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Střední škola AGC a.s., Teplice - obor IT zaměřen na roboti ku a automati zaci www.skola-agc.cz

Přichází k nám
digitální revoluce

Michal Stachník
Michal Stachník působí v oboru informačních technologií už více než 20 let. Absolvoval Vy-
soké učení technické v Brně, obor počítaová věda. Do čela Cisco ČR přišel ze společnosti 
VMware, kde pracoval od roku 2007 na různých pozicích, naposledy jako Country manager 
pro Českou republiku a Slovensko a následně jako Regionální manager East Europe. V průbě-
hu předchozí profesní kariéry se zabýval řízením obchodních týmů nebo rozvojem partner-
ské sítě ve společnostech Symantec, IBM a Sun Microsystems. Je mu 42 let, je ženatý a má dvě 
děti. Hovoří anglicky, slovensky a polsky, jeho zálibou je umělecká fotografi e.

Internetová přípojka se již stala běžnou součástí našich životů. Existovat bez ní je v dnešním světě stále obtížnější. 
Přes internet dnes pracujeme, komunikujeme s úřady i s bankou, nakupujeme. V Ústí nad Labem se nyní mohou zá-
kazníci sítě TETAnet připojit rychlostí až 1 Gb/s. K čemu je tak rychlé připojení potřeba a jak proměňují technologie 
svět kolem nás, jsme si povídali s Michalem Stachníkem, generálním ředitelem společnosti Cisco v České republice.

 Není to tak dávno, co jsme se v Česku připojovali po-
mocí vytáčeného připojení. Poskytovatelé ale rychlos-
ti stále zvyšují. K čemu je to vlastně dobré?
Když se Česko v roce 1992 připojilo k internetu, a bylo to 
mimochodem pomocí směrovače Cisco, byla Praha s Br-
nem propojena linkou o rychlosti 64 Kb/s. Jenže internet 
vypadal v té době jinak, dnes jsou samozřejmě nároky 
uživatelů mnohem větší. Internetové připojení se sku-
tečně stalo naprosto přirozenou součástí našich živo-
tů. Podle studie Cisco Visual Networking Index bude za 
pouhé 3 roky tvořit 80 procent veškerého internetového 
provozu video, což s sebou samozřejmě nese mnohem 
vyšší nároky na rychlost připojení. Je důležité, že exis-
tují regionální poskytovatelé, jako je například TETAnet, 
kteří investují do rozvoje své sítě, aby mohli svým zá-
kazníkům nabídnout nejen vyšší rychlost, ale také vyš-
ší spolehlivost a bezpečnost připojení. To je velká šan-
ce nejen pro domácnosti, ale i pro fi rmy, a vlastně i pro 
rozvoj celého regionu. Internet přináší nové příležitosti 
a pomáhá vytvářet pracovní místa.

 Myslíte si, že vyšší rychlost připojení může podpo-
řit zaměstnanost v Ústeckém kraji? To zní skoro jako 
sci-fi …
Možná zní, ale stačí se podívat na to, jak se mění svět 
kolem nás. Informační technologie v něm hrají stále vět-
ší roli. Když mluvíme o digitální revoluci, není to ani tro-
chu přehnané. Podle studie švýcarského institutu IMD 
a společnosti Cisco ztratí v příštích pěti letech své po-
stavení čtyři z deseti dominantních fi rem ve všech od-

větvích. A mohou za to právě technologie – dnes vidí-
me v ekonomice celou řadu příkladů, jak lze vybudovat 
velmi rychle velkého konkurenta pro zavedené fi rmy dí-
ky potenciálu, který nabízejí moderní technologie. Dí-
ky technologiím je mnohem méně důležité, kde fi rma 
sídlí. Podívejme se na fi rmy, jako je Uber, které s relativ-
ně malým počtem zaměstnanců dokáží konkurovat ta-
xislužbám v celé řadě světových měst. Podobně jako se 
Airbnb stalo konkurencí velkým hotelovým řetězcům, 
přitom nevlastní ani jedinou nemovitost. Dnes už ne-
ní tak důležité, jestli je vaše fi rma v Ústí, v Ostravě ne-
bo Praze, technologie a rychlý internet vás propojí se zá-
kazníky i obchodními partnery, ať jsou kdekoliv.

 Ve fi remním světě to lze pochopit, ale využijí vyšší 
rychlost připojení i domácnosti?
Velkým trendem dneška jsou cloudové služby, to platí 
nejen pro fi rmy, ale i pro domácnosti. Firmy, ale i do-
mácí uživatelé ukládají svá data do různých cloudových 
úložišť a potřebují k nim přistupovat stejně rychle, jako 
kdyby je měli uložená ve svých počítačích. Už dávno ne-
jde jen o e-mail. Celá řada uživatelů má ve službách jako 
OneDrive či Dropbox uloženu většinu svých fotek a sou-
borů. Přitom tyto služby jsou dnes běžnou součástí ope-
račního systému a uživatel často ani nepozná, jestli jde 
o místní disk nebo internetové úložiště. Z tohoto pohle-
du je potřeba ocenit TETAnet i za to, že rychlost připoje-
ní v jeho síti je symetrická. Takže uživatelé mohou rych-
leji data nejen stahovat, ale i odesílat. 

Text: Metropol, foto: archiv

1 000  Kč
1 000  Kč

KAŽDÝ MĚSÍCKAŽDÝ MĚSÍC

VELKÁ SOUTĚŽ
VELKÁ SOUTĚŽ

abychom vám zpříjemnili chvíle odpočinku a přispěli k osvěžení vědomostí , 
připravili jsme pro vás VELKOU SOUTĚŽ o hodnotné ceny. 

 

Od února do listopadu 2016 najdete v novinách METROPOL, 
na zpravodajském portále www.tydeniky.cz a 
FB Český Metropol vždy po jedné otázce ze zajímavých etap 
historie i ze současnosti . Když se stanete fanouškem FB Český 
Metropol, vaše šance na výhru se ještě zvýší.
 

