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 Po vítězství v soutěži Česká Miss se 
vám určitě změnil či změní život. Ja-
kým směrem?
Život se mi určitě změnil o 100 %. 
Mám podstatně více pracovních nabí-
dek, skoro každý den dělám rozhovory, 
fotím, jezdím pracovně po celé České 
republice... Dostala jsem možnost, kte-
rou má málo modelek, a proto si této 
možnosti velice vážím. Vždycky to byl 
můj sen, který si teď plním. A každý by 
si měl jít za svými sny. 

 Kdo vás ve vaší dosavadní kariéře 
nejvíce ovlivnil či inspiroval?   

Už jako dítě jsem sledovala Českou 
Miss. A říkala jsem si, že až jednou bu-
du velká, tak bych se chtěla zúčast-
nit. Ale myslím si, že to byl sen každé 
holky. A když jsem dovršila 18 let, tak 
jsem si netroufl a se tam přihlásit, ale 
o rok později jsem pochopila, že je ten 
správný čas to jít zkusit. 

 Jste velmi časově vytížená mladá 
žena. Pomáhají vám ve vaší profesi 
i sociální sítě?
V dnešní době je to trend, který mě ba-
ví. A ráda se podělím o to, co zažívám 
i s ostatními.

 V modelingu se pohybujete delší 
dobu. Jakou máte vysněnou metu? 
Ano, modelingu se věnuji už od 13 let. 
Vždycky jsem měla sen se podívat do 
Ameriky s modelingem… Tak uvidíme, 
jaké štěstí v tom budu mít. Už se mi je-
den sen splnil, a nyní je přede mnou 
další meta, Miss Universe.   

 Jste ústecká rodačka, jaký máte 
vztah k regionu? 
V Ústí nad Labem jsem se narodila, a vyrůs-
tala. Ráda se tam vracím za rodinou a přá-
teli. Ústecký region je protkaný spoustou 
přírodních krás, které stojí za vidění.  (top)
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Ústí nad Labem | Vláda schvá-
lila celkem 19 nových nemovi-
tých národních kulturních pa-
mátek. Je mezi nimi také pout-
ní areál v Bohosudově. Ba-
zilika Panny Marie Bolestné 
v Bohosudově je tak patnác-
tou národní kulturní památkou 
v Ústeckém kraji.

Kulturní památky, které tvoří nejvý-
znamnější a nejhodnotnější součást 
kulturního bohatství národa, prohla-
šuje vláda ČR nařízením za národní 
kulturní památky (NKP) a stanoví pod-
mínky jejich ochrany. Téma letošního 
seznamu národních kulturních pamá-
tek zahrnuje významná poutní místa, 
která představují architektonické do-
minanty různých typů staveb v kraji-
ně včetně dochovaného duchovního 
významu.
Poutní areál s kostelem Panny Marie 
Bolestné v Bohosudově stojí na mís-
tě takzvaného mariánského zázra-
ku, který se udál v 15. století. Toto 
významné poutní místo severních 
Čech má již předbělohorskou pout-

ní tradici, barokní úpravy započaly 
v 70. letech 17. století. Dnešní po-
dobu areál získal při přestavbě v 1. 
polovině 18. století, vedené Oktavi-
ánem Broggiem. Okolo se nachází 

oválný ambit s kaplemi. Pohledově 
dominantní poloha na úpatí Kruš-
ných hor je sice narušena novodo-
bou zástavbou, význam areálu je 
přesto zachován.

Ústecký kraj má další národní kulturní památku

Ústí nad Labem | Do 15. září může veřejnost hlasovat v anketě České a slo-
venské stavby století, která probíhá v rámci oslav 100. výročí vzniku Českoslo-
venska. Mezi stovkou nominovaných má Ústecký kraj hned čtyři želízka v ohni. 
Jsou jimi Masarykovo zdymadlo v Ústí nad Labem, vodní nádrž Fláje, Kolektiv-
ní dům v Litvínově a přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
Do projektu byla zařazena stavební a architektonická díla s ohledem na jejich 
význam a přínos od roku 1918 do současnosti. V Československu, poté i v Čes-
ké a Slovenské republice bylo postaveno mnoho významných a pro další vývoj 
společnosti důležitých staveb, ze kterých bylo odbornou komisí, složenou ze 
zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých s roz-
vojem stavebnictví, vybráno celkem 100 českých a slovenských staveb. Za čes-
kou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34 staveb.
Hlasování potrvá do 15. září na www.stavbystoleti.cz Každý hlasující má k dispo-
zici maximálně 10 hlasů, z nichž každá stavba může dostat 1 až 10 hlasů. 

Hlasujte: České a slovenské stavby století

Korunka pro nejkrásnější dívku České republiky putovala v letošním 
roce do Ústí nad Labem. Vítězkou České Miss se na slavnostním 
galavečeru v Ostravě stala 20letá Lea Šteflíčková.
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„V souladu s harmonogramem a pravi-
dly koncesního řízení proběhly dvě pro-
hlídky nemocnice a také první série sa-
mostatných jednání s každým z účastní-
ků. Obsahem jednotlivých dialogů byla 
diskuse nad tematickými okruhy urče-
nými v zadávací dokumentaci jednací 
fáze,“ upřesnil Radek Lončák, předse-
da představenstva Nemocnice Litomě-

řice, a.s. a doplnil, že v rámci dialogů 
se také jednotliví účastníci představili, 
popsali dosavadní zkušenosti v oblas-
ti provozování nemocnic a prezento-
vali své vize pro další provoz a rozvoj 
Nemocnice Litoměřice. Závěr každého 
jednání byl poté věnován diskuzi a při-
pomínkám k návrhu pachtovní smlou-
vy, která je zásadním dokumentem ce-

lého koncesního řízení. „Z každého jed-
nání byly pořizovány protokoly, které 
jsou dostupné všem účastníkům společ-
ně tak, aby byl zachován princip trans-
parentnosti a rovného přístupu ke všem 
účastníkům,“ zdůraznil Lončák.
Při jednotlivých jednáních vzešly od 
účastníků také požadavky na předlo-
žení dalších podkladů ze strany ne-
mocnice, které dle jejich vyjádření po-
třebují k podání nabídky ve třetí fázi 
koncesního řízení. K tomuto účelu byl 
zřízen datový sklad koncesního řízení 
se specifi ckým přístupem pro každé-
ho z jednotlivých účastníků, kam, opět 

v souladu s principem transparentnos-
ti a rovného přístupu, jsou a budou 
ukládány všechny informace o nemoc-
nici poskytované účastníkům. 
Jednání jsou od počátku velmi náročná, 
avšak jsou vedena v souladu s nastave-
nými prioritami města, což je dosažení 
v koncesním řízení takové částky urče-
né na investice do majetku vč. nemovité-
ho, aby město nemuselo výrazně zapojo-
vat prostředky z vlastního rozpočtu, ne-
boť není schopno dlouhodobě podporo-
vat nemocnici provozním a investičním 
příspěvkem v řádu desítek miliónů ko-
run ročně. „Ve vypsaném výběrovém říze-

ní je sice uvedena minimální výše očekáva-
né investice od pachtýře a minimální výše 
pachtovného za rok, ale zde se jedná pou-
ze o kritéria pro kvalifi kaci do koncesního 
řízení. O výši investic a pachtovného je jed-
náno v soutěžním dialogu s jednotlivými 
kvalifi kovanými účastníky a předpokládá 
se významný nárůst těchto hodnot, jakož-
to stěžejního objektivně měřitelného kri-
téria soutěže mezi účastníky,“ ujistil Ra-
dek Lončák s upřesněním, že další zá-
sadní prioritou města je zachování roz-
sahu poskytovaných zdravotních služeb 
s předpokladem jejich dalšího zkvalitňo-
vání a rozvoje.  (nk)

Koncesní řízení je v plném proudu, jeho třetí fáze se blíží
Ve své druhé fázi se nyní nachází koncesní řízení na nového provo-
zovatele litoměřické nemocnice. Jde o fázi jednací, ve které probí-
hají jednání s kvalifi kovanými účastníky. Do této fáze se kvalifi ko-
valy společnosti Privamed, Penta Hospitals (Litoměřická zdravot-
ní) a Krajská zdravotní.

