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POŘ. JMÉNO NOMINOVANÉHO NAVRHOVATEL A B C ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU HLAVNÍ NAVRHOVATEL
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nstržm. Jan Červeňak nedoporučujeme 

udělit medaili, navrhovatel nevyhovuje 

Zásadám                                                   

pro udělování cen Ústeckého kraje

HZS ÚK nedoporučujeme 

Je členem Týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje od roku 2017. V lednu 2020 se 

podílel na zvládání následků po požáru ve Vejprtech. Společně s dalším členem Týmu, pprap. Vítem Šindelářem, 

poskytovali psychosociální pomoc a podporu klientům a personálu Domova pro osoby se zdravotním postižením ve 

Vejprtech, a také dobrovolným a profesionálním hasičům. Nstržm. Jan Červeňak se podílel také na zvládání následků 

dalších mimořádných událostí, např. v roce 2019 poskytoval psychosociální pomoc cestujícícm při dopravní nehodě 

nákladních automobilů, lidem zasažených požárem v panelovém domě nebo kolegiální psychickou pomoc při úmrtí 

blízké osoby v rodině hasiče. V rámci činnosti pro Tým příkladně plní své pracovní povinnosti, svou obětavostí a 

profesionálním nasazením pomohl zmírnit dopady stresu na psychiku zasažených osob, podpořit jejich kompetence v 

řešení událostí, a také předejít dlolouhodobým negativním dopadům výše zmíněných miořádných událostí na lidské 

zdraví, jak v oblasti psychické, tak i v rovině fyzické.

kpt. Mgr. Jana Majzlíková 

psycholožka, koordinátorka 

Týmu posttraumatické péče 

HZS ÚK

2 Jiří Hromádka HZS ÚK x

Za příkladné plnění pracovních povinností, kterými se výrazně zasloužil o rozvoj IZS. Příkladná spolupráce a 

součinnost při vyšetřování požárů, průběžné a cílené vzdělávání příslušníků PČR a HZS v uvedené problematice. 

Jmenovaný byl od roku 2007 hlavním psovodem specializovaných kynologických činností KŘP ÚK. Podílel se na 

vzdělávacích akcích HZS ÚK pro širokou veřejnost a především pro děti a mládež.

plk. Ing. Petr Chytrý      

náměstek ředitele HZS ÚK      

pro úsek prevence a CNP
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Vladimír Jandík                          

nedoporučujeme udělit medaili, 

navrhovatel nevyhovuje Zásadám                                                                                    

pro udělování cen Ústeckého kraje

HZS ÚK nedoporučujeme 

Nastoupil 1. března 1988 na požární stanici v Žatci. Po nástupu byl zařazen na pracovní pozici hasiče, dále byl 

ustanoven na funkci hasiče - strojník. V roce 1993 přešel na nově vytvořenou požární stanici v Podbořanech, kde byl 

ustanoven do funkce velitele družstva, kterou vykonává doposud. Svých profesních zkušeností plně využívá při plnění 

služebních úkolů, které dále předává služebně mladším kolegům a nikdy neodmítne žádost o radu. Svým přístupem 

patří k hlavním pilířům požární stanice. Aktivně se podílí na řadě mimořádných událostí. Jeho nepřehlédnutelná úloha je 

také při preventivně výchovné činnosti dětí a mládeže, kdy navrhovaný příkladně prezentuje hasičskou osvětu. Je 

aktivní i v mimo profesním životě a to jako bývalý zastupitel města Vroutek, kdy se účastní organizace dobrovolných 

dobročinných akcí, které provázejí občanský život. Navrhovaný je nositelem medailí za věrnost I., II. a III. stupně 

Hasičského záchranného sboru ČR.

npor. Jiří Hovorka                         

velitel stanice Podbořany
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Kovářská 
HZS ÚK x

