
POŘ. JMÉNO NOMINOVANÉHO ZAŘAZENÍ NAVRHOVATEL ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU VYJÁDŘENÍ

1 Jaroslav Máček Fyzická osoba (Karlovarský kraj) HZS ÚK, ÚO Žatec
Druhý den po ničivé bouři ve Stebně v červnu 2021 přijel pan Máček na místo události a okamžitě se se svou technikou zapojil do odklízecích 

prací a pomáhal hasičům s rizikovým kácením stromů. Svou pomocí v obci Stebno strávil 5 dní. 

nedoporučujeme; doporučujeme udělit 

Medaili hejtmana ÚK

2 nprap. Jindřich Ledvina HZS ÚK, ÚO Litoměřice HZS ÚK, ÚO Litoměřice

Jmenovaný nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru ČR v roce 2000, na PS Litoměřice jako strojník. Od roku 2009 vykonává funkci velitele 

družstva, aktuálně na směně A PS Litoměřice. Je držitelem mnoha odborných kurzů. V současnosti vykonává funkci lektora Flashover. Své 

teoretické znalosti a praktické zkušenosti předává nejen svým kolegům, ale také v rámci pravidelné odborné přípravy i členům JSDHO obcí 

okresu Litoměřice. Velmi aktivně se podílel na likvidaci následků ničivých povodní na území Litoměřicka v roce 2002, 2006 a 2013. V letech 

2018 - 2020 se aktivně podílel na likvidaci série požárů skládky SONO. Nprap. Jindřich Ledvina je morální autoritou a vzorem pro mnoho 

svých podřízených. 

nedoporučujeme

3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kryry JSDH Kryry HZS ÚK, ÚO Žatec

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kryry byla na místě postiženém extrémní bouří v obci Stebno od prvotního nahlášení události až 

do úplného ukončení. Jednotka a její členové na místě události strávili přibližně 14 dní a pomáhali občanům v nouzi na úkor svého volného 

času.  

doporučujeme

4 Karel Spurný, ml. JSDH Kryry HZS ÚK, ÚO Žatec nedoporučujeme

5 Petr Hájek JSDH Kryry HZS ÚK, ÚO Žatec nedoporučujeme

6 Václav Braniš JSDH Očihov HZS ÚK, ÚO Žatec nedoporučujeme

7 Michal Šafus JSDH Varnsdorf HZS ÚK

Pan Michal Šafus se aktivně zajímá o fotografování techniky a především zásahů složek IZS s hlavním zaměřením na hasiče. Jeho fotografie 

vykazují vysoký stupeň kvality, autentičnosti a dramatičnosti. Jeho fotografie věrně zachycují těžkou práci hasičů přímo v zásahu. Autor umí 

výborně zachytit dynamiku zásahu a zároveň velmi citlivě přistupovat k zachraňovaným zraněným osobám a ctít jejich osobní zónu při 

následném zveřejňování fotografií. Pomáhá tak propagovat činnost složek IZS Ústeckého kraje. Od r. 2007 propaguje práci profesionálních a 

dobrovolných jednotek hasičů ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku; od roku 2008 jako redaktor, fotograf a webmaster největšího 

hasičského serveru v ČR www.pozary.cz; dokumentuje hasičskou techniku a zbrojnice nejen v ÚK; v letech 2016 - 19 spolupracoval se 

složkami IZS jako fotograf na propagaci projektu "Hasiči pro školy"; po dobu 15 let aktivně a zjištěně postupuje své fotografie ze zásahů 

složek IZS vyšetřovatelům a tiskovým mluvčím ke zveřejnění. 

nedoporučujeme

8 Pavel Mošner JSDH Jílové HZS ÚK, ÚO Děčín

Za příkladné plnění povinností velitele JSDH obce Jílové, dále za dlouhodobou dobrovolnou činnost a účinnou spolupráci, kterou se výrazně 

zasloužil o rozvoj Integrovaného záchranného systému. Je členem JSDH obce Jílové od r. 1995. V průběhu členství v jednotce absolvoval řadu 

odborných a doplňkových kurzů, což vypovídá o jeho zájmu zvyšovat si odborné znalosti a být tak použitelný v mnoha činnostech a oblastech 

záchranných a likvidačních prací. Pro dobré výsledky byl jmenován do funkce velitele jednotky dobrovolných hasičů obce Jílové dnem 28. 

ledna 2003 a tuto funkci vykonává doposud. Úroveň praktických zkušeností je, s ohledem na délku výkonu služby a stanovenou funkci, do 

které byl obcí jmenován, na vysoké úrovni. Při činnostech v operačním i organizačním řízení dosahuje velmi dobrých výsledků. Je samostatný 

ve výkonu služby, rozkazy a pokyny svých nadřízených plní přesně a zodpovědně. Jeho morální vlastnosti jsou velice dobré. Podílel se na 

záchraně osob, zvířat a majetku v souvislosti s živelnými pohromami (povodně 2002, 2006, 2010, 2013 a 2018,  požár národního parku 

2006).  

nedoporučujeme

9 por. Bc. Pavel Pech HZS ÚK, ÚO Litoměřice HZS ÚK, ÚO Litoměřice

Por. Bc. Pavel Pech nastoupil k HZS Ústeckého kraje v roce 2010 na pozici  vrchní inspektor - technik chemické a technické služby. V rámci 

svého působení u HZS se významným způsobem podílel na rozvoji odborné přípravy pro příslušníky zejména tvorbou koncepčních a školících 

materiálů z oblasti detekce nebezpečných látek, dekontaminace hasičů apod. Svým mimořádně aktivním přístupem k výkonu služby vytvořil 

pro potřeby Územního odboru Litoměřice mnoho praktických pomůcek pro provádění odborné přípravy hasičů, zejména stavbu cvičného 

polygonu simulujícího reálný zásah v bytě, cisternový trenažér na výcvik s nebezpečnými látkami. Je instruktorem práce na divoké vodě. V 

rámci ÚO Litoměřice vykonává činnost fotografa, který svými fotografiemi ze zásahů a života hasičů propaguje tuto práci na veřejnosti. Jeho 

fotografie jsou mnohdy základem pro informační a propagační materiály HZS ČR a jsou často převzaty i informačními médii. Jmenovaný je 

členem stálého štábu velitele zásahu, kde uplatňuje odborné znalosti a praktické dovednosti, pravidelně vykonává stáž v jednotce, kde se 

aktivně účastní zásahové činnosti. Jmenovaný se aktivně podílel na likvidaci následků povodní v okrese Litoměřice v roce 2013. Dále se 

podílel na likvidaci požárů skládky SONO v letech 2018 - 2020. 