Tomáš Hrubý se narodil v Tep-
licích v roce 1971 a chodil zde 
na základní i střední školu. 
V současné době pracuje jako 
lékař na pozici ředitele zdra-
votní péče a primáře aneste-
ziologicko-resuscitačního od-
dělení v teplické nemocni-
ci. Je také kandidátem do za-
stupitelstva města Teplice na 
kandidátní listině Pro zdra-
ví a sport Teplice. My jsme se 
jej zeptali na pár otázek týkají-
cích se nejen zdraví.

 Proč jste se rozhodl kandidovat?
Jsem patriot. Narodil jsem se tady. Stu-
doval jsem zde a také tu mám rodinu 
a práci. Jsem Tepličák tělem i duší a už 
mě nebavilo dívat se, jak se město vy-
víjí, a tak jsem se přidal k tomuto hnu-
tí, této partě lidí, abychom společně 
mohli něco udělat pro své město.

 Na co jste hrdý?
Na svoji rodinu. Také na svoji práci, 
vnímám to jako poslání. A chtěl bych 
být hrdý i na své město a proto kan-
diduji.

 Co od vás mohou občané očeká-
vat?
Že budeme říkat pravdu.

 Co chcete ve městě změnit?
Chtěl bych změnit celkový pohled na 
město. Na základě analýz spokojenos-
ti života ve městech vycházejí Teplice 
spolu s ostatními severočeskými městy 
na chvostu žebříčku z hlediska kvality 

žití. Takže to je priorita. Chci do města 
přivést vzdělané a pracovité lidi a při-
pravit jim adekvátní podmínky. Záro-

veň se musíme snažit, aby tito lidé ve 
městě zůstávali a neodcházeli jinam. 
Jelikož pracuji ve zdravotnictví a ten-

to obor má úzkou návaznost k dalším 
sociálním službám, tak vidím jako je-
den z velkých problémů to, že zde ne-
ní žádný domov důchodců. Kapaci-
ty těchto domů v okolí jsou naprosto 
nedostačující, což souvisí s globálním 
problémem, a tím je stárnutí populace. 
Musíme na to myslet a být připraveni. 
Chceme tedy v Teplicích vybudovat do-
mov důchodců a navázat tak i na úz-
kou spolupráci se zdejší nemocnicí.

 Čím jsou pro vás Teplice?
Mým městem, domovem. Je to pro mě 
srdeční záležitost. Jelikož v životě rád 
vyhrávám, tak hrozně nerad o Tepli-
cích slyším špatné věci.

 Proč bychom vás měli volit?
Nikdy jsem v politice nepracoval, ni-
kdy jsem v politice ani být nechtěl. 
Nicméně stárnu. Možná získávám 
nějaký rozhled a zkušenosti, a chtěl 
bych to prostě změnit. Aby tohle 
město šlo kupředu a bylo hezkým 
městem.

 Jak se stavíte k otázce kriminality, 
feťáků a dealerů?
Dlouhá léta se tady tradovalo, že zá-
kladním faktorem je prevence. Jak se 
ale ukázalo, tak to moc nefunguje. 
Vidíme, že se ten problém zhoršuje. 
Prevence samozřejmě musí být, nic-
méně velmi důležitá je represe a to 
za pomoci veškerých zákonných pro-
středků. To si myslím, že je jediná 
cesta. Jak prevence, tak represe. Ani 
jedno bez druhého nemůže dost dob-
ře fungovat.

MUDr. Tomáš Hrubý: 
Teplice se musí změnit

Nové trolejbusy 
mohou jezdit 
i bez „drátů“

Teplice | Na Zámeckém ná-
městí v Teplicích stálo v úte-
rý 10. července dopoledne 
pět zbrusu nových trolejbusů, 
z nichž každý pojme 80 ces-
tujících, ačkoli tu není žád-
né trakční vedení. Přijely sem 
po vlastní ose díky přídavné 
trakční baterii. 

Jedná se o parciální vozidla, která se 
mohou pohybovat po klasické trolejo-
vé trati, ale i mimo ni, a to až do vzdá-
lenosti 10 km. Od září letošního roku 
nahradí autobusy na vybraných lin-
kách MHD především v okrajových 
částech města. Magistrát plánuje ná-
kup dalších těchto i klasických tro-
lejbusů, a tak bude zase o něco čist-
ší vzduch. Touto myšlenkou se vede-
ní města zabývá již delší dobu a pat-
ří v tomto směru k průkopníkům v ČR. 
Nové vozy pokřtil primátor Teplic Ja-
roslav Kubera, technický výklad po-
dal jeho 1. náměstek Hynek Hanza 
a účast na malé slavnosti si nenecha-
la ujít ani náměstkyně Radka Růžičko-
vá. Celková částka na pořízení všech 
pěti vozidel přesáhla 76 mil. Kč včetně 
DPH z rozpočtu města. Společně s tro-
lejbusy na slavnostním předání se ve-
řejnosti představila i renovovaná pra-
covní plošina pro práci na trolejovém 
vedení.  Text a foto: Metropol
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Rodinné stříbro Ústeckého kraje
Už od roku 2016 se mohou vý-
znamné akce a projekty v Ús-
teckém kraji pyšnit titulem 
Rodinné stříbro Ústeckého 
kraje. Jeho cílem je mimo jiné 
udržení kontinuity a zachová-
ní nejvýznamnějších akcí ce-
lokrajského i nadregionálního 
významu. Zcela právem mezi 
ně patří i mezinárodně uzná-
vaný Podzimní veletrh Zahra-
da Čech Litoměřice. Jaký vý-
znam mu připisuje hejtman 
Oldřich Bubeníček…

 Proč byl tento projekt zařazen me-
zi „vzácnost, kterou ochraňujeme“?
Výstavnictví jako obor obecně skomírá. 
Zahrada Čech má ale dlouholetou tra-
dici nejen v Ústeckém kraji, každoroč-
ně přiláká stovky vystavovatelů a dese-
titisíce tuzemských i zahraničních ná-
vštěvníků. Tím samozřejmě posiluje 
dobré jméno města i našeho regionu, 
v němž se daří ovocnářství, zelinářství, 
vinařství, chmelařství a dalším výpěst-
kům a produktům zemědělství. Také 
proto jsme sem přemístili vyhlášení vý-
sledků každoročních soutěží Regionál-
ní potravina Ústeckého kraje a Potra-
vinářský výrobek Ústeckého kraje. Ná-
vštěvníci tady mohou oceněné potravi-
ny ochutnat a blíže se s nimi seznámit. 
Tak propagujeme místní pěstitele a vý-
robce, kteří jsou opravdu dobří, přesto 
jejich produkty v regálech supermarke-
tů nenajdete. A to je škoda. 

 Vy sám jste ve volném čase vášnivý 
zahrádkář. Jezdíte do Litoměřic pra-
videlně? 

