 byla krátce pověřena funkcí vedoucí lékařky

operačního střediska ZZS Klatovy. Od podzimu roku 2005, po reorganizaci, působí jako

lékařka Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje v Klatovech. Již mnoho let se

intenzivně věnuje problematice vzdělávání členů výjezdových skupin. V současnosti pracuje

ve funkci lektorky ve vzdělávacím a výcvikovém středisku. Je náročná jak k sobě, tak k

záchranářům, ale zároveň oblíbená mezi svými kolegy. Mimo práce lékařky je matkou dvou

dospívajících dcer. Letos oslaví své významné životní jubileum.

Životní motto MUDr. Lenky Maříkové:

Nepohrdej životem, protože jsou ve světě lidé, kteří musí bojovat, aby vůbec mohli žít!



Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala

MUDr. Janu Kubalovou
za příkladný a vysoce profesionální přístup v poskytování přednemocniční 

neodkladné péče a zásluhy o rozvoj vzdělání členů výjezdových skupin ZZS JMK. 



MUDr. Jana Kubalová

Pracuje na pozici náměstka pro krizovou připravenost a vzdělávání. Spolupodílela se na

vybudování systému zejména interního vzdělávání v organizaci a jeho zavedení do praxe.

Systém vzdělávání připravuje zdravotnické zaměstnance, lékaře i NLZP, v úrovni

nepodkročitelného minima při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Zavedená

forma vzdělávání, jeho obsahová náplň a praktický nácvik k jednotlivým tématům, vedla

k významnému zvýšení úrovně poskytované zdravotní péče.

MUDr. Kubalová má rovněž významný podíl na přípravě k řešení mimořádných událostí a

krizových stavů včetně nastavení spolupráce s ostatními základními složkami IZS, zejména pak

na úrovni útvaru krizového řízení a krajských operačních středisek. Byla iniciátorkou a je

rovněž vůdčí osobností nově vzniklého biohazard týmu.



Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Dagmar Chocholovou 

za dlouholeté vysoce profesionální působení a organizační práci na 

výjezdové základně ZZS JČK v Dačicích.

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala



Dagmar Chocholová

Paní Dagmar Chocholová zahájila svou profesní dráhu v září 1987 v OÚNZ J. Hradec

v Dačicích a od roku 1990 pracovala na sloučeném pracovišti ARO+ZZS v Nemocnici Dačice.

Po vzniku ZZS Jihočeského kraje v červnu roku 2005 byla jmenování staniční sestrou

výjezdové základny ZZS JČK Dačice a na této pozici působí dodnes.

Na ocenění je nominována za dlouholetou samostatnou organizační práci v často velmi

složitých podmínkách a doslova mateřskou péči o výjezdovou základnu a členy posádek.

Uznání a pochvalu si zaslouží i za výborně odvedenou práci na tisících výjezdů, které

absolvovala jako členka výjezdové skupiny v Dačicích.



Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje

MUDr. Jindřicha Korbeláře 
za příkladný a vysoce profesionální přístup v poskytování 

přednemocniční neodkladné péče v Karlovarském kraji.

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala



MUDr. Jindřich Korbelář

Po promoci 1962 nastoupil MUDr. Korbelář do Vojenské nemocnice v Plzni na chirurgické odd.,
kde z důvodu nedostatku anesteziologů pronikal více do základů anestezie než do chirurgie. V
roce 1972 se tamější anesteziologický kabinet změnil na ARO, kde MUDr. Korbelář pracoval do
roku 2008. Prvních 10 let jako sekundární lékař, poté dalších 25 let jako zástupce primáře a
nakonec 11 let jako primář ARO.

Od roku 2009 nastoupil na ZZS Karlovarského kraje (ZZS KVK), kde na pozici výjezdového lékaře
pracuje dosud. Od roku 2014 navíc vypomáhá také na výjezdové základně ve Stříbře na ZZS
Plzeňského kraje.

MUDr. Korbelář je výborný lékař, nepřekonatelný diagnostik a skvělý člověk s neutuchající energií.
Svou práci vykonává vždy precizně a pečlivě. Jak sám uvádí, celoživotní práce v oboru ho velmi
bavila a i dnes je rád, že může pomáhat v podobné oblasti, ve které dříve pracoval. A že je to
pomoc významná si uvědomuje nejen ZZS KVK, ale určitě především pacienti MUDr. Korbeláře. Za
jeho celoživotní oddanost medicíně a významný přínos svým pacientům chce ZZS KVK poděkovat
MUDr. Korbelářovi za jeho práci a nominuje ho na cenu AZZS.



Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

Jana Studeného, DiS.
za dlouholetý přínos pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. 

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala



Jan Studený, DiS. 

