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9. ročník udílení cen AZZS ČR

Po náročném pandemickém období přinesl rok 2022 určité uvolnění, a tak se opět

osobně setkáváme, abychom předali ocenění letošním nominantům na cenu AZZS ČR.

Na základě návrhů jednotlivých krajských zdravotnických záchranných služeb budou

oceněni zástupci zdravotnických i nezdravotnických profesí, které na ZZS působí.

Všichni jsou důležitým článkem řetězce, všichni odvádí skvělou práci a plným právem si

tak zaslouží naše poděkování.



“
Úspěch není klíčem ke štěstí. 

Štěstí je klíčem k úspěchu. 

Když milujete to, co děláte, 

budete v tom úspěšní.

Albert Schweitzer



Zdravotnická 
záchranná služba 
Zlínského kraje

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022

4



Mgr. Danu Poláškovou 
vedoucí VVS ZZS Zlínského kraje 

za rozvoj Vzdělávacího a výcvikového střediska 
a příkladné pedagogické vedení vzdělávání 
zaměstnanců ZZS Zlínského kraje.



Paní Dana Polášková se od roku 2013 věnuje vzdělávání zdravotnických pracovníků naší
organizace, ale také nemocnic, ambulancí a laiků, od roku 2018 je také vedoucí našeho
Výcvikového střediska, na jehož budování se aktivně podílela svými zkušenostmi a návrhy
z praxe výjezdového záchranáře.

Kromě koncepční práce spočívající v přípravě a realizace kurzů pro všechny skupiny
frekventantů jejíma rukama doslova prošly stovky školenců – lékařů, nelékařských
pracovníků, ale také hasičů, policistů a ostatních first responderů. jejichž vzdělávání se
aktivně věnuje.

Mimo této činnosti se se svým týmem aktivně podílela v době největší koronavirové
krize i na systému funkčního zásobování ochrannými prostředky, školení jejich uživatelů a
také na výpomoci Zdravotnickému operačnímu středisku při nutném kapacitním posílení.

Tato nominace je výrazem poděkování celému lektorskému týmu a výcvikovému
středisku, jehož je vedoucím představitelem, protože bez jejich práce by naše příprava
pro práci v terénu byla výrazně těžší.
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Zdravotnická 
záchranná služba 
Kraje Vysočina

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022



Mgr. Hanu Dlouhou 

peer a zdravotnickou interventku
ZZS Kraje Vysočina

za významný podíl na vedení a koordinaci 
SPIS v ZZS Kraje Vysočina.  



Paní Hana Dlouhá nastoupila do zdravotnictví po absolvování zdravotnické školy v roce
1980. Na záchranné službě začala pracovat v roce 2000. V roce 2014 ukončila magisterské
studium v ošetřovatelství a její zájem o duševní zdraví zaměstnanců ve zdravotnictví ji
dovedl také současně ke studiu specializovaných kurzů v oblasti peer podpory
zdravotnických pracovníků.

Stala se zakládajícím členem SPIS (systém psychosociální intervenční služby) na
Vysočině a následně koordinátorem SPIS. Na záchranné službě působí jako PEER a
zdravotnický intervent, který poskytuje podporu lidem zasaženým složitou životní situací.
Za jejího působení byl vycvičen celý tým zdravotnických interventů. Paní Dlouhá se také
výrazně podílela na organizaci dvou celostátních Pracovních konferencí SPIS, které se
uskutečnily v Kraji Vysočina.

Paní Dlouhá je aktivní v práci s mladými kolegy, pro které je příkladem díky své
pracovitosti a zápalu pro záchranářství. Ráda se dělí o své dlouholeté zkušenosti z praxe,
s fungováním a využitím SPIS. Působí také jako lektor ve vzdělávacích středisku ZZS KV.
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Zdravotnická 
záchranná služba 
Plzeňského kraje

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022



MUDr. Janu Kruba
Vidunovou, MBA, LL.M.

primářku ZZS Plzeňského kraje

za významný přínos v oblasti 
přednemocniční neodkladné péče 
u Zdravotnické záchranné služby 
Plzeňského kraje.