nedoporučujeme

10 Dagmar Sejková KŘP ÚK
KŘP ÚK, 2.Odd obecné 

kriminality Rumburk

Jmenovaná policistka spolu s kolegou Františkem Chlubnou si dne 9. 2. 2021 v rámci denní služby příkladně plnili své služební povinnosti, 

když včasnými příjezdem a včasně započatou resuscitací a masáží srdce až do příjezdu RZS zachránili v Krásné Lípě - Vlčí Hora život osobě, 

která utrpěla infarkt a došlo k zástavě srdce. 

nedoporučujeme

Nominace na udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje za rok 2021

Dne 25. 6. 2021 se členové jednotek SDH Kryry Petr Hájek, Karel Spurný a SDH Očihov Václav Braniš po odstranění nebezpečného stavu u 

objektu ve středu obce přemisťovali na další místo zásahu v obci Stebno. U č.p. 115 si všimli u rozvaděče elektrického proudu klepající se 

osobu - zaměstnance odborné firmy, který měl ruku v rozvaděči a zjevně byl zasažen elektrickým proudem. Duchapřítomně vzali z vozidla 

servisní firmy izolační tyč, pomocí níž osobu odtáhli od rozvaděče a následně Václav Braniš zavolal zdravotní záchrannou službu. Svým 

rychlým, rozhodným a odvážným jednáním bezpochyby zachránili lidský život. 



11 prap. Bc. David Aschenbrenner KŘP ÚK, ÚO Teplice
KŘP ÚK, oddělení OOP 

Bílina

Za příkladné plnění služebních povinností v souvislosti se záchranou lidského života, ke kterému došlo dne 29. 9. 2021 v katastru města 

Bílina. Výše jmenovaný policista dne 29. 9. 2021 v době kolem 21:50 hodin v Bílině, okr. Teplice, poblíž vlakového nádraží, v rámci běžného 

výkonu služby, na podkladě oznámení o podezřelém chování osoby mužského pohlaví, po příjezdu na místo události a po prvotním zjištění o 

realizovaném sebevražedném pokusu, bezprostředně učinil kroky k zajištění životních funkcí této osoby (uvolnění kabelu z krku, uvedení do 

stabilizované polohy, vyžádání RZS), v důsledku čehož došlo k plnému obnovení životních funkcí a k zajištění odborného lékařského ošetření 

s následnou hospitalizací.

nedoporučujeme

12 nprap. Zdeněk Dyškant KŘP ÚK, odbor cizinecké policie
KŘP ÚK, odbor 

cizinecké policie

Pan nprap. Zdeněk Dyškant nastoupil v roce 1989 do služebního poměru k PČR a po absolvování základní odborné přípravy působil na 

Referátu cizinecké police v Děčíně. Od roku 1995 do 2007 vykonával na uvedeném referátu dozorčího směny. Poté byl v rámci reorganizace 

cizinecké policie zařazen jako vedoucí směny na Inspektorát cizinecké policie v Petrovicích. Po další reorganizaci v roce 2010 byl zařazen na 

Oddělení pobytových kontrol, pátrání a eskort při OCP v Ústí nad Labem, kde slouží dodnes. Od svého zařazení na Oddělení pobytových 

kontrol, pátrání a eskort v Ústí nad Labem zpracovává ta nejsložitější správní řízení. Má dokonalý přehled o právních předpisech, aktuální 

judikatuře a novinkách v rozhodovací činnosti soudů, doplněný o samostudium. Jím vydaná rozhodnutí o správním vyhoštění dosahují 

mimořádné kvality a obstojí i v rámci řádných i mimořádných opravných prostředků. Tato vysoká odbornost, která spočívá zejména v 

dokonalé znalosti cizineckého práva, je z jeho strany aplikována do nových postupů v rámci policejní praxe. Svými odbornými znalostmi tak 

převyšuje ostatní policisty. V případě potřeby se podílí na zajištění dozorčí služby na odboru cizinecké policie KŘP ÚK, kde uplatňuje i své 

dobré organizační schopnosti. Jméno Zdeňka Dyškanta je dnes již neodmyslitelně spjato s cizineckou policií, které zasvětil celý svůj profesní 

život. Svým přístupem k práci, ochotou poradit, obrovskou pílí a odbornými znalostmi posunul rovněž výchovu mladých policistů o krok 

vpřed. Jeho přímé výchovné působení na mladé a méně zkušené policisty, mnohdy vybavené pouze útržkovitými teoretickými znalostmi, se 

projevuje zejména v prohlubování jejich teoretických znalostí s následnou aplikací do výkonu služby a do činností z oblasti správního řízení. 

Je ochoten plnit úkoly i nad rámec základní doby služby. Za více jak 33 let služby u PČR nebyl nikdy spojován s podezřelými kauzami a jeho 

rozhodnutí nikdy nebyla zpochybňována. Jeho činnost charakterizuje odbornost, slušnost, kolegiálnost a neúplatnost. Jeho vystupování na 

veřejnosti, jednání s kolegy je korektní, přímé, klidné při dodržování zásad služební zdvořilosti. Vzhledem k teoretickým a praktickým 

znalostem a způsobu jednání má u policistů přirozenou autoritu.

doporučujeme

13 František Chlubna KŘP ÚK
KŘP ÚK, 2.Odd obecné 

kriminality Rumburk

Jmenovaný policista spolu s kolegyní Dagmar Sejkovou si dne 9. 2. 2021 v rámci denní služby příkladně plnili své služební povinnosti, když 

včasnými příjezdem a včasně započatou resuscitací a masáží srdce až do příjezdu RZS zachránili v Krásné Lípě - Vlčí Hora život osobě, která 

utrpěla infarkt a došlo k zástavě srdce. 

nedoporučujeme

14 pprap. Jakub Rašín KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka
KŘP ÚK, 1. oddělení 

SPJ ÚL

Jmenovaný se v přímém výkonu služby dne 31. 12. 2021 v Ústí nad Labem v ulici Jindřicha Plachty podílel významnou měrou na poskytování 

první pomoci osobě, kterou hlídka nalezla na místě ležet v bezvědomí. Jmenovaný se díky rychlému zásahu a získaným znalostem a 

dovednostem společně s dalšími členy hlídky podílel na navrácení životních funkcí osobě v bezvědomí a udržování při životě do příjezdu ZZS. 

nedoporučujeme

15 kpt. Mgr. Jan Sajvera KŘP ÚK
KŘP ÚK, odbor obecné 

kriminality

Dne 1. 3. 2021 kolem 19:20, bezprostředně po odchodu ze zaměstnání, se kpt. Mgr. Tomáš Kohout a kpt. Mgr. Jan Sajvera stali v blízkosti OC 

Fórum svědky protiprávního jednání, kdy došlo k napadení bezdomovce ze strany kolemjdoucího. Pachatel napadení z místa utekl a 

napadený upadl do bezvědomí. Policisté poskytli osobě v bezvědomí první pomoc, přivolali RZS a vyčkali na příjezd policie.

doporučujeme

16 npor. Jan Soustružník KŘP ÚK, ÚO Děčín KŘP ÚK, ÚO Děčín

Nprap. Jan Soustružník je ve služebním poměru příslušníka Policie ČR od roku 1983. Do roku 1986 pracoval u PČR MO Stromovka a Letná v 

Praze. Od roku 1986 do roku 1994 sloužil na OOP Děčín - Podmokly. Od té doby celou svoji služební kariéru prožil v rámci zařazení v Děčíně. 