Odpovědi na všechny tři otázky můžete jednou měsíčně zasílat 
buď elektronicky na email soutez@tydeniky.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Český Metropol, Na Lysinách 457/20, 147 00 Praha 4. 

 

Každý měsíc vylosujeme výherce správných odpovědí, 
který získá fi nanční odměnu (1000 Kč).

 

Všichni účastníci, kteří správně odpoví na všech třicet otázek, 
postoupí na konci roku do závěrečného slosování o hlavní cenu. 

Přejeme hodně štěstí! 

1 000  Kč1 000  Kč

KAŽDÝ MĚSÍC
KAŽDÝ MĚSÍC

VELKÁ SOUTĚŽVELKÁ SOUTĚŽ
f Český Metropol

Kromě novin 

hledejte otázky 
také na:

Vážení a milí čtenáři a příznivci 
vydavatelské skupiny METROPOL,
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se sídlem Keplerova 7, 400 07 Ústí nad Labem

 

VS Keplerova – 475 316 971 www.obchodniskola.cz
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Střední škola obchodu a služeb, 

TEPLICE, p.o. 
 

Nabízíme: obchodník, 
kosmetické služby, 
kadeřník, prodavač, 
aranžér, šití oděvů, 

podnikání 
 

www.ststeplice.cz 

Ta každoročně v rámci projektu Ne-
mocnice ČR zjišťuje jak spokojenost 
ambulantních a hospitalizovaných pa-
cientů a spokojenost zaměstnanců ne-
mocnic, tak i fi nanční zdraví hodnoce-
ných subjektů. Výstupem tohoto pro-
jektu jsou žebříčky nabízející srovnání 
českých a moravských nemocnic. 
Litoměřická nemocnice, stejně jako 
v minulých letech, bodovala i v roce 
2015 ve všech zmíněných oblastech. 
V rámci konkurence všech českých 
a moravských nemocnic obsadila 
u spokojenosti zaměstnanců 17. příč-

ku, v hodnocení ambulantních paci-
entů 58. místo a hodnocení hospitali-
zovaných osob jí přineslo v rámci re-
publiky 42. pozici. 
Jako tradičně nemocnice dosáhla vý-
borných výsledků v rámci Ústeckého 
kraje. „Ve všech oblastech jsme dosáhli 
na druhé místo,“ zhodnotil předseda 
Správní rady a výkonný ředitel Ra-
dek Lončák a dodal, že stejně dob-
rého umístění, tedy na pomyslných 
stupních vítězů, nemocnice v rám-
ci kraje dosáhla i v předchozím ro-
ce. „Za významné považuji naše zlep-

šení v hodnocení spokojenosti ambu-
lantních pacientů z 3. na 2. místo, kde 
jsme začali, mimo jiné, systematicky 
pracovat na zlepšení prostředí čeká-
ren i prostor vybraných ambulancí,“ 
uvedl Radek Lončák konkrétní vý-
sledky a příklady realizace z minu-
lého roku.
Samostatnou z hodnocených oblas-
tí, též spadajících pod projekt HCI Ne-
mocnice ČR, je fi nanční zdraví nemoc-
nic. Zde litoměřická nemocnice mezi 
nemocnicemi zřízenými městy a ob-
cemi skončila čtvrtá z celé ČR.  (nk)

Nemocnice si vede ekonomicky dobře
Litoměřice | Úspěchem skončila v loňském roce pro Městskou nemocnici v Litoměřicích celostátní srovnávací 
anketa neziskové organizace HealthCare Institute (HCI).

www.kr-ustecky.cz

ÚNOR
Februar / February

sezóna 2015/2016

  2. úterý | 19.00 hod. | 
brilantní komedie

G. B. Shaw: PYGMALION
Městské divadlo Mladá Boleslav
  4. čtvrtek | 19.00 hod.

G. Bizet: LOVCI PEREL
  6. sobota | 17.00 hod.

P. I. Čajkovskij: 
LABUTÍ JEZERO
  7. neděle | 15.00 hod. | pohádka

B. Šimková: SŮL NAD ZLATO
Divadelní agentura DAP Praha
  9. úterý | 19.00 hod. | opera 

G. Verdi: LA TRAVIATA
  10. středa | 19.00 hod. | balet

A. Ch. Adam: GISELLE

  13. sobota | 17.00 hod. | 
taneční komedie s nahrávkou

L. Vaculík, P. Malásek:
NĚKDO TO RÁD ...
  16. úterý | 19.00 hod. | muzikál

J. Doga, E. Lotjanu:
CIKÁNI JDOU DO NEBE
  26. pátek | 19.00 hod. | opereta

F. Lehár: GIUDITTA 
PREMIÉRA
  28. neděle | 17.00 hod. | opereta

F. Lehár: GIUDITTA
  29. pondělí | 19.00 hod. | 
one man show

R. Becker: CAVEMAN
pořádá Point, s. r. o. Praha

Sledujte programovou nabídku na stránkách www.operabalet.cz
Masarykova 1 (nová budova vedle divadla), tel.: 475 211 713, úterý–pátek 

11.30–17.00 hod., (pondělí zavřeno). Změna programu i obsazení vyhrazena.

Ústí nad Labem 
19. 3. 2016 

T-CLUB, Drážďanská 858/83B 
Vstupné: 390 Kč 

Čas konání: 9:00 – 14:00 

Více informací 
a kontaktní osoba: 
Marcela Baštová 

marcela.bastova@tclub.cz 
+420 608 382 112

Legendární lektoři, 
Mistři světa ve sportovním aerobiku 

a akreditovaní koučové ICF.

