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Jaroslav Kubera 
Narodil se 16. února 1947 v Lou-
nech. Pravicový, velmi pracovitý poli-
tik, od listopadu 2018 do úmrtí v led-
nu 2020 předseda Senátu Parlamen-
tu České republiky, tedy druhý nej-
vyšší ústavní činitel. V horní komoře 
tak navázal na předchozí působe-
ní ve funkcích místopředsedy Senátu 
a předsedy Ústavně-právního výbo-
ru. Senátorem za obvod č. 32 – Tep-
lice byl poprvé zvolen v roce 2000. 
Mezi lety 1994 až 2018 stál v barvách 
ODS nepřetržitě v čele města Teplice, 
nejprve jako starosta, od roku 2001 
jako primátor. Jako politik vystupo-
val velmi často, rozhovor na jakéko-
liv téma zástupcům sdělovacích pro-
středků nikdy neodmítl. Mediální po-
zornost získával i žertovnými, někdy 
až kontroverzními výroky, pro něž bý-
val řazen mezi nejzajímavější členy 
Parlamentu. Patřil k náruživým kuřá-
kům (s výjimkou domova), zároveň 
aktivně sportoval, oblíbil si především 
tenis a sjezdové lyžování. V roce 2017 
ztvárnil roli Edvarda Beneše ve fil-
mu „Toman“. Za svoji činnost se stal 
Osobností roku 2019 Ústeckého kra-
je. S manželkou Věrou byl ženatý 52 
let, spolu vychovali dvě dcery. Jeho 
charakteristickým sloganem byl po-
zdrav: „Usmívej se, jsi v Teplicích“.

Ano, hovořili jsme o tom, koneckonců mě-
la jsem ho doprovázet. Když se stal před-
sedou Senátu a ze svého záměru neu-
stoupil, přišly výhrůžky z nejvyšších kru-
hů, proti této cestě se tvrdě vyjádřil jak 
prezident, tak i premiér, předseda Posla-
necké sněmovny i někteří ministři. Jak už 
jsem uvedla, když měl něco promyšlené 
a věřil, že je to správné, neuhnul z cesty. 
Jsem proto moc ráda, že na Tchaj-wan le-
tos v srpnu odjel Miloš Vystrčil s počet-
ným doprovodem i navzdory různým do-
poručením a dokázal tak, že jsme svébyt-
ným a svéprávným národem. Děkuji mu 
za nás oba. 
 Sám se nezalekl žádných výhrůžek, 
ale chtěl maximálně chránit rodinu. Kdy 
jste se o něho začala opravdu bát?
V pátek 17. ledna jsme byli s manželem 
pozváni na oslavu čínského Lunárního 
roku. Cestou do Prahy nemluvil, do auta 
mu volali, aby napřed přišel na soukro-
mé setkání s čínským velvyslancem. By-
li tam sami, jen s tlumočníkem. Vrátil se 
asi za půl hodiny. Na rautu jsme nic nejed-
li ani nepili, v sobotu 18. ledna vystoupil 
na kongresu ODS, v neděli 19. ledna jsme 
šli v Teplicích na oběd k oslavě mých na-
rozenin. Ani tehdy nic nekonzumoval, by-
lo mu viditelně špatně a mrzelo ho, že mi 
pokazil sváteční den. To by bylo to nej-
menší. Dál už to znáte. 
 Přišlo osudné pondělí 20. ledna 2020, 
pak jste se několik měsíců s dcerami 
marně snažily získat pitevní zprávu. Je 
vám už dnes jasné, co se vlastně stalo?
V pondělí ráno šel do své kanceláře, vo-
lal mi, abych mu cestou do města přines-
la brýle, že je zapomněl doma. Než jsem 
tam došla, už jsem věděla, že je zle. Se-
kretářka volala, že k němu musela volat 
záchranku a ta že je s ním právě na ces-
tě do Ústí… Co se doopravdy stalo, už se 
asi nedozvíme. Tělo mého manžela bylo 
zpopelněno, toxikologie provedena neby-
la a po třech měsících jsme se s dcerami 
v pitevní zprávě dočetly, že příčinou úmr-
tí byl infarkt. 

Pokud nějaký politik zapomene mít nadhled a bude se brát moc vážně, měl by 
si na tuhle lavičku na chvíli sednout. Je to totiž lavička Jaroslava Kubery, kterou 
14. října 2020 v Senátu odhalili Věra Kuberová a Miloš Vystrčil. Nezapomínáme, 
odkaz Jaroslava Kubery žije dál! Lavička byla zakoupena z osobních prostředků 
senátorů, navrhl ji architekt Josef Pleskot.

Řád příznivých oblaků udělila Jaro-
slavu Kuberovi in memoriam prezi-
dentka Tchaj-wanu Tsai Ingwen.

 Odmítla jste za něj přijmout stát-
ní vyznamenání, které mu chtěl letos 
na podzim udělit prezident republiky 
Miloš Zeman. Proč?
Ještě dřív než z Hradu jsem se to do-
zvěděla od novinářů, kterým jsem řek-
la rovnou, že za ne zcela objasněných 
okolností nemám zájem. Prezident-
ská kancelář mne sice přemlouvala, ale 
v tomto jsem byla neoblomná. Ony ty 
dopisy byly dva – jeden z čínského vel-
vyslanectví, druhý z Hradu. Našly jsme 
je s děvčaty v manželově aktovce, kde 
je před námi ukrýval, dlouho po uvede-
ných smutných událostech. 
 S Jaroslavem jste v září 2018 oslavili 
zlatou svatbu. Dobře tedy víte, jak dů-
ležité je pro vytížené vrcholové politi-
ky rodinné zázemí. Máte nějaké dopo-
ručení pro manžely/ky či partnery/ky 
stávajících politiků? 
Snad aby byli k sobě velmi tolerant-
ní, vážili si jeden druhého, měli k sobě 
úctu a nikdy se nehádali  kvůli zbyteč-
nostem. Alespoň u nás v rodině to tak 
chodilo. 

Připravila: L. Richterová, foto: Kancelář  

Senátu PČR a soukromý rodinný archiv

 Před kolika lety jste se seznámili?
Chodili jsme spolu do jedné základní ško-
ly v Dubí a taky do Sokola, babička Ku-
berová byla totiž okresní náčelnicí, na-
še rodiny se scházely, a tak kontakty by-
ly časté. Mně bylo deset, Járovi jedenáct 
let. Počáteční škádlení později přerostlo 
ve vzájemnou přitažlivost a od 17 let už 
to byla láska.  
 Kdy byla svatba a co jste si slíbili?
Brali jsme se v pátek 13. září 1968 v Tep-
licích v zádech se sovětskými okupační-
mi tanky. Strašná doba. Slíbili jsme si, že 
spolu zůstaneme v dobrém i zlém, a tak 
to také bylo.  
 Jaký byl Jaroslav člověk, manžel, tá-
ta a dědeček?
Od mládí veliký srandista, recesista a taky 
provokatér, lákalo ho všechno, co bylo za-
kázané. To mu zůstalo i v dospělosti. Ro-
dina ale pro něj byla vším. S dětmi spor-
toval, vnoučata rozmazloval. Starší, dnes 
už třiadvacetiletý Vojta, si dědu užil pod-
statně víc, než malá Míša, která se naro-
dila, když už byl plně zapojen do politiky.  
 Jaké životní principy uplatňoval? 
Kterých vlastností jste si na něm nej-
víc vážila? 
Navenek vystupoval velmi odvážně, do-
kázal mluvit s každým, nikdy nesoudil 
názory bez důkladného promyšlení. Když 
už se ale rozhodl, byl nekompromisní. 

Doma jsme se ovšem včetně dětí na všem 
dohodli. 
 Měla jste pochopení pro to, když se 
počátkem devadesátých let rozhodl 
vstoupit do nově se rodící politiky?
My jsme vlastně politikou žili oba už dřív, 
řadu věcí jsme doma tvořili společně 
a naši rodiče někdy trnuli hrůzou, že nás 
oba zavřou. Politika byla Jaroslavův život 
a já jsem mu pomáhala, jak jen to šlo.   