Letos to bude 19 let, co řady Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje rozšířila
MUDr. Jana Vidunová. Lékařskou fakultu ukončila v roce 1996 a specializovanou způsobilost
v oboru urgentní medicína obdržela roku 2006. Od roku 2015 byla jmenována nejprve
vedoucí lékařkou oblasti Plzeň-město a o pár měsíců později primářkou celé ZZS PK. Ve
stejném roce začala působit na pozici náměstka pro krizové řízení a vzdělávání. Se svými
spolupracovníky dokázala významně povznést odbornost a činnost vzdělávacího
a výcvikového střediska a do naší organizace implementovat vše potřebné z krizové
legislativy.

Mezi svými kolegy ve výjezdu je velmi respektována pro své znalosti a dovednosti a
nikdo si není úplně jistý, co kde provedl, když se mu na displeji zvonícího telefonu objeví
právě jméno naší „tety Vidu“.

Letošní rok byl významným milníkem i v jejím osobním životě, kdy se jednoho letního dne
dobrovolně a pro ostatní trochu nečekaně vdala. Od té doby je jí přiděleno jednoznačně
nejdelší razítko u ZZS PK. Mimo to letos oslavila velmi významné kulaté životní jubileum.

Prostě když se daří, tak se daří.



Zdravotnická 
záchranná služba 
Královéhradeckého 
kraje

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022
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Mgr. Bc. Janu Kaššovou

hlavní sestru ZZS Královéhradeckého  kraje

za příkladné zvládnutí zajištění provozu 
Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje v době pandemie 
COVID 19 a za vynikající zajištění 
zdravotnického provozu Krajského 
asistenčního centra pro  Ukrajinu (KACPU) 
v Královéhradeckém kraji.



Mgr. Bc. Jana Kašová pracuje pro zdravotnickou záchrannou službu v Královéhradeckém
kraji již 25 let, od roku 1997. Začínala jako řadová zdravotnická záchranářka a postupně
zastávala různé vedoucí funkce. Řadu let vedla výjezdovou základnu v Jaroměři. Od roku 2018
byla vedoucím zdravotnickým záchranářem odboru vzdělávání a řízení kvality ZZS KHK. Od
roku 2022 je hlavní sestrou ZZS Královéhradeckého kraje.

Po celou dlouhou dobu svého působení ve zdravotnické záchranné službě prokazovala
vynikající organizační a komunikační schopnosti. Spolu s ochotou se neustále vzdělávat byly
tyto vlastnosti důvodem jejího kontinuálního vzestupu v hierarchii ZZS KHK. 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 zdravotnická
záchranářka, ale také jako řidička vozu ZZS.
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Zdravotnická 
záchranná služba 
Libereckého kraje 

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022



paní Šárku Pavlíkovou

operátorku ZOS ZZS Libereckého kraje

za dlouholetou práci a přínos k rozvoji
tísňové linky ZZS Libereckého kraje. 



Paní Šárka Pavlíková pracuje pro Zdravotnickou záchrannou službu od roku 1995. Začínala

jako dispečerka a záchranářka ve výjezdu u pozemních posádek, v současné době stále

pracuje na operačním středisku.

Po dobu svého působení na Zdravotnické záchranné službě se podílela na rozvoji

operačního střediska, působila také jako jeho vedoucí. Pod jejím dohledem se také zacvičila

řada nových kolegů. Cena Asociace jí patří za dlouholetou práci a přínos k rozvoji tísňové

linky ZZS Libereckého kraje.
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Zdravotnická 
záchranná služba 
Jihomoravského kraje

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022



pana Přemysla Skopalíka

řidiče vozidla ZZS

za dlouhodobou vynikající práci
při zajištění přednemocniční neodkladné
péče na území Jihomoravského kraje.