Jednotka zasahovala jako druhá v pořadí dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu s 

pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý 

požár pokoje ve 2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s 

omezenou schopností pohybu, které se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka se okamžitě po příjezdu zapojila do 

záchrany ohrožených osob, za pomoci dýchací techniky. Ve spolupráci s dalšími jednotkami se podařilo zachránit 28 

osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma                

ředitel územního odboru 

Chomutov                                 

a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Renata Špidlíková                

starostka, OSH Chomutov

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 2020

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

města Vejprty
HZS ÚK x

Jednotka zasahovala jako první dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu s pečovatelskou 

službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý požár pokoje ve 

2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s omezenou schopností 

pohybu, keré se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka okamžitě zahájila hašení požáru a současně začala za 

pomoci dýchací techniky zachraňovat ohrožené osoby. Ve spolupráci s dalšími jednotkami, které dojely později, se 

podařilo zachránit 28 osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo. 

plk. Ing. Petr Klíma                

ředitel územního odboru 

Chomutov                                 

a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Renata Špidlíková                

starostka, OSH Chomutov
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HZS ÚK, stanice Klášterec nad Ohří, 

směna C
HZS ÚK x

Směna C zasahovala jako první profesionální jednotka dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu 

s pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý 

požár pokoje ve 2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s 

omezenou schopností pohybu, keré se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka se okamžitě po příjezdu zapojila do 

záchrany ohrožených osob, za pomoci dýchací techniky. Ve spolupráci s dalšími jednotkami se podařilo zachránit 28 

osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo. 

plk. Ing. Petr Klíma                

ředitel územního odboru 

Chomutov
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por. Stanislav Smutný, Dis. 

nedoporučujeme udělit medaili, 

navrhovatel nevyhovuje Zásadám             

pro udělování cen Ústeckého kraje

HZS ÚK nedoporučujeme 

Je jedním ze zakládajících členů Týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Do jeho 

řad vstoupil v roce 2005. Od té doby se jako jeden z nejaktivnějších členů Týmu podílel např. na zvládání následků 

opakovaných povodní na území Ústeckého kraje, poskytoval psychosociální pomoc zasaženým lidem při dopravních 

nehodách a požárech nebo byl povoláván k lidem se sebevražedným jednáním. Svým kolegům, hasičům, poskytoval 

následnou péči po psychologicky náročných zásazích nebo kolegiální psychickou pomoc při úmrtí blízkých osob v 

rodině hasiče či v jiných krizových situacích. V rámci činnosti pro tým příkladně plní své pracovní povinnosti, svou 

obětavostí a profesionálním nasazením pomohl zmírnit dopady stresu na psychiku zasažených osob, podpořit jejich 

kompetence v řešení událostí, a také předejít dlouhodobým negativním dopadům výše zmíněných miořádných událostí 

na lidské zdraví, jak v oblasti psychické, tak i v rovině fyzické.

kpt. Mgr. Jana Majzlíková 

psycholožka, koordinátorka 

Týmu posttraumatické péče 

HZS ÚK

8

pprap. Vít Šindelář               

nedoporučujeme udělit medaili, 

navrhovatel nevyhovuje Zásadám             

pro udělování cen Ústeckého kraje

HZS ÚK nedoporučujeme 

Je členem Týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje od roku 2014. V lednu 2020 se 

podílel na zvládání následků po požáru ve Vejprtech. Společně s dalším členem Týmu, nstržm. Janem Červeňakem, 

poskytovali psychosociální pomoc a podporu klientům a personálu Domova pro osoby se zdravotním postižením ve 

Vejprtech, a také dobrovolným a profesionálním hasičům. Pprap. Vít Šindelář se podílel také na zvládání následků 

dalších mimořádných událostí, např. poskytoval psychosiciální pomoc cestujícím při dopravní nehodě autobusu a 

asistoval při jejich převozu do nemocnice v Kadani, nebo byl oporou kolegům hasičům při úmrtí blízké osoby. V rámci 

činnosti pro Tým příkladně plní své pracovní povinnosti, svou obětavostí a profesionálním nasazením pomohl zmírnit 

dopady stresu na psychiku zasažených osob, podpořit jejich kompetence v řešení událostí, a také předejít 

dlolouhodobým negativním dopadům výše zmíněných miořádných událostí na lidské zdraví, jak v oblasti psychické, tak 

i v rovině fyzické.