I když mi volného času příliš nezbývá, 
při práci na zahrádce se krásně odrea-
guji a zavařené výpěstky přijdou v zi-
mě také vhod. Proto nevynechám žád-
nou příležitost se výstavištěm po ofi -
ciálním zahájení Tržnice či Zahra-
dy Čech projít, zastavit se u prodejců 
a něčemu se přiučit. Ostatně k lito-
měřickému výstavišti mě vážou i dal-
ší osobní vzpomínky. Pocházím z Ústí 
nad Orlicí a tady jsem dva roky doslo-
va „vojákoval“ v bývalých kasárnách.  
Na to člověk nezapomíná. A ještě jed-

na věc mne těší. Na Zahradu Čech pra-
videlně v rámci bohatého doprovod-
ného programu jezdí se svými svěřen-
ci psí útulek z Řepnice. A vždycky se 
tady pro ně najdou noví páníčkové či 
paničky. Přestože to se zahradnictvím 
přímo nesouvisí, vždycky z toho mám 
velkou radost.

 Letošní rok je stým výročím vzni-
ku Československa. Kdy a kde oslavy 
vyvrcholí?
Celý rok 2018 věnuje Ústecký kraj 
připomínkám zajímavých okamži-

ků dějin, které se psaly právě v na-
šem regionu, tehdy zcela jiných, než 
jak je zaznamenali historici z Prahy. 
Nechte se proto vtáhnout do his-
torie, zkuste znovu zažít první re-
publiku a vrátit se v čase. Konala 
se a stále ještě běží celá řada zají-
mavých akcí, přednášek a výstav. 
Oslavy 100 let vzniku Českosloven-
ska vyvrcholí ve dnech 26. až 28. říj-
na právě na litoměřickém výstaviš-
ti, kam srdečně zvu veřejnost. Má-
me být na co pyšní. 

Slavnostního zahájení výstavy Zahrada Čech se pravidelně účastní dva přátelé – litoměřický biskup Jan Baxant a hejtman 
Oldřich Bubeníček. Foto: archiv KÚ ÚK

Na Zahradu Čech jezdí 
lidé už půl století

Tradice výstavnictví se na severu 
Čech datuje již od roku 1946. Kaž-
doročně se konaly výstavy ovoce 
a zeleniny v rámci okresních slav-
ností nebo vinobraní. Oblast Lito-
měřicka má velice příhodné klima-
tické i půdní podmínky pro rozvoj 
specializovaných odvětví země-
dělství, jako je právě ovocnářství a 
zelinářství. Bohaté zkušenosti ze-
mědělců a ovocnářů vybízely ke 
každoročnímu organizování ce-
lonárodních výstav. Základ výsta-
vám daly okresní slavnosti kona-
né na Střeleckém ostrově a exis-
tence Zemědělské technické školy 
(bývalá rolnicko-ovocnářsko-vinař-
ská škola) v Litoměřicích, jejíž are-
ál včetně jejich přilehlých prostor 
a bývalého fotbalového hřiště byl i 
pro konání výstav vybrán.
Pro výstavnictví v Litoměřicích byl 
zlomovým rok 1969, kdy město sla-
vilo 750 let svého založení. V rám-
ci oslav 750. výročí od založení měs-
ta Litoměřice byla v roce 1969 uspo-
řádána výstava celonárodního 
rozsahu, poprvé pod názvem ZA-
HRADA ČECH. Její úspěšnost ved-
la k rozhodnutí o každoročním ko-
nání. Schválen byl i plán rozšíření vý-
staviště a výstavby nových výstav-
ních pavilonů. Zahrada Čech se stala 
ofi ciálně celostátní výstavou ovo-
ce, zeleniny, vína, chmele a školkař-
ských výpěstků. Vystavovali zde i za-
hrádkáři a včelaři. Celostátně byly 
zastoupeny také podniky chemické-
ho průmyslu a výrobci specializova-
né mechanizace. 

www.zahradacech.cz

Otevírací doba:
od 900 do 1700 hodin

výstavišt  Litom ice
Vstupné/p edprodej:
B žné vstupné 150/100 K  
D chodci, d ti, studenti, ZTP a TP 100/80 K  
Rodinné vstupné 300/250 K  
Držitelé ZTP-P a d ti do 120 cm zdarma

Hlavní partner:

Generální partner:

Výhradní distributor 
zem d lské, zahradní, 
komunální a golfové 
techniky John Deere 
pro R.

Zahrada 2018 - inzerát 261x196 mm.indd   1 8. 8. 2018   14:41:36
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 Jaká je spolupráce provozovatele 
a města?
Město Litoměřice založilo před 6 lety 
společnou obchodní společnost se sou-
kromým subjektem. Oba tak využívají 
možností, které mají. Město například 
propaguje akce Zahrady Čech, pomá-
há při jednání se státní správou a v po-
sledních několika letech se díky městu 
Litoměřice daří skvěle spolupracovat 
s Ústeckým krajem. Takže jedna stát-
ní instituce – město, pomáhá při nava-
zování spolupráce s jinými státními or-
ganizacemi. Soukromý subjekt pak při-

dává znalosti trhu, obchodní kontakty 
a obchodní náboj. Zahrada Čech pravi-
delně vypomáhá při pořádání různých 
kulturních akcí ve městě.

 Jak hodnotíte současný manage-
ment výstaviště?
Někdo si občas myslí, že Zahrada Čech 
je stejně velkým zaměstnavatelem, ja-
ko je třeba nemocnice Litoměřice, ne-
bo jako městský úřad. Není tomu tak. 
Počet stálých zaměstnanců se pohy-
buje v jednotkách, v sezóně s brigád-
níky je to o něco více. Na výstaviště to 
však stačí. Má to své výhody. Všichni 

jsou jeden tým a  jedna rodina. Urči-
tě si nikdo nehraje na „management“. 
Své vedení společnost ale samozřejmě 
má. To čítá mimo dvou jednatelů ještě 
dvě šikovné ředitelky, které věnují Za-

hradě Čech celý svůj čas. Někdy i své 
volno. Stejně, jako všichni ostatní.

 Jaké investice areál po čtyřiceti le-
tech služby ještě potřeboval?
Čtyřicet let je přesně ta doba, na kte-
rou je nastavena doba životnosti sta-
veb. Je to zcela stejné, jako třeba s va-
ším domem, nebo bytem. Po 40 letech 
se tak postupně opravují pavilony, je-
jich střechy anebo zateplení. Další in-
vestice čeká výstaviště třeba do inže-
nýrských sítí, položení nového povr-
chu komunikací a podobně. 

 Co z nich chystáte pro nejbližší se-
zóny?   
Každý rok se nám díky investicím od 
majitele výstaviště města Litoměři-

ce daří opravovat výstavní haly, fon-
tány a vodní prvky, nebo měnit cha-
rakter některých otevřených prostran-
ství. Město Litoměřice má zpracovaný 
projekt na výstavbu nové výstavní ha-
ly, která svou velikostí nahradí hned 
dvě staré naráz, které čeká demoli-
ce. Hala bude využitelná i pro pořá-
dání sportovních akcí a utkání. Inte-
riér bude snadné přeměnit na několik 
krytých hřišť či kurtů. Přípravné prá-
ce byly již započaty a nyní má město 
zažádáno o dotaci na její výstavbu. Po 
vybudování se tak stane novou domi-
nantou výstaviště, protože bude záro-
veň vytvářet zcela inovovanou vstup-
ní bránu. 

