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POŘ. JMÉNO NOMINOVANÉHO NAVRHOVATEL A B C ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU 

1 Bc. Zdeněk Břečka ZZS ÚK x

Pan Bc. Zdeněk Břečka pracuje na pozici zdravotnického záchranáře výjezdové základny Česká Kamenice a zároveň 

je lektorem vzdělávacího centra Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Aktivním přístupem jemu vlastním 

přispívá ke kvalitnímu naplňování koncepce vzdělávání především v oblasti řešení mimořádných událostí nejen 

pracovníků IZS ÚK, ale i ostatních členů složek IZS. Nemalou měrou přispěl k tvorbě a realizaci standardů pro 

zkvalitnění odborné činnosti zdravotnických záchranářů.

2 Ing. Martin Holý, Dis. ZZS ÚK x

Ing. Martin Holý pracuje na pozici vedoucího záchranáře výjezdové základny Most. Svým příkladným plněním 

pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené vedoucí pracovníky jednotlivých výjezdových základen 

Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a je vzorem pro své kolegy. Pod jeho vedením došlo ke zkvalitnění 

spolupráce výjezdových složek a operačního střediska a jistě právem patří mezi zaměstnance, kteří jsou zárukou 

spolehlivosti pro dobré fungování organizace.

3

Kolektiv Zdravotnického operačního 

střediska Zdravotnické záchranné služby 

ÚK, vedený vedoucím záchranářem 

Pavlem Šebestou, Dis.

ZZS ÚK x
Zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje organizuje a řídí činnost výjezdových 

složek organizace. V roce 2017 vyřizovali bezmála 127 tisíc volání na tísňovou linku 155 a zajišťovali 93.740 výjezdů.s

4 Bc. Pavel Pidrman ZZS ÚK x

Pan Bc. Pavel Pidrman pracuje ve funkci vedoucího záchranáře výjezdové základny Louny. Pod jeho vedením se 

záchranářům daří zabezpečovat kvalitní přednemocniční neodkladnou péči v regionu, kde působí. Příkladným plněním 

pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené vedoucí záchranáře.

5 Prokop Voleník, Dis. ZZS ÚK x

Pan Prokop Voleník pracuje na pozici zdravotnického záchranáře a zároveň zastává funkci tiskového mluvčího 

Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, kdy svým aktivním přístupem přispívá ke kvalitnímu naplňování 

koncepce vztahů k veřejnosti i médiím. Nemalou měrou přispěl i k tvorbě a realizaci programu preventivně výchovné 

činnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Dlouhodobě se podílí na školení první pomoci a pro svůj 

profesionální a velice empatický přístup je vyhledávaným lektorem především ze stran laické veřejnosti. Ke své profesi 

přistupuje s velkou pokorou a odpovědností, dlouhodobě, bez ohledu na svůj volný čas.

6 ppor. Ing. Petr Jelínek HZS ÚK x

Vykonává funkci velitele čety na směně B PS Litoměřice. Velmi aktivně se podílel na likvidaci následků ničivých 

povodní na území Litoměřická v roce 2006 a 2013. Zúčastnil se též povodňového odřadu, který zasahoval v roce 2010 

v Polsku. V roce 2015 se zúčastnil likvidace požáru Chemopetrol Litvínov.

7 nprap. Jan Rak HZS ÚK x

Výrazně se zasloužil o rozvoj IZS zejména svou dlouholetou spoluprací s jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí 

okresu Litoměřice na úseku spojové služby a odborné přípravy jejich členů. V rámci výkonu služby zasahoval při 

katastrofálních povodních v letech 2002, 2006 a 2013 jako člen stálého štábu velitele zásahu pro spojení.