kpt. Mgr. Jana Majzlíková 

psycholožka, koordinátorka 

Týmu posttraumatické péče 

HZS ÚK

9 Vladimír Volín HZS ÚK x

Pan místostarosta města Vejprty zasahoval jako občan dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu 

s pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Budova byla silně zakouřená a obsazena osobami s omezenou 

schopností pohybu, které se nemohly samostatně evakuovat. I přes ohrožení vlastního života a zdraví, pomáhal se 

záchranou ohrožených osob. Ve spolupráci se zasahujícími jednostkami požární ochrany se podařilo zachránit 28 osob, 

bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma                

ředitel územního odboru 

Chomutov
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nprap. Bc. Jiří Vlček                                                                                               

medaili již obdržel 2015
HZS ÚK nedoporučujeme 

Je jedním ze zakládajících členů Týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Do jeho 

řad vstoupil v roce 2005. Od té doby se jako jeden z nejaktivnějších členů Týmu podílel např. na zvládání následků 

opakovaných povodní na území Ústeckého kraje, poskytoval psychosociální pomoc zasaženým lidem při dopravních 

nehodách a požárech nebo byl povoláván k lidem se sebevražedným jednáním. Svým kolegům, hasičům, poskytoval 

následnou péči po psychologicky náročných zásazích nebo kolegiální psychickou pomoc při úmrtí blízkých osbo v rodně 

hasiče či v jiných krizových situacích. Podílel se také na vzdělávání příslušníků ostatních složek IZS. V rámci činnosti 

pro tým příkladně plní své pracovní povinnosti, svou obětavostí a profesionálním nasazením pomohl zmírnit dopady 

stresu na psychiku zasažených osob, podpořit jejich kompetence v řešení událostí, a také předejít dlolouhodobým 

negativním dopadům výše zmíněných miořádných událostí na lidské zdraví jak v oblasti psychické, tak i v rovině 

fyzické.

kpt. Mgr. Jana Majzlíková 

psycholožka, koordinátorka 

Týmu posttraumatické péče 

HZS ÚK



11 plk. Ing. Roman Vyskočil ZZS ÚK x

Pan plk. Ing. Roman Vyskočil působí na pozici ředitele hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje od prosince 

roku 2010. Pod jeho vedením a za jeho výrazné podpory vznikla vzájemná a nadstandardní krajská spolupráce mezi 

HZS ÚK a ZZS ÚK. Svým pracovním nasazením, ochotou a vstřícností významně přispěl k realizaci vzájemného 

Mezinárodního metodického cvičení Rallye Ostrov pro složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, 

která má již svou dlouhodobou tradici. Dále se významně podílel na vytvoření společných metodických taktických 

cvičení a především na rozvoji spolupráce se složkami HZS ÚK se ZZS ÚK v projektu Časná defibrilace v Ústeckém 

kraji. Jeho vstřícnost a ochota se tak stala nepostradatelnou součástí vzájemné partnerské spolupráce v rámci složek 

IZS na území Ústeckého kraje. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení této spolupráce.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                 

náměstek ředitele ZZS ÚK

12 prap. Radek Andrle KŘP ÚK x

Dne 4. března 2020 došlo k zahoření nákladní jízdní soupravy, která byla nahlášena řidičem vozdila na dálnici D8. Na 

místo byla vyslána hlídka dálníčního oddělení Řehlovice ve složení prap. Anderle a prap. Kohout. Díky včasnému 

příjezdu na místo a jejich rychlou reakcí na místě samotném zvládli lokalizovat požár a také ho uhasit, a to za použití 

přístrojů umístěných v tunelovém celku. Svým výkonem zabránili šíření požáru a zahoření celé jízdní soupravy. 