Náš kolega Přemysl Skopalík se narodil 11. června 1958 a jak sám přiznává, k titulu „vzorné dítě“ měl
daleko. Rád běhal po venku a tvrdí, že ulice mu dala tu nejlepší školu. Starší sestra ho ale nakonec
dokázala aspoň trošku usměrnit a mladý student nastoupil na Střední zdravotnickou školu na
Merhautově ulici v Brně, konkrétně na obor zubní laborant. Přemek vyrůstal v Černých Polích, takže
nejen že do školy to měl kousíček, ale k jeho dětství neodmyslitelně patřily sanitky vyjíždějící z budovy
na náměstí 28. října. A tak to vlastně nebylo velké překvapení, když hned po maturitě nastoupil na
převozovou službu, která spadala pod Městský ústav národního zdraví a sídlila právě na dnes již
legendárním místě, kterému se tehdy říkalo „Na křížku“. Po vojně přestoupil z převozové služby na
„rychlou“ a tam už zůstal. I když přiznává, že po první noční směně chtěl odejít a hledat si jinou práci.

Za volantem sanitky strávil 44 roků, několik let také létal v záchranářském vrtulníku, a za tu dobu
napomohl k záchraně tisícovek pacientů. A nezapomeňme na to, že právě on společně s několika
kolegy stál u zrodu celé řady vylepšení týkajících se vybavení sanitních vozů.

Jeho spolupracovníci o něm říkají, že je leader udávající tempo a směr, pro mnohé kolegy je pak
učitelem a celoživotním vzorem. Oceňován je pro svou pracovitost, vždy umí zabrat, je výborný řidič i
zdravotník, předvídá vývoj situace, má záchranářské myšlení a pochvalme i jeho fyzickou kondici,
kterou mu mnohé mladší ročníky mohou závidět. Má rád sport, sportovní přístup uplatňuje i ve svém
životě a principech, kterých se drží. Je dobrý společník i kamarád.

Přemysl Skopalík nikdy není patetický. Na otázku, proč si zvolil právě toto povolání a setrval u něj,
odpovídá: „Chtěl jsem si zachovat určitou míru svobody a to při tomhle zaměstnání naštěstí bylo možné.
A hlavně… Dělám to, co umím.“ A my mu za všechny ty roky dobře odvedené práce děkujeme.



Zdravotnická 
záchranná služba 
Karlovarského kraje

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022
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pana Jana Špatného

technika spojů ZZS 

za rozvoj 
telekomunikačních technologií
ZZS Karlovarského kraje.



Pan Jan Špatný pracuje u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje jako

technik spojů již od roku 2011. Přímo se podílel na sloučení okresních operačních středisek do

krajského zdravotnického operačního střediska a následně se podílel na dalším rozvoji

telekomunikačních technologií ZZS KVK.

Neocenitelný je jak jeho podíl na modernizaci sítě Pegas, tak i zajištění kompletní záložní

energetické sítě. V rámci své práce se pan Špatný podílí i na řešení a přípravě projektových

dokumentací, na realizaci staveb výjezdových základen ZZS KVK, řeší správu agregátů včetně

instalace nových strojů.

Nad rámec svého pracovního úvazku si neustále udržuje znalosti a dovednosti v oblasti

radiotechniky jako člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Karlovy Vary Stará

Role, kde aktivně působí od roku 1997, od roku 2009 působí jako velitel družstva a od roku

2021 jako starosta sboru. Pan Jan Špatný je spolehlivý, flexibilní, zodpovědný a pracuje

s vysokým nasazením bez ohledu na pracovní dobu. Jako dobrovolník se podílel na řešení

mimořádné události při železničním neštěstí v Perninku.

Veškerý svůj čas rozděluje mezi práci pro ZZS, SDH a péči o svého tříletého syna.

Kolektiv spolupracovníků si pana Špatného cení pro jeho veselou povahu a snahu vždy

pomoci. Je to nepostradatelný partner pro všechny své kolegy.
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Zdravotnická 
záchranná služba 
Pardubického kraje 

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022



Bc. Michala Maška

zdravotnického záchranáře VZ Pardubice - Pardubičky 

za vedení, reformaci a rozvoj 
Vzdělávacího a výcvikového střediska 
ZZS Pardubického kraje. 