Po krátkém působení v pořádkové policii nastoupil na Okresní úřad vyšetřování Děčín, a následně po reorganizaci pokračoval ve službě na 

Službě kriminální policie a vyšetřování při ÚO Děčín a této problematice se věnuje do současné doby. Patří mezi nejzkušenější vyšetřovatele 

Ústeckého kraje, který nikdy neusiloval o zařazení do krajských nebo republikových útvarů, kde ovšem slouží mnoho jeho bývalých kolegů, 

kterým jmenovaný byl vždy nápomocen příkladem a radou. Své poslání vidí v klasické práci vyšetřovatele při odhalování trestné činnosti v 

působnosti územního odboru. V současné době se pak soustředí na předávání zkušeností začínajícím vyšetřovatelům, kdy letošní rok si vzal 

za své, do data svého odchodu zaučit kolegu, který nastoupil na SKPV Děčín tzv. bočním vstupem. Pro ostatní policisty je výrazným příkladem 

svědomitého přístupu k výkonu služby, klidného vystupování, věcného hodnocení důkazů a důsledného prověřování všech okolností 

rozhodných pro posouzení a zadokumentování věcí. Je příkladem policisty, který dokáže přidělený případ završit procesním způsobem a 

předat spis podáním obžaloby na příslušné Okresní státní zastupitelství. Nprap. Jan Soustružník je vzorem pro příslušníky, neboť dokazuje 

věrnost svému povolání. Dokazuje, že i po necelých 40 odsloužených letech služby může být policista velmi odborně zdatný, rozhodný při 

řešení situací a neztrácí elán a snahu hledat cesty k lepším výsledkům. Jak již bylo řečeno, v rámci celého ÚO Děčín je uznávanou osobností, 

který je ochoten vždy a každému pomoci a poradit. V letošním roce 2022 dosáhne na významné životní jubileum, kdy dosáhne věku 65 let a 

musí díky tomu ukončit služební poměr u PČR odchodem do zaslouženého důchodu. 

doporučujeme

17 pprap. Jiří Kinter KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka
KŘP ÚK, 1. oddělení 

SPJ ÚL

Jmenovaný se v přímém výkonu služby dne 31. 12. 2021 v Ústí nad Labem v ulici Jindřicha Plachty podílel významnou měrou na poskytování 

první pomoci osobě, kterou hlídka nalezla na místě ležet v bezvědomí. Jmenovaný se díky rychlému zásahu a získaným znalostem a 

dovednostem společně s dalšími členy hlídky podílel na navrácení životních funkcí osobě v bezvědomí a udržování při životě do příjezdu ZZS. 

nedoporučujeme

18 nprap. Jiří Semrád KŘP ÚK
KŘP ÚK, Zásahová 

jednotka

Jmenovaný je u PČR od roku 1998 a z toho slouží od roku 2008 na Zásahové jednotce KŘP ÚK. Je zařazen na funkci instruktora práce ve 

výškách. V rámci své specializace spolupracuje s leteckou záchrannou službou Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Za dobu své činnosti 

na zásahové jednotce se podílel na desítkách zásahů proti nebezpečným pachatelům a s tím související ochraně zdraví a majetku občanů. 

udělena Záslužná medaile ÚK v roce 

2012; nedoporučujeme



19 por. Bc. Karel Kaftan KŘP ÚK KŘP ÚK, ÚO Most

Za záchranu života, ke které došlo dne 11. 9.2021 okolo 03.00h, kdy jmenovaný uslyšel v místě bydliště volání o pomoc z koryta blízkého 

potoka. Nato společně se sousedy zorganizoval záchrannou akci, kdy po velmi komplikované spolupráci vytáhli z prudkého proudu potoka 

silně podchlazeného a téměř bezvládného muže, kterému poskytovali první pomoc do příjezdu záchranářů. Dle jejich sdělení byl muž ve 

velmi vážném stavu, extrémně podchlazený a jen včasnou záchranou a poskytnutím první pomoci nedošlo k celkovému selhání jeho 

životních funkcí. Navržený policista se tak mimořádným výkonem v době mimo službu zasloužil o účinné zvládnutí zásahu. 

doporučujeme

20 npor. Zdeněk Kaiser KŘP ÚK KŘP ÚK, ÚO Chomutov

Npor. Zdeněk Kaiser je ve služebním poměru od roku 1998. Npor. Kaiser Zdeněk ve svých služebních začátcích sloužil u pořádkové policie, 

zejména na OOP Jirkova a to až do 30. 11. 2006. Zde přes svou chuť dělat, a také přes znalost místa, osob a prostředí přesvědčil o svých 

schopnostech a znalostech, a byl ustanoven k 1. 12. 2006 na pozici komisaře Služby kriminální policie a vyšetřování 2. OOK Chomutov- 

operativa Chomutov. Zde se věnoval objasňování zejména majetkové a násilné trestné činnosti. Jedná se o policistu, který prací žije i mimo 

svou pracovní dobu a i proto dosahuje dlouhodobě nadstandartních výsledků. Práce je mu od začátku velkým koníčkem a posláním. Mezi 

skvosty ve vitríně jeho služebních úspěchů patří zásadní podíl na objasnění případu vraždy dvou lidí v Jirkově ze dne 18. 2. 2017, kdy došlo ze 

strany pachatele k zapálení dveří bytu, kde následně uhořeli dva lidé - otec se synem. Dne 1. 6. 2019 byl ustanoven na místo vedoucího 2. 