 Starostou a později primá-
torem Teplic byl nepřetržitě 
od roku 1994, žezlo předal své-
mu nástupci po komunálních 
volbách v roce 2018. K tomu 
byl senátorem a také kraj-
ským zastupitelem. Jak tohle 
vytížení vnímala rodina?
Lidé se s ním rádi zastavova-
li na kus řeči, dokázal velmi dobře 
komunikovat a argumentovat, co dě-
lá a proč. Vysvětluji si to i tím, že mu v ko-
munálních volbách šestkrát po sobě dali 
svůj hlas. V roce 2018 už na primátora  ne-
kandidoval, chtěl se naplno věnovat práci 
v Senátu. Myslím, že svému nástupci pře-
dal město ve výborné ekonomické kondici 
a bez dluhů. To je v České republice ojedi-
nělé. Zažili jsme i některé humorné až ne-
omalené chvilky, když například jedna ob-
čanka po manželovi chtěla, aby jí sehnal 
droždí, že to jako primátor přece dokáže. 
Sehnal. Jiná paní ho zase požádala, ať se po-
stará o to, aby zmizela voda z jejího sklepa. 
Postaral se. Telefon měl zapnutý nonstop, 
takže brával hovory i v noci. To byly ty mo-
menty, které voliči dokáží ocenit.
 Bytostný optimista, demokrat kaž-
dým coulem, milující pokrok a nové 
technologie připravoval cestu na Tchaj-
-wan přes rok, když byl ještě místopřed-
sedou Senátu. Radil se o tom s vámi? 

Paní Věra, vdova po náhle zesnulém Jaroslavu Kuberovi, předsedovi horní komory Parla-
mentu České republiky, převzala z rukou jeho nástupce Miloše Vystrčila Stříbrnou pamět-
ní medaili Senátu in memoriam za mimořádnou politickou odvahu, přínos regionální politi-
ce a zásluhy o parlamentní diplomacii a také Řád příznivých oblaků od prezidentky Tchaj-
-wanu Tsai Ingwen. Jak vzpomíná na dlouholeté manželské soužití, jaký byl její Jára člověk 
a zná už odpověď na jeho nečekaný skon…

Věra Kuberová:
Politika byla jeho život

Stříbrná pamětní medaile Senátu, 
udělená Jaroslavu Kuberovi in memo-
riam za mimořádnou politickou odva-
hu, přínos regionální politice a parla-
mentní diplomacii.
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S T Á L E  S V Ě Ž Í  I N F O R M A C E

„U výtahů byly vyměněny výtahové stro-
je včetně motorů, lana a elektronika, za-
chovány  zůstaly  výtahové  kabiny.  Pro-
voz výtahů je nyní tišší, plynulejší, spo-
lehlivější  a  výrazně  energeticky  úspor-
nější,“ vyjmenoval hlavní výhody 
Miroslav Janošík z oddělení investic 
a doplnil, že během prací byl provoz 
výtahů v pavilonu E mírně omezen, 
což ale nenarušilo chod pavilonu.
Modernizace výtahů v celé nemocnici 

probíhá postupně. Kromě dvou výta-
hů v pavilonu E byly již dříve moder-
nizovány také výtahy v pavilonech  
F a H, zčásti i v pavilonu G. „Letošní 
vlna modernizace výtahů, které zde ne-
přetržitě slouží již od roku 1993, si vyžá-
dala investici ve výši 2,4 miliónu korun 
s DPH. Tyto prostředky jsou hrazeny ze 
zdrojů nemocnice,“ upřesnil předseda 
představenstva litoměřické nemocni-
ce Radek Lončák.  (nk)

Pavilon E litoměřické nemocnice má modernizované všechny výtahy
Tři výtahy v gynekologickém pavilonu (E) litoměřické nemocni-
ce prošly během září a října kompletní modernizací. Práce byly 
nedávno dokončeny a nyní je všech pět výtahů tohoto pavilonu 
vybaveno novou špičkovou technologií. 

Původní stav

Nový stav

„Rádi  bychom poděkovali  všem dárcům 
krevní plazmy, kteří zareagovali na naši 
výzvu a kontaktovali ústecké transfuzní 
oddělení.  Za  necelý  týden  se  nám ozva-
ly  více  než  čtyři  desítky  potenciálních 
dárců,“ uvedl Jiří Masopust, primář 
Transfuzního oddělení Masarykovy ne-
mocnice v Ústí nad Labem.  
Plazmu od dárce, který prodělal infekci 
novým koronavirem, lze za určitých indi-
kací podat pacientovi s velmi těžkým prů-
během nemoci COVID-19. „Vzhledem k vět-
ší  pravděpodobnosti  tvorby  dostatečného 
množství protilátek proti novému koronavi-
ru upřednostňujeme dárce plazmy, u nichž 
onemocnění  COVID-19  proběhlo  s  jasnými 

klinickými  příznaky,  kterými  jsou  horečka, 
bolest kloubů a svalů apod. Lidé bez přízna-
ků či jen s velmi lehkými příznaky si podle 
současných znalostí obvykle nevytvoří proti-
látky v dostatečném množství pro léčbu paci-
entů s COVID-19,“ upřesnil požadavky pri-
mář. Současné studie rovněž ukazují, že 
časem množství protilátek v krvi člově-
ka klesá. „Hledáme tak dárce plazmy, kteří 
prodělali onemocnění COVID-19 v minulých 
třech měsících,“ doplnil Jiří Masopust.
Nejvhodnějšími potenciálními dár-
ci krevní plazmy jsou muži, případ-
ně i ženy, které dosud nebyly těhotné. 
„Gravidní ženy si mohou během těhoten-
ství  vytvořit  takzvané  anti-HLA  protilát-
ky, které ojediněle způsobují velmi závaž-
nou potransfúzní plicní reakci, proto je ta-
to krevní plazma k léčbě nemoci COVID-19 
nevhodná,“ dodal závěrem primář.

Předpokladem darování je:

•  trvalý pobyt v ČR, platné zdra-
votní pojištění, věk 18 - 60 let, 
hmotnost alespoň 60 kg 

•  celkově dobrý zdravotní stav 
•  úplné uzdravení z koronavirové 

infekce a minimálně 14denní od-
stup od uzdravení, eventuálně 
ukončení izolace

Dárci krevní plazmy mohou kontak-
tovat Transfuzní oddělení Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem na  
e-mailové adrese UL-Darci@kzcr.eu 
nebo telefonním čísle 477 113 468. 
Ti, kteří uvedou své jméno, příjme-
ní a telefonní číslo, budou následně 
kontaktováni lékařem za účelem do-
mluvení dalšího postupu. (od dop.)

Na výzvu Krajské zdravotní pro dárce plazmy,
kteří prodělali nemoc COVID-19, zareagovaly desítky zájemců
Ústí nad Labem | Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem děkuje všem dár-
cům krevní plazmy, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zareagovali na výzvu. Kvůli nedostat-
ku plazmy v České republice poptávka stále trvá.

Nemocnice potřebují 
krevní plazmu

Ústecký kraj | V pondělí 19. října podepsali představitelé hnutí ANO, ODS 
a Spojenci pro kraj společné memorandum. Hnutí ANO má mít v jedenáctičlen-
né Radě Ústeckého kraje pět křesel, občanští demokraté čtyři a Spojenci pro 
kraj dvě. V 55 členném zastupitelstvu budou mít většinu 29 křesel. Již dříve se 
shodli také na tom, že hejtmanem bude lídr kandidátky hnutí ANO, poslanec 
Jan Schiller. (red.)

Litoměřice | Objekt staré radnice, jenž je ná-
rodní kulturní památkou a v současné době v 
něm sídlí Oblastní muzeum, čeká stavebně ná-
ročná modernizace. Město Litoměřice získalo 
z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP) 43 milionů korun na realizaci pro-
jektu vyčísleného na 48 milionů korun.

„Kompletní  rekonstrukcí  za  dodržení  přísných  podmínek  stanove-
ných s ohledem na unikátnost objektu památkáři projde interiér mu-
zea, fasáda i střecha budovy. V prostoru, kde doposud sídlil butik s ob-
lečením, vznikne návštěvnické centrum s recepcí, obchůdkem, šatnou 
a kompletním zázemím. Počítá se také s výtahem z dvorního traktu, 
který  zajistí  bezbariérový  přístup  handicapovaným návštěvníkům 
muzea,“ charakterizovala projekt Andrea Křížová, vedoucí odbo-
ru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu.
Zatímco vlastníkem objektu je město Litoměřice, zřizovatelem 
Oblastního muzea, který v něm sídlí, je Ústecký kraj. Ten přislí-
bil modernizaci a zatraktivnění expozice s využitím inovativních 
a edukativních prvků tak, aby byla pro návštěvníky atraktivněj-
ší. „Předpokládáme, že stavbu zahájíme ve druhé polovině příštího 
roku. Bohužel zhruba dva roky bude v té souvislosti uzavřeno ná-
vštěvníkům muzeum,“ dodala Andrea Křížová. Předpokládaná do-
ba realizace projektu je dva roky od zahájení stavby. (od dop.)