Jsme jeden tým a jedna rodina

NAŠE AKCE
Brány litoměřického výstaviště se ve spo-
lupráci s Českým svazem chovatelů Lito-
měřice-Žitenice každoročně návštěvní-
kům otevírají na oblíbenou propagačně 
naučnou výstavu s názvem Děti a zvířa-
ta Litoměřice 2018. S výstavištěm Zahra-
da Čech se mohou návštěvníci každoroč-
ně setkat také na mezinárodním vele-
trhu cestovního ruchu Holiday World, 
který se koná na výstavišti Praha – Ho-
lešovice. V první polovině roku nechy-
bí ani tradiční výstava Tržnice Zahrady 
Čech kombinovaná s výstavou Bydlení 
na Zahradě Čech. V tomto roce odstar-

tovaly výstavy jarní sezónu pro všechny 
zahrádkáře, chalupáře, pěstitele i kutily 
velice úspěšně. V průběhu pěti výstav-
ních dní prošlo branami výstaviště ví-
ce jak 35. 000 návštěvníků. Druhý květ-
nový víkend patří již tradičně na Zahra-
dě Čech motorismu. Oblíbený Autosa-
lon na Zahradě Čech představuje široký 
počet nejprodávanějších značek nových 
osobních automobilů, zajímavou nabíd-
ku ojetých vozů, mezinárodní přehlídku 
historických vozů, řadu soutěží, exhibicí, 
show a bohatý kulturní program. Atrak-
tivní přehlídku psích mazlíčků přináší 
Mezinárodní výstava psů. V tomto ro-

ce se přehlídky zúčastnilo více než 2. 700 
psů a fen téměř tří set druhů plemen. Své 
psy přihlásili nejenom chovatelé z Čes-
ka, ale také z Německa, Polska, Švédska, 
Francie, Španělska a dalších zemí. Šestý 
ročník Gastro Food Festu se v tomto ro-
ce odehrával již o prvním červnovém ví-
kendu a byl netradičně spojen s Jahodo-
vými slavnostmi. S letními prázdnina-
mi se děti každoročně loučí na výstaviš-
ti v rámci Dne pro děti. Podzimní sezonu 
zahajuje nejúspěšnější zahradní vele-
trh Zahrada Čech. Veletrh Techdays, ko-
naný na litoměřickém výstavišti, nabízí 
vždy na počátku října žákům základních 

a středních škol možnosti a uplatnění 
v oblasti technického zaměření. V pod-
zimních dnech představuje přehlídku 
psů na krajské úrovni také Krajská vý-
stava psů. Vrcholem letošní výstavní se-
zóny budou oslavy stého výročí vzniku 
Československé republiky, které se bu-
dou konat pod taktovkou Ústeckého kra-
je. Stoleté výročí bylo připomínáno již od 
začátku tohoto roku. V prvorepubliko-
vém duchu se nesl již doprovodný pro-
gram hlavních akci: Tržnice a Bydlení na 
Zahradě Čech, Autosalon i GASTRO FO-
OD FEST a to vždy s velkým pozitivním 
ohlasem návštěvníků. Oslavy přesahují 

od začátku roku také mimo areál výsta-
viště. Na významných akcích Ústeckého 
kraje je umístěn historický fotokoutek, 
ze kterého si každý může zdarma odnést 
dobovou fotografi i. Navíc náš promotým 
v historických kostýmech na místě se-
znamuje s kompletním programem oslav 
100 let výročí vzniku Československé re-
publiky v Ústeckém kraji. Po celém Ústec-
kém kraji dále cestuje putovní výstava, 
která seznamuje s historickými milníky 
kolem roku 1918. Před závěrem roku kaž-
doročně nesmí chybět Vánoční trhy, kte-
ré se odehrávají po dobu deseti dnů na 
Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Okénko do historie výstaviště

Lukas Wünsch je jednatelem společnosti Zahrada Čech i radním 
města Litoměřice… 

Nabídka výstaviště se stále rozšiřuje
Výstavnictví má v Litoměřicích dlouholetou tradici, která je nadále rozvíjena a podporována. O tom 
svědčí také fakt, že společnost Zahrada Čech je již po třetí rok hrdým členem projektu Rodinné stří-
bro Ústeckého kraje. Pro návštěvníky je na výstavišti každoročně uspořádáno více jak 40 akcí různé-
ho charakteru – výstavy, festivaly, sympozia, školení, semináře, plesy, svatby aj. Společnost své služ-
by navíc rozšiřuje i mimo areál výstaviště, nabízí služby v podobě přípravy a realizace expozic, zajištění 
mobiliáře, reklamních služeb a doprovodných programů. 
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Zahrada Čech Litoměřice

Obchodní, marketingová 
a provozní ředitelka výstaviště 
Zahrada Čech Bc. Michaela 
Mokrá spojila od roku 2014 
s Litoměřicemi svůj profesní 
život. Za svou práci pro dobré 
jméno tohoto významného 
komplexu obdržela titul 
Osobnost roku Ústeckého kraje 
2017 v kategorii podnikání 
a management. 

 Uvedená trojjediná pozice asi ne-
bude úplně jednoduchá. Vezměme 
to popořádku. Co je náplní práce ob-
chodní ředitelky?
Máte pravdu, tato kombinace je vel-
mi náročná, a to nejen časově. Tuto ná-
ročnost umím posoudit pořádně až ny-
ní, protože to roztrojení nepřišlo na-
ráz, ale postupně. Ale ve výsledku je 
tato kombinace velmi výhodná, pro-
tože mám přehled o celkovém dění na 
výstavišti. Mojí hlavní oporou je navíc 
tým úžasných lidí, na které se mohu 
100% spolehnout, pro které není pro-
blém zastat jakoukoli práci a kdyko-
liv a jakkoliv pomoci.  Podpora a důvě-
ra mých nadřízených je dalším hnacím 
motorem, díky kterému se mi daří tuto 
kombinaci pozic zvládnout. A v nepo-
slední řadě jde hlavně o oporu ze stra-
ny mé rodiny a manžela, díky které se 
mohu práci plnohodnotně věnovat bez 
jakéhokoli časového omezení.
Všechny tři názvy funkce přesně vy-
povídají o tom, co mám na staros-
ti. Vezměme to tedy postupně. Práce 
obchodní ředitelky spočívá v jednání 
s obchodními partnery Zahrady Čech 
a uzavírání kontraktů, vyhledávání no-
vých obchodních příležitostí a zajišťo-
vání chodu obchodního oddělení, které 
se stará o vystavovatele a průběh akcí. 
Tato část práce je pro mne nejvíce zají-
mavá, protože mám možnost se sezna-
movat s pozoruhodnými lidmi, nava-
zovat zajímavé kontakty a posunovat 
Zahradu Čech v rozvoji dál.

 Jak ji doplňuje marketing?
Marketing je takovým blízkým parťá-
kem obchodu. Je potřeba dělat marke-
ting správně, abyste na akce přilákala co 
nejvíce lidí a obchodní partneři tak byli 
spokojení a pokračovali s vámi ve spolu-

práci. Tato práce je nejvíce kreativní, ba-
ví mě vnímat, jak lidé reagují na aktuální 
grafi ku k akci, naplňuje mě, že se můžu 
v této oblasti neustále vzdělávat, proto-
že trendy dnešního marketingu jdou ne-
ustále mílovými kroky dopředu. 
Díky zaměření práce, kterou děláme, 
s tím souvisí i produkce na akcích sa-
motných. Program je důležitou součás-
ti naší marketingové strategie. Naším 
cílem je pobavit návštěvníka a udržet 
si ho na výstavišti co nejdéle. Proto se 

snažíme koncepčně připravovat pro-
gramy tak, aby zaujaly cílovou skupi-
nu dané akce.

 A co všechno má na starosti šéf 
provozu?
Tato část pozice je nejvíce časově ná-
ročná. Šéf provozu zodpovídá za hlad-
ký technický chod celého rozlehlé-
ho areálu, za přípravu veškerých akcí 
včetně úklidu po akci a za zakázky, kte-
ré se dělají mimo areál. Málo lidí ví, že 
naše práce nespočívá jen v organizová-

ní akcí na výstavišti, ale že rozšiřujeme 
svoje aktivity i do dalších oblastí souvi-
sejících s naší činností. Podílíme se na-
příklad na organizaci dalších význam-
ných krajských akcí, technicky zajišťu-
jeme chod projektů externích organi-
zátorů, partnersky podporujeme řadu 
významných událostí, a to s sebou ne-
se další časovou vytíženost.