OOK SKPV Chomutov, kde dodnes „šéfuje" kriminalistům obecné kriminality SKPV Chomutov. Zkušenosti a znalosti npor. Zdeňka Kaisera jsou 

v současné době plné odchodů zkušených policistů k nezaplacení. Zcela upřímně a rádi musíme konstatovat, že on je jednou z hlavních 

postav každého objasněného případu na teritoriu ÚO Chomutov. Jeho pracovní nasazení, zapálení pro každý případ je základem úspěšné 

práce policistů nejen jeho oddělení, ale celého ÚO Chomutov. S každým policistou řeší jeho konkrétní případ, předává své nápady a 

myšlenky, které při jeho letitých zkušenostech a úspěších jsou hnacím motorem, který vede k následnému objasnění těchto trestných činů. 

Npor. Kaiser je nejen vedoucím, který řeší pracovní problémy, ale je oporou svým lidem při jejich osobních problémech a úskalích. 

doporučujeme

21 por. Bc. Zdeněk Kaulfus KŘP ÚK, Odbor IT KŘP ÚK

Komisař por. Bc. Zdeněk Kaulfus je ve služebním poměru od roku 1997 a na odboru kriminalistické techniky a expertiz v Ústí nad Labem od 

1.11.2001 a od konce roku 2001 vykonává znaleckou činnost v oboru kriminalistika, odvětví daktyloskopie. V současné době působí na 

odboru zejména jako programátor na odboru informačních a komunikačních technologií. Významně se podílí i nad rámec služby na 

programování aplikací pro potřeby policie, kdy tvoří manažerský laboratorní informační systém pro znaleckou činnost pod skupinou LIIVIS2, 

zřízenou Policejním prezidentem, která se podílí na vypracování jednotného laboratorního informačního systému pro znaleckou a 

kriminalistickotechnickou činnost Policie České republiky. Vytvořil personální IS odboru, elektronický výkaz znalecké činnosti IS Deníček a 

dále elektronickou knihu výjezdů pro potřeby kriminalistické techniky, kterou využívají pracoviště kriminalistické techniky napříč celé policie, 

čímž jim výrazně ulehčil vykazování kriminalistickotechnické činnosti a zautomatizoval veškerá data. O samotný informační systém projevili 

zájem mj. na OKTE Středočeského kraje, kde jej také začali využívat. Dále vytvořil efektivní aplikaci Nábor, která zajišťuje veškeré informace o 

stavu náboru uchazečů v rámci Krajského ředitelství policie ústeckého kraje. Svou činností se významným způsobem podílel na odhalování a 

objasňování trestné činnosti včetně závažné trestné činnosti, převážně násilného charakteru. Komisař por. Bc. Zdeněk Kaulfus za dobu svého 

působení na odboru dlouhodobě dosahoval nadstandardních a nadprůměrných výsledků v odborné činnosti vyhledávání a zajišťování 

latentních daktyloskopických stop na předložených věcných předmětech s vynikajícími výsledky završenými individuálními identifikacemi. 

Jako znalec se často účastní i výjezdové činnosti v případech krajské příslušnosti, kde jako daktyloskop odvádí stabilně svou činnost na vysoké 

odborné úrovni. Svým kladným přístupem k práci ve své každodenní činnosti a ochotou vždy pomoci je příkladem ostatním znalcům OKIE, a 

to nejenom v odvětví daktyloskopie. Komisař por. Bc. Zdeněk Kaulfus má tak nezanedbatelně významnou zásluhu na vysoké od-borné úrovni 

nejen pracoviště daktyloskopie na OKTE Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ale také v rámci vývoje a udržování důležitých 

informačních systémů policie v rámci od-boru informačních a komunikačních technologií. V roce 2017 navrhovanému za nadstandardní 

aktivitu v oblasti informačních systémů policie udělil Policejní prezident medaili Za zásluhy o bezpečnost za dlouhodobé příkladné osobní 

služební úsilí a iniciativu a vynikající výsledky na úseku prevence kriminality, rozvoje forem, prostředků a metod policejní služby a vzdělávání.

doporučujeme

22
Obvodní oddělení Teplice - Prosetice, KŘP ÚK, ÚO 

Teplice
KŘP ÚK, ÚO Teplice KŘP ÚK, ÚO Teplice

Kolektiv se vyznačuje vysokou mírou integrity a dosahuje výrazných výsledků v dané oblasti působení; v týmu převládá spokojenost členů; 

jejich činnost je kladně vnímána veřejností. Stabilita vedoucích pracovníků Obvodního oddělení Teplice-Prosetice od roku 2019 (předchozí 

odvolání dvou vedoucích oddělení); stabilita členů kolektivu a zájem kolegů OHS Teplice o převedení na toto oddělení. Služební obvod má 

rozlohu 50 km2, s počtem 14094 obyvatel. Jedná se o okrajový služební obvod, složený z vícero obcí ( např. Rtyně nad Bílinou, Bořislav, 

Bystřany, Kladruby) se společnou hranicí s ÚO Ústí nad Labem, ÚO Litoměřice a část území Statutárního města Teplice. Zastavěný zejména 

pak panelovým sídlištěm Prosetice a Nová Ves, rodinnou vilovou zástavbou, zahrádkářskými koloniemi a částečně také lázeňskými objekty. 

Osídlení těchto objektů je nejen vlastníky, družstevníky, ale i různými národnostními menšinami a lázeňskými hosty. Občanská vybavenost 

základní, ve služebním obvodě se nenacházejí žádná obchodní centra, hypermarkety typu OC Olympia, Galerie, Fontána, Kaufland či Albert. 

Systemizovaný stav policistů 21 s dlouhodobým podstavem -2 policisté. Skladba nápadu TČ je zejména majetkového charakteru. Nutno 

podotknout, že tento služební obvod není skoro vůbec zajištěn městským kamerovým systémem, včetně nezřízených kamerových systémů v 

obcích. Vzhledem k tomu je nutno odvést kvalitní práci na místě, zejména k vyhledání a zajištění důkazů a stop trestného činu, precizní z 

místa či následné zjištění informací od osob, šetření v bazarech a zastavárnách, čemuž přispívá důkladné vytěžení informačních systémů PČR. 

Tímto směrem jsou také policisté vedeni svými nadřízenými a proto se OOP Teplice-Prosetice opakovaně umisťuje na 1. místě v objasněnosti 

ÚO Teplice a na předních příčkách v rámci KŘP-U s objasněností 70% a více. Takto dosaženým vynikajícím výsledkům přispívá i fakt, že 

policisté mají velice dobré vztahy se samosprávou obcí a opakovaně bylo policistům ze strany představitelů obce písemně poděkováno. 