Koaliční smlouva podepsána

Pomyslnou tečkou bylo Mistrovství 
České republiky dorostenců a juniorů 
ve veslování 2020. Zatímco v případě 
dorostenců přijela na umělý kanál v Ra-
čicích kompletní česká špička, juniorské 
závody se musely obejít bez hlavních 
es. Po návratu z juniorského mistrovství 
Evropy v srbském Bělehradu musela to-
tiž část české výpravy do karantény. 
„Regata v Račicích i přes hygienická opat-
ření proběhla velmi hladce. Jediné, co tro-
chu komplikovalo závody, byl silný boční 
vítr, který se na nedělní finálové jízdy změ-
nil v povítr. Větrem nejvíce utrpěly skify ju-
niorů, kde foukalo nejvíce z celého dne. Pře-
kvapením pro mne osobně bylo  jasné ví-
tězství Samuela Krejčíře z Veslařského klu-

bu Vajgar Jindřichův Hradec. Ten ve skifu 
dorostenců  suverénně  vyhrál,“ zhodno-
til závody Jan Navrátil, šéftrenér Čes-
kého veslařského klubu Praha a trenér 
seniorské reprezentace. „Letošní  sezó-
na na kanálu Labe arény Ústeckého kra-
je  v  Račicích  byla mimořádná.  Těší  nás, 
že se kromě veslařů a kanoistů stává ten-
to  unikátní  areál  vyhledávaným místem 
i pro vrcholné závody dalších sportovních 
disciplín, jako je například triatlon, cyklis-
tika nebo plavání. Nyní upíráme svoji po-
zornost na přípravu Mistrovství světa U23 
ve veslování,  které  se  v Račicích uskuteč-
ní  v  příštím  roce,“ doplnil Michal Kur-
first, ředitel Labe arény Ústeckého kra-
je. (od dop.)

Domácí šampionát uzavřel závodní sezónu

Labe aréna Ústeckého kraje v Račicích ukončila s prvním říj-
novým víkendem pestrou závodní sezónu. 

Objekt staré radnice čeká rekonstrukce



2005 418
2006 407
2007 391
2008 408
2009 410
2010 402
2011 379
2012 395
2013 369
2014 377
2015 338
2016 369
2017 385

Počty nemocných, kteří byli odesláni k chirurgickým operacím
z Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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Cesta od kardiologického oddělení ke komplexní péči
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Kardiologické oddělení v  teh-
dejší ústecké Masarykově ne-
mocnici vzniklo v roce 2003. V ro-
ce 2007 mu byl udělen Minis-
terstvem zdravotnictví ČR sta-
tut kardiologické kliniky, která se 
stala součástí společných klinic-
kých pracovišť Fakulty zdravot-
nických studií Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. V čele kardiologic-
kého pracoviště stojí již od  jeho 
zrodu současný přednosta kliniky 
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC, FSCAI, který je také vedou-
cím Kardiocentra. 

Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI

VZDĚLÁNÍ 
• 1978–1982 – Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice 
• 1982–1988 – Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové 
• 1991 – Atestace z vnitřního lékařství I. stupně 
• 1995 – Nadstavbová atestace z kardiologie 
•  1998 – Licence pro provádění intervenčních diagnostických i léčebných 

výkonů v kardiologii 
•  2004 – Ph.D. titul s tématem: „Remodelace cév po implantaci beta-radio-

aktivních stentů s vysokou aktivitou. IVUS studie“ 
• 2005 – Fellow Evropské kardiologické společnosti (ESC) 
• 2005 – Fellow společnosti pro koronární angiografii a intervence (FSCAI) 
• 2005 – Docent vnitřního lékařství 
•  2006–2009 a 2013 až dosud – Zvolen do předsednictva České asociace 

intervenční kardiologie České kardiologické společnosti 
• 2013 – Profesor vnitřního lékařství 
•  2015 – Zvolen do panelu pro kardiovaskulární choroby Agentury pro zdra-

votnický výzkum ČR 
• 2016 – Zvolen členem Akreditační komise pro kardiologii při MZ ČR 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 
• 1988–1990 – Sekundární lékař, nemocnice v Opočně 
• 1990–5/2003 – Intervenční kardiolog, II. Interní klinika, FN Hradec Králové 
•  6–12/2005 – Post-doktorandské studium, Cardiovascular center, Universi-

ty of Florida, Shands, Jacksonville, FL, USA 
•  6/2003–6/2013 – Přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických 

studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

•  6/2013–9/2014 – Přednosta I. Interní kardioangiologické kliniky, FN Hra-
dec Králové 

•  10/2014 – Přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

• 2018 – vedoucí Kardiocentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Ischemická choroba srdeční (ICHS) je 
nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Největ-
ší výskyt ICHS je v Ústeckém kraji. Proto 
se vybudování Komplexního kardiovas-
kulárního centra jeví jako logický krok. 
V ČR je 12 komplexních center kardiovas-
kulární péče. Jejich umístění je však dis-
proporční, 5 jich je v hlavním městě. Na-
še pracoviště provádí operační zákro-
ky na srdci šetrnou metodou přes tepny, 
třeba v třísle či na zápěstí. Chyběla nám 

však kardiochirurgie, která je nezbyt-
ná k ošetření některých pacientů s ische-
mickou srdeční nemocí nebo s vrozenými 
či získanými vadami srdce. Nemocní in-
dikovaní ke kardiochirurgickým zákro-
kům tak museli za těmito výkony jezdit 
do Prahy. Proto je nutné, aby i v Ústec-
kém kraji vzniklo komplexní kardiovas-
kulární centrum,“ říká prof. MUDr. Pa-
vel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, před-
nosta kardiologické kliniky a vedoucí 
Kardiocentra.
V roce 2019 kardiochirurgové odope-
rovali 129 lidí, operativa nadále bě-

ží. „Do pražských fakultních nemocnic, 
Nemocnice Na Homolce a IKEM, s ni-
miž v oblasti kardiovaskulární medicí-
ny spolupracujeme, směřujeme čím dál 
méně pacientů. Před zahájením kardio-
chirurgické operativy jsme do Nemoc-
nice Na Homolce posílali k výkonům 
na srdci mezi 340 a 420 pacientů roč-
ně. Je ale zřejmé, že potenciál na zvý-
šení počtu kardiochirurgických zákro-
ků v rámci našeho Kardiocentra se zvy-
šuje. Proto máme radost, že stavba pa-
vilonu v Masarykově nemocnici, kam se 
Kardiocentrum přestěhuje, se brzy stane 
skutečností a také kardiochirurgické od-
dělení dosáhne na optimální počet ope-
rací,“ dodává prof. MUDr. Pavel Čer-
vinka, Ph.D., FESC, FSCAI.
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KONTAKTY 

•   Přednosta kliniky 
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., 
FESC., FSCAI 
+420 477 117 886,  
pavel.cervinka@kzcr.eu 

•  Vrchní sestra:  
Květoslava Hlavatá 
+420 477 112 644,  
kvetoslava.hlavata@kzcr.eu 

•  Recepce:  
pracovní dny 7:00 - 15:00 
+420 477 117 883

Počty nemocných, kteří byli odesláni k chirurgickým operacím z Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Konference ústeckého Kardiocentra  jsou známé výukovými živými přenosy z ka-
tetrizačního sálu přímo do přednáškového sálu

golfbarbora.cz recepce: (+420) 721 005 496

Necelých 5 km západně od Teplic, směrem 
na Duchcov, se na úpatí Krušných hor 
rozkládá golfový areál Golf Resort Barbora, 
domácí hřiště golfistů BARBORA GC. Celá 
oblast se nachází v krajině luk a hájů, 
v rozsáhlém regionálním biocentru mezi 
vodními nádržemi, potoky a rybníky, z nichž 
nejznámější je Barbora (65 ha) a pstruhový 
potok Bouřlivec.