 Na co se mohou těšit návštěvníci 
výstaviště ještě do konce letošního 
roku?

V letošním roce je čeká ještě celá pod-
zimní sezóna, ta odstartuje v sobotu 
1. září Dnem pro děti, následovat bude 
ve dnech od 5. do 7.září Policejní mi-
strovství speciálních pořádkových jed-
notek, od 14. září proběhne očekáva-
ná devítidenní Zahrada Čech, za ní se 
hned ve dnech 3. až 5. října uskuteč-
ní akce pro žáky a studenty zajímají-
cí se o technické obory TECHDAYS, so-
bota na to 13. října osloví všechny mi-
lovníky čtyřnohých mazlíčků – Krajská 
výstava psů a vyvrcholením podzim-
ní sezóny budou oslavy u příležitosti 
100. výročí od založení Českosloven-
ského státu, které pro Ústecký kraj po-
řádáme. Závěr roku pak bude tradičně 
patřit Vánočním trhům, které pořádá-
me na Mírovém náměstí v centru Lito-
měřic.

 Prozradíte nějaké novinky a zámě-
ry pro léta 2019 a 2020?  
Rádi bychom pokračovali v rozvoji na-
šich akcí, abychom udrželi zájem ná-
vštěvníků. I pro rok 2019 se snažíme 
připravit koncept expozic a progra-
mu stylizovaný do jednotného téma-
tu, který se ponese v duchu každé ak-
ce. Nosné téma roku 2019 bude s nej-
větší pravděpodobností 800. výročí od 
založení královského města Litoměři-
ce. V tuto chvíli nad touto myšlenkou 
teprve pracujeme a snažíme se jí dát 
ucelený obraz. 
Samozřejmostí je pokračovat ve zve-
lebování prostředí výstaviště, aby se 
u nás vystavovatel i návštěvník cítil 
komfortně a aby u nás byly k vidění za-
jímavosti, trendy a novinky souvisejí-
cí s výstavami. V úzké spolupráci s Ús-
teckým krajem, naším významným ob-
chodním partnerem, městem Litomě-
řice, naším 50% vlastníkem, a naší 
společností se snažíme vyjednat pro 
rok 2020 velmi zajímavý projekt, kte-
rý by mohl celý Ústecký kraj posunout 
v rozvoji turistického vyžití zase o vel-
ký kus dál. 
Na závěr bych chtěla moc poděkovat 
právě vedení Ústeckého kraje za podpo-
ru a důvěru, kterou v nás vložilo. Dlou-
hodobé spolupráce, která se mezi vý-
stavištěm a ÚK rozvíjí, si velmi vážíme 
a věříme, že pro něj nadále budeme pl-
nohodnotným obchodním partnerem.

Mám kolem sebe úžasné lidi

ce
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TÉMA METROPOLU Zahrada Čech Litoměřice

„Zahrada Čech je rodinným stříbrem měs-
ta Litoměřice. Zcela zaslouženě byla její nej-
větší výstava zařazena Ústeckým krajem 
do stejnojmenného projektu, který zahr-
nuje nejvýznamnější krajské události. Což 

potvrzuje fakt, že litoměřické výstaviště ne-
zdobí pouze Litoměřice, ale celý kraj. Pre-
zentuje totiž nelehkou práci našich ovocná-
řů, zelinářů, včelařů, ale i fi rem, škol, hasi-
čů, policistů, chovatelů a mnoha dalších zá-

jmových organizací. Děje se tak na akcích, 
kterých se každoročně na výstavišti koná 
celá řada a jichž se pravidelně účastním. 
Takže Zahradě Čech patří mé srdce. Pokaž-
dé, když sem zavítám, mě potěší ....“

Pokaždé, když sem 
zavítám, mě potěší
Co pro občany města a vás osobně znamená výstaviště Zahrada Čech?, ptáme se starosty královské-
ho města Litoměřice Ladislava Chlupáče: 

Mimo tradiční výstavní akce se 
společnost Zahrada Čech s.r.o. po-
dílí i na dalších, krajsky význam-
ných akcích. V polovině června 
hostilo výstaviště konferenci GIS 
outdoor – fórum Ústeckého kraje. 
Zahrada Čech se dále zapojila do 
příprav a průběhu Dne záchraná-
řů Ústeckého kraje na Střeleckém 
ostrově. V  polovině roku se zúčast-
nila také Pirátských válek v Terezí-
ně. V srpnu se společnost podílela 
na průběhu MS juniorů ve veslová-
ní v Račicích. Na 45. ročníku výsta-
vy Země Živitelka v Českých Bu-
dějovicích zajišťuje společnost mo-
biliář včetně technických staveb. 
Společnost se bude dále podílet 
na organizaci Josefínských slav-
ností v Terezíně.
Společnost Zahrada Čech, s.r.o. 

chce jako organizátor velkých kul-
turních akcí podporovat stejně dů-
ležité a zajímavé akce, které se po-
dílejí na rozvoji kulturního prostře-
dí Ústeckého kraje. V letošním roce 
se tak v rámci partnerství podíle-
la například na Pivovarských slav-
nostech nebo na nadcházejícím 
festivalu FONTÁNA RADIO FEST 
LABSKÉ LÉTO. Mimo to společnost 
podporuje také projekty Krása po-
máhá dětem, Zpíváme pro tebe, 
Sportovec roku, benefi ční koncer-
ty nadačního fondu Kalich, aj. „Vě-
říme, že udržování a rozvoj kulturní-
ho života je velmi důležité. V dnešní 
hektické době tak umožníme lidem 
se odreagovat, uvolnit a prožít něco 
zajímavého a výjimečného,“ uvedla 
obchodní, marketingová a provozní 
ředitelka Michaela Mokrá.

Organizace a partneři Zahrady Čech

VÝSTAVIŠTĚ ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE

www.zahrada-cech.cz

DĚTI A ZVÍŘATA
 7. 02. – 9. 02. 2019
TRŽNICE ZAHRADY ČECH
  10. 04. – 14. 04. 2019
BYDLENÍ NA ZAHRADĚ ČECH
  10. 04. – 14. 04. 2019
AUTOSALON NA ZAHRADĚ ČECH
  10. 05. – 12. 05. 2019
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ
  18. 05. – 19. 05. 2019
DEN ZÁCHRANÁŘŮ ÚSTECKÉHO KRAJE
  15. 06. 2019
DEN PRO DĚTI NA ZAHRADĚ ČECH
  31. 08. 2019
ZAHRADA ČECH
  13. 09. – 21. 09. 2019
TECHDAYS
  02. 10. – 04. 10. 2019
KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ
  12. 10. 2019
GASTRO FOOD FEST
 19. 10. – 20. 10.2019
VÁNOČNÍ TRHY SE ZAHRADOU ČECH
  13. 12. – 22. 12. 2019

www.zahrada-cech.cz

1. 9. 2018
DEN PRO D TI 
NA ZAHRAD  ECH
14. - 22. 9. 2018
ZAHRADA ECH
3. - 5. 10. 2018
TECHDAYS
13. 10. 2018
KRAJSKÁ VÝSTAVA PS
26. - 28. 10. 2018
100. VÝRO Í 
OD ZALOŽENÍ SR
14. - 23. 12. 2018
VÁNO NÍ TRHY 
SE ZAHRADOU ECH 
(MÍROVÉ NÁM STÍ, LITOM ICE)
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„Jezdí k nám rodit především rodičky 
podle místa bydliště, když ze Šluknov-
ského výběžku to k nám mají přes sou-
sední Německo blíž než do jiných zaří-
zení,“ říká primář děčínského odděle-
ní MUDr. Peter Kraus.