Zároveň nedošlo k velké škodě na majetku majitele vozidla a majetku Ředitelství silnic a dálnic Praha. Policisté svým 

profesionálním jednáním zabránili zejména ohrožení života nebo zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

13 mjr. Mgr. Daniel Franc KŘP ÚK x

Vedoucí oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje mjr. Mgr. Daniel Franc 

se podílí na plnění úkolů IZS v Policii České republiky více jak 24 let. Po celou tuto dobu zůstal věrný ústeckému 

regionu. V průběhu těchto let se podílel nejprve jako policejní orgán a později jako vedoucí oddělení na mnoha zásazích 

složek IZS. Při koordinaci jednotlivých zásahů složek IZS vždy rozhodoval se znalostí věcí a přispěl tak k úspěšnému 

zvládnutí řady mimořádných situací. Dokázal vždy spojit nabyté teoretické vědomosti, ale i praktické zkušenosti při 

koordinaci sil a prostředků na místě zásahu. V letošním roce jmenovaný svým osobním a profesionálním nasazením 

přispěl k úspěšnému zvládnutí mimořádného opatření na území Ústeckého kraje při zavedení dočasné ochrany 

vnitřních hranic ČR v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádadek a vnitření bezpečnost spojenou s 

rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2. Udělení medaile je projevem úcty 

za dlouhodobou a svědomitou činnost ve prospěch IZS. 

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

14 prap. Jakub Ježko KŘP ÚK x

V mimořádné míře projevil osobní statečnost, kdy se významným způsobem podílel na záchraně osob při požáru domu 

sociálních služeb ve Vejprtech. Dne 19.1.2020 po oznámení o vzniku požáru neprodleně vyjel společně s kolegou prap. 

Jakubem Ježko na místo a jako první vstoupili do budovy B, ve které vznikl požár, nacházelo se zde 35 klientů domova. 

Policisté bez dýchacích přístrojů, bez ohledu na ohrožení svého života a zdraví začali s okamžitou evakuací osob a 

následně v součinnosti s jednotkou doborvolných hasičů Vejprty a zaměstnanci domova sociálních služeb v této 

evakuaci pokračovali. Pprap. Martin Marek po vynesení prvních osob prováděl resuscitaci osob nejevících známek 

života, a prap. Ježko Jakub se do budova B vracel pro další klienty až do té doby, kdy se v budově nikdo nenacházel. 

Při záchraně osob se prap. Ježko Jakub nadýchal zplodin a musel být ošetřen v nemocnici Chomutov, kdy byl po 

ošetření propuštěn. Oba policisté se zachovali v souladu se služební přísahou, kdy se zavázali zachraňovat životy a 

zdraví osob, bez ohledu na svoje.

plk. Mgr. Radek Houška 

vedoucí územního odboru 

Chomutov



15 plk. Mgr. Jaromír Kníže
KŘP ÚK                      

ZZS ÚK
x

Ředitel KŘ policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Jaromír Kníže se podílí na plnění úkolů IZS v Policii České republiky více 

jak 36 let. Z toho 5 let působí v čele Policie ČR v Ústeckém kraji. Jemnovaný 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, ale i získané praktické zkušenosti. Má velký podíl na účinném zvládnutí řady mimořádných 

událostí, k nim došlo za posledních 5 let na teritoriu kraje (např. zajištění vnitřních hranic ČR na teritoriu kraje v 

letošním roce v souvislosti s hrozbou pro veřejný pořádek a bezpečnost spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 

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. V Ústeckém kraji je za jmenovaným vidět obrovský kus odvedené 

práce. Pod jeho vedením ústecká 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, alei i týmu, který zde vychoval.                                                                                       

Dále pak pod jeho vedením a za jeho výrazné podpory vznikla vzájemná a nadstandardní krajská spolupráce mezi KŘP 

ÚK a ZZS ÚK. Svým pracovním nasazením, ochotou a vstřícností významně přispěl k realizaci vzájemného 

Mezinárodního metodického cvičení Rallye Ostrov pro složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, 

která má již svou dlouhodobou tradici. Dále se významně podílel na vytvoření společných metodických taktických 

cvičení a především na rozvoji spolupráce se složkami KŘP ÚK se ZZS ÚK v projektu Časná defibrilace v Ústeckém 

kraji. Jeho vstřícnost a ochota se tak stala nepostradatelnou součástí vzájemné partnerské spolupráce v rámci složek 