Vedle golfového hřiště Barbora je zde 
i tréninkový areál. Slouží k nácviku 
základních golfových dovedností, 
k tréninkům s trenéry nebo k trápení se „sám 
se sebou“, a to individuálně či ve skupině. 
Základem je 280 m dlouhý driving range, 
putting green a pitching area. Je zde 
samozřejmě i možnost zapůjčení golfových 
holí, nákupu v PROshopu, či relaxace 

a restaurace sil s občerstvením u krbu nebo 
na terase klubovny.
Areál je ideální také pro pořádání 
golfových turnajů, golfových akademií, 
či k prvnímu seznámení s touto atraktivní 
hrou. Rádi Vám na Vaše přání s golfovými 
profesionály a cvičiteli připravíme 
a zorganizujeme jakýkoliv odpovídající 
program.
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Určitě to potkalo každého z nás. 
Voda netekla, opakovaly se havárie, 
prováděly se opravy, z kohoutku tekla 
zakalená voda, byl špatný tlak, v okolí 
bydliště výkopy, stavební stroje, 
potrubí, k tomu dopravní omezení 
a objížďky. Severočeská vodárenská 
společnost (SVS) má u svých staveb 
ceduli a vzkazuje: Omlouváme se 
za dočasné komplikace. Je potřeba 
to opravit. A právě opravy starých 
a poruchových zařízení, rekonstrukce 
a stavba nových součástí 
vodohospodářské infrastruktury – to 
je hlavní práce společností skupiny 
Severočeská voda. 

Jen v tomto roce tak vodohospodáři investují do 159 no-
vých staveb v  deseti okresech severočeského regionu. 
K tomu je třeba připočíst 54 staveb přecházejících z roku 
předchozího. Rovněž je třeba zmínit i 145 drobných sta-
vebně-strojních rekonstrukcí mimo rámec staveb zařa-
zených do investičního plánu (např. doplnění zabezpečo-
vacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, 
výměna dílčích částí technologií typu čerpadla, dmycha-
dla aj.).

Do vodohospodářského majetku na severu Čech tak 
v  roce 2020 jde v  rámci investic a  oprav celkem 1,75 
miliardy Kč.

Jak se vlastně místa k rekonstrukci vybírají? Vodohospo-
dáři mají dobré informace o stáří vodovodní a kanalizační 
sítě, vycházejí také z propracovaného systému hodnoce-
ní stavu majetku. Zároveň existuje plán fi nancování ob-
novy majetku, který je v našem regionu mnohdy i přes 
masivní investice již za svou životností. Investiční akce 
probíhají v rámci stavební sezony postupně a jsou rozlo-
ženy rovnoměrně na celém území působnosti.

„SVS spravuje majetek v hodnotě přes sto miliard korun, 
kam patří především devět tisíc kilometrů vodovodního 
a  čtyři tisíce kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistí-
ren, 60 úpraven vody či tisícovka vodojemů. Při teoretické 
průměrné životnosti padesát let u těchto zařízení bychom 
ročně potřebovali investovat do obnovy dvě miliardy, aby-
chom za tuto dobu byli schopni obnovit celou stávající in-
frastrukturu. S investicemi 1,75 miliardy se již blížíme této 
teoretické potřebě na obnovu. Daří se tak postupně zpo-
malovat stárnutí potřebné infrastruktury a zajišťovat její 
náležitou obnovu,“ upřesňuje mluvčí SVS Mario Böhme.

Co všechno předchází tomu, než vlastní stavební práce 
začnou? 

Na začátku všeho je impuls. Ten přichází buď z vlastních 
podnětů správy a  obnovy majetku SVS, či z  provozu, 
nebo ze strany města či obce – akcionáře SVS, často 
i díky koordinaci s dalšími investičními akcemi v obci, ale 
také na základě podnětu ostatních správců sítí. Skupina 
Severočeská voda, kam kromě SVS patří také společnos-
ti Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK) a Severo-
česká servisní (SčS), pak zahájí proces, který má několik 
základních kroků.

První je zhodnocení stavu majetku. Třeba u  vodovodů 
se sleduje celá řada kritérií, mezi která patří například 
celkový počet poruch s únikem vody, poškození potrubí 
(koroze, vnitřní usazeniny – tzv. inkrustace), stáří vo-
dovodu, materiál a  jeho životnost, obtížnost provádění 
oprav (uložení řadu, hloubka, uspořádání inženýrských 
sítí, přístupnost apod.).

U kanalizace se hodnotí zase zatápění objektů v blízkos-
ti stoky, výrazný zápach, dutiny nebo propady na povr-
chu terénu v  trase stok, projevy statického poškození 
(chybějící dno, deformace, protispády, viditelná zemina, 
praskliny), netěsnost (vtok balastních vod, úbytek odpad-
ních vod ve stoce, průsaky, netěsnost hrdel, spojů, spár) 
a řada dalších kritérií.

K posouzení stavu jsou často klíčové podklady z kamero-
vých prohlídek. Všimli jste si někdy u otevřených kanálů 
vozu s robotem a kamerou? Ke kamerovým prohlídkám 
jezdí vůz Renault Master s  vestavbou Rausch. Pracov-
ník má možnost ovládat kameru prostřednictvím řídicího 

kufříku nebo přímo ve voze, který je vybaven LCD ba-
revným monitorem a obrazovkou se vstupem z kamery, 
ovládacím pultem, klávesnicí a  pákovým ovladačem. 
Software umožňuje zobrazení a ukládání dat s uvedením 
data, času, místa měření, včetně dalších údajů z kamery 
(např. sklon, výkyv, rotace, tlak), a  tak může pracovník 
přímo v terénu vytvářet protokolu k dokumentaci poško-
zených míst.

Nejprve je třeba kanalizaci nejdříve vyčistit a po vyčiště-
ní stoky může proběhnout kamerová prohlídka. Severo-
česká servisní přistaví kamerový vůz ke vstupní šachtě, 
pomocí jeřábku je robot s kamerou spuštěn na hranu ote-
vřené šachty. Ve voze je potřebné technické vybavení ke 
kompletaci údajů, pracovník zaznamená hloubku šachty, 
zapíše se identifi kace místa prohlídky (lokalita, druh ka-
nalizace, materiál, hloubka šachty, počáteční a koncová 
šachta a řada dalších údajů), následuje vlastní kamerová 
prohlídka s  vyplněním sledovaných kritérií hodnocení. 
Po dokončení videozáznamu celé stoky zaměří diagnos-
tici všechny vstupní šachty pomocí GPS a předají mapo-
vé podklady se zakreslenými změnami a  videozáznam 
s protokoly.

Po doplnění všech podkladů projektoví pracovníci ze 
SčVK spolu s investičními specialisty SVS připraví do-
kumentaci, která prochází několikastupňovým schvalo-
váním, a  je-li třeba, také stavebním řízením. Připrave-
ná stavba je pak zařazena do příslušného investičního 
plánu a následuje proces od výběru zhotovitele až po 
zahájení vlastní realizace stavby. Jedná se o poměrně 
složitý systém, jehož cílem je bezproblémové zásobo-
vání pitnou vodou a čistění odpadních vod pro desetinu 
republiky. 

Stavby „pod našima nohama“ 
aneb Kam vodaři nevidí, tam pošlou robota

Kompletně vybavené pracoviště k provádění 
kamerových prohlídek a zpracování protokolů 

k dokumentaci poškozených míst

Kamerový vůz Renault Master 
s vestavbou Rausch

Příklady poškození stoky – prorostlé kořeny, praskliny, 
chybějící části stěn, dna, deformace, tvořící se kaverny, 

netěsnosti, koroze a degradace materiálu

Kamerový vozík s motorem s navijákem 
osazený rotační a výkyvnou kamerovou hlavou

mettropol_261x396.indd   1 09.10.2020   15:04
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Medaile pro Krajskou zdravotní 
a Vladimíra Roučka

Kromě vítězného hnutí ANO 2011 
(ANO) se ziskem 25,88 % hlasů a 17 
mandátů zasednou v 55 členném Za-
stupitelstvu Ústeckého kraje dále Ob-
čanská demokratická strana (ODS) se 
ziskem 12,37 % hlasů a 8 mandáty, Sta-
rostové a nezávislí (STAN) se ziskem 
11,17 % a 7 mandáty, Česká pirátská 
strana (Piráti) se ziskem 10,09 % a 6 
mandáty, Svoboda a přímá demokra-

cie (SPD) se ziskem 8,94 % a 5 mandá-
ty, Komunistická strana Čech a Mora-
vy (KSČM) se ziskem 6,26 % a 4 mandá-
ty, koalice Spojenci pro kraj se ziskem 
6,11 % a 4 mandáty a koalice LEPŠÍ SE-
VER se ziskem 5,97 % a 4 mandáty.

V Ústeckém kraji se volilo také do tře-
tiny horní komory Parlamentu ČR. 
Ve volebním obvodu Děčín již v prv-
ním kole obhájil senátorský post Zby-
něk Linhart, který kandidoval za koa-
lici Starostové a nezávislí a Starosto-
vé pro Liberecký kraj. Senátní obvod 
Lounsko a Rakovnicko bude nově za-
stupovat Ivo Trešl, který ve 2. kole po-
razil Vladimíra Drápala.

Výsledky voleb do Zastupitelstva 
Ústeckého kraje a Senátu PČR
Ve volbách do Zastupitelstva Ústeckého kraje zvítězilo hnutí ANO 2011 se ziskem 25,88 % hlasů. 
V krajském zastupitelstvu zasedne 8 politických stran, hnutí a koalic. Volební účast v Ústeckém kraji 
činila 31,3 %, což je téměř o 2,5 % více než v roce 2016. Z celkového počtu 647 214 oprávněných voličů 
odevzdalo platné hlasy 199 913 lidí.

Letos se organizátoři rozhodli pro bez-
pečnou verzi realizace této události a ak-
ci přesunuli do online světa. Konala bez 
diváků a kromě vystupujících byl pří-
mo na místě 1. náměstek hejtmana Mar-
tin Klika. Soutěž Babička roku Ústecké-
ho kraje 2020 zahrnovala tři okruhy – 
rozhovor, volnou disciplínu a módní 
přehlídku.  Vítězkou se stala Ilonka Šno-
rychová z Mostu (na snímku), stříbrnou 

medaili vybojovala Hana Baráková z Lo-
vosic a třetí příčku obsadila Jana Vráno-
vá z Roudnice nad Labem. Ocenění Nej-
starší babička získala Dana Jírová z Ústí 
nad Labem, která se zároveň stala Babič-
kou Sympatie. Program uváděl Vladimír 
Hron, seniorům k svátku zazpíval Bohuš 
Matuš a Petra Černocká. I přes nepřítom-
nost diváků panovala skvělá atmosféra, 
jak je patrné z fotografie.

Krajský úřad spustil  
call centrum  
pro trasování
Ve snaze pomoci přetíženým hy-
gienikům s trasováním zřídil Ús-
tecký kraj ve svých prostorách 
call centrum. Hygienici proškolili 
osm zaměstnanců krajského úřa-
du pro trasování kontaktů pozitiv-
ních osob v regionu.  
Call centrum zahájilo ostrý pro-
voz ve středu 7. října. 

Hejtman Oldřich Bubeníček 
ve čtvrtek 1. října udělil Zásluž-
nou medaili Ústeckého kra-
je společnosti Krajská zdravot-
ní, a. s. nejen za dlouhodobou 
spolupráci, ale také za neúnav-
nou práci zaměstnanců pěti ne-
mocnic v období pandemie. 

Medaili a pamětní list za KZ převzal 
generální ředitel společnosti Ing. Pe-
tr Fiala. „Pro celý kraj je společnost Kraj-
ská zdravotní výkladní skříní regionální-
ho zdravotnictví,“ uvedl Oldřich Bubení-
ček. Ocenění je vyjádřením úcty všem 
lékařům, zdravotníkům a představi-
telům Krajské zdravotní, a. s. za dosa-
vadní vzájemnou spolupráci. Medai-
li hejtmana převzal také Vladimír Rou-

ček (na snímku vpravo), který dlouho-
době působil v těžebních společnostech 
Severní energetická a Vršanská uhel-
ná a přispěl k průmyslovému rozvoji 
regionu. Jako jeden z prvních se zasa-

dil o podporu technického vzdělávání 
v Ústeckém kraji a vždy podporoval za-
chování hornických tradic. Nyní předá-
vá své dlouholeté zkušenosti v odbor-
ných organizacích a svazech.

Doprava Ústeckého kraje finišuje 
s přípravou mobilní aplikace pro 
veřejnost cestující integrovanou 
dopravou Ústeckého kraje. 

Co vše bude aplikace DÚKapka umět? 
Nákup jízdních dokladů, vyhledává-
ní spojení, zobrazení aktuální doprav-
ní situace, jako jsou mimořádné událos-
ti na trati, výluky či zpoždění nebo také 
zobrazení polohy spoje.

„Je pozitivní, že se již tento podzim poda-
ří náš přínos hygienicky bezpečnějšímu 
cestování veřejnou dopravou, kdy se ještě 
zmenší a zkrátí kontakt me-
zi cestujícími a řidiči či prů-
vodčími. Jízdenku v mobi-
lu zaplatí cestující jednodu-
še platební kartou,“ popisu-
je novou aplikaci náměstek hejtmana 
Jaroslav Komínek. První verzi DÚKapky 
Doprava Ústeckého kraje již testuje pro 

Android i IOS. DÚKapku budou uznávat 
všichni dopravci v DÚK. Stane se alterna-
tivou klasického prodeje jízdenek. Apli-

kaci bude možno stáhnout 
z Google Play či App Store. 
K dispozici bude verze pro 
obě platformy. Uživatel bu-
de mít dvě možnosti: buď 

se zaregistruje a vytvoří si vlastní účet, 
nebo může používat aplikaci anonymně 
bez přihlášení.

Vesnice Ústeckého kraje z roku 2016 Nové Sedlo nedaleko Žat-
ce získala letos další ocenění, tentokrát Cenu Patria Nostra 
2020. Cenu za citlivou rekonstrukci bývalé barokní fary, dnes 
sídlo obecního úřadu, převzal starosta Petr Sýkora z rukou hejt-
mana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Patria Nostra putovala do Nového Sedla

„Nový obecní úřad v Novém Sedle je ukáz-
kou toho, jak se venkov mění. Když si vez-
meme, že tu zůstalo zachované torzo fa-
ry a dnes je přestavěné na moderní obecní 
úřad, je to ukázka toho, že i na vesnici do-
kážeme postavit krásné stavby, které sem 
zapadají,“ uvedl hejtman. Dokončením 
celkové rekonstrukce v roce 2015 se po-
dařilo nejen zachránit cennou památku, 
ale obecní úřad získal v budově bývalé 
fary navíc prostory pro podatelnu, záze-
mí pro starostu a účetní a reprezentativ-
ní zasedací místnosti, kde se pravidelně 
konají zasedání zastupitelstva a vítání 
občánků. „Dělali jsme to kvůli lidem, kte-

ří sem chodí. V zasedací místnosti se kona-
jí i svatby,“ dodává starosta.
Ceny Patria Nostra 2020 se udělují v jed-
notlivých krajích České republiky za poči-
ny realizované v letech 1990 až 2020, kte-
ré přispívající k rozvoji venkova a uspoko-
jování potřeb jeho obyvatel a návštěvní-
ků. Do Nového Sedla přijeli na slavnostní 
předání ocenění také organizátoři pro-
jektu Náš venkov 1990 – 2020, kteří při-
pravují o akci filmovou prezentaci. Pod 
režisérskou taktovkou zkušeného Jiřího 
Adamce bude pořad moderovat Václav 
Žmolík (oba na snímku společně s hejt-
manem a starostou obce).

Babičkou roku je Ilonka Šnorychová z Mostu
K Mezinárodnímu dni seniorů, který každoročně připadá na 1. října, zorganizoval Ústecký kraj a Senior 
Pas akci pod názvem Svátek seniorů a Babička roku. Cílem oslav bylo především vyjádření úcty, která 
seniorům právem patří, jako vděk za jejich lásku, péči a práci pro společnost.

Podle ÚOHS stanovila DSÚK údajně ne-
zákonný požadavek na minimální ob-
jem palivové nádrže autobusu. Soud to 
však jednoznačně odmítl a dal za prav-
du kraji v tom, že jeho požadavek 
byl oprávněný. Ztotožnil se s krajem 
i v tom, že palivová nádrž představuje 
marginální, nenákladný a snadno splni-
telný požadavek, který nemohl zasáh-
nout do soutěže o dané zakázky. ÚOHS 
dle soudu závažně pochybil také tím, 
že vědomě ignoroval všechny důkazy 
předložené krajem. To označil za libo-
vůli ÚOHS a vadu, která mohla zásad-
ně ztížit obranu kraje v daném řízení. 
Rozhodnutí soudu potvrdilo dosavad-
ní výhrady kraje, že postup ÚOHS v té-
to kauze byl od začátku nezákonný, své-

volný a hraničící až se zneužitím úřed-
ní pravomoci. Kraj byl tímto svévolným 
postupem ÚOHS značně poškozen a bu-
de nyní zvažovat své další kroky. Z obou 
rozsudků je zároveň evidentní, že pří-
stup ÚOHS k rozhodování v oblasti ve-
řejných zakázek vykazuje závažné kon-
cepční nedostatky a kritické vady.
Plně se tak potvrdila opodstatněnost 
výhrad Zastupitelstva Ústeckého kra-
je, které ve své červnové výzvě adreso-
vané vládě ČR upozornilo právě na tyto 
zásadní nedostatky v rozhodovací praxi 
ÚOHS. Krajské zastupitelstvo proto též 
vyzvalo vládu k iniciaci kroků vedou-
cích k odvolání předsedy ÚOHS a k sys-
témové reformě rozhodovacích mecha-
nismů v rámci ÚOHS, což se v minulých 

Představitelé Ústeckého kraje si i letos společně se Sokoly připomněli tragické udá-
losti roku 1941. Tehdy v noci ze 7. na 8. října zatklo gestapo všechny členy Sokola, 
kteří v této době ještě byli na svobodě. Většina z nich do konce druhé světové války 
zemřela. Poctu všem členům Sokola, kteří během druhé světové války zahynuli, vy-
jádřil i Ústecký kraj vyvěšením sokolské vlajky na krajském úřadě.
Slavnostního aktu se zúčastnil hejtman Oldřich Bubeníček a zástupci všech čtyř 
sokolských žup, tradičních sportovních spolků s velmi silnou základnou dětských 
a mládežnických sportovců, působících na území Ústeckého kraje. „Ústecký kraj si je 
vědom historického odkazu Sokola pro český národ, proto rád podpořil tuto tradici, ob-
zvlášť když se jeden ze zakladatelů Sokola profesor Miroslav Tyrš narodil v Děčíně“, uvedl 
hejtman. Osmý říjen byl v roce 2019 zařazen mezi významné dny České republiky 
jako Památný den sokolstva. Vzdává hold všem členům a členkám Sokola, kteří obě-
tovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost republiky. Sokolští či-
novníci tvořili významnou část českého odboje, přičemž nejvýznamnějším skutkem 
sokolského odboje se stala spolupráce při atentátu na německého zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha.

ÚOHS dle krajského soudu závažně pochybil

dnech také stalo. Jeho předseda Petr Ra-
faj rezignoval k 1.12. 2020, na tuto po-
zici vypsala Vláda ČR výběrové řízení.

Ústecký kraj obdržel odůvodnění rozsudků Krajského soudu v Brně, který dne 8. září 2020 zrušil dvě 
rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) z července loňského roku, ji-
miž byl Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK) uložen zákaz plnění rámcových dohod na do-
dávku celkem 161 autobusů s dodavateli Scania a Zliner.

Aktu se zúčastnil hejtman Oldřich Bubeníček (uprostřed) a zástupci všech čtyř 
sokolských žup v kraji.

Památný den Sokolstva

Nová mobilní aplikace DÚKapka
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Novinky z Inovačního centra Ústeckého kraje
Funguje na nové adrese

Tou první je přestěhování instituce do no-
vého sídla s výbornou dostupností. Kon-
cem září letošního roku se přestěhovalo 
do rekonstruovaných prostor budovy bý-
valých Pozemních staveb ve Velké Hra-
dební ulici v Ústí nad Labem. Pod názvem 
ICUK Space je bude sdílet s dalšími orga-
nizacemi na podporu podnikání a inova-
cí. „ICUK má za sebou téměř pět let fungo-
vání. Podařilo se nám rozběhnout nové roz-
vojové projekty i programy. Nastal čas posu-
nout jeho činnost na další úroveň. Osobně 
vnímám podporu inovací, moderních tech-
nologií a rozvojovou činnost Inovačního 
centra Ústeckého kraje jako prioritu. ICUK 
nabídne v nových prostorách zase něco na-
víc,“ říká první náměstek hejtmana Mar-
tin Klika, který má za kraj činnost ICUK 
poslední dva roky v gesci a o získání no-
vých reprezentativních prostor se zásad-
ním způsobem zasadil. 

Inovačně-podnikatelský  
Czechpoint

Na novém místě nebude ICUK sám. Jeho 
služby doplní organizace, které se podpo-
rou obchodu, podnikání a inovací zabý-
vají také. Společně s ICUK se na stejnou 

adresu stěhují rovněž agentura CzechIn-
vest, Agentura pro podnikání a inova-
ce, regionální zastoupení Technologické 
agentury ČR a organizace CzechTrade. 
„Smyslem bylo shrnout služby podobné-
ho ražení pod jednu střechu, vytvořit tako-
vý inovačně-podnikatelský czechpoint, kte-
rý podnikatelům umožní vyřídit vše najed-
nou a získat komplexní služby. Spolu s profe-
sionálním jednáním a expertízou to bereme 
jako nový prototyp krajských služeb, jak je 
vidíme my,“ doplňuje ředitel ICUK Martin 
Mata, který loni s myšlenkou přestěhová-
ní přišel a s týmem začal realizovat.

Zázemí pro projekty  
chytré mobility

Nové větší prostory plánuje ICUK využít 
také pro již rozběhnuté či startující rozvo-
jové projekty. Jedním z nich je tvorba jed-
noho z center národního Mobility Innova-
tion Hubu, který by ve spolupráci s agen-
turou CzechInvest měl vzniknout právě 
v Ústí nad Labem. V první fázi půjde o ak-
celerační program a odbornou platfor-
mu pro firmy a projekty v oblasti chytré 
mobility, kterým poskytne zázemí včetně 
možnosti zasídlení a expertní know-how. 
„V Ústí jsme rozvinuli spolupráci UJEP a fir-

my Valeo pro vývoj bezpilotních řídicích sys-
témů, v němž nyní pokračuje Fakulta do-
pravní ČVUT. Zároveň v koordinaci s měs-
tem a dalšími partnery začínáme na Severní 
Terase rozvíjet pilotní chytrou zónu U Smart 
Zone, jejíž součástí bude též testovací okruh 
pro autonomní systémy řízení a další smart 
technologie. To jsou dílčí projekty, na které 
naváže a bude rozvíjet i pro další výzkumné 
i firemní partnery právě Mobility Innovati-

on Hub. Start plánujeme na příští rok,“ pro-
zrazuje Petr Achs, který se projekty chyt-
ré mobility v ICUK zabývá.

Start ve znamení  
nových technologií

ICUK je jedním z iniciátorů memoranda 
k vodíku, a tak při slavnostním otevření 
nemohla chybět společnost Devinn, kte-
rá poprvé veřejně odprezentovala svůj 

mobilní vodíkový zdroj čisté energie 
H2Base. Brněnskou společnost Roboau-
to ICUK propojil s lovosickou firmou TP-
CI, a tak mohly představit svůj společný 
projekt dálkově řízeného průmyslové-
ho elektrovozítka. Se společností Voda-
fone zase ICUK chystá projekty v pilot-
ním spuštění 5G sítě v Ústí nad Labem, 
i proto operátor demonstroval možnos-
ti vysokorychlostní sítě např. při přeno-
su obrazu z 8k kamery. Využití virtuální 
reality pro bezpečnost práce v podnicích 
ukázala společnost VirtualLab a řešení 
pro průmyslovou automatizaci vystavila 
společnost Festo. Při vstupu si návštěv-
níci mohli vyzkoušet elektronickou re-
cepční od společnosti M2C, kterou ICUK 
v nové budově otestuje, a bezpečnost 
z pohledu aktuální hygienické situace 
zabezpečovala dezinfekční brána ústec-
kého startupu VDED. Navigaci v budově 
zajišťovala humanoidní robotka Rubby 
Pepper, kterou ICUK využívá ve výzkum-
ně-vzdělávacím projektu. (od dop.)

Nové služby inovačního centra 
 je možné si prohlédnout  
na webu space.icuk.cz 

Nové prostory najdete ve Velké Hradební ulici 2800 v Ústí nad Labem.

Ředitel ICUK Martin Mata, v pozadí 1. náměstek hejtmana Martin Klika.Jak funguje elektronická recepční. Telemetricky ovládané elektrické vozítko.
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Hotel Hilton v Teplicích? Jak se vám líbí?
Lázeňské Teplice se pro svoji polohu dostaly do hledáčku jedné 
z největších a nejznámějších sítí hotelů Hilton Hotels. V roce 1919 
ji v Beverly Hills v Kalifornii založil Conrad Hilton. Dnes je dceři-
nou společností firmy Hilton Worldwide Corp. a za sto let existen-
ce je tato značka známá po celém světě. Odpověď na otázku v ti-
tulku jsme hledali společně s primátorem Statutárního města Tep-
lice a senátorem Hynkem Hanzou. 

 Jak se stalo, že se o Teplice zajímá 
Hilton?
Všichni Tepličané, ale i hosté našeho 
města vidí, že centrální náměstí Svo-
body je architektonicky nedokončené. 
Vévodí mu budovy staré radnice na se-
verní straně, nákupní centrum Fon-
tána na východní a OC Galerie na již-
ní straně. A pak tu máme západní část 
s telekomunikační budovou. Tu již 
před lety koupil teplický podnikatel Ja-
roslav Třešňák a na jejím místě chtěl 
postavit hotel Mozart. Podle mého ná-
zoru hotel na náměstí patří, vždycky 
tam stál (bývalá Radnice – pozn. re-
dakce). Pro svůj záměr se mu podařilo 

získat investora, jakým je celosvětová 
síť hotelů Hilton. 
 Původní podoba návrhu se změni-
la. Proč?
Původní varianta se nám zdála příliš 
robustní a neodpovídala představám 
města. Novou studii tedy pro skupinu 
JTH vytvořil teplický občan Ing. arch. 
Petr Sedláček (autor Thermalia, či Zi-
máku). Nechceme tam mít dům s ná-
městím, ale dům na náměstí. Musí-
me využít kvalitu a kapacitu investo-
ra a dotvořit tu neexistující stranu ná-
městí. Telekomunikační budova nemá 
na náměstí co dělat, objekty by měly 
žít a sloužit občanům, což nová vari-
anta pro první tři nadzemní podlaží 
s podloubím splňuje a přibližuje pů-
vodní řadovou výstavbu. Měly by tam 
být obchody a služby pro veřejnost. Te-
prve ve vyšších podlažích na ně navá-
že kongresový sál a ubytovací kapa-
city. Kongresových hotelů není v Čes-
ké republice mnoho, v Ústeckém kra-
ji snad jediný Clarion. Jestliže k nám 
chceme lákat pobytové turisty, aby se 
u nás cítili dobře a utráceli, musí pro 
to mít podmínky. A když si naše měs-
to vybrala společnost jakou je Hilton 
se zavedenou významnou klientelou, 
jistě dobře ví, proč to dělá. Teplice tak 
mají šanci dostat se na mapu světa, 
což zdejší podnikatelé mohou jen při-
vítat.

 Jak bude na této záležitosti partici-
povat město?
Město vlastní menší pozemky, které 
bude investor pro svůj záměr potřebo-
vat. To je pro nás šance ovlivňovat, jak 
bude náměstí v konečné fázi vypadat. 
Když radní poslední studii viděli, osmi 
z devíti se líbila, jeden zaujal neutrál-
ní postoj. Chápu, že se nemusí každé-
mu líbit na první dobrou, že u někoho 
vzedme emoce, ale u takto velkých re-
alizací a staveb je to přirozené.  
 Co odpovíte na námitku, zda by ne-
bylo lepší opravit bývalé slavné hote-
ly, například Thermii nebo De Saxe…
Oba uvedené hotely jsou za zenitem 
své dávné slávy a nárokům dnešních 
hostů ani zdaleka neodpovídají. Navíc 
jsou v soukromých rukách a je to te-

Ing. arch. Sedláček - Studie hotelu Hilton.

Pohled na telekomunikační budovu na náměstí Svobody.

Primátor Statutárního města Teplice  
a senátor Hynek Hanza.

dy věc jejich majitelů. Naším úkolem 
je starat se o veřejnou dopravu, čisto-
tu města, mateřské a základní školy, pe-
čovat o zeleň a rozvíjet kulturu a sport. 
Město rozhodně nebude žádné hote-

ly stavět ani provozovat. V tom se jed-
noznačně řídím slovy svého předchůd-
ce Jaroslava Kubery: Nepodnikat ani ne-
překážet!� Připravila:�L.�Richterová,

foto:�archiv�architekta�Sedláčka�a redakce

Těžební společnost Severní energetic-
ká ze skupiny Sev.en Energy daruje 
Podkrušnohorskému technickému mu-
zeu vybavení za bezmála 1,5 milionu 
korun. Další části stěnové technologie 
muzeu zapůjčí. „Chceme dále rozšiřovat 
expozici hlubinného dobývání hnědého 
uhlí. Pro návštěvníky vystavíme v make-
tě dolu zhruba 300 metrů dlouhý úsek, 
ve kterém plánujeme postavit a zprovoz-
nit trať s drážkovými kolejnicemi a zá-
věsnými vozíky a důlní lokomotivou. 
V této expozici chceme také v dalších 
třech úsecích návštěvníkům přiblížit sou-
dobou moderní těžbu uhlí s využitím ra-
zicího kombajnu PK3R. Návštěvníci této 
expozice si také prohlédnou další praco-
viště, která jsou v hlubinných dolech běž-
ná, jako je pomocná dílna nebo rovnačka 
na železo,“ uvedl ředitel Podkrušnohor-
ského technického muzea Zbyněk Jakš. 
Do muzea ze Severní energetické kro-
mě důlního vlaku s drážkovými koleje-
mi a závěsnými vozíky, razicího kom-
bajnu a náhradních dílů, ze kterých se 
dá sestavit dobývací kombajn, poputu-
je také další důlní vybavení, jako jsou 
důlní telefony, sebezáchranné přístro-
je, důlní lampy, důlní osvětlení a další 
nezbytnosti, bez kterých by expozice 
nebyla autentická. „Podkrušnohorské 
technické muzeum podporujeme dlou-
hodobě, a to jak finančními dary, tak 
i zapůjčením či darováním nevyužíva-
né technologie. Od svého vzniku se Pod-
krušnohorské technické muzeum stále 
rozvíjí a rozšiřuje. Dnes nabízí návštěv-
níkům atraktivní expozice, které přibli-
žují nejen historické dobývání rud a uhlí, 

ale také soudobé moderní způsoby těžby. 
Díky systému závěsných důlních vozíků 
a drážkové lokomotivě získává Podkruš-
nohorské technické muzeum dokonce je-
den unikát. Je jediným muzeem na svě-
tě, které může návštěvníky na tomto ty-
pu důlního vlaku svézt. I do budoucna se 
může Podkrušnohorské technické muze-
um na přízeň našich těžebních společ-
ností spolehnout,“ uvedla k daru mluvčí 
Severní energetické Eva Maříková. 
S výstavbou makety hlubinného dolu 
v Podkrušnohorském technickém mu-
zeu se začne okamžitě. „Tlačí nás čas, 
chceme mít vše připravené a zprovozně-
né už při zahájení sezóny v příštím ro-
ce. Nebude to nijak jednoduchá práce. 
Se samotnou výstavbou třistametrového 
úseku chodby nám bude pomáhat razicí 
kombajn. Vše máme připravené, jen za-
čít. Nová část expozice hlubinného dobý-
vání uhlí naváže na tu stávající. Severní 
energetické patří velké poděkování za to, 
že nám umožní takto atraktivním způso-
bem návštěvníkům dobývání uhlí v hlu-
binných dolech přiblížit,“ doplnil Zby-
něk Jakš. (od dop.)

Světový unikát míří 
do hornického muzea
Hornické zařízení a vybavení hlubinného dolu v bočních stěnách 
lomu ČSA bude sloužit i po ukončení hlubinné těžby. Rozšíří ex-
pozici hlubinného dobývání hnědého uhlí v Podkrušnohorském 
technickém muzeu. 

S T Á L E � S V Ě Ž Í � I N F O R M A C E
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TIP NA VÝLET

Finální dokončení stavby cyklostezky Labská stezka je už na dohled. V letošním roce realizoval Ús-
tecký kraj dostavbu dvou úseků, Račice – Hněvice a Třeboutice – Nučnice. Dokončení poslední čás-
ti má být podle smlouvy hotové do 31. října, v listopadu už se tedy bude moci po obou úsecích jez-
dit. Tím bude v současné době výstavba Labské stezky v režimu cyklostezky ukončená. Labská 
stezka je jednou z nejoblíbenějších evropských dálkových tras.