OLGA ŠÍPKOVÁ A DAVID HUF

TĚLO A MYSL
TOUR 2016

OLGA ŠÍPKOVÁ A DAVID HUF

TĚLO A MYSL
TOUR 2016

88,8 FM

Písnièky na pøání s Mírou Tartárkem
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Rozdělení nových lůžek v rámci pě-
ti nemocnic včetně jejich rozmís-
tění na oddělení standardní, in-
tenzivní a následné péče potvrdil 
MUDr. Jiří Mrázek, náměstek pro 
řízení zdravotní péče Krajské zdra-
votní, a. s. „V kategorii intenzivních 
lůžek se jednalo o podporu v hodno-
tě 3,1 milionu Kč, ve skupině stan-
dardních lůžek o necelých 3,5 milionu 
Kč a lůžka následné péče včetně při-
pojených oddělení následné péče Ry-
jice a Zahražany, která byla připoje-

na pod Krajskou zdravotní, podpořil 
program částkou 427 tisíc Kč,“ uvedl 
MUDr. Jiří Mrázek.
Nová lůžka tak doplní v loňském ro-
ce pořízených 110 lůžek pro celou 
Krajskou zdravotní, a. s. z dotačního 
titulu Ústeckého kraje z roku 2014 
za 3 635 000 Kč. Jedním ze zdravot-
ních zařízení, kde lůžka za získanou 
dotaci zlepšila komfort pacientům je 
Gynekologicko – porodnická klinika 
Krajské zdravotní, a. s. – Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Díky daru od Krajského úřadu Ústec-
kého kraje se nám povedlo zpříjemnit 
pobyt maminkám po porodu na oddě-
lení šestinedělí. Pacientky si nová polo-
hovací lůžka chválí a na oddělení se cí-
tí jako doma,“ řekla vrchní sestra Iva 
Černá.

„Pořízená nová pacientská lůžka vý-
znamně přispívají ke zvýšení komfor-
tu hospitalizovaných pacientů v na-
šich nemocnicích, ocení je hlavně se-
nioři, imobilní pacienti a v neposlední 
řadě ošetřovatelský personál,“ dodal 
MUDr. Jiří Mrázek. 

Nová lůžka pořízená z dotačního 
titulu „Podpora zvýšení komfor-
tu pacientů při poskytování lůžko-
vé péče na území Ústeckého kraje 
– 2015“ budou dodána na jednotli-
vá oddělení od ledna do března ro-
ku 2016.

Nová lůžka nabízí hospitalizovaným pacientům lepší komfort

Počet lůžek dle nemocnic

Stávající lůžka Nová lůžka 
2015/ 2016 Celkem

Děčín 279 ks 12 ks/ 17 ks 308 ks
Ústí n. Labem 1116 ks 44 ks/ 61 ks 1221 ks
Teplice 435 ks 17 ks/ 27 ks 479 ks
Most 647 ks 23 ks/ 36 ks 706 ks
Chomutov 339 ks 14 ks/ 24 ks 377 ks
KZ CELKEM 2 816 ks 110 ks/ 165 ks 3091 ks

O něco vyšší komfort budou mít v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. hos-
pitalizovaní pacienti. Společnost v rámci dotačního titulu Ústeckého kra-
je „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na 
území Ústeckého kraje – 2015“, získala 28 lůžek intenzivní péče, 124 lůžek 
akutní lůžkové péče standardní a 9 lůžek následné lůžkové péče pro všech 
pět nemocnic společnosti v celkové předpokládané hodnotě 7 027 000 Kč.

Nová polohovací postel pro maminky po porodu zakoupená z dotační podpory Ústeckého kraje. Na snímku stanič-
ní sestra Iveta Šebková.

JARO, LÉTO, PODZIM, xDRIVE.
BMW ŘADY 4 GRAN COUPÉ S INTELIGENTNÍM
POHONEM VŠECH KOL BMW xDRIVE.

Radost z jízdy

BMW řady 4
Gran Coupé

www.autogral.cz

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW řady 4 Gran Coupé: 4,1–8,3 l/100 km, 109–194 g/km.

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

Most
Chomutov
KZKZ CELCE KEM

BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.
BMWEFFICIENTDYNAMICS.
NIŽŠÍ SPOTŘEBA. VÍCE RADOSTI Z JÍZDY.
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Všechny olympijské disci-
plíny nejprve vtipně před-
stavil Petr Stolař a jeho Di-
vadlo v pytli. Potom už na 
ploše defi lovaly jednotlivé 
výpravy ze všech 14 krajů 
včetně Prahy. Více než tisí-
covka účastníků se před-
stavila v deseti sportech ve 
třiceti disciplínách. Mladí 
účastníci nebyli ochuzeni 
o zapálení olympijského ohně, slav-
nostní ceremoniály, soužití v olym-
pijské vesnici nebo složení olympij-
ské přísahy. Přes 28 000 diváků, fa-
noušků a návštěvníků sledovalo po 
čtyři dny Hry VII. Zimní olympiády 
dětí a mládeže ČR 2016 na Chomu-
tovsku, Mostecku a v Krušných ho-
rách. Ústecký hejtman Oldřich Bube-

níček po slavnostním ukon-
čení této sportovní události 
předal olympijskou vlajku 
náměstkovi hejtmana Jiho-
moravského kraje Stanisla-
vu Juránkovi.
Vlajkonoši výprav byli vy-
nikající sportovci, za všech-
ny jmenujme legendárního 
hokejového brankáře Do-
minika Haška, který přivedl 

sportovce z Pardubického kraje či ski-
krosaře Tomáše Krause v čele domácí-
ho ústeckého regionu.  Sportovce po-
zdravili a popřáli jim hodně úspěchů 
ministryně školství, mládeže a tělo-
výchovy Kateřina Valachová společ-
ně s předsedou ČOV Jiřím Kejvalem 
a hejtmanem Ústeckého kraje Oldři-
chem Bubeníčkem. Olympijský oheň, 

Olympiáda dětí a mládeže v Ústeckém kraji nadchla sportovce i diváky

Více než roční přípravy se vyplatily. Ústecký kraj se svého úkolu zhostil na výbornou. Vydavatelská skupina METROPOL byla 
hrdým mediálním partnerem této prestižní akce. ODM je projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vy-
bírá jako pořadatele jednotlivé kraje. Olympiády se odehrávají v dvouletých cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba.

