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POŘ. JMÉNO NOMINOVANÉHO NAVRHOVATEL A B C ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU HLAVNÍ NAVRHOVATEL

1 Vlasta Jánská ZZS ÚK x

Paní Vlasta Jánská pracuje ve funkci vedoucí záchranářky výjezdových základen Rumburk a Velký Šenov. Díky svému 

profesionálnímu přístupu a nasazení k pracovním povinnostem je vzorem pro své kolegy a právem patří mezi nejlépe 

hodnocené vedoucí pracovníky jednotlivých výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. 

Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení její příkladné práce vedoucí záchranářky.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                

náměstek ředitele ZZS ÚK

2 MUDr. Olga Kačenková ZZS ÚK x

MUDr. Olga Kačenková je vedoucí lékařkou výjezdových základen Roudnice nad Labem a Lovosice. Příkladným 

plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené vedoucí lékařky Zdravotnické záchranné služby 

Ústeckého kraje a díky svému přístupu k pracovním povinnostem je vzorem pro své kolegy. Udělení Záslužné medaile 

Ústeckého kraje by bylo projevem úcty k její dosavadní příkladné činnosti lékařky Zdravotnické záchranné služby 

Ústeckého kraje.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                  

náměstek ředitele ZZS ÚK

3 Michal Maresch, Dis. ZZS ÚK x

Pan Michal Maresch pracuje ve funkci vedoucího záchranáře výjezdové základny v Bílině a spolupodílí se na vedení 

záchranářů celého oblastního střediska Teplice. Svým příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe 

hodnocené vedoucí pracovníky jednotlivých výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. 

Díky takovým lidem, jakým je pan Michal Maresch, se daří zabezpečovat kvalitní přednemocniční péči v okrese Teplice. 

Udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje by bylo projevem úcty k jeho dosavadní příkladné činnosti záchranáře 

Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                 

náměstek ředitele ZZS ÚK

4 Ing. Pavel Antoš HZS ÚK x

Navrhovaný nastoupil ke Sboru požární ochrany v Žatci v roce 1993. Již od počátku své profesní dráhy se projevoval 

aktivně při získávání nových znalostí a zkušeností. Do funkce ředitele územního odboru Žatec byl ustanovaen 1. 12. 

2002. Podařilo se mu personálně stabilizovat jím řízený územní odbor a dále díky osobnímu přístupu a pracovnímu 

nasazení se podařilo započít rozsáhlou rekonstrukci administrativního objektu v areálu stanice Žatec. Dále se zasloužil 

o přípravu výstavby nové stanice v průmyslové zóně Triangl. Za dobu své působnosti u HZS ÚK se zasloužil o rozvoj 

požární ochrany v lounském okrese. Dále se zasloužil o velmi dobrou spolupráci v rámci složek IZS, ale i s dalšími 

organizacemi a městskými a obecními úřady. Při plnění zadaných úkolů byl svým kladnám přístupem schopen 

namotivovat a vést své podřízené k úspěšnému splnění daného cíle. Díky svým zkušenostem, a v neposlední řadě i 

pozitivnímu přístupu, může být vzorem ostatním. Ke dni 31. 12. 2018 ukončil služební poměr u HZS ÚK.

plk. Ing. Roman Vyskočil      

ředitel HZS ÚK

DŮVOD NAVRŽENÍ

Nominace na udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje

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

ROK 2019

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



5 ppor. Jiří Koš, Dis. HZS ÚK x

ppor. Jiří Koš, Dis. pracuje u Hasičského záchranného sboru České republiky od roku 1994, kdy nastoupil k HZS 

hlavního města Prahy, kde vykonával funkci hasiče. V roce 1995 se stal členem potápěčské skupiny a v roce 1996 

přestoupil k Hasičskému záchrannému sboru okresu Litoměřice. Zde byl ustanoven ve funkci velitele družstva stanice 

Litoměřice. V roce 2018 byl ustanoven ve funkci velitele čety požární stanice Litoměřice. Jmenovaný se významným 

způsobem podílel na likvidaci následků povodní v roce 1997, 2002, 2005 a 2013. Podílel se též na likvidaci požáru v 

Chemickém parku Litvínov v roce 2015. Při prezentacích HZS ČR na veřejnosti patří mezi nejaktivnější příslušníky. 