Pan Michal Mašek pracuje na ZZS PAK na VZ Pardubice-Pardubičky jako
zdravotnický záchranář. Od roku 2017 se zasloužil o kompletní reformaci a
restrukturalizaci vzdělávacího a výcvikového střediska. Během jeho vedení došlo k
významnému posunu systému vzdělávání v organizaci a výraznému rozšíření VVS.

Téměř všechen čas investuje do vzdělávání a posouvání sebe sama i kolegů. Na
profesi zdravotnického záchranáře připravuje i studenty Fakulty zdravotnických
studií Univerzity Pardubice.

Mezi kolegy a přáteli platí za parťáka, na kterého je spoleh.
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Zdravotnická 
záchranná služba 
Moravskoslezského
kraje

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022



Mgr. Petra Koběrského

vedoucího oddělení IT ZZS MSK

za dlouholetou skvělou práci v oboru IT, včetně 
vývoje řady unikátních SW řešení a aplikací pro 
informační podporu činnosti zdravotnické 
záchranné služby.



Pan Petr Koběrský zastává jednu z nejdůležitějších funkcí v naší organizaci: „Bo jak by se jinak ten
výjezd zapsal, kdyby ty aj-tý věci nefungovaly?!!!“ A není to jen zápis údajů o pacientovi, je to celý
komplexní informační systém organizace, výjezdový i administrativní a výkaznický, vlastní intranet,
webové stránky, údržba databází a serverů, funkčnost všech IT systémů - od dispečinku po notebook a
tiskárnu v autě. Výčet programů, které napsal by vyžadoval další slide. A vězte, že zvládne i složitější
věci, jako je například pořízení serveru z dotace IROP nebo popsání Windows tak, aby to nevypadalo
jako Windows…☺

S jeho výtvory a jménem se už běžně setkávají kolegové záchranáři nejen v Moravskoslezském kraji,
„za Petrem“ je nejen železo, ale i programy…a tomu všemu on rozumí a velí. A víte proč? Jednoduše
řečeno: „BO ON, KURŇA, UMÍ!!!“

Jeho práce u naší záchranné služby začala po roce 2004 a dnes je jeho jméno skloňováno napříč
republikou i složkami IZS. Je obrovským přínosem v koncepci, tvorbě programů a technologií, které
jinde zastává armáda ajťáků.

Závěrem je nutno podotknouti, že mu radost nedělá jen programování, ale ve volných chvílích se
věnuje i své ženě a třem dětem, jezdí na kole, řídí auto i loď, chodí a lyžuje po horách.
Tenhle všestranný člověk s obrovským životním nadhledem je naší velkou chloubou, inspirací
i podporou. Děkujeme za dosavadní práci, Péťo!



Zdravotnická 
záchranná služba 
Olomouckého kraje

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022
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pana Karla Spurného

všeobecnou sestru se specializací ARIP 
z výjezdové základny Aksamitova Olomouc

za celoživotní přínos 
zdravotnické záchranné službě.



Pan Karel Spurný po ukončení studia na gymnáziu v roce 1981, začal pracovat

jako sanitář v Hranické nemocnici. O 5 let později pak úspěšně ukončil studium

všeobecné sestry na Střední zdravotnické škole v Olomouci a následně i

specializační studium ARIP.

Po jeho krátkém působení na JIP Pražské nemocnice Na Františku začal, od

července roku 1993, pracovat u Zdravotnické záchranné služby v Olomouci, a to na

pozici leteckého záchranáře, operátora zdravotnického operačního střediska a

v neposlední řadě výjezdového záchranáře na vozidlech RLP a RZP. Jako výjezdový

záchranář na těchto vozidlech pracuje doposud a předává své cenné rady a

dlouholeté zkušenosti nejen nově začínajícím záchranářům.