Pražské záchranné službě věnoval celý profesní život a srdce, celých třicet osm let. Nastoupil

dne

1. 12. 1979 jako řidič legendární Škody 1203 na Strossmayerovo náměstí. Za dobu svého

působení na pražské záchrance se neustále odborně vzdělával a dostudoval obor diplomovaný

zdravotnický záchranář. Mimo jiné létal jako člen letecké výjezdové skupiny ve vrtulníku Bell 412

a lékaře vozil v nezapomenutelné Tatře 613. Od té doby se řidičům rendez-vous až do dnes

přezdívá „tatráci“. Od 90. let až do dnes jako „tatrák“ stále se stejným, milým úsměvem na rtech,

se stejným nasazením a velkou dávkou empatie jezdí na výjezdovém stanovišti v pražské Krči.



Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina

Pavla Sedláka
za úspěšné zavedení nových postupů a metodiky práce operátorů ZOS.

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala



Pavel Sedlák

Na záchranné službě působí od roku 1989. 

1.1.1993 - 18.11.1993 hlavní záchranář

1.1.1994 -28.2.2011 zdravotnický záchranář

1.3.2011 - dosud vrchní sestra ZOS

Vedení ZZS Kraje Vysočina nominuje na cenu AZZS ČR pana Pavla Sedláka, vrchní sestru

Zdravotnického operačního střediska, za úspěšné zavedení nových postupů a metodiky práce

operátorů ZOS a komplexní zvládnutí realizace rekonstrukce ZOS. Pan Sedlák také úspěšně

naplánoval a provedl zaškolení všech operátorů ZOS při kompletní změně informační a

telekomunikační technologie ZOS v rámci realizovaného projektu Standardy operačního řízení ZZS

Kraje Vysočina.



Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Jiřího Šittlera

za příkladné plnění pracovních povinností a profesionální přístup k pacientům. 

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala



Jiří Šittler

Pan Jiří Šittler pracuje na pozici řidič záchranář a svým plněním pracovních povinností patří

mezi nejlépe hodnocené zaměstnance v této profesi, kdy je příkladem pro své kolegy. Je

velmi oblíben pro svou přátelskou povahu, stejně tak u pacientů pro svůj profesionální a

empatický přístup. V letošním roce slaví 40 let u záchranné služby a udělení navrhovaného

ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení jeho příkladné práce řidiče záchranáře.



Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Vladimíra Tichého 
za zásluhu o rozvoj Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. 

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala



Vladimír Tichý

Pan Vladimír Tichý zahájil profesní karieru v roce 1969 jako programátor v Podniku výpočetní

techniky v Hradci Králové. Dále pracoval od roku 1977 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

jako vedoucí mzdového oddělení. V tomto období získal certifikát pro činnost mzdového

auditora a působil také jako krajský metodik v oblasti mzdy ve zdravotnictví.

Pan Vladimír Tichý aktivně přispěl k rozvoji ZZS KHK již v roce 2003, kdy začal vykonávat funkci

vedoucího Personálního a mzdového oddělení. Od roku 2004 se významnou měrou podílel v

oblasti personální a mzdové na procesu sjednocení zdravotnických záchranných služeb na

území Královéhradeckého kraje do jedné příspěvkové organizace ZZS KHK. Od roku 2011

působil ve funkci náměstka ředitele pro PaM. Jak po celou dobu své kariéry, tak i dnes se stále

aktivně podílí na rozvoji mzdové a personální politiky ZZS KHK.



Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje

Bc. Drahomíra Sigmunda
za 23 let poctivé práce u ZZS Olomouckého kraje

a založení Komory záchranářů ZZS ČR.

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala



Bc. Drahomír Sigmund

Zaměstnán u  ZZS v Olomouci od 1. 8. 1994 na pozici zdravotní sestra výjezdových skupin včetně LZS. 

Od 1. 7. 2004 do 3. 8. 2015 Hlavní sestra ZZS Olomouckého kraje

2005 zakladatel Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

2005 – 2015 prezident KZ ZZS ČR

2015 převzal na pražském hradě za KZ ZZS ČR v rámci 16. ročníku udílení Zlatý záchranářský kříž 

Čestné uznání za výjimečný přínos pro záchranářství.



Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

MUDr. Milana Ticháčka
dlouholetý přínos v oblasti rozvoje přednemocniční neodkladné péče i 

svědomitě vykonávanou práci lékaře ZZS.

na cenu AZZS ČR za rok 2017 nominovala



MUDr. Milan Ticháček

Doktor Ticháček zasvětil velkou část svého profesního života záchranné službě - ať už v manažerské

funkci, jako výjezdový lékař, či aktivní člen Společnosti UM. Na cenu AZZS ČR byl nominován za svůj

dlouholetý přínos v oblasti rozvoje přednemocniční neodkladné péče i svědomitě vykonávanou

práci lékaře ZZS.



Prezident AZZS ČR uděluje cenu AZZS ČR 

za rok 2017

redakci časopisu Urgentní medicína

Časopis Urgentní medicína je vydáván

od roku 1998, periodicita je čtyřikrát ročně.
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