Dále vykonává funkci hlavního instruktora pro práci na divoké vodě, je lektorem a instruktorem potápění. Své 

zkušenosti a dovednosti předává v rámci odborné přípravy potápěčů velkému počtu příslušníků HZS ČR. Svoje znalosti 

a dovednosti dále využívá při práci záchranáře u Zdravotnické záchranné služby ÚK.

mjr. Mgr. Lukáš Kébrt          

vrchní koisař - velitel požární 

stanice Litoměřice

6 ppor. Bc. Pavel Legner HZS ÚK x

ppor. Bc. Pavel Legner nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru ČR 1. 10. 1988 na PS Litoměřice jako hasič. V 

pozdější době sloužil na pozici velitele družstva. Od roku 1994 vykonává funkci velitele čety PS Litoměřice. Je držitelem 

mnoha odborných kurzů. Své profesní znalosti a dovednosti si zvýšil studiem na Vysoké škole Báňské, obor Technika 

požární ochrany a bezpečnost průmyslu. Velmi aktivně se podílel na likvidaci následků ničivých povodní na území 

Litoměřicka a v roce 2002, 2005, 2006 a 2013. Zúčastnil se též povodňového obřadu, který zasahoval v roce 2010 v 

Polsku. V roce 2015 se zúčatnil likvidace rozsáhlého požáru Chemoparku Litvínov.

mjr. Mgr. Lukáš Kébrt          

vrchní koisař - velitel požární 

stanice Litoměřice

7 ppor. Jiří Marek HZS ÚK x

Navrhovaný nastoupil ke Sboru požární ochrany v Chomutově v roce 1992. Již od počátku své profesní dráhy hasiče se 

projevoval aktivně při získávání nových znalostí a zkušeností. Svým iniciativním přístupem se vypracoval nejprve na 

velitele družstva a v roce 2016 na velitele čety ve směně B na požární stanici v Chomutově. Při plnění zadaných úkolů 

je svým kladnám přístupem schopen namotivovat a vést své podřízené k úspěšnému splnění daného cíle. Během své 

dlouhodobé praxe se podílel na zdolávání celé řady mimořádných událostí a dokázal zastávat funkci velitele zásahu i při 

fyzicky a psychicky náročných dlouhotrvajících požárech či technických zásazích různého druhu. Opakovaně zasahoval 

i při rozsáhlých povodních v letech 1997, 2002 a 2013. Díky svým získaným zkušenostem a v neposlední řadě i 

pozitivním přístupem může být vzorem ostatním, nejen mladším kolegům. 

plk. Ing. Petr Klíma                

ředitel územního odboru 

Chomutov

8 prap. Jan Reisner KŘP ÚK x

Dne 25. 10. 2018 v 21:45 hodin bylo na linku 158 přijato oznámení o kouři, který vycházel z jednoho z bytů na adrese 

Dlouhá 116, Žatec. Tato adresa se nachází vedle sídla OOP Žatec, Dlouhá 111. Vzápětí bylo oznámení upřesněno na 

informaci, že má již značně hořet a pravděpodobně se v hořícím bytě nachází starší osoba. Prap. Reisner spolu s 

kolegou přeběhli k místu události, bytovému domu, kde se v již značně zakouřené chodbě nacházeli obyvatelé. Na 

hlídku již volali, že v bytě v zadní části domu na konci chodby hoří. V bytě se nacházela starší paní, údajně pod vlivem 

alkoholu. Žádná informace o rozložení bytu a vnitřním uspořádání nebyla získána. Hlídka před označenými dveřmi 

zjistila, že kouř skutečně vychází z těchto dveří a navíc, pod dveřmi a škvírami okolo rámu byly zřetelně vidět plameny. 