Pan Karel Spurný v letošním roce oslavil životní jubileum 60. let a v roce

následujícím pak oslaví 30 let svého působení u zdravotnické záchranné služby. Za

jeho neutuchající elán, stále skvělou náladu a pracovní nasazení mu všichni

kolegové z Olomoucké záchranky přejí jen to dobré a hlavně zdraví.
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Zdravotnická 
záchranná služba 
Jihočeského kraje 

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022



MUDr. Jakuba Jana Hájka 
a
Mgr. Jiřího Majstra

členy Letecké záchranné služby Jihočeského kraje

za vysoce profesionální výkon při záchraně
utonulého batolete v náročných podmínkách.



Jmenovaní zaměstnanci byli členy výjezdové skupiny Letecké záchranné služby JčK, která 1. prosince

2021 ve večerních hodinách zasahovala společně s pozemními posádkami u tonutí dvou osob v řece.

Jednalo se o noční let za využití optiky pro noční vidění s přistáním do neznámého terénu.

Při dosažení místa zásahu posádkou LZS již byla žena a dítě batolecího věku vytažena z vody na břeh.

Tým LZS ihned převzal od pozemní posádky ZZS probíhající kardiopulmonální resuscitaci batolete. Lékař u

něj indikoval zajištění dýchací cesty a intraoseální vstup do cévního řečiště. Vstupní tělesná teplota dítěte

21,8 °C svědčila o těžké hypotermii, proto byl algoritmus KPR přizpůsoben pro hypotermického pacienta. Po

dvaceti minutách KPR se na EKG objevila elektrická aktivita bez mechanické odpovědi srdce (PEA). MUDr.

Hájkovi se podařilo vyjednat přijetí pacienta na speciální pracoviště, které disponuje extrakorporální

membránovou oxygenací oběhu (ECMO). Za kontinuální manuální resuscitace byl malý pacient posádkou

LZS transportován do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předání batolete ECMO týmu vedenému prof.

MUDr. Bělohlávkem proběhlo rychle, hladce a vstřícně. Během několika minut bylo dítě napojeno na

mimotělní oběh a po třech týdnech intenzivní péče přeloženo do nemocnice v místě bydliště. Aktuálně je

dítě v následné péči bez vážného neurologického deficitu.

Z pohledu ZZS JčK se jedná o raritní případ, kdy byla poskytována protrahovaná KPR u těžce

podchlazeného dítěte s následným úspěšným zajištěním speciální nemocniční intenzivní péče, vedoucí k

spontánní obnově oběhu.
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Zdravotnická 
záchranná služba
hl. m. Prahy

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022



MUDr. Jana Vítka
lékaře ZZS hl. města Prahy

za dlouhodobě vysoce odbornou práci 
na pozici lékaře 
a rozvoj a modernizaci elektronické 
zdravotnické dokumentace. 



Jan Vítek u Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy slouží jako lékař od roku 2009.

Díky svým zkušenostem a schopnostem nyní zastává pozici vedoucího lékaře oblasti.

K pacientům vyráží jako člen výjezdové skupiny v systému rendez-vous i jako letecký

záchranář. Zároveň působí jako anesteziolog ve Fakultní nemocnici v Motole. Je mimo

jiné také držitelem mezinárodního certifikátu horské medicíny.

Kromě vysoce profesionální pomoci pacientům má u pražské záchranky zásadní podíl

na zavádění a rozvoji elektronické zdravotnické dokumentace a také elektronického

avizování. Je přímo zapojen do vývoje a testování aplikací i výběru vhodné techniky pro

potřeby zdravotníků v terénu. Díky jeho zápalu, přehledu a, nebojíme se říct, i nadšení

pro technologie se daří záchranné službě efektivně využívat možnosti, které nabízejí

moderní nástroje, aby zpřesňovaly a urychlovaly komunikaci a skutečně usnadňovaly

náročnou práci posádek při poskytování pomoci pacientům.



Zdravotnická 
záchranná služba 
Ústeckého kraje

nominuje 

na cenu AZZS ČR 

za rok 2022
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pana Michala Kouta

vedoucího záchranáře VZ Litoměřice a VZ Úštěk

za významný přínos ZZS v Ústeckém kraji
a vysoce profesionální přístup 
k pacientům i ke kolegům.