Policisté současně přispěli k dobrým výsledkům celého územního odboru Teplice řádným plněním dalších služebních úkolů, zejména v rámci 

proti covidových opatření, v opatřeních fotbal a v roce 2021 v opatřeních ALTARIS, KRIS, PRAXOMO. V kolektivu panuje spokojenost a 

soudržnost, která se projevuje zejména při vzájemné pomoci na místech činu, ochotou účastnit se realizací i s dalšími útvary ÚO Teplice, či v 

případě většího nápadu trestné činnosti, vzájemnou vstřícností i v době čerpání nepřetržitého volna apod.

doporučujeme



23 ppor. Mgr. Martin Kovács KŘP ÚK KŘP ÚK, ÚO Most

Jmenovaný policista se významnou měrou podílel na organizaci kontrol dodržování hygienických opatření v souvislosti s nákazou COVID-19, 

která byla v různých podobách v průběhu roku 2021 v platnosti. Jím řízený útvar dosahoval v tomto směru nejlepších výsledků v rámci 

Ústeckého kraje, přičemž jen v roce 2021 zde bylo zadokumentováno a realizováno celkem 1108 tzv. covidových přestupků. Příkladným 

osobním nasazením byl vzorem pro kolegy i podřízené, kdy zejména v dobách vyhlášeného nouzového stavu dokázal vytvářet metodické 

materiály s návody a postupy, jak řešit a dokumentovat typy protiprávních jednání, se kterými se policisté v praxi dosud nesetkali. Jeho 

přístup a nasazení přesahuje standardní rámec plnění služebních úkolů. Navržený policista se tak mimořádným výkonem ve službě zasloužil o 

účinné zvládnutí mimořádné situace.

nedoporučujeme

24 mjr. Ing. Stanislav Krajčovič KŘP ÚK, vrchní komisař KŘP ÚK

Mjr. Ing. Stanislav Krajčovič se podílí na plnění úkolů IZS v Policii České republiky více jak 40 let. Z toho 10 let působí včele Speciální 

pořádkové jednotky KŘP Ústeckého kraje. Jmenovaný v průběhu těchto let se zúčastnil jako řídící důstojník mnoha zásahů IZS. Při řízení 

zásahů vždy rozhodoval se znalostí věcí, kdy dokázal spojit nejen nabyté teoretické vědomosti, velmi dobré organizační schopnosti, ale i 

získané praktické zkušenosti. Má velký podíl na účinném zvládnutí řady mimořádných událostí, k nim došlo za posledních 10 let na teritoriu 

kraje (např. zajištění řady mezinárodních akcí Klimakemp, zajištění vnitřních hranic ČR na teritoriu kraje v souvislosti s hrozbou pro veřejný 

pořádek a bezpečnost spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobený novým koronavirem SARS-CoV atd.). Jeho činnost je 

systematická a cílevědomá se snahou dosáhnout zlepšení celkové výslednosti v práci ústecké policie, při efektivním využití sil a prostředků. 

Svou práci vykonává s nadstandardním nasazením, vše s cílem zajistit bezpečí a rychlou pomoc občanům ústeckého kraje. Za jmenovaným je 

vidět obrovský kus odvedené práce ve prospěch zajištění bezpečnosti občanů. Pod jeho vedením Speciální pořádková jednotka policie 

dosahuje ve srovnání s ostatními útvary v rámci republiky velmi dobrých výsledků, na kterých má jmenovaný značný podíl a to nejen díky své 

vysoké odbornosti, ale i týmu, který zde vychoval.

doporučujeme

25 npor. Bc. Josef Lintner KŘP ÚK, Integrované operační středisko KŘP ÚK

Npor. Bc. Josef Lintner pracuje na operačním středisku KŘP Ústeckého kraje od roku 1990 až do současnosti. V uvedeném období přímo řídil 

nebo se podílel na řešení mnoha mimořádných situací. V současné době pracuje jako vedoucí směny integrovaného operačního střediska a 

má nezastupitelnou roli při plánováni, organizováni a koordinování všech operačních činnosti. Své organizační schopnosti osvědčil i v době 

konání  opatření proti onemocnění virem Covid 19. Podílí se dlouhodobě i na spolupráci s ostatními složkami IZS, PČR, městské policie a 

ostatními institucemi. 

doporučujeme

26 Marcela Voláková KŘP ÚK, odbor kriminalistické techniky a expertiz KŘP ÚK

Marcela Voláková je zaměstnaná u Policie České republiky od roku 2005 a na OKIE nastoupila v roce 2009. Svou činností se podílí již 12 let na 

veškeré administrativě a spisové agendě odboru včetně podatelny OKIE. Podatelna je vstupní bránou znaleckého pracoviště krajského 

ředitelství a sekretariát srdcem tohoto odboru. Na podatelně odboru po dobu svého působení zaučila již tři další administrativní a spisové 

pracovnice, které vždy v případě potřeby ochotně zastoupila, tak aby chod tohoto stěžejního pracoviště odboru nebyl narušen. Marcela 

Voláková dosahuje dlouhodobě nadstandardních a nadprůměrných výsledků ve své činnosti na sekretariátu a podatelně odboru, a to i nad 

rámec svých pracovních úkolů. Vždy projevuje vysoký profesní zájem o zákazníka (dožadujícího orgánu), kterému se dle svých možností snaží 

maximálně vyjít vstříc. Svým kladným přístupem k práci ve své každodenní činnosti a ochotou vždy pomoci je příkladem ostatním znalcům a 

pracovníkům OKIE, a to nejenom ve spisové oblasti. V nelehké době pandemie COVID19 docházela na pracoviště nad rámec pracovní doby, 

podílela se na distribuci ochranných pomůcek, pravidelné desinfekci společných prostor odboru, na testování pracovníků a přípravě 

podkladů pro chod laboratoře. Marcela Voláková je významnou kontaktní osobou pro policisty dožadující znaleckou či kriminalisticko-

technickou činnost a má tak významnou zásluhu na výborné reprezentaci pracoviště OKIE Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. 