Chomutov | První zlato pro Ústecký 
kraj získala olympijská reprezentač-
ní výprava v disco dance zásluhou 
domácích chomutovských tanečnic 
s tím, že navíc si sportovkyně při-
psaly stříbro a bronz. Pořadatelský 
kraj tak potvrdil v chomutovském di-
vadle nemalé ambice v tomto spor-
tu. Eva Vlková nepůsobí na olympiá-
dě pouze jako zástupce domovského 
klubu, ale také jako hlavní organizá-
tor celé Disco dance sekce. „Bylo to 
výborné, vše probíhalo, jak mělo. Skvě-
lá atmosféra, divácká kulisa, nasazení 
účastníků, prostě krásné dva dny. Za 
náš sport bych ráda řekla, že jsme po-
ctěni a děkujeme, že jsme i my moh-
li být olympijskými účastníky a zažít 
úžasné pocity pod pěti barevnými kru-

hy,“ dodala pro web ODM 2016 Eva 
Vlková.
V disciplíně šachy, jejíž účastníci se 
rovněž sešli v chomutovském měst-
ském divadle, se stříbrem zaskvěl 

v kategorii mladších žáků zástup-
ce domácího Ústeckého kraje Luboš 
Adam Polanský. Výprava Ústeckého 
kraje pak v soutěži družstev obsadi-
la hezké šesté místo.

Litvínov | Smolným závěrem předpo-
sledního zápasu ve skupině A v Litví-
nově přišli hokejisté Ústeckého kra-
je o šanci zahrát si o medaili ve velmi 
vyrovnaném a atraktivním turnaji.
Většině utkání v Litvínově i Chomu-
tově přihlížely stovky diváků. Ti oce-
ňovali nasazení i vyzrálost mladých 
hokejistů. Vítězi se stali po dramatic-
kém obratu těsně před koncem hra-
cí doby hokejisté z Prahy, kteří ve fi -
nále těsně porazili výběr Královéhra-
deckého kraje. Ústecký tým nakonec 
obsadil po remíze v normální hrací 
době a následných prohraných samo-
statných nájezdech šesté místo.

hy “ d d l b

Most | Na zimním stadionu v Mos-
tě se v prvních dvou dnech zimní 
olympiády představili krasobrusla-
ři v krátkém programu a volné jíz-
dě. V rychlobruslení účastníci před-
vedli své přednosti v závodech na 
111, 333 a 500 metrů a ve štafetě. 
Domácí diváky zde vítězstvím potě-

šila Daniela Pejšová v rychlobrusle-
ní v super sprintu a bronzem v zá-
vodě na 333 metrů. Další umístě-
ní na stupních vítězů přidali třetím 
místem na rychlých nožích Marek 
Slavík a Jiřina Anna Pavlasová, na-
víc ve štafetě se prosadily dívky Ús-
teckého kraje druhým místem.

Cínovec | Jindy poklidná obec Cí-
novec v Krušných horách se dí-
ky mladým sportovcům proměni-
la v olympijské městečko. V rám-
ci Zimní olympiády dětí a mlá-
deže zde závodili na běžci na 
lyžích a síly tu měřili také biatlo-
nisté. Závodníky na startu neod-
radila ani mlha či mrazivé poča-
sí. Povzbuzováni trenéry a přihlí-
žejícími diváky se všichni snažili 
o co nejlepší výsledek. Pochvalu 
a uznání zaslouží nejen vítězové, 
ale všichni, kteří doběhli do cíle 
a mohli si oddechnout. Pořadate-
lé pro ně připravili nejen skvělou 
trať, ale i zázemí.

í-
-
-
-
-

Klínovec | Přes původní nepřízni-
vé podmínky se organizátorům po-
dařilo na Klínovci připravit vynikají-
cí tratě pro alpské disciplíny. Starto-
vací listinu pro slopestyle ve snow-
boardingu tvořilo 51 účastníků ve 
všech čtyřech kategoriích, ve sla-
lomu se na start postavilo 112 dě-
tí. Aktuální sněžení počátkem týd-

ne ještě pomohlo k vylepšení tratí 
a vynikajícím závodním výsledkům 
účastníků olympiády.
Slalomu vévodil Liberecký kraj, ve 
snowboardingu zabodoval pořádající 
kraj Ústecký, kterému patří dvě stříbr-
né a dvě bronzová. „S výsledkem jsem 
nadmíru spokojená,“ dodala krátce po 
vyhlášení pro web ODM 2016 býva-

lá reprezentantka ve snowboardingu 
a trenérka Petra Elsterová, která ved-
la na zimní olympiádě dětí a mládeže 
snowboardisty Ústeckého kraje. 
Závodníci v disciplínách skicross 
v akrobatickém lyžování a ve snow-
boardcrossu uzavřeli poslední spor-
tovní den zimních olympijských her 
ve Skiareálu Klínovec.

b diKlí

Pořadí krajů

 Kraj Počet 
bodů 

Započítáno /
celkově závodů

1. Moravskoslezský kraj 213 74 / 74

2. Praha, hlavní město 205 72 / 72

3. Královéhradecký kraj 168 72 / 72

4. Jihomoravský kraj 165 73 / 73

5. Jihočeský kraj 158 74 / 74

6. Liberecký kraj 157 69 / 69

7. Zlínský kraj 154 71 / 71

8. Pardubický kraj 146 71 / 71

9. Plzeňský kraj 141 71 / 71

10. Vysočina 140 71 / 71

11. Ústecký kraj 134 74 / 74

12. Středočeský kraj 133 72 / 72

13. Olomoucký kraj 105 72 / 72

14. Karlovarský kraj 89 71 / 71

Velký svátek sportu, kterým je bezesporu celostátní Zimní olympiáda dě-
tí a mládeže, byl v neděli 17. zahájen a ve čtvrtek 21. ledna ukončen slav-
nostními ceremoniály v chomutovské SD Aréně. 

který hořel až do závěrečného cere-
moniálu ve čtvrtek večer, zapálil To-
máš Kraus, báječnou atmosféru navo-
dil vynikající moderátor Radek Šilhan. 

V SD Aréně byl vyhlášen i celkový ví-
těz olympiády, kterým se podle po-
čtu bodů stal Moravskoslezský kraj. 
Ústecký kraj jako pořadatel bodoval 

patnácti medailemi jedenáctým mís-
tem, když jeho sportovci získali dvě 
zlaté, pět stříbrných a osm bronzo-
vých medailí.

Klínovec patřil alpským disciplínám Rychlobruslení přineslo zlatou radost

Hokejisté mohli hrát o medaile

Výprava disco dance potvrdila kvalitu

Bílou stopu na Cínovci 
brázdili běžci i biatlonisté

Stránku připravil Metropol
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S papírovou jízdenkou DÚK se tak 
podstatně zlepšuje výhodnost ces-
tování veřejnou dopravou v rám-
ci Ústeckého kraje. Cestujícím se 
otevírá možnost přestupování me-
zi vlaky, autobusy a integrovanými 
MHD, možnost kombinování růz-
ných dopravních prostředků na za-
placené trase, ale i možnost zlevně-
ní ceny celé cesty. 
Radní pro dopravu Ústeckého kra-
je Jaroslav Komínek vidí nové mož-
nosti cestujících ve volbě jízdenek: 
„Ve vlaku mají cestující od 1. ledna na 
výběr mezi integrovaným tarifem DÚK 
a tarifem ČD, podobně jako je tomu 
v některých jiných krajích. Cena jízde-

nek dle tarifu DÚK a tarifu ČD je indi-
viduálně odlišná a je na zvážení cestu-
jícího, zda se mu vyplatí koupit inte-
grovanou jízdenku, s níž může násled-
ně pokračovat zeleným autobusem či 
městskou hromadnou dopravou, nebo 
naopak jízdenku Českých drah, na niž 
může uplatnit například IN kartu či ji-
nou zákaznickou slevu ČD.“
Papírové jízdenky dle tarifu DÚK pla-
tí po povolených trasách a po dobu 
své časové platnosti vždy pro libo-
volnou kombinaci jízdy ve všech ze-
lených autobusech DÚK, vlacích ČD, 
MHD Teplice a MHD Ústí nad Labem. 
Neplatí jen v mezinárodních spojích 
EuroCity, InterCity a EuroNight mezi 

Prahou a Drážďany. K přestupování se 
dá od nového roku plně využívat jak 
jednorázová papírová jízdenka DÚK, 
tak týdenní nebo měsíční papírový 
časový kupón DÚK. Výhodnou vari-
antou pro více cest různými doprav-
ními prostředky během dne je kraj-
ská celosíťová jednodenní jízdenka 
DÚK pro dospělé za 130 Kč, studenty 
do 26 let za 97 Kč, děti za 65 Kč a ZTP 
za 32 Kč. Ta platí ode dne zakoupení 
až do 4:00 hod. druhého dne. 
Kdo bude cestovat vlakem a chtít 
dále využít jízdenku k přestupu do 

zelených autobusů DÚK či do MHD 
v Teplicích nebo v Ústí nad Labem, 
musí žádat u průvodčího nebo v po-
kladně ČD jízdenku dle tarifu DÚK, 
která tyto přestupy umožňuje. Jíz-
denky dle tarifu ČD bez slevy nebo 
se slevami IN 25, IN 50 atd. nadále 
platí jen ve vlacích. Elektronická či-
pová karta DÚK kromě zelených au-
tobusů platí zatím jen v MHD Tepli-
ce - ve vlacích a v MHD Ústí nad La-
bem se neuznává.
Obyvatelům, dojíždějícím za pra-
cí a návštěvníkům Ústí nad Labem 

přinesl nový rok ještě další doprav-
ní výhodu. Platnost tarifu a jízde-
nek DÚK se tu kromě vlaků rozšířila 
i o ústeckou MHD. Kromě možnos-
ti využívat papírové jízdenky DÚK 
v ústecké MHD mohou naopak ma-
jitelé papírových jízdních dokladů 
Dopravního podniku města Ústí nad 
Labem na území města využívat se 
svým dokladem i zelené autobusy 
DÚK a vlaky ČD. 
Integrované jízdenky DÚK lze za-
koupit v zelených autobusech DÚK, 
v informačních kancelářích DÚK, na 
pokladnách Českých drah, ve vla-
cích Českých drah (zde s manipulač-
ní přirážkou 40 Kč) a v MHD Teplice. 
Cenu konkrétní jízdenky DÚK lze do-
počítat v tarifním kalkulátoru DÚK 
na www.dopravauk.cz. 
Připravil: Ing. Miroslav Müller, Odbor 

dopravy a silničního hospodářství

Od nového roku se rozšířila platnost jízdenek Dopravy Ústeckého kraje
Rozšíření platnosti tarifu a papírových jízdenek Dopravy Ústeckého kra-
je (DÚK) kromě meziměstských zelených autobusů také na všechny rych-
líky, spěšné a osobní vlaky Českých drah – to je nejzásadnější novoroční 
novinka ve veřejné dopravě Ústeckého kraje.

V sobotu 2. ledna se u pomní-
ku obětí katastrofy na dole 
Nelson III u Oseku na Teplicku 
sešli účastníci pietního aktu 
od nás i ze sousedního Saska.

 
Byl mezi nimi také hejtman Ús-
teckého kraje Oldřich Bubeníček, 
jenž do Oseka, k pomníku socha-
ře Karla Pokorného, přijíždí pra-
videlně uctít památku 144 mrt-
vých. Kytici zde položila i řada 
významných osobností - bývalý 
i současný primátor města Most, 
starosta Oseka, generální ředi-
tel Severočeských dolů Ivo Pěgří-
mek či spřátelené hornické spolky 
ze sousedního Saska. Od neštěstí 
3. ledna 1934 tak uplynulo letos 
již 82 let.
Výbuch na povrchu, zřícení důl-
ních budov a následný požár 
v hlubinném dolu Nelson III na-
stal ve středu 3. 1. 1934 před pá-

tou hodinou odpolední a při kata-
strofě zemřelo 140 horníků v pod-
zemních šachtách, dva muži z po-

vrchových objektů a také dva 
záchranáři. Během pietního ak-
tu, kterého se zúčastnili i příbuz-

ní pozůstalých, zaznělo i několik 
hornických skladeb z repertoáru 
kapely Mostečanka.