Na to prap. Reisner využil oprávnění vstupu do obydlí a dveře překonal vykopnutím. Po otevření dveří policisté zjistili, 

že celá místnost hoří a mimo jiné orientaci velmi ztěžují zplodiny z hoření. Z tohoto důvodu bylo nezbytné, aby se hlídka 

pohybovala při zemi, kde bylo cca 50 cm dýchatelného vzduchu. Na volání, zda se někdo uvnitř nachází, byla uslyšena 

odpověď vycházející z pravé části prostoru. Byl slyšet ženský hlas. Vzhledem k tomu, že se nedalo jiným způsobem 

zjistit, v jakém stavu se nachází osoba bydlící v bytě, zda je zraněná, přímo ohrožena na životě či nepotřebuje jinou 

naléhavou pomoc, prap. Reisner vstoupil při zemi do bytu a po chvíli objevil po pravé straně průchod do ložnice, do 

které vedly schůdky. Prap. Reisner v ložnici nalezl ženu, která byla zcela zjevně zmatená, v noční košili, bosá, bez bot. 

Na pokyny reagovala velmi zpomaleně a zdálo se, že si není zcela vědoma, k čemu došlo. Opakovala, že spala v 

posteli. V první chvíli bylo zcela nezbytné zajistit přívod čerstvého vzduchu, protože místnost se rychle plnila zplodinami 

z hoření. Také byla zvažována možnost úniku ze stále více hořícího bytu okny. Po jejich otevření prap. Reisner zjistil, 

že průchod okny není možný kvůli tomu, že jsou zamřízovány. Okna byla tedy ponechána otevřená na odvětrání 

místnosti. Požár v ložnici se však během chvilky rozšířil natolik, že nebylo už možné s ženou bezpečně ložnici opustit  a 

odejít na chodbu bytu, zejména kvůli plamenům, které znatelně narostly a i zplodinám z hoření. Ohrožená osoba se 

pohybovala natolik nejistě a toporně, byla bez bot a zcela jistě by se neudržela při zemi, kde se držel dýchatelný 

vzduch. Z tohoto důvodu bylo téměr jisté, že dojde k nadýchání zplodinami z hoření a možné ztrátě vědomí, což by oba 

v ohnisku požáru ohrozilo na životě. Kvůli nedýchatelnosti kouře byla také vyloučena možnost vynesení ohrožené 

osoby po 

plk. Mgr. Vladímír Pešek        

vedoucí územního odboru   

Louny KŘP ÚK



schůdcích do kuchyně a průchodem hořící kuchyní. Od kolegy prap. Reisner obdržel informaci, že hasiči jsou již na 

cestě, tak zabezpečil ohroženou osobu tím, že přes ní přehodil namočenou deku a usadil ji do místa pod oknem v 

poloze vsedě, kde byl zabezpečen přístup k dýchatelnému vzduchu. V této situaci byl vyčkán příjezd hasičů, kteří po 

dohašení kuchyně vešli do ložnice a jako první vyvedli za pomoci dýchací techniky obyvatelku bytu a poté i prap. 

Reisnera. Žena byla předána zdravotnické záchranné službě a hospitalizována na intením oddělení v Žatci kvůli 

nadýchání zplodinami. Prap. Reisner byl po vyšetření propuštěn. Postup záchrany byl následně konzultován s 

vyšetřovatelem příčin požáru, který uvedl, že postup zvolený prap. Reisnerem byl správný. Bylo by velkým rizikem, 

pokusit se projít hořícím zbytkem bytu plným zplodin z hoření bez ochranných pomůcek s téměř nepohyblivou osobou. 

Na dostatečně dlouhou dobu byla zajištěna bezpečnost ohrožené osoby a výjezd hasičů byl již na cestě k požáru. Z 

výše uvedeného vyplývá, že prap. Jan Reisner nasadil vlastní život k záchraně člověka. Jeho statečný čin byl 

medializován jak tiskem, tak televizí, je uveřejněn na policejním facebooku a vzhledem k zjištěným reakcím byl čin 

vnímán veřejností jednoznačně kladně.

9 Ing. Ladislav Langmajer OSH Louny x

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

nositelem některých odborností - Preventista I. stupně, vedoucí mládeže, rozhodčí mládeže, rozhodčí požárního sportu, 

rozhodčí TFA. Svoje odbornosti využívá hlavně v oblasti požární prevence - provádí přednášky pro děti na školách. Od 

roku 2015 vykonává funkci starosty Okresního sdružení hasičů Most. Za dobu jeho působení v této funkci zkvalitnil 

práci okresní organizace dobrovolných hasičů. Je nositelem řady vyznamenání.

Jiří Henc                                

starosta OSH Louny

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

Požární stanice PS

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 