Pan Michal Kout pracuje v naší organizaci od roku 1988. Na počátku devadesátých let se

významně podílel na rozvoji letecké záchranné služby v Ústí nad Labem, kdy byl jedním

z prvních leteckých záchranářů. Přilétající robustní vrtulník MI-2 a z něj vystupující

dvoumetrový, usměvavý a charismatický obr záchranář „Kouťák“! Pro některé kolegyně,

sestry z nemocnic i pacientky to byl princ na létajícím oři. Pokud by tehdy Ústí nad Labem

navštívila některá z Hollywoodských produkcí, určitě bychom svého kolegu viděli

v úspěšných záchranářských seriálech.

Své záchranářské znalosti i dovednosti získané z vrtulníku i ze sanitního vozu předával již

od počátku svým kolegům a významně tak přispěl k rozvoji PNP v Ústí nad Labem. Od roku

2015 je vedoucím záchranářem litoměřické oblasti pro výjezdové základny Litoměřice a

Úštěk. Na jaře letošního roku oslavil životní jubileum 60 let.

Nejen odborný, ale především osobní nadhled, vstřícnost, ochota a zejména přátelská

povaha charakterizují našeho kolegu „Kouťáka“.

Cena AZZS ČR je výrazem poděkování za jeho dosavadní práci, profesionální přístup a

empatické vystupování k pacientům i ke kolegům.
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Prezident AZZS ČR
MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M.



MUDr. Ilju Deyla

ředitele ZZS Ústeckého kraje

za významný celoživotní přínos 
pro zdravotnickou záchrannou službu
a urgentní medicínu. 



MUDr. Ilja Deyl, rodák z Ústí nad Labem, se po absolvování Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy

v Praze vrátil do svého rodného města, aby zde začal kariéru úspěšného lékaře. Oslovil jej obor anesteziologie a

resuscitace, ze kterého v roce 1979 získal atestaci 1. stupně a následně v roce 1985 atestaci 2. stupně. Od roku 1975

do roku 1986 pracoval v krajské nemocnici v Ústí nad Labem jako sekundární lékař anesteziolog. V letech 1986 až

1989 zde působil jako ordinář anesteziologicko-resuscitačního oddělení pro léčbu chronické a neztišitelné bolesti.

Cestu na záchranku si našel již v roce 1978 a v roce 1990 se stal vedoucím lékařem Stanice záchranné služby města

Ústí nad Labem. V listopadu 1991 byl jmenován ředitelem Záchranné služby města Ústí nad Labem, kde přes řadu

transformací záchranné služby působí jako ředitel dodnes, kdy v současné době řídí Zdravotnickou záchrannou

službu Ústeckého kraje.

MUDr. Ilja Deyl se od počátku devadesátých let jako člen komise Ministerstva zdravotnictví pro přednemocniční

neodkladnou péči podílel na tvorbě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o zdravotnické záchranné službě. Od roku

1993 byl opakovaně zvolen do výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, kde vedle

odborných aktivit spolupracoval při tvorbě odborných podkladů pro právní ošetření problematiky zdravotnické

záchranné služby a rovněž úzce spolupracoval při konstituování nového medicínského nástavbového oboru

Urgentní medicína. V roce 1999 získal v tomto oboru atestaci. V letech 2000 až 2002 se jako člen komise Ministerstva

zdravotnictví ČR podílel na přípravě Zákona o zdravotnické záchranné službě.

MUDr. Ilja Deyl se profiloval nejen jako schopný lékař a manažer, ale také jako pedagog. Své odborné zkušenosti

a znalosti předával jako externí lektor Katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ.

V průběhu své profesní kariéry se jako jeden z předních odborníků podílel na dalších mnoha aktivitách souvisejících

s rozvojem oboru Urgentní medicína a pro mnohé z nás jsou jeho výsledky vzorem a inspirací.



Vážený pane řediteli,

pro mnohé z nás milý kolego, učiteli a především příteli,

děkujeme Ti za Tvou profesionální práci i osobitý přístup a přejeme Ti do dalších let dobré zdraví a pohodu.

Kolegové ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje


