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Gastroenterolog MUDr. Ondřej Štěrba se netají tím, že je celý život spjatý 
s Litoměřicemi a okolím. Jako zkušený lékař v rámci osvěty neustále při-
pomíná nutnost nepodceňovat prevenci, třeba Český národní program 
screeningu kolorektální rakoviny zachránil spoustu lidských životů. Jako 
oblíbený lékař a známá osobnost regionu bude také v letošních volbách 
kandidovat na Litoměřicku do Senátu Parlamentu ČR.
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 Jak dlouho se zabýváte léčením nemocí zažíva-
cího ústrojí?

Prakticky 22 let, nejdříve v litoměřické nemoc-
nici a od roku 2002 dále v privátní gastroente-
rologické praxi. Celý svůj profesní život, a ne-
jen ten, jsem spjatý s Litoměřickem, i tím, 
že jsem dlouho bydlel v Lovosicích a od ro-
ku 1985 v Litoměřicích. Dlouhodobě spo-
lupracuji s roudnickou Podřipskou ne-

mocnicí.
 Jak jsme na tom v ČR s výskytem 
rakoviny tlustého střeva konečníku 
(kRCA)?

Občan České republiky, podob-
ně jako Maďar, Slovák, Dán ne-

bo Holanďan, je vystaven jedno-
mu z nejvyšších rizik onemoc-

nění touto rakovinou na svě-
tě. Hrubý nárůst této nemoci 
v posledních letech nevyka-
zuje dramatický vzestup, ale 

z důvodu stárnutí populace 
nelze hovořit ani o poklesu no-

vých případů za rok. Prakticky tedy 
vzrůstá výskyt rakoviny (kRCA) a v ČR 

žije téměř 55 000 lidí s tímto onemocně-
ním. Např. v roce 2011 zemřelo na tuto 
nemoc u nás 3 961 osob, z toho 2 323 mu-
žů a 1 638 žen. Dále bylo v tomto roce 
hlášeno 8176 zhoubných nádorů tlus-
tého střeva a konečníku (4  755 u mužů 
a 3 421 u žen). V dalších letech se situ-
ace vylepšuje, a to řádově v desítkách 
případů, jak v počtu hlášení onemoc-
nění, tak i naštěstí v počtu úmrtí.
Je důležité i vědět, že tato rakovina se 
vyskytuje vzácně ve věku do 35 let. 
Výskyt výrazně narůstá až po 50. ro-
ce věku a nejvyšší počty nádorů jsou 
ve věkové skupině 65-79 let. Převaha 
žen v deváté dekádě je daná logicky 
jejich vyšším podílem v populaci. Ji-
nak právě v páté až osmé dekádě ži-
vota jasně převažuje výskyt rakoviny 
u mužů.

 Jaká je pro zajímavost situace v Ev-
ropě a ve světě?
V Evropě žije v současnosti cca 3 mi-
liony osob s tímto typem rakoviny, 
tj. zhruba 60% pacientů celosvěto-
vě. Nejvyšší absolutní počty nových 
případů jsou hlášeny z Ruska, Itálie 
a Německa. Ovšem nejvyšší počet 
nádorů vztaženo na počet obyvatel 
se týká bohužel naší republiky, Ma-
ďarska, Dánska, Nizozemska a Slo-

venska. Naopak nejnižší výskyt v Ev-

ropě je v Řecku, Albánii a Bosně a Hercegovině. Dále je zají-
mavý údaj, že 5 let od diagnózy rakoviny přežije v průměru 
65 % obyvatel západní Evropy, zatímco ve východní Evro-
pě je to asi o 10 % méně, ale zároveň nejvyšší míru zlepše-
ní tohoto parametru vykazuje celoevropsky právě Česká re-
publika.

 Jaké faktory ovlivňují tuto nemoc?
Mezi ovlivnitelné faktory, které mohou přispět ke vzni-
ku této rakoviny, se obecně řadí dieta s vysokým obsa-
hem kalorií a nasycených tuků, vysoký příjem alkoholu, 
zejména piva, kouření, déletrvající stres, diabetes melli-
tus, sedavá zaměstnání a snížená fyzická aktivita a zhru-
ba v 15 % případů jde o genetické a tedy prvotně neo-
vlivnitelné faktory. Jde hlavně o blízké příbuzné pacientů 
s rakovinou, kdy varovný je zejména výskyt onemocně-
ní v rodině před 50. resp. 45. rokem věku, pacienti s dlou-
hodobými střevními záněty, jako je Crohnova nemoc ne-
bo ulcerózní kolitida.

 Jaké jsou tedy vlastně možnosti prevence…
Klíčem k dalšímu zlepšení situace je včasný záchyt onemoc-
nění v době, kdy ještě nevyvolává potíže. Tedy především 
absolvovat preventivní vyšetření tlustého střeva a koneční-
ku koloskopicky. Buď na základě pozitivního testu na skryté 
krvácení (u praktického lékaře nebo u gynekologa v přípa-
dě žen), či na základě tzv. adresného zvaní od zdravotních 
pojišťoven. Je i akceptovatelné, myslím nejen v naší ambu-
lanci, pokud se člověk rozhodne sám toto vyšetření absol-
vovat a to ve věku 50 let optimálně. Rovněž je dobře zmí-
nit, že horní věková hranice k zapojení do preventivního 
programu není.

 A situace konkrétně ve vaší ambulanci…
Optimistická data uvedená výše jsou v souladu s tím, co vi-
dím v posledních letech i zde na Litoměřicku. Také díky pra-
videlnému koloskopickému sledování  pacientů nejen v té-
to prvotní prevenci, ale i díky sledování pacientů s již dří-
ve odstraněnými polypy, kteří chodí na kontrolní endosko-
pická vyšetření.

 A co je vlastně polyp?
Je to vlastně přednádorový výrůstek ze sliznice tlustého 
střeva nebo konečníku, lze si ho představit třeba jako ma-
lou houbu. Jeho odstranění v průběhu koloskopie je bezbo-
lestné a zamezí se tím jeho růstu a přeměně v nádor.

 Takže prevence má smysl.
Určitě, lze to pozorovat v průběhu posledních let a smys-
luplnost této prevence a záchrana lidských životů, vlastně 
pořád v produktivním, ne seniorském věku, je nade vší po-
chybnost.
Totéž se vlastně i týká dvou dalších preventivních programů, 
a to prevence rakoviny prostaty u mužů a prsu u žen. Je na-
místě i zmínit, že Český národní program screeningu kolo-
rektální rakoviny funguje prakticky od roku 2000 a od té do-
by zachránil spoustu lidských životů. Rovněž je namístě kon-
kretizovat osobní zásluhu dvou mužů, kteří tento program 
uvedli do praxe, usilovali o jeho další vylepšování a jejichž 
snažení započalo prakticky již v 70. letech minulého století, 
tedy o prof. Friče z Prahy a prof. Zavorala z Litoměřic.  
 Text: Metropol

Prevence 
má smysl
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OTÁZKA PRO...

Litoměřice | Do další fáze se v těchto dnech přesouvají práce na 
rozsáhlém projektu výměny povrchů ve spojovacích chodbách 
v 1. nadzemním podlaží litoměřické nemocnice. 

Chodby litoměřické nemocnice 
se oblékají do barev

primátorku statutárního 
města Děčín 
Marii Blažkovou:

 Překvapivě už nekandidujete v pod-
zimních komunálních volbách. Proč? 

Je to pouze mé osobní rozhodnutí, i když 
mne někteří kolegové i obyvatelé měs-
ta přesvědčovali, abych zůstala. Ale už 
jsem se defi nitivně rozhodla a nebudu 
to měnit. Zvažovala jsem to velmi dlou-
ho, všechna pro a proti, co dělat dál, co ne-
dělat a u čeho už nechci být. Nikdy před-
tím sem v politice nebyla, je to velká zku-
šenost a přinesla řadu dobrých věcí. Politika jako správa města pro obyvatele mne 
baví a bavila by mne i dál, kdyby součástí toho nebylo politikaření, což mně osob-
ně nesedí. Jsem přímý a troufám si říci, že pracovitý člověk a politické tanečky mě 
opravdu nebaví. Není to můj svět. Zdá se mi, že se lidé velmi mění, že jim stačí laci-
né fráze a výkřiky, sliby všeho možného i nemožného, které nemají žádný racionální 
základ, nelze je splnit, ale lidé jim věří. Pro lidi dnes nejen v Děčíně, ale v celé zemi, 
není viditelný ten politik, který každý den pracuje a jde za cílem, ale ten, který má-
chá rukama a vykřikuje laciná hesla. Na druhé straně je ve městě i hodně lidí, kte-
ří chtějí řešit jeho problémy. Proto budu ráda, když se vše nastartované podaří do-
táhnout do konce. V politice jsou čtyři roky strašně málo a řada rozpracovaných vě-
cí se ukáže později. Pokud někdo bude chtít, jsem připravena z profesního hlediska 
novému vedení pomoci.

Každý starosta a věřím, že i ostatní za-
stupitelé, chtějí mít své město co nejkrás-
nější, s řadou služeb pro občany. Jedna 
věc jsou plány a představy a druhou fi -
nanční realita. Jde zkrátka o peníze, kte-
ré se dají z různých zdrojů sehnat a pou-
žít na realizaci opatření pro zlepšení ži-
vota lidí v obci.
Protože peněz není nikdy dost, je potře-
ba stanovit si priority a realizovat nejdří-
ve věci důležité, ale zároveň pracovat na 
ostatních, které přijdou na řadu později. 
Důležitým nástrojem, který v Chabařovi-
cích využíváme, je Rozvojový plán města. 
Zde jsme posbírali připomínky a náměty 
od občanů, podněty od zastupitelů a se-
stavili jsme dlouhodobý plán, podle kte-
rého se při realizaci řídíme a připravuje-
me fi nancování.
A které věci jsou pro Chabařovice důle-
žité? Na prvním místě bylo vybudová-
ní nového zdravotního střediska, kte-
ré se právě dokončuje. Na něj bude na-
vazovat rekonstrukce hlavní budovy tzv. 
“PORS” (bývalé výpočetní středisko) a zá-
roveň částečné zbourání a rekonstrukce 

objektu starého mlýna, který hyzdí ná-
městí hned při příjezdu. Za tím účelem 
město objekt koupilo od soukromého ma-
jitele a podalo žádost o dotaci na rekon-
strukci brownfi eldů. Pokud se vše podaří, 
budou mít Chabařovice vyřešenou cent-
rální část náměstí (vizualizace na sním-
ku). Další významnou prioritou je rekon-
strukce náměstí s ohledem na bezpečnost 
chodců (ostrůvky, přechody, zálivy, osvět-
lení, chodníky, parkovací stání). Rekon-
strukce by měla obsahovat i historicky 

citlivé prvky, dojde zároveň i k obnovení 
povrchu komunikace II. třídy, která vede 
přes náměstí. Současně proběhne i rekon-
strukce kanalizace a vodovodu.
Dalších plánů bych mohl jmenovat ještě 
mnoho, za všechny chci ale uvést budo-
vání a revitalizaci zeleně a parků, které 
bych rád po vzoru ze zahraničí viděl ja-
ko místa k rekreaci, oddychu a setkává-
ní lidí.

Mgr. Josef Kusebauch,
starosta města Chabařovice

„Dokončeny jsou podlahy v přízemí in-
terního pavilonu a spojovací chodby 
mezi gynekologickým, chirurgickým 
a interním pavilonem. Nová krytina už 
je také na tzv. kříži, tedy v místě, kde 
se všechny tyto chodby potkávají,“ shr-
nul výkonný ředitel nemocnice Ra-
dek Lončák s poukazem na to, že prá-
ce probíhají za provozu, což s sebou 
nese i nutnost jistých omezení pro 
pohyb osob v dotčených částech ne-
mocnice, kdy náhradní trasy jsou vy-
tyčeny i suterénem budovy. 
„Předpokladem je, že celý projekt výmě-
ny povrchů v chodbách vedoucích od 
„kříže“, a to včetně tzv. rentgenové chod-
by, kde vznikne několik nových ambu-
lancí, bude dokončen s koncem letošní-
ho roku“ uvedl dále Radek Lončák. 
Modernizace chodeb je realizována 

tak, že každá chodba má svoji speci-
fi ckou barvu, která se bude promítat 
i ve výmalbě stěn. Všechny barevné 
trasy se schází právě v prostoru „na 
kříži“, kde je pro zákazníky zde pří-
tomného občerstvení plánováno zce-
la nové sezení s rozšířeným počtem 
míst.
Investici, která v součtu všech svých 
fází bude v řádech statisíců korun, 
hradí nemocnice ze svých zdrojů. 
Umožňuje jí to mj. i dobrý hospo-
dářský výsledek za předchozí roky 
a předpoklad stejného úspěchu i v ro-
ce letošním, kdy 1. pololetí skončilo 
se ziskem téměř 6 miliónů korun. To 
podle odhadu ekonomického ředitele 
Vladimíra Kestřánka dává základ pro 
kladný hospodářský výsledek za celý 
letošní rok.  (nk)

Vizualizace 
budoucího stavu. 

 Neomrzela vás ještě politika? Spíše roz-
mrzela. Zejména někteří politici. Naštěstí 
stále potkávám úžasné lidi, kteří něco umí 
a nemají čas na špatnou náladu. To, co nám 
všem trochu chybí, je více pokory a součas-
ně více sebevědomí.

 Nejsou pokora a sebevědomí protikla-
dy? Jen zdánlivě. Na jedné straně si málo 
vážíme práce a umění druhých a na druhé 
straně často sami sebe podceňujeme. Jeden 
příklad za všechny. Rodiče vyhrožují syno-
vi, že když se nebude lépe učit, půjde na 
zedníka. Každý, kdo doma něco rekonstruo-
val, ví, že dobrý zedník je k nezaplacení.

 Do Senátu kandidujete opakovaně. Ja-
ká vlastnost je pro senátora nejdůležitěj-
ší? Určitě vytrvalost. Prosadit něco rozum-
ného je poměrně obtížné. Můj návrh záko-
na o zbavení odpovědnosti majitelů nemo-
vitostí za úrazy na přilehlém chodníku se 
projednával tři roky.

 Z čeho máte naopak radost? Té je mno-
hem víc. Opravili jsme stovky zákonů a Po-
slanecká sněmovna naše návrhy většinou 
akceptovala, přestože jí stačí 101 hlasů, aby 
nás přehlasovala.

 Dá se stát řídit jako fi rma? Nedá. Stát se 
už nedá řídit vůbec. Jeho původní účel byl, 
aby sloužil lidem, a dnes lidé slouží státu. 
Stal se hadem škrtičem, který lidi dusí, mís-
to aby jim pomáhal.

 Jak jste na tom se zdravím? Člověk se 
má řídit dobrými radami starších. Moje 
maminka se dožila 90 let se třemi tablet-
kami. Jmenovaly se Algena, Febichol a Cho-
lecysmon, který jsem jí vozil z NDR. Její zá-
sadou bylo vyhýbat se doktorům, protože 
když tě otevřou, dostane se do tebe vzduch 
a je konec. Jinak si ale práce lékařů velmi 
vážím. Dokáží neuvěřitelné věci.

 Nevadí vám, že kouření škodí zdraví? 
Vadí. Proto také přesvědčuji mladé, aby 
s kouřením nezačínali. Není to o kouření, 
ale o svobodě. Lidé přece dělají spoustu ira-
cionálních věcí jenom proto, že z toho ma-
jí požitek. Důležité je, aby si nevadili s tě-
mi, pro které je požitek dobré jídlo nebo pi-
tí v nezakouřeném prostředí. Proto mají být 
restaurace kuřácké a nekuřácké.

 Proč nejste na sociálních sítích? Jedno-
duše proto, že mám raději řeč z očí do očí. 
To, že světoví i čeští politici spolu komuni-

kují na Facebooku nebo Twitteru, zdá se mi 
poněkud podivné.

 Vaše špatné vlastnosti? Mám rád orga-
nizovaný chaos. Jsem extrémně šetřivý a to 
jak s vlastními, tak veřejnými penězi. Říka-
jí mi Skrblík, protože nechápou, že se jedná 
o kladnou vlastnost, díky které měly Tepli-
ce na konci minulého roku na účtech více 
než jednu miliardu korun, což je jeden roč-
ní rozpočet a žádné dluhy. 

 A co dobré? Uvedu jen dvě, kterými jsem 
si jistý. Nenávist a závist se mi naštěstí vy-
hnuly obloukem.

 Co si myslíte svých protikandidátech? 
Nic. Nikdy jsem svoji volební kampaň nesta-
věl na útocích na ostatní kandidáty. To dělá 
jen ten, který žádné vlastní myšlenky nemá.

 A nakonec: Jaký máte recept na padesáti-
leté soužití s jednou ženou? Dočetl jsem se, 
že nejlepší je podívat se na maminku své bu-
doucí ženy. To jsem udělal a ukázalo se, že kni-
ha nelhala. Slovo tchýně u nás nikdy nepadlo. 
Byla pro nás vždycky mamka a s jejím odcho-
dem jsme se dodnes nesmířili. Moje žena pře-
vzala její roli, a když mi překazila prezident-
skou kandidaturu, měla pravdu jako vždycky.

Budoucnost Chabařovic očima starosty

Dotazník pro místopředsedu Senátu 
a primátora Teplic Jaroslava Kuberu

 
Vážení přátelé, 

13. září 1968 byl v Československu přijat zákon umožňující 
oficiální existenci pouze těm organizacím, které jsou součástí 

Národní fronty, Albánie vypověděla Varšavskou smlouvu, světu 
vládl Lyndon B. Johnson, Francisco Franco, Charles de Gaulle, 

Leonid Iljič Brežněv a v Československu Ludvík Svoboda. 
 

Ale hlavně je to den, 
kdy jsme si řekli společně AANO a rozhodli jsme se jít 

společnou cestou v dobrém i ve zlém a vydrželo nám to! 
 

Své druhé AANO si řekneme  
 

v sobotu 15. září ve 13:00 hodin 
 

v Zahradním a plesovém domě v Teplicích, U Zámku 1 
 

Jaroslav Kubera    Věra Kuberová 

Jaroslav Doubrava, senátor

Ing. Jiří Fišer
kandidát na primátora Ústí n. L.

Květa Rybárová
kandidátka do zastupitelstva Ústí n. L.

Petra Janatová
kandidátka do zastupitelstva Ústí n. L.



inzerce

03

Hypermarket Globus 
Trmice u Ústí nad Labem

Měníme se pro vás
Budujeme pro vás nový ostrov lahůdek, ryb a sýrů. 
Chystáme i speciální pult antipasti a delikatesy

QR kód na video

Těšte se na nové 
Café Globus

Pro děti nový 
dětský koutek
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 Jak z této situace ven?
Jedním z důvodů nedostatku pracov-
ních sil je samozřejmě nepříznivý de-
mografi cký vývoj s klesajícím počtem 
žáků v učňovském školství. Jedním 
z řady opatření může být spolupráce 
se Střední průmyslovou školou staveb-
ní a Střední odbornou školou stavební 
a technickou Ústí nad Labem. 

 Co jim fi rma může nabídnout?
Naše podpora zde spočívá v poskyto-
vání stipendií, příspěvků na učební po-

můcky, nářadí či oblečení. Nejúspěš-
nější absolventy školy pak čeká rov-
něž zajímavý cílový fi nanční bonus od 
Metrostavu a záruka budoucího uplat-
nění u fi rmy. Spolupráce školy s Met-
rostavem je tak jednou z možností, jak 
do budoucna zajistit více kvalifi kova-
ných odborníků. Toto je jedna z cest, 
jak vychovat více mladých odborní-
ků, jež pak můžeme ihned využít. Jde 
o profese jako je například zedník, zá-
mečník či tesař.

 Jaké jsou další cesty?
V dnešní době je mít vlastní kapacity 
nutné, proto se snažíme o průběžný 
nábor personálu, ať už jde o tipy na-
šich pracovníků či nábory do řad děl-
nického personálu i vedoucích pracov-
níků.

 Firma prezentuje svoji značku 
i podporou sportovních aktivit…
Letos jsme podpořili například ob-
líbenou akci na jezeru Milada u Ús-
tí nad Labem společně s Ústeckým 
krajem a městem. Jde o sportovní 
seriál tří závodů, když toho závě-
rečného se zúčastnilo na šest stovek 
běžců. Zároveň jsme finančně pod-
pořili na další přípravu paralympij-
ského plavce Miroslava Smrčku. 

Metrostav: Ve stavebnictví chybí zaměstnanci

Představujeme kandidáty komunálních voleb za ČSSD v Ústí nad Labem

Oblastní ředitelství fi rmy Metrostav a.s. v Ústeckém kraji je stabil-
ní univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit 
velké a složité projekty. Mezi klíčové obory působnosti společnos-
ti patří dopravní stavby, podzemní stavby, občanské stavby, stejně 
jako projekty pro průmysl a ekologické stavby, pro veřejné i sou-
kromé investory. Podle jeho ředitele Ing. Romana Vildnera je ale 
úskalím získávání nových zaměstnanců.

MUDr. Michaela Vaňková, 
ženská lékařka, kandidátka na primátorku města za ČSSD

 Jaké jsou vaše priority ve volební kampani?
Pokud uspějeme v komunálních volbách, máme připravený tým 
odborníků, který je schopný město vést, rozvíjet a zvelebovat. Tý-
mová práce je jedna z mých priorit. Je rovněž potřeba pokračovat 
ve snižování zadlužení města. Současně chceme využít veškeré 
dotační tituly a získat podporu  příslušných ministerstev při ře-
šení nejpalčivějších problémů našeho krásného města. Tím mys-
lím zejména vyloučené lokality. Je také nutné vytvořit strategii 
bytové politiky. Program sociální demokracie zahrnuje investice 
do  školství, podporu mládežnického sportu a ostatních sportov-
ních klubů, podporu kultury a divadel, spolků i jednotlivých ak-
cí, posílení rozpočtu sociálních služeb stejně jako péči o čistotu 
a bezpečnost ve městě.

MUDr. Jiří Brožek, 
kandidát na starostu Úřadu městského obvodu - město v Ústí nad Labem

 Můžete nastínit vaší vizi, kam by se město mělo ubírat?
Za klíčové pro využití všech možností, které naše město má z pozice krajského metropole, sí-

delního města UJEP a dalších institucí, považuji vybudování infrastruktury k propojení se 
všemi výše zmiňovanými institucemi i soukromými subjekty v rámci projektu SMART CITY. 

Ve větší součinnosti všech složek, které se v tomto projektu spojí, vidím možnost daleko 
efektivnějšího a ekonomičtějšího využívání potenciálu, které nám naše město nabízí.   

Budu se zasazovat o navrácení společenského života do centra města, zejména pak na Míro-
vé náměstí a jeho okolí. Toto místo by mělo být vyhledávané občany všech věkových katego-

rií a celých rodin, kterézde naleznou nejen příjemné místo na odpočinek a posezení. Dále budu 
podporovat další aktivity, které povedou k jeho oživení: společensko-kulturní, sportovní a osvě-

tové akce, různé farmářské trhy a podobné akce. Podpořím aktivity všech kulturních a spor-
tovních center, institucí a spolků, ať již zřizovaných městem, nebo soukromých, které již nyní 
smysluplně rozvíjejí společenské, kulturní a sportovní vyžití. Budu tlačit na další modernizace 

koupaliště na Klíši za využití dotací EU. Další bolavé téma je nedostatečné parkování, 
zejména pak na velkých sídlištích. 

Marcel Běhounek, 
kandidát na starostu Úřadu městského obvodu Severní Terasa v Ústí nad Labem

 Co je nutné z vašeho pohledu změnit na Severní Terase?
Jako zásadní vidím rozšíření parkovacích míst, což obnáší maximální tlak úřadu 
při změnách územního plánu. Jsou také ještě rezervy ve stávajících plochách ur-
čených k parkování. V návaznosti na zvýšení bezpečnosti občanů obvodu a za-
chování veřejného pořádku by bylo vhodné opětovné zřízení obvodního odděle-
ní PČR. Nyní je zde pouze služebna s omezenou pracovní dobou a to mi vzhledem 
k velikosti našeho obvodu přijde nedostatečné. S tím souvisí i následná spoluprá-
ce PČR se strážníky. Neméně důležité je důsledné využívání veřejně prospěšných 
pracovníků při zajišťování čistoty a pořádku v obvodu, maximální využívání do-
tačních programů tak, aby byla co nejnižší spoluúčast města, hospodárně naklá-
dat s majetkem obvodu a snažit se co nejvíce pronajímat, nikoliv prodávat. Nut-
né je také rozšiřování herních prvků na stávajících dětských hřištích a samozřej-
mě vznik nových hřišť. 

Jsem v Poslanecké sněmovně druhé 
volební období a věnuji se především 
sociální oblasti, která má pro náš kraj 
daleko větší váhu než možná pro ně-
které další. V důsledku propadu na-
ší strany jsem si však přibrala i oblast 
zdravotnictví, které se ve velké míře 
prolíná se sociální problematikou. Mu-
sím přiznat, že je velmi těžké prosazo-
vat některé návrhy jako jedinec, navíc 
v minulém období se nedařilo sjedno-
tit kolegy z kraje a prosadit legislativu 
v jeho prospěch. Věnuji se dlouhodo-
bě oblasti náhradní rodinné péče, by-
tové problematice, nepojistnému dáv-
kovému systému a exekucím. Jsou to 
témata, která náš kraj trápí snad nej-
více a bohužel se zatím nepodařilo 
prosadit nic zásadního, co by výraz-
ně pomohlo našim občanům. Nyní se 
nám však blýská na lepší časy. S něko-
lika dalšími kolegy z kraje napříč po-
litickým spektrem jdeme do společné-
ho boje proti eskalujícímu stavu. Tla-
čím MPSV k celkové revizi nepojistné-
ho dávkového systému a především na 
sjednocení dávky na bydlení. Dalším 
hlavním úkolem je dostat naše pro-
najímatele bytů pod živnostenský zá-
kon a přidat je mezi povinné plátce da-

ně z příjmů. S tím také obnovit hygi-
enické normy v bytových jednotkách 
a urychleně řešit návrat části rozpro-
daného bytového fondu pod správu 
obcí a měst. Exekuce trápí velké pro-
cento našeho kraje a i celé ČR. Začát-
kem října proto připravujeme semi-
nář k exekucím a zákonu o insolven-
ci za účasti veřejnosti, dotčených mi-
nisterstev MS a MPSV, zaměstnavatelů 
i akreditovaných společností tak, aby 
se občané mohli sami vyjádřit nebo se 
poradit s přítomnými odborníky, jak 
řešit svou tíživou situaci. Samozřejmě 
budeme dávat i legislativní návrhy.

 Ve sněmovně sedí dvě stě poslan-
ců. Asi není jednoduché uspět se vše-
mi návrhy a podněty?
Není, poslanci si hrají všichni na stra-
nická trička a musím říci, že v mno-
ha klubech vládne tvrdá totalita. De-
mokracie se téměř nepřipouští… Sa-
mozřejmě se dá leccos prosadit, ale je 
to někdy mravenčí práce a chce to vel-
ké úsilí.

 Jste z Mostu, kde občany trápí boj 
s chudobou. Co se s tím dá dělat?
Trápí nás dlouhodobě a je to těžký 
boj…. Někdy mám pocit, že s větrný-
mi mlýny, ale nemůžeme to vzdát, ži-

jeme zde, máme tady rodiny a přátele 
a nemůžeme nechat z našeho města 
a kraje udělat ghetto, i když mám ně-
kdy pocit, že už ho tady máme. Dlou-
hodobé neřešení situace si vyžádalo 
svou daň. Proto je pro mě nyní hlav-
ní cíl a úkol prosadit, aby pronajíma-
telé bytů byli pod živnostenským zá-
konem a měli povinnost hradit i daň 
z příjmů. Zatím je pro mě nepocho-
pitelné, proč se pronajímání bytů ne-
bere jako podnikání. Navíc bych ve 
svém návrhu ráda viděla i možné po-
vinnosti pro pronajímatele lidem na 
sociálních dávkách. Není to nic divné-
ho ani v okolních zemích, ale u nás to 
po zveřejnění tohoto návrhu způso-
bí velký poprask. Víme přeci, že i me-
zi politiky na všech úrovních je ten-
to přivýdělek běžný. Vše by mělo být 
v souladu na získávání části bytové-
ho fondu pod správu města. Pro obce 
jsou to velké částky rozpočtů, ale již 
dnes se dají přes projekty získat ne-
malé fi nance, také záleží i na podmín-
kách. Hovořím ale intenzivně i s mi-
nisterstvem pro místní rozvoj, které 
má tuto oblast na starosti, připravuje-
me další a hlavně lepší podmínky pro 
čerpání fi nancí. Neříkám, že to bude 
jednoduché prosadit. Je mi i smutno 
z některých výroků kandidátů do ko-
munálu, krmí naše občany nesmysly 
a nechutným populismem. 

Hana Aulická-Jírovcová: Pozor na laciné sliby!
Ing. Hana Aulická-Jírovcová zastupuje náš kraj v Poslanecké sně-
movně Parlamentu ČR. Co se jí v mezičase volebního období poda-
řilo pro občany udělat a co ještě připravuje? Ptáme se. 
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 Co se minulému vedení radnice po-
vedlo a co je podle vás největší pro-
blém vašeho města?
Vedení města se nechalo přesvědčit, že 
je třeba investovat do infrastruktury, 
která nám pomůže vytvořit podmín-
ky pro zkvalitnění života lidí alespoň 
v oblasti volnočasových aktivit a spor-
tu - výstavba zimní haly, přestavba 
a rozšíření aquacentra, in-line dráha 
a skate park. 
Největším problémem města je odchod 
aktivních lidí mimo Teplice. V tom mé-
ně špatném případě do okolních sate-
litů, v tom horším úplně mimo region. 
Město může napomáhat tomu, aby ta-
dy měli chuť žít a ideálně i vychová-
vat děti pracovití a přičinliví lidé. V ně-
kterých oblastech - třeba podpora zá-
kladních škol, se mu to daří, v tom je 
nutné pokračovat. Někde je to horší až 
tragické - neschopnost vypořádat se 
s nepořádkem a problémy způsobený-
mi lidmi, kteří na dodržování zákonů 
a slušnost kašlou. 

 Jak byste zlepšil bezpečnost obyva-
tel Teplic? 
Posílením a využitím všech zákon-
ných prostředků represe vůči obyvate-
lům, kteří nedodržují zákony a hrubě 
porušují zásady mezilidského soužití. 
Prevence je určitě důležitá, ale pouze 
prevence se ukazuje jako nedostateč-
ná cesta. Je potřeba kombinace obojí-
ho. Cesta vede přes posílení rozpočtu 

a motivace městské policie a její lep-
ší koordinace s policií státní. A tohle je 
naše priorita, takže tomu dáme patřič-
nou důležitost a vše si ohlídáme. Má-
me v týmu zkušeného policistu, který 
má cenné informace.

 Jak podle vás může radnice ře-
šit sociální situaci obyvatel? Je pod-
le vás řešení vyhlašování tzv. bezdo-
platkových zón, aby se sem nemohli 
stěhovat sociálně slabí a často nepři-
způsobiví z jiných obcí? 
Žádná městská radnice složitou soci-
ální situaci nevyřeší. Může v omezené 
míře pomoci opravdu potřebným, tře-
ba tím, že poskytne sociální byty. Je-li 
v zemi milion lidí v exekuci, či dluhové 
pasti, tak to žádná městská radnice sa-
ma o sobě nevyřeší. Bez řešení na úrov-

ni státu se brzo problém vymkne. Měs-
to může pomoci v jednotlivých odůvod-
něných případech - třeba poskytnutím 
sociálního bydlení. Je potřeba jenom 
rozlišit člověka, který má přes veškerou 
snahu smůlu od profesionálních zneu-
žívačů sociálního systému. Obce mo-
hou a většinou se snaží problém vytěs-
nit mimo své území. Takzvané „bezdo-
platkové zóny“, což je v podstatě pro-
hlášení území za ghetto nejsou ideální 
řešení - přesouvají pouze problém ji-
nam. Chápu ale vedení obcí, že nechtě-
jí, aby jim jako posledním zůstal „čer-
ný Petr“. Za lepší považuji vyčistit měs-
to a zajistit v něm takovou míru pořád-
ku a bezpečí, aby v něm mělo chuť žít 
co nejvíce lidí, kteří vstávají  do práce, 
vodí děti do školy a platí daně. 

 Jaká je vaše priorita pro nadcházející 
volební období a na co se ihned po pří-
padném volebním úspěchu zaměříte? 
My to říkáme zcela jasně. Čisté cent-
rum i sídliště a město bez feťáků, de-
alerů a kriminality. Pro nás to nejsou 
planá hesla na billboard, ale závazek. 
Jsme zkušení manažeři, kteří ve svých 
profesích mnohé dokázali a víme, jak 
dosahovat stanovených cílů. 

 Jaké je vaše současné povolání a cí-
til byste se na primátora města?
Jsem ekonom, většinu profesního živo-
ta jsem strávil v bankovnictví, nebo za-
jišťováním fi nancování velkých inves-
tic. Politika mne nikdy neživila, ale zku-
šenosti ze zastupitelstva mám za po-
sledních 16 let dostatečné. Kdybych se 
na to necítil, tak bych to nedělal :-).

 Jaké jsou vaše koníčky? 
Sport - lyže, kolo, tenis.

 Můžete nám přiblížit Pro Zdraví 
a sport Teplice? Proč vás máme vo-
lit?
Tohle říkáme také jednoduše. Nejsme 
parta politiků, nejde nám o žádná 
placená místa. My je nepotřebujeme. 
Na druhou stranu, když už tady ži-
jeme, chceme si vytvořit město pod-
le našich představ. Čisté, bezpečné, 
takové, kde se nám všem bude hez-
ky bydlet. Umíme věci reálně dotaho-
vat do konce a chceme pro město ně-
co udělat. 

 Čeho byste chtěl dosáhnout v poli-
tice?
Jinou politickou ambici, než pomoci 
zlepšit život v Teplicích, nemám.

Ing. Michal Kasal 
- lídr kandidátky Pro Zdraví 
a Sport Teplice, kandidát na pri-
mátora. Je ženatý a s rodinou 
žije v Teplicích. Profesí je eko-
nom a bankéř a jeho přáním je 
zlepšit život v Teplicích, kde žije 
přes čtyřicet let.

Pro zdraví a sport Teplice
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Poslední srpnovou sobotu se 
na hipodromu v Mostě usku-
tečnilo další dostihové odpo-
ledne, na kterém mohli diváci 
zhlédnout osm závodů. Jedním 
z nich byla i 21. Velká letní ce-
na Ústeckého kraje, která je ro-
vinným dostihem na 2 000 me-
trů. Vítěze dostihu, žokeje Vác-
lava Janáčka s tříletým koněm 
Darkolva ze stáje Joly, dekoro-
val hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.
 
Ještě před startem Velké ceny předal 
hejtman představitelům hipodromu Ji-
římu Charvátovi, který je majoritním 
akcionářem společnosti, a Jakubu Ši-
můnkovi, řediteli hipodromu, certifi -
kát Rodinné stříbro Ústeckého kraje. 
„Mostecký hipodrom je nejen místem, 
kde se setkávají dostihoví fanoušci, ale 

Mostecký hipodrom se pyšní certifi kátem Rodinné stříbro

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zavítal na mostecký hipodrom.

i ukázkou toho, jak se mění rekultivova-
ná krajina po těžbě uhlí. Vážím si toho, 
že hipodrom podporuje řada fi rem i sa-
mospráva. Konají se zde prestižní závo-
dy a zdejší dostihové dny jsou magnetem 
pro tisícovky diváků. Pro vysokou spor-
tovní úroveň zdejších dostihů a jejich vel-
kou návštěvnost byl hipodrom zařazen 
do programu Rodinné stříbro Ústeckého 
kraje, kam patří více než dvě desítky nej-
přitažlivějších míst a akcí v kraji z oblas-
ti sportu a kultury,“ řekl při předání cer-
tifi kátu hejtman Oldřich Bubeníček. 
Velkou letní cenu podpořil i Ústecký 
kraj a část dostihového odpoledne pře-
nášela živě Česká televize. Hejtman 
mezi čestnými hosty přivítal na závo-
dišti generální konzulku ČR v Drážďa-
nech Markétu Meissnerovou a předsta-
vitele generálního konzulátu Ruské fe-
derace v Karlových Varech.

V Terezíně se uskuteční první říjnový víkend tradič-
ní Josefínské slavnosti pořádané u příležitosti výro-
čí založení města a pevnosti Terezín. Slavnosti, letos 
jejich patnáctý ročník, patří mezi největší historické 
akce situované do doby 18. století v Evropě. Tato ak-
ce, která se uskuteční 5. a 6. října, patří do progra-
mu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

Do pevnosti přijdou stovky až tisíce návštěvníků. K vidění bu-
dou oslavy založení města Terezín s vojenskou parádou - po-
chody a přehlídkami, ukázkami výcviku a ukázkovým doby-
tím střelecké baterie. Tuto velkolepou podívanou pro příznivce 
historie a staré vojenské techniky pořádá opět Sdružení Tere-
zín – město změny. To bylo zřízeno za účelem realizace oprav 
památek v Terezíně z prostředků IOP, zabývá se zpřístupňová-
ním památek, vzdělávací činnosti, cestovnímu ruchu a pořádá-
ní nebo spolupořádání akcí různého charakteru.

Kraj zve na Josefínské 
slavnosti do Terezína

Pavel Vodseďálek: Krajské město
potřebuje zkušené lidi, ne snílky
Jednička na kandidátce KSČM na Magistrát města Ústí nad La-
bem je ústeckým patriotem, předsedou Výboru pro národnost-
ní menšiny.

 Jaké jsou priority volebního pro-
gramu KSČM v Ústí nad Labem?
Palčivým problémem je vylidňování 
města, počet jeho obyvatel se blíží de-
vadesáti tisícům. Navíc odcházejí nejen 
mladí, ale i lidé ve středním věku. V té-
to souvislosti je nutné zdůraznit, že ve 
městě je nedostatek kvalifi kované, lépe 
placené práce. Je tedy zřejmé, že město 
musí vytvářet příznivé podmínky pro 
vznik nových pracovních příležitostí, 
což musí zohlednit i nový územní plán.
Významnou skupinou obyvatel jsou 
senioři a nám se v probíhajícím voleb-
ním období i díky účasti členky komu-
nistického klubu Květoslavy Čelišové 
v radě města podařilo významně zlep-
šit spolkový život této věkové skupi-
ny. Zde musím velkou zásluhu připsat 
i našim městským zastupitelům.
Kromě bezpečnosti a pořádku a s tím 
souvisejícím řešením situace ve vylou-
čených lokalitách ve městě je nutné 
zmínit také sociální bydlení a omeze-
ní byznysu „obchodníků s chudobou“. 
Klíčem je zvýšení počtu bytů ve vlast-
nictví města.

 Často zmiňujete rovněž kvalitu ži-
votního prostředí.
I když bezesporu došlo k výraznému 
zlepšení čistoty ovzduší na Ústecku, je 
nutné se zaměřit na lokality jako je ná-
plavka v Krásném Březně jako na pro-
stor k rekreaci, nábřeží ve Vaňově, zvá-
žit úpravu střekovského nábřeží. Pod-
porujeme všechny smysluplné snahy 
o zlepšení životního prostředí v Ústí.

 Netajíte se názorem, že město po-
třebuje spíše zkušené lidi s komunál-
ní prací než snílky.
Snad tomu napomohou říjnové komu-
nální volby. Ústí potřebuje zastupite-
le patrioty, kteří jsou schopni potlačit 
stranické a osobní zájmy a společně 
pracovat pro naše město.

 Také sdílíte názor, že Ústí je oškli-
vé město?
Určitě ne. Naopak, návštěvníci města, 
kteří k nám přijíždějí, jsou často velmi 
překvapeni, jak město žije, vypadá, kolik 
kulturních a sportovních aktivit zde pro-
bíhá. A to nemluvím o nádherném oko-
lí, jezeru Milada, krásné přírodě, řece La-
bi. Nálepka ošklivého města je cíleným 
programem škarohlídů, kteří řeší osobní 
ambice a rádi by se dostali k moci.

 Cestující poukazují rovněž často 
na městskou hromadnou dopravu 
a dopravu ve městě obecně…
Městská hromadná doprava musí po-
stupně obměnit vozový park, zavést 
nový odbavovací systém, urychlit do-
budování digitálních informačních za-
stávek a stabilizovat všechny zaměst-
nanecké složky. Budeme prosazovat 
přepravu dětí do 15 let bezplatně.
Nedostatečný je rovněž počet parkova-
cích ploch na sídlištích, ať už jde o lo-
kalitu Pod Holoměří, situace se zhor-
šuje ve Všebořicích či na Severní Tera-
se. Celkově je situace s parkováním na 
území města neuspokojivá.

 Firmy dnes jen těžko hledají za-
městnance v oborech, na které kdysi 

děti připravovaly specializované ško-
ly. Jak budete řešit tuto oblast?
Malý zájem dětí o technické a přírodo-
vědné obory nepříznivě ovlivňuje budou-
cí přípravu mládeže na obory, které jsou 
pro zajištění chodu fi rem potřebné. Pod-
poříme opětovné budování školních dílen 
a pozemků stejně jako polytechnického 
střediska, které bude sloužit školám jako 
metodické a materiální zázemí.
Je také nutné pokračovat v rekonstruk-
cích škol a školských zařízení, bude 
třeba řešit nárůst počtu dětí nastupu-
jících do mateřských škol.

 Jaké aktivity nabízí Výbor pro ná-
rodnostní menšiny Zastupitelstva Ús-
teckého kraje, jehož jste předsedou?
Během uplynulých dvou let jsme se za-
bývali podporou kulturních aktivit jed-
notlivých národnostních menšin jak fi -
nančně tak organizačně. Příkladem mů-
že být vyhlašování Nejlepšího stře-
doškolského studenta národnostních 
menšin žijících v Ústeckém kraji, orga-
nizace prestižní a oblíbené akce Barev-
ný region, jež na ústecké Lidické náměs-
tí přiláká všechny národnostní menšiny. 
Ty zde prezentují své kulturní tradice 
a gastronomii. Mohu zmínit také Vítá-
ní lunárního roku vietnamské menšiny, 
řada akcí probíhá v teplických lázních 
ve spolupráci s ruskou a maďarskou ná-
rodnostní menšinou. Naší podpory vyu-
žívá ke svým projektům také slovenská 
komunita, Židovská obec či Romové ne-
bo Bulhaři ke kulturním akcím.

Více info o kandidátech na 
www.usti-kscm.cz.
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„Rekonstrukcí terapeutické části a příjmu 
a skladování radiofarmak v Centru kom-
plexní onkologické péče V Podhájí završu-
jeme více než tříletou obnovu všech pra-
covišť Komplexního onkologického centra 
Krajské zdravotní, které máme v Ústí nad 
Labem a v Chomutově. Krajská zdravotní 
s významnou fi nanční podporou Ústecké-
ho kraje do nich investovala dohromady 

více než 165 milionů korun včetně DPH. Je 
úžasné, co všechno se podařilo vybudovat. 
Všem, kdo se na proměně těchto pracovišť 
podíleli, patří velké poděkování. Připomí-
nám, že teď sice jedna etapa končí, ale dal-
ší začíná – v příštím roce musíme obno-
vit jeden z lineárních urychlovačů. Jdeme 
dál,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva KZ.

Do Oddělení nukleární medicíny Masary-

kovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 

V Podhájí bylo investováno více než 

122 milionů Kč včetně DPH: 

  stavební práce – 24 477 011 Kč 

včetně DPH

  pořízení přístrojů – 97 763 642 Kč 

včetně DPH

Celkem ve dvou etapách bylo investo-

váno do nukleární medicíny v Nemocnici 

Chomutov, o. z., bezmála 43 milionů ko-

run včetně DPH:

  stavební práce  - 18 090 000 Kč 

včetně DPH

  pořízení přístrojů – 24 847 240 Kč 

včetně DPH

Celkem bylo investováno do nukleár-

ní medicíny v Krajské zdravotní, a. s., 

165 240 653 Kč včetně DPH.

Krajská zdravotní, a. s., s významnou in-

vestiční fi nanční podporou Ústeckého 

kraje dosud investovala do Komplexní-

ho onkologického centra (KOC), jehož 

součástmi jsou na pracovištích v Ústí nad 

Labem a v Chomutově onkologické od-

dělení a oddělení nukleární medicíny, 

více než půl miliardy korun.

Krajská zdravotní má nejmoderněji vybavená pracoviště nukleární medicíny
Krajská zdravotní, a. s., (KZ) má nejmoderněji vybavená pracoviště 
nukleární medicíny. V letních měsících byla dokončena plánovaná 
rekonstrukce Oddělení nukleární medicíny Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem, o. z., a Oddělení nukleární medicíny Nemoc-
nice Chomutov, o. z., které probíhaly v etapách. Obě oddělení jsou 
součástí Komplexního onkologického centra KZ, do něhož bylo 
doposud investováno více než půl miliardy korun. 

Nejvyšší náklady v přístrojovém vybavení, téměř 64,5 milionu korun, si vyžádalo 
pořízení pozitronové emisní tomografi e PET/CT pro ústecké oddělení nukleární 
medicíny V Podhájí.

Investice do pracovišť nukleární medicíny v Krajské zdravotní, a. s.:

Nejnovější přístroj SPECT GE DISCOVERY na pracovišti nuk-
leární medicíny v Chomutově.

Nemocniční lékárna v areálu Centra komplexní onkologic-
ké péče V Podhájí v Ústí nad Labem.

„Já v té další etapě vidím pro cho-
mutovské pracoviště novou moda-
litu pozitronové emisní tomogra-
fi e, tedy PET/CT. Ještě však k posled-
ní dokončené části ústeckého oddě-
lení nukleární medicíny, kterou je 
terapeutická část a příjem a skladování ra-
diofarmak: protože celá akce proběhla za pl-
ného provozu, děkuji panu primáři, vrchní 

sestře a personálu za jejich nasa-
zení i za to, jak celou věc vzali za 
svou,“ uvedl Ing. Petr Fiala, gene-
rální ředitel KZ.
„Rozsahem přístrojové techniky 
nukleární medicína v Krajské zdra-

votní nemá v České republice obdoby, a to ani 
na klinikách, přičemž žádný z přístrojů není 
starší roku 2014. V provozu jsou zde dva no-

vé hybridní SPECT/CT, dvě nové spectové ka-
mery, dvě kamery planární a jedna na srdeč-
ní vyšetření. Sedm gama kamer nemají ani 
ty největší kliniky nukleární medicíny v Čes-
ké republice. Za takovou podporu chci vede-
ní společnosti velmi poděkovat,“ řekl MU-
Dr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nuk-
leární medicíny Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z. 
Nukleární medicína je lékařský obor, kte-
rý slouží k diagnostice a léčbě pomocí izo-
topů, patří mezi neinvazivní vyšetřovací 
metody. Na rozdíl od diagnostické radio-
logie, která je založena na anatomii, nuk-
leární medicína umožňuje získávat infor-
mace nejen anatomické, ale hlavně o or-
gánových funkcích či metabolizmu.

Čekárna pro pacienty na chomutov-
ském pracovišti nukleární medicíny.
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START NOVÝCH PROJEKTŮ - CHCEME, ABY ÚSTÍ BYLO 
MĚSTEM PŘÁTELSKÝM KE VŠEM SLUŠNÝM LIDEM

NASTARTUJME ÚSTÍ!
ST
M

1.  vybudujeme aquapark pro krajské město 
a rozšíříme možnosti celoročního koupání

2.  zajistíme investice do ZOO (např. dostavba 
asijského pavilonu /slonů/ a další) 

3.  zrevitalizujeme areál letního kina 
na víceúčelový prostor 

4.  nové nábřeží Střekov – pláž, odpočinkové 
a relaxační zóny 

5.  přístaviště Vaňov – podpoříme celkovou 
revitalizaci a nové využití této plochy 

6.  odkoupíme ubytovny pro nepřizpůsobivé 
a přebudujeme je na domovy pro seniory

7.  vybudujeme funkční terminál jako náhradu 
autobusového nádraží

8.  zvýšíme investice do základních i mateřských 
škol a školských zařízení 

9.  rozšíříme aktivity Domu dětí a mládeže 
o prostory na Severní Terase 

10.  vybudujeme centrum pro volnočasové 
a sportovní aktivity na Střížovickém vrchu

11.  rozšíříme free Wi-Fi připojení – v centru města, 
parcích, MHD, na úřadech

12.  zlepšíme vzhled města na příjezdových 
komunikacích do Ústí ze všech směrů

13.  vybudujeme větší autobusové zastávky 
v centru města

14.  zajistíme dostupné bydlení pro seniory 
– malometrážní bezbariérové byty 
s pečovatelskou službou

15.  zřídíme službu Senior Expres 
(individuální doprava seniorů k lékaři, na úřady 
atp. za nízké ceny) 

Zároveň chceme, aby město bylo vůči některým jevům nepřátelské

Ing. Pavel Tošovský 
kandidát na primátora Ústí nad Labem

Projekt „Studie dopadů hydrické rekulti-
vace povrchových lomů na kvalitu ovzdu-
ší a mikroklima na území Ústeckého kra-
je“ je výzvou, která má posoudit, zda hyd-
rický způsob rekultivace zbytkových jam 
nebude pro region znamenat zhoršení 
kvality ovzduší, zvýšení výskytu mlh, mé-
ně slunečných dní apod. Provoz měřicích 
stanic byl zahájen 1. ledna 2018 a měření 
bude probíhat jeden rok. Poté bude prove-

deno zhodnocení naměřených údajů a po-
rovnání s výsledky projektu „Dopady na 
mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy 
vody a půdy v rámci hydrické rekultivace 
hnědouhelných lomů“ řešeným v letech 
2011 až 2014 s fi nanční podporou Techno-
logické agentury České republiky.
Měřeny jsou základní meteorologické ve-
ličiny a koncentrace aerosolových částic 
PM10. Pro účely měření byly vybudovány 

a instalovány měřící stanice v lokalitách 
jezero Most, Kopisty, Milešovka, jezero Mi-
lada a na budově Výzkumného ústavu pro 
hnědé uhlí. Výsledky měření budou sloužit 
jako jeden z podkladů pro hodnocení vyu-
žití ekonomického a ekologického potenci-
álu vznikající „jezerní krajiny“ obou vod-
ních ploch a přilehlých rekultivovaných 
ploch pro rozvoj území a jejich funkční za-
pojení do okolní sídelní struktury.

Na jezerech Most a Milada probíhá měření mikroklimatu
Most/Ústí nad Labem | Zhodnocení klimatického vlivu jezer Most a Milada na rozložení a dosahu 
změn teploty a vlhkosti v jejich okolí a zhodnocení případných důsledků těchto změn na klima, to je 
obsahem zakázky, kterou pro Ústecký kraj realizuje Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě.