Pietního aktu se zúčastnili i zástupci bratrských spolků horníků ze sousedního Saska.

Poblahopřát prvnímu miminku 
narozenému v Ústeckém kraji 
v roce 2016 přišli v neděli 3. led-
na v dopoledních hodinách do 
děčínské porodnice člen rady Ús-
teckého kraje František Pelant 
a primátorka Statutárního měs-
ta Děčín Marie Blažková. 

Malý Rudolf se narodil 1. ledna 
v 1:14 hodin, vážil 2860 gramů 
a měřil 50 centimetrů.
Rada Ústeckého kraje schválila na 
svém jednání finanční dar ve vý-
ši 15 tisíc korun pro rodinu mi-
minka. Maminka dostala květiny 
a věcné dary v hodnotě dvou ti-
síc korun.

S maminkou Evou Hoření a malý Rudolfem na fotografi i krajský radní František 
Pelant a děčínská primátorka Marie Blažková. Foto: Krajská zdravotní, a.s.

Startují 
dvě tradiční 

regionální soutěže
Již posedmé v Ústeckém kraji za-
čne soutěž o značku Regionál-
ní potravina a podeváté soutěž 
O nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemys-
la Oráče, která probíhá pod zášti-
tou hejtmana Ústeckého kraje Ol-
dřicha Bubeníčka.

„Cílem soutěží je podpořit domá-
cí producenty lokálních potravin 
a motivovat zákazníky k jejich vy-
hledávání na pultech v obchodech, 
na farmářských trzích či přímo 
u výrobců,“ řekla Ludmila Hola-
dová, ředitelka Okresní agrární 
komory Most.
Do soutěže se podle ní mohou 
přihlásit všichni potravináři, 
zpracovatelé a zemědělci z celé-
ho Ústeckého kraje se svými ze-
mědělskými nebo potravinářský-
mi výrobky, které musí být zcela 
vyrobeny v Ústeckém kraji.
Soutěží se v 9 a 14 kategoriích 
potravinářských výrobků. „Po-
čet výrobků přihlášených do sou-
těže od jednoho výrobce je neome-
zený,“ říká dále Holadová s tím, 
že přihlášky do soutěží se zača-
ly přijímat již v pondělí 11. ledna. 
Uzávěrka přihlášek je 29. února. 
Slavnostní vyhodnocení potravi-
nářů a zemědělců pak proběhne 
tradičně na Zahradě Čech v Lito-
měřicích 9. září.
Vyhlašovateli soutěže jsou Ústec-
ký kraj, Okresní agrární komo-
ra Most, Krajská agrární komo-
ra Ústeckého kraje, Krajské in-
formační středisko pro rozvoj ze-
mědělství a venkova Ústeckého 
kraje a SZIF Ústí nad Labem.

Přihlášky do soutěží přijímá:

Okresní agrární komora Most, 
Dělnická 33, 434 01 Most 

buď osobně, nebo e-mailem 
na adresu: oakmo@oakmo.cz. 

Bližší údaje k oběma 
soutěžím jsou uvedeny 

na internetových stránkách 
http://www.kisuk.cz.

Hejtman uctil památku obětí důlní katastrofy v Oseku

Mimořádnost celé akci dodává fakt, že se jedná o pří-
mý spoj z Ústí nad Labem, vedený na vrcholky Krušných 
hor přes Teplice. 
Podobný byste v jízdním řádu hledali marně. Doprava 
Ústeckého kraje (DÚK) zajistila ve spolupráci s Českými 
drahami v období jarních prázdnin celkem 4 jízdy této 
soupravy – RegioShark vyrazí z krajského města 1., 2., 
15. a 16. února 2016, vždy ve stejných časech.
„Na Moldavě cestující čeká horký čaj a mimořádná mož-
nost nahlédnout do vestibulu nádraží. K jízdám Regio-
Sharka bude celodenně mimořádně otevřena také ná-
dražní restaurace,“ uvedl radní pro dopravu Jaroslav 
Komínek.
Souprava o dvou vagonech s 220 místy pro sezení vyje-
de z ústeckého hlavního vlakového nádraží v 8:24, v Tep-
licích bude v 8:43 a na Moldavě v 10:05, zastavuje ces-

tou. Zpět „Žralok“ odjíždí z Moldavy v 16:02. Cenu kon-
krétní jízdenky DÚK z místa vašeho nástupu lze dopočí-
tat v tarifním kalkulátoru DÚK na www.dopravauk.cz. 

Za prvním občánkem kraje zavítali 
krajský radní a děčínská primátorka

Na výlet s Dopravou Ústeckého kraje
Unikátní zážitek nabízí mimořádné únorové jízdy moderní soupravy RegioShark zvané taktéž Žralok horskou 
železniční tratí plnou tunelů a mostů na krušnohorskou Moldavu.