Ústecký kraj finišuje s dokončením Labské stezky

„Labská stezka patří k nejlepším turis-
tickým produktům v Ústeckém kraji, což 
potvrzuje i řada místních i zahraničních 
ocenění. Kraj do ní za deset let investoval 
více než 400 milionů korun a právě do-
končované úseky propojí Ústecký kraj se 
Středočeským,“ řekl náměstek pro regi-
onální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk 
Matouš. Ústecký kraj je realizátorem 
a investorem cyklostezky Labská stez-
ka. Vysoutěžené ceny letos realizova-
ných částí jsou 45,17 milionu (Třebou-
tice – Nučnice) a 28,4 milionu korun 
(Račice – Hněvice). Úseky jsou spolufi-
nancované z IROP, zhotoviteli jsou spo-
lečnosti PORR a Strabag.

Po dokončení těchto úseků bude Lab-
ská stezka na území kraje stavebně do-
končena v režimu cyklostezky. Její cel-
ková délka v Ústeckém kraji činní cca 
96 km. Ústecký kraj do výstavby inves-

toval více než 400 milionů korun, jed-
notlivé úseky byly spolufinancovány 
dotací z ROP Severozápad, IROP a SFDI. 
Ekonomický přínos cyklostezky pro 
region byl na základě loňského šetře-
ní spočítán na cca 60 milionů korun 
za sezónu, přičemž má stále potenci-
ál růstu. Měření průchodů na stezce 
ukázala, že i v jarních měsících, kdy se 
život skoro zastavil, byla návštěvnost 
Labské stezky stálá, a na některých 
místech dokonce stoprocentně narost-
la. To je důkazem, že v současné době 
se právě cykloturistika může stát mo-
torem místního cestovního ruchu. Má-
te-li chuť, zveme vás na cyklovýlet.

Říká Vám něco jméno Regi-
nald Czermack? Že ne? To je 
ale škoda, protože právě on, 
ač rodák z Prahy, se nesma-
zatelně zapsal do historie 
rozvoje hasičství, ale také tu-
rismu v Ústeckém kraji. Právě 
proto o něm Ústecký kraj vy-
dal výpravnou publikaci. Je-
jí slavnostní křest se konal 
29. září v Hasičském muzeu 
v Krupce.

„Kniha je vlastně takové splacení dlu-
hu významné osobnosti našeho kra-
je, která se zasloužila o rozvoj v mno-
ha oblastech a zanechala zde nesma-
zatelnou stopu. Z národnostních dů-
vodů je dnes jméno této renesanční 
osobnosti skoro neznámé, přesto-
že Reginald Czermack žil v Krupce 
a na sklonku života v Teplicích, kde je 
pohřben. Jeho zásluhy jsou ale tako-
vé, že stojí za to vrátit se do historie 
a vydat se po jeho stopách,“ řekl jeden 
z iniciátorů vydání knihy, náměstek 
hejtmana Zdeněk Matouš (na sním-

ku vlevo). Publikaci připravila a se-
psala Pavlína Boušková z teplické-
ho muzea.
Reginald Czermack přišel do Teplic, 
aby tu otevřel obchod s hasičskou 
technikou americké firmy Douglas. 
Později si založil vlastní dílnu na ha-
sičské stříkačky, která se časem roz-
šířila na velkou továrnu. V ní se kro-
mě stříkaček vyráběly také sanitární 
vozy, hadice, čerpadla a další hasič-
ská výbava. Czermack se také sil-
ně angažoval ve vznikající organi-
zaci dobrovolných hasičů. Zároveň 
byl zapáleným turistou a alpinis-
tou. V Teplicích založil sekci němec-
kého alpského spolku Deutscher Al-
penverien. Pro jeho potřeby nechal 
ve Stubaiských Alpách postavit Tep-
lickou chatu. Zasadil se také o vybu-
dování meteorologické observato-
ře na Milešovce. Konec svého živo-
ta prožil v ústraní ve svém zámeč-
ku v Krupce a v Teplicích, kde v roce 
1929 zemřel. Pohřben je na teplic-
kém hřbitově.

Labská stezka nabízí krásné svezení i v podzimním období

A pokud dáte přednost odpočinku se zajímavou knihou, 
máme pro vás hned dvě novinky z našeho kraje.  

Dvě knižní novinky z našeho regionu
KNIHY

Návraty  
vypůjčené krajiny
Kniha předního odborníka na rekul-
tivace Stanislava Štýse „Návraty vy-
půjčené krajiny“ mapuje jeho celoži-
votní dílo. Váží 4 kilogramy, má 368 
stran, a jsou v ní zobrazeny promě-
ny hornických oblastí v Ústeckém kra-
ji za několik posledních desítek let. Je-
jí křest se konal v Oblastním muzeu 
a galerii v Mostě a použita k němu by-
la symbolicky voda z nedalekého je-
zera Most, které je rovněž rekultivo-
vanou a nedávno veřejnosti znovu 
zpřístupněnou vodní plochou. Aktivi-
ty směřující k vydání první česko-an-
glické rekultivační publikace význam-
ně podpořil Ústecký kraj. 
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček ke knize uvedl: „Celoživot-
ní práce pana Stanislava Štýse je pro 
mne jeden z největších pokladů naše-
ho kraje. Ta neskutečná urputnost, se 
kterou už desítky let soustavně a vytr-
vale navrací území a plochy hlušin, vý-
sypek a bývalých lomů zpět, je neuvěři-
telná. Ta místa jsou dnes od přírodní-
ho okolí takřka nerozlišitelná. Mnohde 
je druhová skladba a rozmanitost ješ-
tě větší, krajina získala víc, než jí bylo 
odebráno. Bez emocí se o této činnosti 
mluvit nedá. Je úžasné, že už v dobách, 
kdy byli ještě všichni ponořeni do úko-
lů spjatých s těžbou a průmyslem, tu 
zároveň byli lidé jako Stanislav Štýs, 
kteří mysleli daleko za horizont teh-
dejší doby a ve svých vizích a plánech 
místo lomu s obrovskými stroji viděli 
klidné jezero, místo nekonečných hald 

hlušiny lesy. Krajině bylo třeba pomo-
ci a prostřednictvím autora této kni-
hy se jí dostalo té největší a nejlepší pé-
če. S panem Štýsem jsem se osobně se-
tkal poprvé na půdě Evropského parla-
mentu v říjnu roku 2013, kde jsem měl 
tu čest zahajovat jeho výstavu pod ná-
zvem Proměny těžební krajiny Ústec-
kého kraje – rekultivace a revitaliza-
ce oblastí postižených povrchovou těž-
bou. Za jeho nesporné zásluhy o roz-
voj státu a územního samosprávného 
celku podala Rada Ústeckého kraje ná-
vrh prezidentu republiky Miloši Zema-
novi na státní vyznamenání, které mu 
bylo následně uděleno. Ústecký kraj se 
stal jedním z hlavních partnerů uni-
kátní výstavy na Pražském hradě s ná-
zvem Země znovuzrozená. Stanislav 
Štýs je rovněž prvním laureátem Ceny 
hejtmana Ústeckého kraje. V mnohém 

se pro mne stal vzorem. Svou erudicí, 
přesvědčivostí, přirozenou autoritou, 
schopností své nápady a plány přes 
veškeré problémy uvádět do života. 
I nyní mě nepřestává udivovat svou vi-
talitou, mentální svěžestí, ale také tou-
hou učit se stále nové věci a držet krok 
s těmi nejnovějšími výzkumy a poznat-
ky. Důsledná péče o životní prostředí 
a jeho kvalitativní ukazatele jsou pro 
něj něčím, co mu neumožňuje být spo-
kojený se svými dosavadními poznatky 
a jednoduše řečeno zůstat na místě. Je-
ho touha a potřeba předávat své zna-
losti a zkušenosti zejména mladým li-
dem je ohromující. Velmi dobře si uvě-
domuje, že právě výchova mladé gene-
race je způsob, jak realizace jeho díla 
může pokračovat. Přestože je jeho dí-
lo mimořádné, ještě zdaleka nemůže-
me mluvit o jeho završení.“

Reginald Czermack 1847-1929
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