Marcela Voláková ochotně a vždy s úsměvem pomáhá kolegům na OKIE. Ochotně naslouchá dožadujícím, odborně je vede a vždy doporučí 

nejlepší postup podle spisového řádu. Vedení odboru dále připravuje veškeré potřebné podklady a dokumenty, a to jak v oblasti znalecké a 

kriminalisticko-technické činnosti, tak v té personální a spisové oblasti.

nedoporučujeme

27 prap. Martin Ondrejka KŘP ÚK, ÚO Teplice PČR OOP Bílina

Za příkladné plnění služebních povinností v souvislosti se záchranou lidského života, ke kterému došlo dne 29. 9. 2021 v katastru města 

Bílina. Jmenovaný policista dne 29. 9. 2021 v době kolem 21:50 hodin v Bílině, poblíž vlakového nádraží v rámci běžného výkonu služby, na 

podkladě oznámení o podezřelém chování osoby mužského pohlaví, po příjezdu na místo události a po prvotním zjištění o realizovaném 

sebevražedném pokusu bezprostředně učinil kroky k zajištění životních funkcí této osoby (uvolnění kabelu z krku, uvedení do stabilizované 

polohy, vyžádání RZS), v důsledku čehož došlo k plnému obnovení životních funkcí a k zajištění odborného lékařského ošetření s následnou 

hospitalizací.

nedoporučujeme

28 prap. Martin Ulrych KŘP ÚK, ÚO Děčín, OO Děčín - Podmokly KŘP ÚK, ÚO Děčín

Policista Martin Ulrych se dne 17. 11. 2021 v rámci pátrací akce po pohřešovaném nezletilém dítěti aktivně zapojil do pátrání a sám šel 

propátrat nebezpečný úsek pod skalním masívem Pastýřské stěny, vzdálený od trasy vytyčeného prvotního pátrání. Zde se mu podařilo 

nalézt zraněného pohřešovaného chlapce ve velmi vážném zdravotním stavu, kdy bylo následně zjištěno, že ze skalního masívu spadl. 

Pohřešovaného v tomto zarostlém a nepřístupném prostoru neobjevily ani použité drony. Tímto svým jednáním zachránil chlapci život, 

neboť bylo nepříznivé počasí. 

nedoporučujeme

29 por. Bc. Michal Mündl KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka 
KŘP ÚK, Speciální 

pořádková jednotka

Policista příkladným plněním služebních povinností v pozici instruktora metodika speciální pořádkové jednotky dlouhodobě působí v rámci 

služební přípravy a realizaci výcviku policistů v činnostech spojených s typovými činnostmi IZS od založení útvaru v květnu 2012. Tyto činnosti 

koordinuje se všemi složkami IZS v kraji. Od počátku spolupracuje se Záchrannou službou Ústeckého kraje, Hasičským záchranným sborem a 

dalšími subjekty, připravuje metodicky jednotlivá cvičení, účastní se jejich průběhu a následných vyhodnocení. Jmenovaný svým osobním 

přístupem s důrazem na neustálé zlepšování dovedností policistů SPJ přispívá k rozvoji Integrovaného záchranného systému jako celku. Jako 

člen reprezentačního sportovního týmu speciální pořádkové jednotky každoročně propaguje složky IZS na republikových soutěžích.

nedoporučujeme

30 npor. Ing. Petr Bušek KŘP ÚK, Dopravní inspektorát ÚO Teplice
KŘP ÚK, Dopravní 

inspektorát ÚO Teplice

Dlouhodobě příkladným plněním služebních povinností se výrazně zasloužil o rozvoj Složky IZS, konkrétně o zvyšování kvality souboru 

činností prováděných při výkonu služby policisty Dopravního inspektorátu v Teplicích.
nedoporučujeme



31 ppor. Ing. Petr Jílek KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka 
KŘP ÚK, Speciální 

pořádková jednotka

Policista příkladným plněním služebních povinností jako vedoucí 4. oddělení speciální pořádkové jednotky dlouhodobě působí v rámci 

ústeckého kraje v oblasti přímého výkonu služby v rámci typových činností Integrovaného záchranného systému v podmínkách PČR. 

Konkrétní činnosti koordinuje na místech zásahů pravidelně se všemi složkami IZS v kraji, čímž přispívá k jejich praktickému využití a rozvoji. 

Jmenovaný svým osobním přístupem s důrazem na mimořádné výkony vlastní i svých podřízených nespočetněkrát přispěl k zvládnutí 

mimořádných událostí, čímž se významně podílí na prezentaci Integrovaného záchranného systému jako celku. 

udělena Záslužná medaile ÚK v roce 

2012; nedoporučujeme

32 pprap. Radim Šmudla KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka 
KŘP ÚK, 1. oddělení 

SPJ ÚL

Za splnění zvlášť mimořádného služebního úkolu. Jmenovaný se v přímém výkonu služby dne 31. 12. 2021 v Ústí nad Labem v ulici Jindřicha 

Plachty podílel významnou měrou na poskytování první pomoci osobě, kterou hlídka SPJ nalezla na místě ležet v bezvědomí. Jmenovaný díky 

rychlému zásahu a získaným znalostem a dovednostem se společně s dalšími členy hlídky podílel na navrácení životních funkcí osobě v 

bezvědomí a v udržování osoby při životě do příjezdu Záchranné zdravotní služby.

nedoporučujeme

33 prap. Romana Forejtová KŘP ÚK, Dopravní inspektorát ÚO Teplice
KŘP ÚK, Dopravní 

inspektorát ÚO Teplice

Dlouhodobě příkladným plněním služebních povinností zejména na úseku prezentační a preventivní činnosti v řadách školní i předškolní 

mládeže se výrazně zasloužila o propagaci jedné ze složek IZS (tedy Policie České republiky).
nedoporučujeme

34 npor. Bc. Jiří Samuel KŘP ÚK
KŘP ÚK, Odbor služby 

dopravní policie

Jmenovaný příkladným plněním pracovních povinností významně přispěl k zahájení činnosti Dálničního oddělení Postoloprty, které zajišťuje 

plnění úkolů na dálnici D7 v rámci Ústeckého kraje, a jako jeho vedoucí, od doby jeho vzniku, účinně usiluje o co nejrychlejší dosažení jeho 

plnohodnotného zapojení do činnosti Integrovaného záchranného systému.

nedoporučujeme

35 pprap. Martin Senylník KŘP ÚK, Dopravní inspektorát ÚO Děčín
KŘP ÚK, Dopravní 

inspektorát ÚO Děčín

V roce 2021 se významnou měrou podíleli na opatřeních projektu EU Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko - společné 

potírání kriminality v oblasti komerční osobní a nákladní dopravy v Sasko - českém příhraničí se zaměřením na legální přepravu zboží a osob, 

technický stav vozidel, poutání nákladu, kontrola sociálních předpisů, pravosti osobních a přepravních dokladů, požití alkoholu či jiných 

návykových látek. Při své činnosti dosahuje velmi dobrých výsledků. Své dovednosti a znalosti předává dále mladším kolegům a je jim vzorem 

a oporou. Jeho činnost je kladně vnímána veřejností a má vliv na bezpečnost silničního provozu.