IZS na území Ústeckého kraje. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení této spolupráce.

plk. Ing. Petr Sytař        

náměstek ředitele KŘP ÚK                

a                                                        

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                

náměstek ředitele ZZS ÚK  

16 prap. Petr Kohout KŘP ÚK x

Dne 4. března 2020 došlo k zahoření nákladní jízdní soupravy, která byla nahlášena řidičem vozdila na dálnici D8. Na 

místo byla vyslání hlídka dálníčního oddělení Řehlovice ve složení prap. Anderle a prap. Kohout. Díky včasnému 

příjezdu na místo a jejich rychlou reakcí na místě samotném zvládli lokalizovat požár a také ho uhasit, a to za použití 

přístrojů umístěných v tunelovém celku. Svým výkonem zabránili šíření požáru a zahoření celé jízdní soupravy. 

Zároveň nedošlo k velké škodě na majetku majitele vozidla a majetku Ředitelství silnic a dálnic Praha. Policisté svým 

profesionálním jednáním zabránili zejména ohrožení života nebo zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK



17 pprap. Vlastimil Kotrba KŘP ÚK x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o 

splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena 

ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána, který patřil k 

vysoce zatíženému přechodu s ohledem na vysokou průjezdnost vozidel, a to bez ohledu na odpracované hodiny a 

povětrnostní podmínky. Po celou dobu byl odborným garantem v oblasti problematiky cizinecké policie. Jmenovaný 

slouží u Policie ČR přes 20 let, službu vykonává řádně a svědomitě.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

18 prap. Bc. Jan Krušina KŘP ÚK x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o 

splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena 

ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les bez ohledu na odpracované 

hodinya povětrnostní podmínky. Po celou dobu stanoviště zastřešoval po odborné stránce a pomáhal ostatním 

policistům.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

19 pprap. Martin Marek KŘP ÚK x

V mimořádné míře projevil osobní statečnost, kdy se významným způsobem podílel na záchraně osob při požáru domu 

sociálních služeb ve Vejprtech. Dne 19.1.2020 po oznámení o vzniku požáru neprodleně vyjel společně s kolegou prap. 

Jakubem Ježko na místo a jako první vstoupili do budovy B, ve které vznikl požár, nacházelo se zde 35 klientů domova. 

Policisté bez dýchacích přístrojů, bez ohledu na ohrožení svého života a zdraví začali s okamžitou evakuací osob a 

následně v součinnosti s jednotkou doborvolných hasičů Vejprty a zaměstnanci domova sociálních služeb v této 

evakuaci pokračovali. Jmenovaný po vynesení prvních osob prováděl resuscitaci osbo nejevících známek života, a 

prap. Ježko Jakub se do budova B vracel pro další klienty až do té doby, kdy se v budově nikdo nenacházel. Oba 

policisté se zachovali v souladu se služební přísahou, kdy se zavázali zachraňovat životy a zdraví osob, bez ohledu na 

svoje.

plk. Mgr. Radek Houška 

vedoucí územního odboru 

Chomutov

20 prap. Dominik Mati KŘP ÚK x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o 

splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena 

ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Cínovec bez ohledu na odpracované 

hodiny a povětrnostní podmínky. 

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

21 nprap. Václav Pagurko KŘP ÚK x

Vstoupil do služebního poměru v roce 1994, přičemž po celou dobu své kariéry působí v Ústeckém kraji. 15 let působil 

u cizinecké policie, kde v rámci své služby, vždy ochotně a s aktivním přístupem plnil veškeré činnosti, spjaté s 

výkonem při střežení hranic ČR. Již u cizinecké policie prokázal svou ochotu pomáhat ostatním, a to i ve vypjatých 

situacích. V roce 2009 přestoupil na odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, se zařazením ke kontrolní 

skupině oddělení dozoru a dohledu, kde po dobu tří let aktivně působil při kontrolách držitelů zbrojních licencí v teritoriu 

Ústeckého kraje. Při současném začlenění na odělení odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v Mostě, kde 

působí dodnes, vykonává kontrolní a evidenční činnost na úseku držitelů zbraní a střeliva, kdy odvádí plněprofesionální 

práci a každý zjištěný nedostatek okamžitě řeší v zájmu celkové bezpečnosti ohledně držení zbraní v Ústeckém kraji. 