 Co rodičkám nabízíte?
Svou velikostí můžeme nabídnout vý-
hody malé porodnice rodinného typu. 
Je to náš bonus, kdy se můžeme rodič-
kám věnovat individuálně, osobněji. 
Jsme pozitivně nakloněni alternativ-
ním porodům, respektujeme porodní 
plány, dokážeme je předem zkonzulto-
vat či pomoci s jejich sestavením. Před-
porodní péče probíhá v útulných před-
porodních plně klimatizovaných poko-
jích, které mají k dispozici balón, se-
dací vak pro úlevové polohy a žebřiny. 
Využíváme všech možných prostředků 
k tlumení bolesti od přírodních mož-
ností, jako je teplá voda, aromaterapie 
či muzikoterapie. Z lékových forem na-
bízíme porody v epidurální analgezii, 
a to 24 hodin denně, dále přidýchávání 
Entonoxu, což je kyslík s rajským ply-
nem. Doprovod u porodu je pro nás sa-
mozřejmostí, bez poplatku a v kterou-

koliv denní dobu. Pokud je vše v po-
řádku, tatínek si může přestřihnout 
pupečník a preferujeme poporodní 
bonding – miminko na bříško – ihned 
po porodu. Rádi pořídíme první spo-
lečné foto. Na památku dostanou ma-
minky kartičku s váhou miminka, mě-
říme miminko až druhý den po porodu, 
abychom je netraumatizovali. Na oddě-
lení šestinedělí mohou maminky vyu-
žít dva nadstandardní pokoje, kde mů-
že přespat i doprovod. Naše oddělení 
preferuje systém rooming-in. Miminko 
je s maminkou neustále a pod naším 
dohledem se maminky učí o něj pečo-
vat. Ještě bych rád zdůraznil nadstan-
dardní službu našich laktačních po-
radkyň, které jsou na telefonu 24 ho-
din denně.

 Jaké novinky se vám podařilo za-
vést během posledního roku a s ja-
kým ohlasem se u maminek setkaly?
Nově jsme pořídili maminkám na šes-
tinedělí elektrické odsávačky. Nyní 
můžeme již hodnotit, že jejich poříze-
ní bylo pro maminky významným při-
lepšením v komfortu. Rovněž epidurál 
se nám nově podařilo zajistit na celých 

24 hodin. Další novinkou je zmíněné 
neměření miminek těsně po porodu, 
jejich koupání je rovněž posunuto na 
vhodnější dobu. Jsme nakloněni indi-
viduálním přáním maminek.

 Co musí budoucí maminka pod-
stoupit, aby mohla bez problémů 
dorazit k porodu do nemocnice 
v Děčíně?
Stačí jen, když se u nás maminka zare-
gistruje prostřednictvím sepsání poro-
dopisu, ale bez obtíží ji přijmeme i bez 
předchozího sepsání. Při té příležitos-

ti ji rádi seznámíme s naším porodním 
sálem včetně oddělení šestinedělí. Po-
rodopisy sepisujeme každý všední den 
od 8.00 do 14.00 hodin. Od 38. týdne 
k nám mohou maminky chodit i na na-
táčení monitorů, kde jim porodní asi-
stentka ráda zodpoví všechny dotazy 
týkající se porodu či porodního plánu.

 Jste v Děčíně na gynekologicko-po-
rodnickém oddělení ve funkci již přes 
rok, co se za tu dobu změnilo?
Ke stávajícím poradnám pro těhotné, 
rizikové poradně a ostatním ultrazvu-

kům jsme znovu oživili prvotrimestrál-
ní screening, kterému se u nás věnují 
dva certifi kovaní lékaři. Dnes je výho-
dou pro maminky, že je plně hrazený 
zdravotní pojišťovnou. Dále jsme nově 
navázali úzkou spolupráci s IVF cent-
rem ISCARE v Praze. Zajišťujeme kom-
plexní dovyšetření neplodného páru 
včetně diagnostických operací a ná-
slednou přípravu k intrauterinní inse-
minaci či IVF cyklu. I za tak krátkou do-
bu působení jsme dosáhli již několika 
úspěchů ve smyslu úspěšného otěhot-
nění. Novinkou gynekologické části je 
zřízení několika poraden, a to centra 
onkogynekologické péče, poradny pro 
léčbu děložních myomů a urogyneko-
logické poradny s atestovaným léka-
řem. V té provádíme komplexní řeše-
ní statiky pánevního dna a inkontinen-
ce, tzn. vyšetření včetně urodynamiky 
a cystoskopie, konzervativně i operač-
ně. V roce 2017 jsme splnili počet vý-
konů a také technicky splňujeme pod-
mínky pro zařazení do center pro uro-
gynekologii. Plánujeme zřízení dětské 
gynekologie a poradny pro endomet-
riózu. Všechny poradny bychom rádi 
umístili do prostor nově zrekonstruo-
vané vily v areálu nemocnice. V blíz-
kém budoucnu je rovněž v plánu re-
konstrukce porodního sálu a stanice 
šestinedělí. (ich)

Do děčínské porodnice jezdí maminky 
ze Šluknovského výběžku přes Německo

Primář gynekologicko-porodnického oddělení děčínské nemocnice MUDr. Peter Kraus

Když porodnice v Lužické nemocnici v Rumburku přestala v dubnu 
loňského roku přijímat ženy k porodu, Gynekologicko-porodnické 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., bylo při-
praveno rodičky ze Šluknovského výběžku okamžitě přijímat. 
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Turnaj byl slavnostně zahájen za 
přítomnosti Oldřicha Bubeníčka, 
hejtmana Ústeckého kraje, Jana Pa-
paregy, primátora města Most, Ivo 
Kaderky, prezidenta Českého teniso-
vého svazu a Jaroslava Tačnera, vice-
prezidenta Českého tenisového sva-
zu a předsedy pořádajícího klubu.
Na antukových dvorcích bylo za vy-
sokých teplot odehráno 306 utkání 
a diváci viděli krásný tenis v podá-
ní talentovaných juniorů a juniorek. 
V mezinárodním turnaji se neztratily 
ani české barvy. Domácí výpravě se 

dařilo, když získala čtyři cenné kovy.
Zlato a titul mistryně Evropy vybojo-
vala Linda Nosková ve dvouhře, když 
ve fi nále udolala evropskou jednič-
ku Schneyderovou z Ruska. Druhou 
zlatou přidala Linda Nosková po bo-
ku Lindy Fruhvirtové ve čtyřhře dí-
vek a ve stejné disciplíně získaly ještě 
bronz Agáta Černá a Barbora Palicová, 
která je odchovankyní mosteckého te-
nisu a ve dvouhře se probojovala mezi 
posledních osm hráček. Stříbrnou me-
daili přidali na závěr chlapci Matthew 
Donald a Hynek Bartoň ve čtyřhře.

„Nový moderní provoz významně snížil 
ekologická rizika a představuje první člá-
nek vertikálně orientovaného výrobního ře-
tězce, na jehož konci je výroba epoxidových 
pryskyřic,“ uvedl při setkání generální 
ředitel Daniel Tamchyna. Ten společně 
s fi nančním ředitelem Jaromírem Flori-
ánem, výrobním ředitelem Janem Dlou-
hým a manažerem rozvoje Anorganika 
Pavlem Kubíčkem podrobně hejtmano-
vi představil historii, současnost i vize 
Spolchemie, která byla v Ústí nad La-
bem založena v roce 1856 a je nejstar-
ším chemickým podnikem v Evropě. 