nedoporučujeme

36 pprap. Štěpán Kremr KŘP ÚK, Speciální pořádková jednotka
KŘP ÚK, 1. oddělení 

SPJ ÚL

Jmenovaný se v přímém výkonu služby dne 31. 12. 2021 v Ústí nad Labem v ulici Jindřicha Plachty podílel významnou měrou na poskytování 

první pomoci osobě, kterou hlídka SPJ nalezla na místě ležet v bezvědomí. Jmenovaný díky rychlému zásahu a získaným znalostem a 

dovednostem se společně s dalšími členy hlídky podílel na navrácení životních funkcí osobě v bezvědomí a v udržování osoby při životě do 

příjezdu Záchranné zdravotní služby.

nedoporučujeme

37 pplk. Mgr. Tomáš Kohout KŘP ÚK
KŘP ÚK, Odbor obecné 

kriminality

Dne 1. 3. 2021 kolem 19:20, bezprostředně po odchodu ze zaměstnání, se kpt. Mgr. Tomáš Kohout a kpt. Mgr. Jan Sajvera stali v blízkosti OC 

Fórum svědky protiprávního jednání, kdy došlo k napadení bezdomovce ze strany kolemjdoucího. Pachatel napadení z místa utekl a 

napadený upadl do bezvědomí. Policisté poskytli osobě v bezvědomí první pomoc, přivolali RZS a vyčkali na příjezd policie.

doporučujeme

38 pprap. Milan Urban KŘP ÚK, Dopravní inspektorát ÚO Děčín
KŘP ÚK, Dopravní 

inspektorát ÚO Děčín

V roce 2021 se významnou měrou podíleli na opatřeních projektu EU Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko - společné 

potírání kriminality v oblasti komerční osobní a nákladní dopravy v Sasko - českém příhraničí se zaměřením na legální přepravu zboží a osob, 

technický stav vozidel, poutání nákladu, kontrola sociálních předpisů, pravosti osobních a přepravních dokladů, požití alkoholu či jiných 

návykových látek. Při své činnosti dosahuje velmi dobrých výsledků. Své dovednosti a znalosti předává dále mladším kolegům a je jim vzorem 

a oporou. Jeho činnost je kladně vnímána veřejností a má vliv na bezpečnost silničního provozu.

nedoporučujeme

39 kpt. Bc. Pavel Krbaťa KŘP ÚK, ÚO Teplice KŘP ÚK, ÚO Teplice

Kpt. Bc. Pavel Krbaťa je ve služebním poměru příslušníka Policie ČR od roku 1981. Celou svoji služební kariéru prožil v rámci zařazení na 

územním odboru Teplice. Po krátkém působení v pořádkové policii nastoupil na Službu kriminální policie a vyšetřování a této problematice 

se věnuje do současné doby. Patři mezi nejzkušenější kriminalisty Ústeckého kraje, který nikdy neusiloval o zařazení do krajských nebo 

republikových útvarů, kde ovšem slouží mnoho policistů, kteří se přímo formovali pod rukama navrhovaného. Své poslání vidí v klasické 

operativní práci při odhalování trestné činnosti v působnosti územního odboru. V současné době se pak soustředí na předávání zkušeností 

začínajícím kriminalistům. Pro ostatní policisty je výrazným příkladem svědomitého přístupu k výkonu služby, klidného vystupování, věcného 

hodnocení důkazů a důsledného prověřování všech okolností rozhodných pro posouzení věcí. To vše jsou základní vlastnosti kriminalisty, 

které pak umožňují přechod k dalším útvarům. Je příkladem policisty, který operativní činnosti dokáže doplnit o analytické schopnosti, 

dokonalou znalost informačních systému a završit celý případ procesním způsobem. Kpt. Bc. Pavel Krbaťa je vzorem pro příslušníky, neboť 

dokazuje věrnost svému povolání. dokazuje, že i po 40 letech služby může být policista velmi odborně zdatný, rozhodný při řešení situací a 

neztrácí elán a snahu hledat cesty k lepším výsledkům. Byť se jedná o "starého pardála", je schopen zavádět do práce policie nové moderní 

postupy a v současnosti tak dohlíží na emancipaci informační kriminality a analytiky v působnosti Územního odboru. V rámci celého 

krajského ředitelství je uznávanou osobností, se kterou se vždy vyplatí spolupracovat. V letošním roce dosáhl na významné pracovní 

jubileum, 40 let služebního poměru. 

doporučujeme

40 mjr. Bc. Petr Hájek KŘP ÚK, ÚO Louny KŘP ÚK, ÚO Louny

Jmenovaný policista byl ve služebním poměru u PČR od roku 1983. Celou dobu svého působení u policie byl služebně zařazen v rámci 

struktury Ústeckého dříve Severočeského kraje a to na různých funkcích služby pořádkové policie. Od 1. 1. 2011 zastával pozici vrchního 

komisaře na ÚO Louny. V rámci svého působení u policie vždy vystupoval jako čestný, poctivý a zásadový policista. Přidělené úkoly plnil 

svědomitě a i nad rámce svých povinností. V pravidelných hodnoceních dosahoval vždy velmi dobrých výsledků. Svým aktivním přístupem k 

plnění přidělených úkolů měl jednak významný podíl na dosahování velmi dobrý výsledků ÚO Louny ve sledovaných ukazatelích a jednak 

velký podíl na budování dobrého jména police v očích široké veřejnosti. 

doporučujeme

41 rtn. David Bozenhard KVV ÚL, 41. mechanizovaný prapor Žatec KVV ÚL

Jmenovaný se v průběhu roku 2021 opakovaně dobrovolně podílel na nasazení AČR na území Ústeckého kraje v rámci operace "Lock down" 

2. 3. - 11. 4. 2021, operace ASISTENCE I (MOST - testování - 2. 1. 2021 - 15. 1. 2021, VROUTEK - 23. 2. 2021 - 7. 3. 2021), kde osobním 

nasazením příkladně plnil svěřené úkoly a stanovené povinnosti.  

nedoporučujeme



42 npor. Lenka Martinková Centrum zdravotních služeb Žatec KVV ÚL
Jmenovaná byla v průběhu roku 2021 vyčleněna jako zdravotní sestra odběrového týmu ve prospěch Ústeckého kraje v rámci poskytovaných 

sil a prostředků AČR. Současně se též podílela na poskytování neodkladné zdravotní péče při vážné dopravní nehodě. 
doporučujeme

43 rtn. Martin Jaroš KVV ÚL, 41. mechanizovaný prapor Žatec KVV ÚL

Jmenovaný se v průběhu roku 2021 opakovaně dobrovolně podílel na nasazení AČR na území Ústeckého kraje v rámci operace "Lock down" 