Navržený policista dobrovolně nabídl svou pomoc v době vyhlášení nouzového stavu, a to při vyčleňování hlídek k 

plnění služebních povinností na státní hranici, kdy byl na dobu dvou měsíců převelen na stanoviště D8 - Krásný Les. 

Přes svůj pokročilý věk, příkladně a svědomitě vykonával službu a byl dobrým příkladem mladším kolegům.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

22 mjr. Ing. Miroslav Polcar KŘP ÚK x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o 

splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena 

ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les, který patřil k 

nejzatíženějším hraničním přechodům v ÚK díky vysokému průjezdu nákladních vozidel a problematickým 

povětrnostním podmínkám. 

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

23 mjr. Ing. Bc. Milan Slepička KŘP ÚK x

Významně se zasloužil o zvládnutí mimořádné události v rámci opatření na statní hranici za vyhlášení nouzového stavu. 

Jako vedoucí na hraničním přechodu Cínovec, při znovuzavedení ochrany státních hranic, řídil, organizoval a 

kontroloval vybudování stanoviště a zázemí pro policisty, následně koordinoval veškeré činnosti související s 

překračováním státních hranic ve svěřeném úseku. Po celou dobu byl i odborným garantem v oblasti problematiky 

cizinecké policie.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

24 kpt. Ing. et. Ing. Marin Sochr KŘP ÚK x

Svým mimořádným nasazením se podílel na splnění všech úkolů souvisejících s uzavřením vnitřních hranic České 

republiky v době nouzového stavu a organizaci služby na státních hranicích. Jmenovaný se významnou měrou 

angažuje v oblasti zpracování a vývoje technických specifikací speciálních policejních vozidel určených ke kontrole 

vozidel v komerční přepravě ve prospěch bezpečnosti silničního provozu Ústeckého kraje, jakožto významné 

průmyslové oblasti s vysokou koncentrací této dopravy.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK



25 prap. Jiří Stupka KŘP ÚK x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o 

splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena 

ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les bez ohledu na odpracované 

hodiny a povětrnostní podmínky. Po celou dobu stanoviště zastřešoval po odborné stránce a pomáhal ostatním 

policistům.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

26 plk. Ing. Petr Sytař KŘP ÚK x

Mimořádným způsobem se podílel na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným 

nasazením se zasloužil o bezproblémové a okamžité splnění usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 

dočasně znovu zavedena ochrana vnitřních hranic. Veškeré činnosti související s ochranou hranic koordinoval, 

počínaje zajištěním technických zábran a dopravních značení pro uzavření hraničních přechodů, zajištění materiálu a 

zázemí pro policisty sloužících na haničních přechodech. Prioritou bylo zajištění výkonu služby po celé délce vnitřní 

hranice na území ÚK. Komunikoval a zajišťoval součinnost se zástupci Armády ČR a Celní správy, kteří se podíleli na 

střežení hranic. Jako náměstek krajského ředitele pro vnější službu dále koordinoval výkon vnější služby a zároveň byl 

zajištěn dohled nad dodržováním mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. S tím souvisela i kontrola nad 

dodržováním karanténních opatření. Plk. Ing. Petr Sytař byl také v neustálém kontaktu s HZS ÚK, ZZS ÚK, Krajskou 

hygienickou stanicí a dalšími příslušnými správními orgány. Nad rámec svých povinností zajišťoval distribuci 

ochranných prostředků pro policisty, kteří sloužili zejména v "první linii". Plk. Ing. Petr Sytař po dobu výkonu své funkce 

náměstka ředitele pro vnější služby se významným způsobem podílí na budování dobrých vztahů mezi složkami IZS ÚK 

a rozvoji vzájemné spolupráce v oblasti bezpočnosti a krizového řízení.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