Představenstvo 
KZ rozhodlo 

o zvýšení mezd
Předsedové odborových organi-
zací působících v Krajské zdra-
votní, a. s. podepsali dodatek ko-
lektivní smlouvy schválený před-
stavenstvem Krajské zdravot-
ní, a. s. Nová podoba kolektivní 
smlouvy garantuje zaměstnan-
cům největšího zaměstnavatele 
v Ústeckém kraji pětiprocentní 
zvýšení mzdových tarifů a spo-
lečně s dalšími mzdovými opat-
řeními představuje plánované 
zvýšení osobních nákladů za-
městnanců pěti nemocnic Kraj-
ské zdravotní, a. s. v roce 2016 
o 9,4%.
Předpokládané zvýšení navazuje 
na významný růst osobních ná-
kladů v loňském roce, kdy bylo 
v prvních 11 měsících roku 2015 
oproti srovnatelnému období ro-
ku 2014 vynaloženo navíc téměř 
o 9 % mzdových nákladů.
Také v roce 2016 bude nad rámec 
uvedených mzdových výdajů vy-
placena odměna v rámci moti-
vačního systému z vylepšeného 
hospodářského výsledku. V roce 
2015 byl objem prostředků urče-
ných pro motivační systém sta-
noven na 40 milionů korun. Prů-
měrná mzda v Krajské zdravot-
ní, a. s. se zvýšila z 25 743 Kč na 
29 083 Kč, u lékařů činí průměrná 
mzda za rok 2015 73 404 Kč.
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Objem investic na rok 2016 vychá-
zí ze schváleného Podnikatelského 
záměru SVS na období 2016 - 2020, 
přičemž zohledňuje zákonnou po-
vinnost vlastníka k zajištění náleži-
té obnovy vodohospodářského ma-
jetku v souladu Plánem fi nancová-
ní obnovy vodovodů a kanalizací. 
Zároveň refl ektuje výsledky jedná-
ní vedení SVS s akcionáři, starosty 
458 měst a obcí Ústeckého a převáž-
né části Libereckého kraje, při hledá-
ní kompromisů na straně potřeb do 
obnovy majetku s důrazem na dodr-
žení sociální únosnosti ceny vody. 

Převážná část investic 
do obnovy majetku 

Generální ředitel SVS Ing. Bronislav 
Špičák, dodává: „Celkový objem pro-
středků určených na investice do vodo-
hospodářského majetku SVS, tzn. 1,27 
miliardy korun, bude v plném rozsahu 
kryt z vlastních zdrojů společnosti, zís-
kaných z vodného a stočného. Celko-
vá částka bude rozdělena v tomto po-
měru: téměř 80 % je určeno na obno-
vu vodohospodářského majetku spo-
lečnosti, a to v objemu 0,992 mld. Kč, 
a zbývajících 20 % půjde na strategic-
ké investice vyvolané legislativou, což 

představuje objem 278 mil. Kč. Na-
ší prioritou je urychlená obnova stá-
vajícího infrastrukturního majetku, 
avšak stále musíme dohánět hendikep 
ze startovní čáry a navíc narážíme na 
nedostatečný podíl z ceny vody na ob-
novu pro vlastníka majetku.“

Stále splácíme dluhy minulosti
Cílem SVS je pečovat o svěřený maje-
tek s péčí řádného hospodáře a zajis-
tit obyvatelům na severu Čech lepší 
životní komfort, tj. dodávku kvalit-
ní pitné vody a adekvátní odkanali-
zování a čištění odpadních vod. Ak-
tivity SVS jsou však stále ovlivněny 
podmínkami při vzniku společnosti, 
kdy od svých akcionářů – měst a ob-
cí – převzala rozsáhlý a dlouhodo-
bě podinvestovaný infrastrukturní 
majetek. Přes velmi masivní investi-
ce zejména v posledním desetiletí je 
dnes průměrně 60 % tohoto majet-
ku za svou životností: konkrétně až 
65 % vodovodních sítí, 58 % kanali-
zací, 44 % úpraven vody a 34 % čistí-
ren odpadních vod. Trvalým problé-
mem je i nedostatečný podíl z ceny 
vody pro vlastníka. Nejdříve si ce-
lých 25 % nejdříve odčerpá stát, a to 
formou DPH a řadou dalších poplat-

Rozdělení investičních prostředků po okresech 
LB kraj Počet staveb investice celkem příklad nejvýznamnějších staveb

CL: 21 staveb 123 mil. Kč

Dubnice p. R. – rek. přivaděče Útěchovice 
Pertoltice p. R. – rek. vodovodu  
Holany – rek. ČOV  
Sloup v Čechách. – rek. vodovodu

JN: 12 staveb  98,8 mil. Kč 
Držkov – odstranění kanalizačních výústí 
Jablonec n. N., Mšeno – rek. vodovodu v kolektoru  
Jablonec n. N., Pod Skalkou – rek. kanal. a vodovodu

LB: 12 staveb 74,4 mil. Kč
Chrastava, Liberecká – rek. vodovodu 
Liberec, M. Horákové – rek. kanal. a vodovodu
Liberec ČOV – posílení zdrojů vzduchu

UL kraj Počet staveb investice celkem příklad nejvýznamnějších staveb

CV:
 15 staveb  77,5 mil. Kč 

Chomutov, Čelakovského, Pol. vězňů, Dostojevského – 
rek. kan. a vodovodu,
Chomutov, Osvobození, Sokolská – rek. kanal. a vdv.
Jirkov, Nový Březenec – rek. vodovodu

DC: 18 staveb 168,6 mil. Kč 

Chřibská – rekonstrukce ÚV
Rumburk, Střední – rek. kan., vdv., a odstranění výústi  
Benešov n. Pl., Cihelní, Pod Táborským vrchem – 
rek. vodovodu a kanalizace

LN: 16 staveb 78,6 mil. Kč
Žatec, Svatopluka Čecha – rek. kanalizace a vodovodu
Podbořany, A. Dvořáka – rek. kanal. a vodovodu 
Výškov – rek. ČOV

LT:
 24 staveb 116,7 mil. Kč 

Třebenice – rekonstrukce ČOV
Píšťany – rek. ozonizace ÚV Velké Žernoseky
Roudnice n. L. Horymírova, Krokova, Sámova, 
Neklanova – rek. kanal. a vdv. 