Nová membránová elektrolýza zpracu-
je ročně takové množství chloridu sod-
ného, které představuje dvouletou spo-

třebu kuchyňské soli v celé České re-
publice. „Spolchemii vnímám jako fi rmu 
s dlouhou a bohatou tradicí, která byla 
a je významným partnerem pro krajské 
město. Dobrou zprávou také je, že fi rma 
prošla rozsáhlou modernizací, která při-
nesla snižování dopadů na životní pro-
středí a nové technologie s sebou nesou 
i nové bezpečnostní standardy. Vítám ta-
ké spolupráci chemičky s vysokými škola-
mi, což ve svém výsledku posílí strategii 
fi rmy v oblasti výzkumu, vývoje a inova-
cích,“ zhodnotil postavení Spolchemie 
hejtman Oldřich Bubeníček.

Na střeše provozu membránové elek-
trolýzy.

Hejtman si prohlédl nejmodernější provoz ve Spolchemii

Na pozvání generálního ředitele akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad 
Labem (Spolchemie) Daniela Tamchyny se hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček seznámil 
s nejmodernější výrobou chloru a hydroxidů v provoze membránové elektrolýzy. Tu vybudovala Spol-
chemie v posledních letech nákladem dvě miliardy korun za použití čínské technologie.

Linda Nosková a Linda Fruhvirtová vyhrály na Mistrovství Evropy juniorů 
zlato ve čtyřhře.

Bravo! ME juniorů ovládla ve dvouhře
i čtyřhře Češka Linda Nosková
Na tenisových dvorcích v Mostě se uskutečnilo Mistrovství 
Evropy juniorů do 14 let. Akce se zúčastnilo 82 chlapců 
a 84 dívek ze 42 zemí. 

Mostecký automobilový okruh přivítá od 31. srpna do 2. září 26. ročník 
svého nejprestižnějšího a nejnavštěvovanějšího podniku každoročního 
kalendáře Czech Grand Prix. Mezi novinky patří The Most Truck Festival. 
Titul obhajují český jezdec Adam Lacko i jeho tým Buggyra. Obě akce 
jsou zařazeny do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

KRÁTCE



08
Vydává: Severočeský Metropol, a. s., Beethovenova 215/24, Ústí nad Labem, IČO: 28668898, tel. 472 700 122,  ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, 
šéfredaktor: Tomáš Prchal, e-mail: prchal@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz,  inzerce: inzerce@tydeniky.cz, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz, internet: Jakub Richter, 
richter@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz.  Povoleno MK R pod číslem E 17961. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní Metropol. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí.

Celkový pohled na hlavní části vodíko-
vého pohonu autobusu pro městskou 
hromadnou dopravu

Dost teorie, pojďme do praxe. Na otázky co, proč 
a jak nám odpovídala zástupkyně zmocněnce vlá-
dy pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj 
Gabriela Nekolová.

 Paní Nekolová, co je smyslem programu 
RE:START?
Program RE:START představuje naplňování Stra-
tegie hospodářské restrukturalizace Moravsko-
slezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, kte-
rá byla vládou schválena v roce 2017.  Hlavním 
cílem je dát lidem, fi rmám a obcím perspektivu 
pro život, podnikání a rozvoj v těchto strukturál-
ně postižených regionech.

 To zní velmi sofi stikovaně. Co si pod tím ale mo-
hou čtenáři konkrétně představit?
(úsměv) Omlouvám se za složitost, tak velký cíl lo-
gicky nemá snadné řešení. Pod těmito slovy se skrý-
vá konkrétní podpora do výše zmíněných tří regionů, 
která může být jak fi nančního (z národních i evrop-
ských fi nancí), tak systémového charakteru. Zjedno-
dušeně řečeno se snažíme do našich regionů dostat 
co nejvíce investic a odstranit co nejvíce překážek, 
které brání dalšímu rozvoji. Konkrétně jde např. 
o podporu nákupu nových technologií ve fi rmách, 

dotace do vědy a výzkumu, snahu o udržení kvalifi -
kovaných pracovníků na území – formou zkvalitnění 
výuky na vysokých školách (nové výukové obory, vý-
stavba nových fakult a další), znovuoživení starých 
průmyslových areálů, demolicemi vybydlených bu-
dov v sociálně vyloučených lokalitách, zlepšení do-
pravní infrastruktury (nová výstavba i opravy), zlep-
šení životního prostředí, obnovou krajiny po prů-
myslové činnosti, řešením odpadového hospodářství 
apod. Řadu věcí se již podařilo zahájit.

 Lze to tedy vyjádřit v číslech? Co se už povedlo? 
Po roce fungování se můžeme pochlubit řadou úspěš-
ně spuštěných dotačních programů v celkovém obje-
mu 11 miliard korun. Nejvíce peněz se zatím podaři-
lo investovat do dopravní infrastruktury. Další velký 
objem peněz jsme zajistili na program Revitalizace 
Krušných hor, jedná se o 4 miliardy korun. Jsou ur-
čeny na obnovu stromů, půd a vod a celkové zlep-
šení životního prostředí v Krušných horách v Ústec-
kém a Karlovarském kraji. Dále byly díky RE:STARTu 
navýšeny prostředky na řešení ekologických škod po 
těžbě uhlí vzniklých před privatizací těžebních spo-
lečností, konkrétně o 3 miliardy korun. Další 2 mili-
ardy pak půjdou na znovuoživení starých průmyslo-
vých areálů. Také vysoké školy, které působí na území 
strukturálně postižených krajů budou moci využít 
částku až 2,2 mld. Kč na dostavbu fakult, materiálo-

vé vybavení svých pracovišť či rozvoj vzdělávacích 
programů jako takových, žádosti již podaly a dota-
ce budu rozděleny tento rok. Další stovky milionů již 
byly využity na demolice budov v sociálně vylouče-
ných lokalitách, konkrétně pro 20 měst a obcí v Ús-
teckém kraji. Zhruba 800 mil. Kč je postupně uvol-
ňováno na podporu výzkumu a vývoje fi rmám a vý-
zkumným organizacím.
V souhrnu pak mohu říci, že 50 žadatelů již dotaci 
obdrželo a dalších 100 čeká na vyhodnocení poda-
ných žádostí. V dalších měsících se tyto údaje budou 
stále měnit a počty uspokojených žádostí narůstat.

 Mluvíte o evropských penězích. Všude ale sly-
šíme o tom, že Česká republika bude mít již utlu-
mené dotace z EU. Můžete nám to vysvětlit?
V současné době jsme zhruba v polovině progra-
mového období, kdy lze stále dotace čerpat. Nové 
programové období započne v roce 2021. Již v sou-

časné době jsou velmi intenzivně připravovány 
podmínky pro čerpání dotací na následující obdo-
bí. Je dobře, že je Úřad zmocněnce u této přípra-
vy a může zajistit zaměření programů pro potře-
by našich krajů. Je pravdou, že velká část republi-
ky již nebude čerpat evropské dotace v takové mí-
ře, naše strukturálně postižené uhelné regiony ale 
naopak získají peněz více.
Ještě si dovolím dodat, že program RE:START se stal 
vzorem pro restrukturalizaci uhelných regionů v ce-
lé  Evropě a stal se partnerem Platformy pro trans-
formaci uhelných regionů, která vznikla při Evrop-
ské komisi. Toto partnerství nám pomáhá ve sdíle-
ní zkušeností, ale také umožnilo přesun nevyuži-
tých fi nančních prostředků z operačních programů 
na to, co potřebují právě naše tři kraje, a to v obje-
mu 5 mld. Kč. 

 Paní Nekolová, dovolím si vám položit posled-
ní otázku. V jaké fázi je RE:START teď, podpoří 
jeho pokračování nová vláda?
Každý rok jsme povinni vládě předkládat vyhodnoce-
ní a nový Akční plán na další období. V tuto chvíli je te-
dy připravený druhý Akční plán RE:STARTu pro jedná-
ní vlády. Tento materiál byl předložen k projednání na 
konci května, nicméně si vláda vyžádala ještě doplňu-
jící údaje. Vše jsme společně s Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu připra-
vili a věříme, že 15. srpna bude nejen tento dokument, 
ale také celkové pokračování programu RE:START no-
vou vládou potvrzeno. Druhý Akční plán defi nuje 
27 opatření. Jako příklad zmíním investice do regionál-
ního zdravotnictví, obnovu kulturních památek, mo-
dernizaci technologií ve fi rmách, modernizaci střed-
ních škol a jejich zázemí včetně dílen, opravu silnic, 
zvýšení kapacit či stavbu nových sociálních zařízení, 
rozvoj čisté mobility obnovou vozového parku ve ve-
řejné dopravě ve městech a další. 
 Děkuji, tak ať se RE:STARTu daří!

RE:START přinesl do strukturálně
postižených regionů už desítku miliard 
Strukturálně postižené regiony, tedy kraj Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský, 
jsou regiony, kde se po desítky let těžilo uhlí. Nicméně v současné době je těžba 
i další pro region typická odvětví v útlumu a tyto kraje se potýkají s řadou souvisejí-
cích negativních projevů strukturálních změn – tedy velkým počtem nízkokvalifi ko-
vaných obyvatel, vysokou nezaměstnaností, narušeným životním prostředím, nízkou 
mírou sounáležitosti obyvatel s regionem a celou řadou dalších specifi ckých pro-
blémů. Byl by tedy omyl myslet si, že tyto kraje prostřednictvím programu RE:START 
dostávají něco „navíc“. Jedná se o dluh státu, který celá desetiletí profi toval z míst-
ního průmyslu zejména v oblasti energetiky. Vládní program RE:START tedy pomáhá 
tuto historickou nerovnováhu napravit.

VÝCHODNÍ NÁDRAŽÍ V DĚČÍNĚ – specifi cký brownfi eld s víceúčelovým využitím

JEZERO MILADA – rekultivace, revitalizace a resocializace území po těžbě GEOTERMÁLNÍ PROJEKT LITOMĚŘICE 
– podpora výzkumných aktivit

VODÍKOVÁ ENERGIE V DOPRAVĚ
– zlepšení životního prostředí

Areál nádraží byl budován v letech 1870-1874 společností Ra-
kouská severozápadní dráha ve velmi výpravném imperiálním 
architektonickém stylu. Nádraží v Děčíně bylo součástí velké-
ho Evropského dopravního projektu, společnost vlastnila i fl o-
tilu nákladních plavidel na Labi a zajišťovala spojení s přísta-
vem Hamburk, následně železnicí do Prahy a Vídně. Cílem pro-
jektu je zachránit architektonicky nejcennější drážní budovu 
v České republice a najít pro ni nové smysluplné využití.
Plán budoucího využití: vytvoření prostor pro děčínské pra-
coviště ČVUT – Fakulty dopravní, včetně studentských kole-

jí, technického parku, laboratorního vybavení a prostoru pro 
rozvoj spolupráce vysokoškolských a středoškolských studen-
tů z Čech, Německa, stejně tak jako pro spolupráci dalších za-
hraničních partnerů a např. i prostoru pro pořádání konferen-
cí. Také vytvoření průmyslové zóny v oblasti, kde nejsou k dis-
pozici volné plochy, a tím vznik nových pracovních míst
RE:START pomáhá vytvořit dotační program pro řešení spe-
cifi ckých brownfi eldů a jejich celkové revitalizace, kde se 
předpokládá víceúčelové využití, jde o rozsáhlé nebo svým 
charakterem a náročným řešením výjimečné lokality.

Současný stav
Vizualizace laboratorního a simulačního zázemí Fakulty 
Dopravní ČVUT – možná podoba po revitalizaci

Těžba v rámci území, kde dnes leží Jezero Milada, probíha-
la 20 let (1977 – 1997) a celkem zde bylo vytěženo 61 mi-
lionů tun uhlí. V průběhu těžby došlo k likvidaci mimo ji-
né obcí Vyklice, Hrbovice, Tuchomyšl, Otovice, Lochočice, 
Žichlice  a části města Chabařovice. Rekultivační a sanač-
ní práce byly realizovány na území bývalého hnědouhel-
ného lomu Chabařovice a hlavním objektem tzv. hydrické 
rekultivace je jezero Milada. Celá lokalita jezera byla řeše-
na jako příměstská odpočinková zóna, ta byla 30. 5. 2015 

zpřístupněna veřejnosti. Pro zajímavost: napouštění toho-
to 252 ha velkého jezera trvalo 9 let, od roku 2001 do ro-
ku 2011. V současné době je zde možné realizovat celoroč-
ní turisticko-sportovní aktivity, jako je běh, cyklistika, re-
laxování, koupání a mnoho dalšího.
Chybí ale kvalitní zázemí i podmínky pro podnikání či 
bydlení. V současné době je v RE:STARTU připravován vel-
mi specifi cký program, který umožní využití rekultivova-
ných ploch po těžbě, aby mohly opět sloužit lidem.

Město Litoměřice se již od roku 2000 za-
bývá možnostmi využití hlubinné geoter-
mální energie, a to formou ohřevu vody 
(média) vtláčené pomocí vrtů do 5-6 km 
hloubky a zpětného jímání ohřáté vody 
o teplotě cca 150-180 °C na povrch. Tak-
to získaná energie bude využita pro vytá-
pění a kogenerační (doplňkovou) výrobu 
elektřiny. V letošním roce byla zahájena 
výstavba unikátního výzkumného vědec-
kovýzkumného centra s názvem „RIN-
GEN“. Tato výzkumná infrastruktura za-

hrnuje jak zcela nové centrum v Litomě-
řicích, tak další pracoviště jednotlivých 
partnerů projektu, mezi něž patří např. 
podzemní laboratoř Josef, která je součás-
tí Centra experimentální geotechniky Fa-
kulty stavební ČVUT.
Program RE:START se snaží pomoci tomu-
to projektu zajištěním fi nancování pro 
další etapy, tedy fi nancí na testování i bu-
doucí podporu rozjezdu provozu elektrár-
ny. Další prostředky mají směřovat také 
do výzkumu v oblasti energetiky.

Stav při těžbě na konci minulého stoletíSoučasný stav

Problematika kvality ovzduší je historic-
ky jedním z nejdůležitějších témat spo-
jených s územím strukturálně postiže-
ných regionů. Podpora opatření, která 
přispějí k rozvoji kvality ovzduší, je pro-
to logickou součástí procesu restruktu-
ralizace. Významný potenciál ke zlep-
šení kvality ovzduší mj. přináší inves-
tice do tzv. čisté mobility, a to zejména 
v případě veřejné dopravy. Prostřednic-
tvím podpory nákupu vozidel veřejné 
hromadné dopravy a doprovodné infra-
struktury, zejména plnících stanic, bude 
podpořen rozvoj nízkoemisní a bezemis-
ní dopravy v regionech. S ohledem na 
skutečnost, že v regionech je k dispozi-
ci kapacita dodávek vodíku, vytvářejí vo-
díkové pohonné jednotky (palivové člán-
ky) v této oblasti jedinečný potenciál. 
Na území Ústeckého kraje vznikla tzv. vo-
díková platforma, kterou tvoří zástupci 
veřejné i soukromé správy z regionu. Úko-
lem platformy je koordinace a spolupráce 
při řešení všech souvisejících otázek pro 
zajištění tohoto typu dopravy v kraji.

Zde úloha RE:STARTu spočívá v komu-
nikaci s ministerstvy s cílem vyhláše-
ní specifi cké výzvy, díky níž budou mo-
ci města a obce nakoupit nízkoemisní, 
případně i bezemisní (elektrická, vo-
díková...) vozidla pro MHD a odlehčit 
tak zhoršenému ovzduší v těchto re-
gionech.

Vizualizace výzkumného centra RINGEN 
– v současné době je toto centrum před dokončením