27
plk. Jiří Ušák                                       

medaili již obdržel 2015
KŘP ÚK nedoporučujeme 

Vedoucí odboru služby dopravní policie při KŘ policie Ústeckého kraje se podílí na plnění úkolů IZS v Policii ČR více 

jak 39 let. Celý svůj profesní život je věrný Ústeckému kraji. V průběhu těchto let se zúčastnil jako čídící důstojník za 

Policii ČR mnoha zásahů IZS. Jiří Ušák patří k uznávaným a respektorvaným odborníkům na úseku dopravní 

problematiky a to nejen ve složkách Policie ČR, ale i v kruzích odborné veřejnosti. Svým přístupem k práci, ochotou 

poradit a odbornými znalostmi posunul zejména dopravní inženýrství o krok vpřed. Rovněž je nutno ocenit jeho 

nadstandardní, příkladný a profesionální výkon služby v olasti řídících i organizačních kompetencí, především při 

zajišťování dopravně bezpečnostních akcí, sportovně-společenských akcí a jiných mimořádných událstí na teritoriu 

Ústeckého krja.e v letošním roce jmenovaný svým osobním profesionálním nasazením přispěl k )spěšnému zvládnutí 

mimořádného opatření, přijatého na území Ústeckého kraje v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřený pořádek a 

vnitřní bezpečnost spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavierm SARS-CoV-2. Jeho 

činnost je charakterizována slušností, kolegiálností a neúplatností. udělení medaile je projevem )cty za dlouhodobou a 

svědomitou činnost ve prospěch IZS a je příkladem věřnosti povolání.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

28 nprap. Ing. Josef Vitásek KŘP ÚK x

Byl hlavním orhanizátorem rozsáhlého cvičení složek IZS, kterého se zúčastnilo cca 100 osob. Cvičení bylo zaměřeno 

na řešení krizové situace v objektu s rukojmími. Část rukojmích byla zraněna. PČR, cestou týmů, řešila nebezpečné 

pachatele a prvotní ošetření, záchranná služba s hasiči řešila následnou zdravotní pomoc zraněných, transport, třídění 

a následnou péči zraněných rukojmí. Nprap. Ing. Josef Vitásek nastoupil do služebního poměru v roce 1999. Od roku 

2007 je zařazen na Zásahové jednotce, v současné době jako instruktor speciální přípravy. Během své kariéry se 

podílel na desítkách akcí proti nebezpečným pachatelům, spojených s vyjednáváním a rukojmími. Svým osobním i 

profesionálním nasazením se podílel na záchranných akcích při mimořádných situacích, do kterých byly zapojeny i 

ostatní složky IZS.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

29 MUDr. Ilja Deyl ZZS ÚK x

MUDr. Ilja Deyl je lékař oboru anesteziologie a urgentní medicína, soudní znalec, lektor a uznávaný odborník mnoha 

činností urgentní medicíny, je ředitelem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje od roku 2004, kdy byla 

usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje tato organizace zřízena. Svojí pílí a profesionálním přístupuem se zasadil 

nejen o rozvoj oboru urgentní medicíny, ale především o rozvoj přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji, 

včetně letecké záchranné služby. Pod jeho příkladným vedením je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 

vnímána jako vysoce profesionální složka Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, a to nejen laickou, ale 

i především odbornou veřejností. Zaměstnanci je ceněn nejen pro svůj odborný přístup k vedení organizace, ale 

zejména pro jeho empatii, lidskost a vstřícnost. V měsíci září tohoto roku oslaví významné životní jubileum - 70. 

narozeniny. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení jeho příkladné celoživotní práce.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                 

náměstek ředitele ZZS ÚK



30

Eva Chlivényiová                

nedoporučujeme udělit medaili, nominace 

nevyhovuje Zásadám                                                                                               

pro udělování cen Ústeckého kraje

ZZS ÚK nedoporučujeme 

Je zaměstnancem Zdravotnické záchranné služby ÚK od roku 2005 a v roce 2010 byla jmenována do funkce vedoucí 

personálně mzdového oddělení Zdravotnické záchranné služby ÚK. Svým příkladným plněním pracovních povinností 

patří mezi nejlépe hodnocené vedocí pracovníky managementu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Pod 

jejím vedením personálně mzdového oddělení dosahuje vynikajících výsledků a je zárukou spolehlivosti pro dobré 

fungování organizace. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení jeí příkladné práce.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                 

náměstek ředitele ZZS ÚK

31 Pavel Kačír ZZS ÚK x

Pracuje na pozici řidič záchranář od roku 1992. Od roku 2009 je koordinátorem řidičů ZZS ÚK pro oblast Kadaň. Svým 