8 Pavel Vaňourek HZS ÚK x

Od roku 2012 je zařazen jako velitel družstva na stanici Podbořany. Za svoji dlouholetou praxi se účastnil spousty 

krizových situací, které v nynějším zařazení řeší jako velitel zásahu. Svým přístupem patří k hlavním pilířům požární 

stanice. Dále je velitelem jednotky dobrovolných hasičů obce Krásný Dvůr, vedoucím odborné rady mládeže bývalého 

okresu Louny sboru dobrovolných hasičů a členem krajské rady mládeže. 

9 prap. Petr Březina KŘP ÚK x Za mimořádné splnění a zvládnutí situace při záchraně života muže, který se pokusil o sebevraždu. 

10 prap. Martin Hovorka KŘP ÚK x

Úspěšná reprezentace Policie České republiky na 2. světových policejních hrách, které se konaly v Abú Dhabí, ve 

Spojených arabských emirátech ve dnech 3. až 10. listopadu 2017. Jmenovaný se umístil na 3. místě a získal 

bronzovou medaili v disciplíně Jiu-Jitsu, ve které soutěžilo dalších 13 závodníků.
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DŮVOD NAVRŽENÍ

Seznam oceněných Záslužnou medailí Ústeckého kraje

Dle Zásad pro udělování cen Ústeckého kraje (viz Čl. 2, odst. 3) byly nominace rozděleny do následujících kategorií:

nominace za příkladné plnění pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činnost či účinnou spolupráci, kterou se nominovaný výrazně zasloužil o rozvoj IZS

nominace za mimořádný výkon ve službě nebo prokázání odvahy a osobní statečnosti, kterou se nominovaný významně zasloužil o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události

nominace za úspěšnou reprezentaci na republikové nebo mezinárodní úrovni, kterou se nominovaný významně zasloužil o propagaci složek IZS ÚK



11 nprap. Karel Kurenda KŘP ÚK x
Jmenovaný je u PČR od 1.9.1993, sám se zúčastnil mnoha zásahů v rámci složek IZS jak při opakovaných povodních, 

tak při různých pátracích akcích, popřípadě pomoci odstraňovaní následků živelných katastrof. 

12 prap. Petr Prášek KŘP ÚK x Za mimořádné splnění a zvládnutí situace při záchraně života muže, který se pokusil o sebevraždu. 

13 kpt. Ing. Jiří Vopravil KŘP ÚK x
Výrazně se zasloužil o rozvoj IZS. Úspěšně reprezentoval IZS Ústeckého kraje na republikové a mezinárodní úrovni. 

Inicioval pilotní projekt na součinnost mezi PČR a HZS v podmínkách Slovenské republiky.

14 Jaroslav Doležal OSH Louny x

Velitel mladých hasičů, člen jednotky SDH Lubenec. Člen OR mládeže OSH Louny.

Má velkou zásluhu na výchově mládeže v rámci preventivní výchovy v požární ochraně. Podílí se na

organizování akcí OSH Louny, podílí se na celoroční činnosti sboru a mládeže. Hasičských závodů se

účastní také jako rozhodčí.

15 Zdeněk Henc OSH Louny x

Člen OR prevence a ochrana obyvatel OSH Louny. Soutěží se účastní jako rozhodčí požárního sportu mládeže. 

Strojník SDH Koštice, zařazený v jednotce. Aktivně se podílí na údržbě a renovaci hasičských vozidel jednotky. 

Stříkačka roku výroby 1927 byla vystavena v Litoměřicích na Hasičských slavnostech.

16 Miloslav Hoffmann OSH Louny x

Člen VV OSH Louny, OOR prevence a ochrana obyvatel. Je jednatelem SDH Libočany. Podílí se na

výchově mladé generace hasičů. Spravuje webové stránky OSH Louny a píše reportáže z hasičských

akcí včetně fotodokumentace. Soutěží se účastní jako rozhodčí požárního sportu.

17 Antonín Chotěborský OSH Louny x
Člen SDH Vinaříce, je velitelem okrsku Ročov, rozhodčím požárního sportu. Je držitelem titulu

zasloužilý hasič. I přes svůj věk se stále zúčastňuje soutěží v požárním sportu mládeže. Člen OR velitelů OSH Louny.