2. 3. - 11. 4. 2021, operace ASISTENCE I (MOST - 31. 1. 2021 - 12. 2. 2021) a ASISTENCE II (MOST - 27. 12. 2021 - 3. 1. 2022), kde osobním 

nasazením příkladně plnil svěřené úkoly a stanovené povinnosti.  

nedoporučujeme

44 Dalibor Zajac JSDH Most SHČMS OSH Most
Jmenovaný se v době pandemie Covid-19 aktivně zapojil do pomoci ve zdravotnickém zařízení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na 

oddělení onkologie a později ve velkokapacitním očkovacím centru tamtéž. 
doporučujeme

45 Dominika Säcklová JSDH Malé Březno u Mostu SHČMS OSH Most
Jmenovaná se v době pandemie Covid-19 aktivně zapojila do pomoci ve zdravotnickém zařízení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na 

oddělení onkologie a později ve velkokapacitním očkovacím centru tamtéž. 
doporučujeme

46 Lucie Schubertová JSDH Most SHČMS OSH Most
Jmenovaná se v době pandemie Covid-19 aktivně zapojila do pomoci ve zdravotnickém zařízení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na 

oddělení onkologie a později ve velkokapacitním očkovacím centru tamtéž. 
doporučujeme

47 Miroslav Löffelmann JSDH Most SHČMS OSH Most
Jmenovaný se v době pandemie Covid-19 aktivně zapojil do pomoci ve zdravotnickém zařízení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na 

oddělení onkologie a později ve velkokapacitním očkovacím centru tamtéž. 
doporučujeme

48 Miroslava Schubertová JSDH Most SHČMS OSH Most
Jmenovaná se v době pandemie Covid-19 aktivně zapojila do pomoci ve zdravotnickém zařízení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na 

oddělení onkologie a později ve velkokapacitním očkovacím centru tamtéž. 
doporučujeme

49 Daniel Kučera ZZS ÚK ZZS ÚK

Pan Daniel Kučera pracuje na pozici řidič záchranář od roku 2002. Svým příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe 

hodnocené zaměstnance v této profesi, kdy je zároveň uznávaným kolegou pro svou profesionalitu i přátelskou povahu. Aktivně se zapojil do 

preventivně výchovné činnosti ZZS ÚK, věnuje se dětem všech věkových kategorií při různých exkurzích nejen na výjezdové základně v Ústí 

nad Labem, ale i na dalších preventivně výchovných akcích pro širokou laickou veřejnost. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem 

úcty a ohodnocení jeho příkladné práce řidiče záchranáře. 

doporučujeme

50 Bc. Jan Rovenský ZZS ÚK ZZS ÚK

Pan Bc. Jan Rovenský pracuje na pozici zdravotnického záchranáře a od roku 2016 postoupil na pozici zdravotnického záchranáře Letecké 

záchranné služby Ústí nad Labem, kde se zejména podílí na rozvoji a udržitelnosti speciálních technických činností letecké záchranné služby. 

Je aktivním lektorem Vzdělávacího a výcvikového centra ZZS ÚK. Aktivně se podílí na preventivně výchovné činnosti ZZS ÚK a vždy velmi 

profesionálně reprezentuje organizaci. Svým příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené zaměstnance  této 

profese, kdy je zároveň uznávaným kolegou pro svou vysokou míru profesionality, empatii a zejména přátelskou povahu. Udělení 

navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení jeho dosavadní příkladné práce zdravotnického záchranáře. 

nedoporučujeme

51 Jitka Chvátalová ZZS ÚK ZZS ÚK

Paní Jitka Chvátalová pracuje na výjezdové základně Teplice od roku 1977. Vynikající pracovní výkony, spolehlivost, pečlivost a ochota 

charakterizují její celoživotní pracovní působení na pozici zdravotnického záchranáře. Celý profesní život je velmi aktivní v oblasti preventivně 

výchovné činnosti, realizuje školení první pomoci pro laickou veřejnost a mnoho let spolupracuje se zástupci složek IZS na realizaci 

preventivně výchovných akcí. Svým velmi příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené zaměstnance 

Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Udělení ocenění by bylo projevem úcty a poděkováním za její celoživotní příkladnou práci. 

doporučujeme

52 Bc. Lenka Slavíková ZZS ÚK ZZS ÚK

Paní Bc. Lenka Slavíková pracuje na pozici zdravotnické záchranářky od roku 2007. V roce 2014 se aktivně zapojila do systému psychosociální 

intervenční služby ZZS ÚK. Od března roku 2020 také aktivně působí na intervenčních linkách psychologické pomoci Peerlin a Intlin v České 

republice. Svým dosavadním pracovním působením v systému psychosociální intervenční služby pomáhá v roli peera v systému 

psychosociální intervenční služby ZZS ÚK. Udělení ocenění by bylo projevem úcty a poděkováním za její ochotu, vstřícnost a obětavou činnost 

peera v rámci SPIS Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. 

nedoporučujeme

53 MUDr. Mária Chuchlová ZZS ÚK ZZS ÚK

MUDr. Mária Chuchlová pracuje od roku 1994 na pozici lékařky výjezdové skupiny v Litoměřicích. Svým pracovním působením přispívá ke 

zvýšení kvality a rozvoji systému přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji. Aktivním a příkladným plněním pracovních povinností 

patří mezi nejlépe hodnocené lékaře Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Udělení ocenění by bylo projevem úcty k její dosavadní 

příkladné činnosti lékaře Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. 

doporučujeme

54 Monika Melicharová ZZS ÚK ZZS ÚK

Paní Monika Melicharová pracuje na pozici zdravotnického záchranáře od roku 1990. Od roku 2017 plní úkoly zástupce vedoucího záchranáře 

pro výjezdové základny Kadaň a Vejprty. Dlouhodobě se významně podílí na edukaci laické veřejnosti v problematice poskytování první 

pomoci. Svým příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené zaměstnance v této profesi, kdy je zároveň 

uznávanou a respektovanou kolegyní pro svou vysokou míru profesionality, empatii a zejména velmi přátelskou povahu. Udělení 

navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení její dosavadní příkladné práce. 

doporučujeme



Seznam zkratek:

IZS

HZS ÚK

KŘP ÚK

PČR

OHS

OOK

OOP

ÚO

SPJ

OKIE

KVV ÚL

JSDH

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení Most SHČMS OSH

ZZS ÚK

SPIS

Integrovaný záchranný systém

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Systém psychosociální intervenční podpory

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Oddělení hlídkové služby

Obvodní oddělení policie

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Územní odbor

Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem

Policie České republiky

Oddělení obecné kriminality

Speciální pořádková jednotka

Odbor kriminalistické techniky a expertiz