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

uznávaným kolegou pro svou profesionalitu i přátelskou povahu. V letošním roce slaví významné životní jubileum - 50. 

narozeniny a profesních 28 let. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení jeho příkladné 

práce řidiče záchranáře.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                  

náměstek ředitele ZZS ÚK

32 Michal Kout ZZS ÚK x

Pracuje ve funkci vedoucího záchranáře výjezdových základen Litoměřice a Úštěk. Od počátku pandemie Covid-19 se 

významně podílel na zajištění ochranných pomůcek pro členy výjezdových skupin oblasti Litoměřice a díky svému 

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

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

Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení příkladné práce vedoucího záchranáře.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                

náměstek ředitele ZZS ÚK

33 Krajská zdravotní, a.s. ZZS ÚK x

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje si velmi váží dlouholeté vzájemné spolupráce s Krajskou zdravotní, 

a.s. v zajištění dostupné, vysoce profesionální zdravotní péče, včetně řešení akutních stavů v systému centrové péče 

pro obyvatele Ústeckého kraje. Nemocnice Krajské zdravotní, a.s. v období pandemie koronaviru plnily svou 

nezastupitelnou úlohu a významně se podílely v boji proti šíření onemocnění SARS-CoV-2. Navrhované ocenění je 

vyjádření úcty všem lékařům, zdravotníkům a představitelům Krajské zdravotní, a.s. za dosavadní vzájemnou 

spolupráci.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                

náměstek ředitele ZZS ÚK

34 Ing. Jiří Novák HZS ÚK x

Je předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s. a po celou dobu pandemie COVID-19 koordinoval a řídil 

zdravotnickou, technickou i personální oblast k zajištění zvládnutí mimořádných opatření zavedených Ministerstvem 

zdravotnictví v době nouzového stavu. V rámci krizového štábu koordinoval spolupráci s ostatními složkami IZS, 

dohlížel nad plněním veškerých úkolů daných nadřízenými orgány i nad fungováním celé akciové společnosti skládající 

se z několika subjektů. Dlouhodobě se podílí na rozvoji zdravotnických služeb v Ústeckém kraji a jejich financování. V 

roce 2019 byla Krajská zdravotní, a.s. pod jeho vedením oceněna Národní cenou kvality České republiky v kategorii 

"Podnikatelský sektor-velká organizace". Významnou měrou tak Ing. Novák přispívá k dobrému jménu Ústeckého kraje 

a zásluhami v podobě zvládnutí krizové situace v době koronaviru je příkladem i ostatním.

plk. Ing. Roman Vyskočil 

ředitel HZS ÚK

35 MUDr. Lenka Šimůnková ZZS ÚK x

Paní ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje od počátku pandemie onemocnění SARS-CoV-2 úzce 

spolupracovala se Zdravotnickou záchranou službou ÚK. Její obětavost, vstřícnost a cenné konzultace významně 

pomohly nastavit systém algoritmů ochranných pomůcek pro výjezdovou činnost posádek ZZS ÚK. Svým osobním a 

pracovním nasazením významně přispěla k řešení pandemické situace v boji proti šíření koronaviru na území 

Ústeckého kraje. Navrhované ocenění je vyjádření úcty vzájemné spolupráce mezi ZZS ÚK a KHS ÚK.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                 

náměstek ředitele ZZS ÚK

Seznam zkratek:

Integrovaný záchranný systém IZS

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje HZS ÚK

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje KŘP ÚK

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje ZZS ÚK

Sbor dobrovolných hasičů SDH

Územní odbor ÚO

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Chomutov OSH Chomutov