18 Jiří Kruk OSH Louny x
Náměstek starosty SDH Úherce, velitel jednotky SDH Úherce. Člen OR represe OSH Louny. Velkou

měrou se přičinil za znovuobnovení JSDH a SDH Úherce.

19 Petra Paurová OSH Louny x

Vedoucí okresní a krajské kontrolní revizní rady. Členka VV OSH Louny. Vedoucí

mládeže SDH Černčice, rozhodčí mládeže. Má velkou zásluhu na výchově mládeže v rámci preventivní

výchovy v požární ochraně. Její zásluhou v SDH Černčice začal fungovat kroužek mladého hasiče, věnuje jim každou 

volnou chvíli, účastí se s nimi soustředění i závodů požárního sportu.

20 Zdeněk Pazdera OSH Louny x
Člen SDH Chraberce, člen OR mládeže OSH Louny. Aktivně se podílí na vedení mladých organizací ve svém sboru i 

celé oblasti Lounská, rozhodčí v požárním sportu mladých hasičů.

21 Václav Šlechta OSH Louny x

V minulosti pracoval jako starosta SDH Počedělice. Pod jeho vedením začala mezinárodní spolupráce s německými 

kolegy. Vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů OSH Louny, člen VV OSH Louny. I přes svůj věk se stále zúčastňuje jako 

rozhodčí hasičských soutěží. Celý život je aktivním členem SDH i OSH.

22 Josef Choreň OSH Most x

Nominovaný je dlouholetým členem sboru dobrovolných hasičů. V průběhu svého působení vykonával různé funkce, 

vč. výchovy mladých hasičů. Postupem doby se zapojil jako člen do JSDHO Obrnice, kde od roku 1990 do současné 

doby vykonává funkci velitele jednotky a aktivně se zúčastňuje zásahů jednotky a údržby techniky. Je nositelem řady 

vyznamenání, vč. nejvyššího ocenění - čestného titulu Zasloužilý hasič.

23 Pavel Kment OSH Most x

Nominovaný je dlouholetým členem sboru dobrovolných hasičů. V průběhu svého působení vykonával různé funkce, 

ale jeho hlavní zaměření bylo na práci s mládeží, ve které dosahoval velice dobrých výsledků na soutěžích. V současné 

době aktivně pracuje jako vedoucí mladých hasičů, rozhodčí soutěží pro mladé hasiče, rozhodčí požárního sportu. Od 

roku 2015 vykonává funkci náměstka starosty Okresního družení hasičů Most. Je nositelem řady vyznamenání, vč. 

nejvyššího ocenění - čestného titulu Zasloužilý hasič.

24 Vladimír Paťava OSH Most x

Nominovaný je dlouholetým členen sboru dobrovolných hasičů. Působil i jako profesionální hasič. V průběhu svého 

působení vykonával různé funkce, ale jeho hlavní zaměření bylo na požární sport - vykonává funkci rozhodčího 

požárního sportu a vychovává nové adepty k získání potřebné odborné způsobilosti. Je členem JSDHO Litvínov kde 

vykování funkci strojníka a svědomitě se stará o svěřenou techniku. Od roku 2015 je členem Výkonného výboru 

Okresního sdružení hasičů v Mostě a vedoucím odborné rady velitelů - represe. Je nositelem řady vyznamenání, vč. 

nejvyššího ocenění - čestného titulu Zasloužilý hasič.

Seznam zkratek:

Integrovaný záchranný systém IZS
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje HZS ÚK
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje KŘP ÚK
Oddělení hlídkové služby OHS
Obvodní oddělení policie OOP
Sbor dobrovolných hasičů SDH
Územní odbor ÚO
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje ZZS ÚK

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny OSH Louny

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Most OSH Most 