MO: 16 staveb 72,9 mil. Kč 
Hora Sv. Kateřiny – rek. přív. řadu do vodojemu 
Most, Čepirohy Velebudice – rek. kan. výtlaku
Most, Pod Koňským vrchem – rek. vodovodu

TP: 25 staveb 152,1 mil. Kč 
Modlany – zkapacitnění ČOV
Modlany - Srbice – nový vodojem Srbice a zásob. řad  
Teplice, Dubská – rek. vodovodu 

UL: 15 staveb 106,3 mil. Kč

Tisá – intenzifi kace ČOV
Povrly  Roztoky – rek. vodovodu a odstranění výústi
Ústí n. L. – rek. vodojemu a čerpací st. Předlice Kubistov
Trmice Koštov – rek. vodojemu a přív. Řadu

K fi nančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky ve výši 85 mil. Kč, určené na drob-
né stavebně-strojní rekonstrukce mimo rámec jmenovitých staveb zařazených do investičního plánu (např. doplnění zabez-
pečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dílčích částí technologií typu čerpadla aj.), a další pro-
středky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu 2016.

Investiční plán SVS 2016 – souhrn podle skupin
Strategické investice IP – objem r. 2016 (tis. Kč)
Nevyhovující zdroje pitné vody 15 000
Úpravny vod 109 000
Dostavba kanalizací – odstranění výustí 70 000
Čistírny odpadních vod 84 000
Strategické investice celkem 278 000
Obnova majetku
Obnova majetku – pitná voda 393 000
Obnova majetku – odpadní voda 514 000
Ostatní a drobné rekonstrukce 85 000
Obnova majetku celkem 992 000
Investiční plán SVS celkem 1 270 000

Investice pro rok 2016 plánujeme ve výši 1,27 miliard korun

ků - za surovou povrchovou a pod-
zemní vodu, za vypouštění vyčiště-
ných vod z čistíren zpět do řek aj. 
Dalších 40 % jsou náklady na pro-
voz včetně oprav prováděných pro-
vozovatelem vodovodů a kanaliza-
cí. Na SVS jako vlastníka zůstane 
jen 35% podíl, který plně využívá 
na reinvestice do obnovy a přimě-
řeného rozvoje majetku. Tyto vlast-
ní fi nanční prostředky získané z ce-
ny vody ale nepokrývají skutečnou 
potřebu obnovy podle stavu infra-
struktury, takže majetek přes veš-
kerou snahu dál stárne. Snažíme se 
proto maximálně využívat nástro-
je k analýze, hodnocení a bodová-
ní stavu majetku tak, aby prostřed-

ky do obnovy směrovaly do majetku 
nejstaršího a v nejhorším stavu. 

Efektivita investic 
na prvním místě

Vždy se snažíme naše stavby zkoordi-
novat s vlastníky ostatních sítí vede-
ných v komunikacích, a samozřejmě 
i s vlastníkem komunikace. Výsled-
kem jsou časově koordinované akce, 
kdy na rekonstrukci kanalizace a vo-
dovodu (zpravidla uložené v největ-
ší hloubce) navazují rekonstrukce sí-
tí jiných vlastníků a závěrem proběh-
ne rekonstrukce povrchu komunika-
ce v režii jejího vlastníka či správce. 
Velmi důležitým aspektem koordina-
ce našich staveb je součinnost s naši-

mi akcionáři, tj. s městy a obcemi, kte-
ré v místě rekonstrukce našich sítí ná-
sledně provádějí své investiční akce, 
obnovy povrchů komunikací v celé ší-
ři či náročnější investice typu revitali-
zace území. Důsledkem těchto opatře-
ní je zkrácení doby, která obyvatelům 
přináší komplikace v dopravě, staveb-
ní hluk a prašnost. V neposlední řadě 
to pro zúčastněné investory znamená 
úsporu v důsledku rozdělení nákladů. 
Navíc díky zavedení fl exibilního systé-
mu výběrových řízení zhotovitele sta-
veb pomocí rámcových smluv se SVS 
daří dosáhnout snížení cen konkrét-
ních zakázek v rozmezí 20 až 30 % 
pod ceníkem ÚRS (Ústav racionaliza-
ce stavebnictví). 

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) schvá-
lilo, po projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti 
pro rok 2016 v celkové výši 1,27 miliardy korun.

Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů
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08 Vážení a milí čtenáři 
a příznivci Metropolu,

zdravíme všechny v novém roce 2016 
z vydavatelské skupiny Metropol 
a přejeme vám pevné zdraví, štěstí, 
pohodu, spokojenost, úspěchy v osob-
ním i profesním životě a co nejvíc dob-
rých zpráv.
Rádi budeme, stejně jako v předcho-
zích ročnících, jejich šiřiteli jak v tiš-
těné, tak i elektronické podobě, pro-
tože pozitivních událostí není ni-

kdy dost. Skupina Metropol vstou-
pila do devátého ročníku vydávání 
bezplatných, vysokonákladových no-
vin a kromě nich jsme rozšířili naše 
portfolio o další projekty.  Patří k nim 
především oblíbené čtenářské ankety 
Osobnost Ústeckého a Osobnost  Libe-
reckého kraje za rok 2015, které jsou 
právě v plném proudu. Ústecké osob-
nosti představíme veřejnosti  4. úno-
ra, o libereckých čtenáři právě hlasu-
jí a slavnostní  vyhodnocení se usku-
teční 17. března. Nominace jsou plné 

jmen a skutků skvělých lidí, kteří ži-
jí v obou regionech mezi námi a bez 
nároku na uznání a popularitu ze se-
be ve prospěch celku dávají to nejlep-
ší, co umí. 
Současně se chystáme hned v úno-
ru spustit velkou vědomostní soutěž 
Metropolu, v níž na autory správných 
odpovědí z každého kola čeká finanč-
ní odměna.  Po skončení všech dese-
ti kol, v závěru roku, získá vylosova-
ný výherce i hodnotnou věcnou cenu. 
V běhu je také projekt Nejlepší středo-

školský student, vrcholí přípravy sou-
těže o TOP modelku roku 2016 a ještě 
v prvním pololetí vyhlásíme 3. ročník 
celostátní soutěže krásy Miss Czech 
Press. Myslím, že se máme společně 
na co těšit. 
Pokojný čas v následujících týdnech 
vám za celý tým tvůrců tohoto vydá-
ní přeje
 
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz


