
číslo 15  /  ročník XIV  /  září 2021
Jihočeský kraj

Děkujeme všem partnerům Czech Fashion Week Teplice 2021 za podporu

Vláda ODS a ANO 
znamená konec 
sociálních jistot 
a výprodej 
státního majetku
 ČSSD ve své kampani varuje před 
koalicí ANO a ODS. Proč? Vždyť vy se-
díte s ANO ve vládě už 8 let.  
Díky působení ČSSD ve vládě s ANO 
se nám podařilo výrazně zlepšit kvali-
tu a nabídku veřejných služeb. Stát za-
čal lidem poskytovat nové sociální jisto-
ty. Hrazení nemocenské i v prvních třech 
dnech nemoci, zastropování odchodu 
do důchodu na 65 letech nebo výrazné 
navýšení důchodů jsme ve vládě prosa-
dili často proti vůli ANO. My jsme celou 
dobu věděli, proč v té vládě zůstáváme 
a uměli jsme si naše priority prosadit. 
Nebezpečí vidím v tom, že ANO nerepre-
zentuje jasné hodnoty a nemá žádnou 
programovou hranici, která by pro ně 
byla nepřekročitelná. ANO s ODS bez 
mrknutí oka zruší vše, co sociální demo-
kracie ve vládě za 4 roky proti vůli ANO 
prosadila. A stejně tak dotáhnou do kon-
ce plány, které jsme jim 4 roky blokovali 
- privatizaci zdravotnictví, státních pod-
niků jako jsou České dráhy nebo Česká 
pošta. ANO a ODS se velmi rychle do-
mluví na zpoplatnění veřejných služeb 
a zvyšování daní.

 ODS i ostatní lídři SPOLU ale spoje-
ní s Babišem odmítají.
Jistě, ale pak si přečtete rozhovor 
s místopředsedou ODS Vondrou, kte-
rý koalici s ANO bez Babiše rozhod-
ně nevyloučil. Starosta Prahy 6 Ko-
lář z TOP 09, který kandiduje v Pra-
ze, říká, že si nechce zavírat dve-
ře k ANO. A pak máte představitele 
ANO, jako hejtmana Vondráka, kteří 
si přímo notují, jak chtějí po volbách 
s ODS vládnout. U ODS je to jako s je-
jich programem - neříkají vám celou 
pravdu. 9. října se ale budou všichni 
divit a bude pozdě říkat: „Měl jsem 
volit ČSSD!"

 Pořád nerozumím, proč vidíte ta-
kové nebezpečí pro občany ve vládě 
ANO a ODS, když ANO s vámi prosazu-
je sociální politiku. 
A přesně v tom to je! ANO prosazu-
je sociální program jenom proto, že 
mu sociální demokracie drží pomy-
slně kudlu pod krkem. Andrej Ba-
biše neměl před 4 lety jinou mož-
nost, než přistoupit na kompromis 

s ČSSD. Kompromis na vládě s ODS 
bude znamenat, že propustí 13% 
státních zaměstnanců. Deficit roz-
počtu zalátají zvýšením DPH na po-
traviny a věci denní potřeby a tím 
je zdraží všem, včetně důchodců, 
mladým rodinám nebo pracujícím, 
z kterých více jak polovina vydělá-
vá méně jak 30 tisíc hrubého mě-
síčně. Kandidát na ministra finan-
cí ODS, resp. SPOLU Zbyněk Stanju-
ra už jasně říká, že po volbách střelí 
Českou poštu a České dráhy na bur-
ze. A tím chutě ODS určitě neskon-
čí. Můžeme čekat, že další rozprodej 
by se týkal veřejného zdravotnictví 
a nemocnic.

 Mluvíte dost o ostatních. Jak chce 
ale ČSSD garantovat sociální jistoty 
v době rekordních defi citů?  
Posílíme veřejné služby a garanci so-
ciálních jistot zvýšením daní velkým 
nadnárodním fi rmám, bankám a digi-
tálním gigantům, které odvádějí každý 
rok 300 miliard korun svým zahranič-
ním matkám.

TEPLICE

PARTY NÁBYTEK
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Poslanec Patrik Nacher:Poslanec Patrik Nacher:
Hodně se podařilo, další výzvy čekajíHodně se podařilo, další výzvy čekají
 Co se vám podařilo prosadit ve sněmovně, 
co se týká Prahy a Pražanů?
Rozdělil bych to do několika kategorií. V katego-
rii zákonů, které dopadají přímo hlavně na regi-
on Praha, za nějž jsem byl do PSP zvolen, to byli 
taxikáři, průvodci a boj s tzv. deštníkáři, novela 
směnárenského zákona a možnost storna smě-
ny, kdy se nám podařilo zatočit s nepoctivými 
směnárnami, které dělaly Praze ostudu a v ne-
poslední řadě jsme pomohli vyřešit problém 
s autovraky, které parkovaly zejména ve větších 
městech na sídlištních ulicích.

 Co se naopak z pohledu Pražana nestihlo?
Bohužel se nestihly schválit změny týkající se 
problematiky krátkodobého ubytování. To je 
opravdu problém zejména historického centra 
Prahy. Navrhoval jsem například změnu živnos-
tenského zákona s tím, aby se obcím umožnilo 
na svém území regulovat a defi novat pravidla 
pro krátkodobé ubytování. Narazil jsem ovšem 
na nepochopení mimopražských poslanců na-
příč politickým spektrem. Tak snad to teď v dal-
ším volebním období vyjde napodruhé.

 Ceny bydlení nejen v Praze neustále rostou 
a nemovitosti jsou méně a méně dostupné. Co 
uděláte pro to, aby se ten nepříznivý trend za-
stavil?  
Odpověď bych rozdělil na dvě úrovně - komu-
nální a celostátní. Na té komunální je to o vů-
li pražské koalice uvolnit výstavbu v brownfi el-
dech a rozvojových územích, jednat s develo-
pery o plánovacích smlouvách, ve kterých by 
byl například závazek developera prodat měs-
tu za nákladovou cenu určité procento malome-
trážních bytů.  Na té celostátní je to o legislati-
vě, o úřednících, o byrokracii, aby výstavba čin-
žovního domu v 21. století netrvala s těmi vše-
mi razítky déle, než výstavba kláštera ve století 

třináctém. Celkově je to o posílení té nabídkové 
strany. Pokud totiž dlouhodobě poptávka převy-
šuje nabídku (v Praze 10 tisíc / 4 tisíce ročně), ja-
ko se  děje v posledních letech, stoupají logicky 
ceny nemovitostí. Jsem proto rád, že se v tom-
to volebním období podařilo prosadit revoluč-
ní stavební zákon, který povede ke zrychlení 
a zjednodušení výstavby. Konečně se v České re-
publice mohou rozjet dlouho očekávané investi-
ce nejen do bytové výstavby. Například v Praze 
se budou moci postavit desítky tisíc bytů, které 
roky čekají na povolení. To vše ovlivní ceny by-
tů. V neposlední řadě bude Hnutí ANO usilovat 
o nižší DPH na stavebniny s cílem zlevnit vý-
stavbu bytů.

 Co jste řešil ve sněmovně dalšího? Předpo-
kládám, že nešlo jen o legislativu, která dopa-
dá především na Prahu…
Rozdělil bych to na oblast exekucí a ochrany 
spotřebitele. U exekucí a insolvencí jsem rád, že 
prošly moje pozměňovací návrhy - zrušení mar-
ných bagatelních exekucí, humanizace mobiliá-
rek. Dále, že jsme konečně, po 15 letech zruši-
li dětské exekuce a zavedli institut chráněného 
účtu. Pokud jde o kategorii ochrany spotřebite-
le, tam bych připomněl zvýšení renty za pracov-
ní úrazy, konec časopisových šmejdů, novela zá-
kona o elektronických komunikacích a zlepšení 
postavení spotřebitelů vůči mobilním operáto-
rům. Úspěšně jsme také zvládli boj s energo-
šmejdy, nastavili pravidla pro realitní makléře. 
Z těch ostatních norem bych rozhodně vypíchl 
zrychlení výstavby dopravní infrastruktury. 
Zkrátka poslední čtyři roky byly ve znamení vy-
tváření prospotřebitelského prostředí, viditel-
né kultivace a humanizace exekucí a insolvencí. 
I přes prospěšné změny, zůstává ochrana spo-
třebitele mým prioritním tématem v politickém 
i civilním životě. Mým cílem není zbytečná re-

gulace, ale zlepšení postavení českého spotřebi-
tele a boj se šmejdy a podvodníky. Dále chci po-
moci odpovědným a poctivým dlužníkům, ale 
zároveň nepoškozovat seriózní věřitele. 

 Co byste chtěl prosadit v příš-
tím volebním období, jaké 
jsou vaše plány a priority?
Pro další volební období toho 
není málo. O defi nování pra-
videl pro krátkodobé ubyto-
vání jsem už mluvil. Dále 
bych zmínil zavedení no-
vého institutu hromad-
ných žalob s cílem posílit 
práva spotřebitelů a při-
tom zabránit šikanóz-
ním žalobám, rozšíře-
ní kompetencí a okru-
hů pro mimosoudní 
orgány, u Finančního 
arbitra o neživotní po-
jištění a penzijní pro-
dukty, u ČTÚ o oblast 
služeb třetích strany (SMS 
jízdenky, platby za parkování, pré-
miové SMS), omezit možnost uza-
vírání smluv po telefonu, navrh-
nout ukončení daňové podpory 
kontroverzního fi nančního pro-
duktu investiční životní pojištění, 
prodloužit záruční dobu u vybra-
ných výrobků z 24 na 36 měsíců 
z hlediska ekologie, udržitelnos-
ti a prospotřebitelského opat-
ření, snížit sazbu DPH u exe-
kucí a insolvenčních správců 
a stranou za mě nezůstane 
ani letité téma politické hy-
perkorektnosti. (od dop.)

Nemovitosti 
na zlatém podnose 

Podnikáte na poli výnosových ne-
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Ondřej Veselý (ČSSD): 
Řešení je růst platů českých zaměstnanců,
ne dovoz stovek tisíc zahraničních dělníků

věcí, které
 ČSSD 
zařídila

5
 1.  Rodičovskou navýšili 

o 80 tisíc Kč na 300 tisíc korun.

 2.  Od roku 2014 zvýšili důchody  
v průměru o 5 000 Kč.

 3.   Zajistili peníze rodičům, kterým jejich  
partner neplatí výživné na děti.

 4.  Nemocenská se znovu vyplácí  
od prvního dne.

 5.  Platy učitelů zvedli o 12 654  korun.  
Průměrný plat učitele je 44 200 Kč.  

1.     Nepřipustí snižování důchodů  
a zvýšení věku pro odchod do důchodu.

 2.   Konec pracující chudoby a platové  
diskriminace žen a všech nad 50 let. 

 3.  Sníží DPH na potraviny. Tvrdě půjdou  
proti zdražování.

 4.  Nikdy nedovolí privatizaci 
českého zdravotnictví.

 5.   Zákon o bydlení a 15 000 nových 
obecních bytů každý rok. 

5 věcí, které
ČSSD ještě 
zařídí

Zadavatel/zpracovatel: ČSSD
Volte

2108_CSSD_Metropol_130x198_5x5_veci.indd   1 08.09.2021   10:49 dop.

Ondřej Veselý je současným poslancem 
a čtyři roky působil jako starosta Pís-
ku. V nadcházejících volbách je lídrem 
ČSSD v Jihočeském kraji a svoje posla-
necké křeslo chce obhájit. S jakým pro-
gramem jde do voleb? Kam chce v příš-
tích čtyřech letech kraj posunout?

 Premiér Babiš i představitelé koalice SPO-
LU hovoří o tom, že chtějí do země přivézt asi 
300.000 zahraničních dělníků z Ukrajiny a dal-
ších zemí. Co si o tomhle jejich společném ná-
padu myslíte? 
To přece není cesta, jakou by měla moderní evrop-
ská země jít! Oni společně vidí cestu v dovozu sto-
vek tisíc zahraničních dělníků z ciziny, tedy v pokra-
čování politiky levné práce, a s tím související zvyšo-
vání kriminality cizinců v naší zemi. My se naopak 
snažíme tlačit na zvyšování minimální mzdy, aktu-
álně na 18.000 korun a výhledově až na 20.000 ko-
run. I tak máme jednu z nejnižších min. mezd v Ev-
ropě. Pokud má být v Německu minimální mzda 12 
euro na hodinu, považuji za správné, aby v České 
republice fi rmy lidem platily alespoň 50 % z toho. 
Všechny okolní státy už problém nízkých mezd řeší. 
My nechceme žít v zemi, která bude ostrůvkem lev-
né práce uprostřed Evropy jen proto, že to tak ně-
komu vyhovuje. Stejně tak považujeme za naprosto 
zásadní, aby se stát nezbavoval svých klíčových ma-
jetkových účastí a strategických podniků.

 Nicméně právě ODS (SPOLU) a i překvapivě 
z ANO v poslední době zmínily možnost priva-
tizace České pošty, Českých drah, Budvaru ne-
bo na zavedení školného. Je toto cesta, kterou 
by se měla Česká republika po volbách vydat? 

Budvar je pro většinu z nás Jihočechů srdcová 
záležitost. Chceme ho vidět prosperovat a růst 
a to je v případě jeho privatizace nepravděpo-

dobné, protože hlavním uchazečem bude ten, 
s kým vede řadu soudních sporů o stovky mili-
onů korun. Problém bohužel je, že koalice SPO-

LU si do programu vepsala navýšení výdajů 
o 200 miliard, ale nikde neříká, kde je chce vzít. 
Tak tady to vidíme. Rozprodej státního majet-
ku. ČSSD dlouhodobě brání opakovaným sna-
hám o výprodej státního majetku ať již v přípa-
dě České pošty, tak i Českých drah. A zabrání-
me tomu znovu. A stejně tak nepřipustíme, aby 
tady ODS a ANO zavedly školné a další poplat-
ky, jak slibují někteří jejich poslanci. 

 A na závěr otázka na Jihočeský kraj a jeho 
hlavní priority, jak byste je pojmenoval? 
Pro náš kraj je velmi důležité napojení na rych-
lostní komunikace a to jak silniční, tak želez-
niční. Pokud jde o dálniční síť, tak to vypadá, 
že se začíná blýskat na lepší časy dostavbou D4 
mezi Skalkou a Miroticemi. Podstatné bude ta-
ké zkapacitnění silnice I/20 mezi Pískem a Čes-
kými Budějovicemi, které už se také připravuje. 
No, a pokud se podaří v dohledné době propo-
jit České Budějovice s hranicemi s Rakouskem 
dálnicí D3, bude se moci náš kraj ekonomicky 
konečně naplno rozvíjet. To může podpořit ta-
ké výrazný růst platů, které jsou v našem kra-
ji bohužel pod celostátním průměrem. Obecně 
podporu opatření na zvyšování platů považu-
ji za velmi důležitou, protože spotřeba má být 
jedním z pilířů ekonomiky. Pro budoucnost je 
však nutné také propojení s vysokorychlostní 
železnicí, které je v našem kraji bohužel v ne-
dohlednu. 
Dalším problémem je dostupnost praktické 
a zubní zdravotní péče. Považujeme za nutné 
podpořit zřízení a provoz ambulancí praktických 
a zubních lékařů i ve větších obcích tak, aby tato 
péče byla bez problémů dostupná.
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Velkolepá módní Show Czech Fashion Week 2021 uchvátila Karlovy Vary

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  Děkujeme všem partnerům a sponzorům za spolupráci, které si velmi vážíme!  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hotel IMPERIAL se v sobotu 14. srpna stal dějištěm V. ročníku vel-
kolepé módní show Czech Fashion Week 2021. Do Karlových Va-
rů přijelo své modely představit sedm tuzemských i zahraničních 
tvůrců, mezi předními modelkami nechyběly finalistky soutěží krá-
sy, například Andrea Verešová, Nikol Švantnerová, Natálie Kočen-
dová, Nikola Kokyová a další. Foto pořídil Daniel Šeiner.

8

Jako první se na přehlídkovém mo-
lu objevily modely Lilian Augustino-
vé. Pestrobarevná kolekce dávala tu-
šit, že létu ještě zdaleka neodzvoni-
lo a přítomní diváci ji odměnili bouř-
livým potleskem. Plavky a plážové 
oblečení vystřídaly modely moravské-
ho módního návrháře Luďka Hanáka. 
Jeho extravagantní šaty, jakoby upře-
dené z jemných pavučinek, propraco-
vané do nejmenšího detailu, si získaly 
přízeň publika. Luxusní spodní prádlo 
značky Le Chaton  se také velmi líbilo 
a ani v tomto případě diváci nešetři-
li chválou. Poté přišla na řadu kolekce 
Andy Vendy z dílny Top modelky An-
drey Verešové a návrhářky Lucie Pro-
cházkové. Všechny „domácí autory“ 
publikum mocně podporovalo a obě 
autorky byly na výsost spokojené. Své 
pojetí módy, zejména pro mladší roční-
ky, představila mladá zahraniční návr-
hářka Kristina Oganesian. A publikum 
tleskalo a natáčelo na mobilní telefo-

ny o sto šest. Úsměvem zářila i Zuzana 
Lešák Černá. Její modely nepostrádaly 
nápady a šmrnc, a to u diváků bodova-
lo. Poslední se na scéně objevili Nikol 
a Jakub Ponerovi, kteří z Prahy do Va-
rů přivezli nádhernou kolekci pro den-
ní i večerní nošení. Je obdivuhodné, co 
tito mladí lidé za šest let dokázali. Své-
ho úkolu se velmi dobře zhostil medi-
álně dobře známý a uznávaný moderá-
tor Libor Bouček.   

Závěrečné defilé realizačního týmu.

Zuzana Lesák Černá.

Luxusní spodní pradlo Le Chaton.

Značka Andy Vendy.

Četní zástupci renomovaných 
médií byli ve střehu. 

Pro Nadaci Andrey Verešové během programu zatím bez cifry předala 
záchranářka a poslankyně MUDr. Věra Procházková šek.

 Proč jste přistoupili na partnerství 
tohoto ojedinělého projektu?
Móda a kultura k našemu hotelu ne-
odmyslitelně patří. A Czech Fashion 
Week  toho byl ukázkou. Jednoznač-
ně oživil kulturní a společenský život, 
který vzhledem k pandemii stejně jako 
všude v minulém období neměl právě 
na růžích ustláno.
 Jak konkrétně jste se podíleli 
na přípravách?
Od samotného začátku, kterým byl 
casting, přes přípravu zázemí uvnitř 

i vně hotelu, starali jsme se o koordi-
naci scénáře, zkrátka všeho potřebné-
ho, co taková velká akce obnáší. Po-
chopitelně jsme se také zúčastnili sa-
motné velkolepé módní show, která se 
nám i hostům, soudě podle jejich po-
tlesku ve zcela zaplněném sále, velmi 
líbila. 
 Jaký celkový dojem máte z akce 
a šli byste do toho znovu?
Dojem je skvělý a tento projekt má 
u nás dveře otevřené i pro příští roč-
níky. 
 Hotel IMPERIAL má skvělé domácí 
i zahraniční renomé. Můžete čtená-
řům přiblížit jeho zázemí a služby?
Hotel IMPERIAL reprezentuje dlou-
hou tradici. Hostům slouží nepřetrži-
tě od roku 1912. Stojí v krásné lokali-
tě, odkud je vidět panoramata města 
i jeho okolí.  Poskytujeme pětihvězdič-
kové služby v oblasti ubytování, přes 
stravování až po relaxační a odpočin-
kové aktivity. Rádi přivítáme nejen vý-
znamné osobnosti, ale i lázeňské hos-
ty a turisty. Všem máme co nabídnout. 

 Jak jste se zhostili tíživé situace 
uzavření kvůli pandemii?  
I za přísných epidemiologických pod-
mínek jsme byli částečně otevřeni tak, 
abychom mohli poskytovat služby ze-
jména postcovidovým pacientům. 
Dnes už v plném provozu pokračujeme 
v tom, co umíme a co děláme dobře.  
 Teď máte příležitost pozvat hos-
ty…
Srdečně zveme všechny čtenáře do na-
šeho hotelu, dominanty Karlových Va-
rů. � Připravila:�L.�Richterová,�foto:�archiv

Vítejte v dominantě Karlových Varů - hotelu IMPERIAL
Věhlasný, pětihvězdičkový hotel IMPERIAL v Karlových Varech poskytl vnitřní i venkovní prostory pro ko-
nání V. ročníku velkolepé módní show Czech Fashion Week  2021.  Jeho ředitele Roberta Jahna (fofo vle-
vo) a manažera Petra Procházky, který se aktivně zúčastnil příprav i provedení akce, jsme se zeptali…
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Velkolepá módní Show Czech Fashion Week 2021 uchvátila Karlovy Vary

 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  Děkujeme všem partnerům a sponzorům za spolupráci, které si velmi vážíme!  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

NSA-New Start Agency s.r.o.
Řipská 1095/1
101 00 Praha 10
Česká republika

Email: sales@nsanewstartagency.cz
DS: rm68jp9
www.nsanewstartagency.com

NSA – New Start Agency

Lilian Augustinová

Kristiana OgnesianNikol a Jakub Ponerovi

Z kolekce Luďka Hanáka. Z kolekce Zuzany Lešák Černé. Značka Poner.

Publikum hlava na hlavě.

„ Akce se od A až do Zet skvěle poved-
la. Zásluhu na tom má celý realizač-
ní tým, který čítal 116 lidí – návrhářů, 
modelek, kadeřníků, vizážistů, ochran-
ky a techniků pod vedením Davida Alt-
nera. Jsme rádi, že jsme pro diváky 
a příznivce módy mohli připravit pres-
tižní módní show a vynahradili jim ob-
dobí, kdy se žádné společenské akce ne-
mohly konat. Skvělé ohlasy na Karlovy 
Vary máme i z kulturní obce, všechny 
přehlídky se báječně povedly a diváci 
na místě i v přímém přenosu na portá-
le idnes viděli špičkovou módu. Atmo-
sféra byla vynikající, k čemuž přispě-
lo prostředí krásného hotelu Imperi-
al. Naše produkce dokázala skvěle pro-
pojit vnitřní a venkovní prostředí, kde 
byly čtyři obrovské fotopointy, led stě-
ny a skvěle fungovala i bagstage. Jako 
vždy jsme stavěli na detailech, a to se 
po všech stránkách vyplatilo. 
Vážíme si toho, že nad projektem pře-
vzali osobní záštity prezident ČR Miloš 
Zeman, premiér Andrej Babiš, Minister-
stvo pro místní rozvoj, hejtman Karlo-
varského kraje Petr Kulhánek a primá-
torka Statutárního města Karlovy Va-
ry Andrea Pfeffer Ferklová, která pře-
dávala jednu z cen návrhářům. Akce 
měla rovněž charitativní podtext, zá-
chranářka a poslankyně MUDr. Věra 
Procházková předala top modelce An-
dree Verešové finanční šek pro její na-

daci, která pomáhá dětem. Ačkoliv  ne-
ní epidemiologická situace ve světě stá-
le pod kontrolou, podařilo se do Kar-
lových Varů přiletět známé herečce 
a modelce Victorii Jancke, která posílila 
tým předních českých modelek, finalis-
tek českých soutěží krásy. Moje osobní 
poděkování určitě patří všem, kteří se 
jakoukoli činností zasloužili o zdárný 
průběh akce včetně laskavých partne-
rů. Czech Fashion Week 2021 bude mít 
pokračování v sobotu 18. září na kolo-
nádě u Domu kultury v Teplicích, kam 
vás srdečně zvu“.  

A jak hodnotí Czech Fashion Week  
v Karlových Varech producent Jiří Morštadt? 

Módní návrhář 
Luděk Hanák
Když něco pořádá Jirka Morštadt, má 
všechno svůj pevný řád, svoje místo, vše 
je vychytané tak, jak by mělo na přehlíd-
kách být. Takže my jako návrháři tles-
káme, protože máme veškerý komfort, 
který pro svoji práci potřebujeme.  Jirka 
má také čich pozvat skvělé lidi, kteří si 
sednou i lidsky a mají  si spolu co říct.  
Co si budeme povídat, díky covidu vlo-
ni ani letos moc příležitostí nebylo. Tak-
že za nás skvělý tým, skvělí kolegové, su-
per modelky a parádní atmosféra v pub-
liku. Tleskáme a já se moc těším na se-
tkání v Teplicích.   
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O TO, CO SE DĚJE S ODPADNÍMI VODAMI Z NAŠICH DOMÁCNOSTÍ, SE MNOHDY PŘÍLIŠ NESTARÁME. KANALIZACE 

JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ A POKUD NĚKDO NAPOJEN NENÍ, MÁ DOMÁCÍ JÍMKU, NEBO DOMÁCÍ ČISTÍRNU 

ODPADNÍCH VOD. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD SE ALE V NAŠEM REGIONU ŘEŠÍ VÍCE NEŽ 800 LET.

Na severu Čech budovali
kanalizace už ve středověku

Archeologický průzkum prováděný zejména po roce 1990 

v několika našich klášterech přinesl nové poznatky o vo-

dovodních a kanalizačních systémech klášterních staveb. 

Pozornost, která byla už od středověku v klášterech vě-

nována hygienické problematice, značně převyšovala 

míru obvyklou v jiných typech sídel. Archeologický prů-

zkum shledává barokní klášterní kanalizace jako doko-

nale promyšlené a do dispozic budov pečlivě začleně-

né stavby, které musely být projektovány opravdovými 

odborníky.

Třeba každý cisterciácký klášter představuje podobný 

velmi promyšlený systém včetně respektování samočis-

ticích procesů v rybníčcích. To platilo třeba pro klášter 

v Oseku u Duchcova, který byl založen začátkem 13. sto-

letí. Zásobovaný byl vodou z pramenných jímek a na 

Oseckém potoce vznikl systém kaskády rybníčků.

Voda se rozváděla důmyslnými kanály se systémem hra-

dítek. Splachovací záchody původně vypadaly tak, že pod 

jakousi latrínou protékala žlabem voda, která nečisto-

ty odnášela do sedimentačního rybníčku, ze kterého byly 

občas vyklízeny husté kaly, odsazená voda šla dál do dal-

ších rybníčků, kde nakonec byly i ryby. Vyčištěná voda 

byla přepouštěna do okrasného rybníčku na terasách 

opatské zahrady.

Na základě archeologických a speleologických průzkumů 

podzemí různých klášterů zjišťujeme zajímavé poznat-

ky o systému jejich zásobování užitkovou, případně i pit-

nou vodou a odvádění odpadních vod, který vytvářel 

jednotnou, stavebně neoddělenou soustavu, doplněnou 

ještě o štoly sloužící k ochraně zdiva proti zemní vlhkosti 

a k větrání budov proudícím vzduchem.

Splašková kanalizace ve středověku neexistovala. Po uli-

cích vedly otevřené příkopy, do nichž se vylévalo vše, co 

bylo tekuté, a tak se snadno šířily nemoci a obtížní hlo-

davci. Městy se zejména v létě šířil nesnesitelný zápach. 

To vedlo k potřebě stavby uzavřených kanalizací, nejpr-

ve mělkých a jen někde krytých, později již skutečně zdě-

ných a odvádějících i dešťové vody z ulic a střech. Tyto 

kanalizace obvykle končily v blízkých vodotečích, někdy 

v rybnících nebo odpadových jámách. 

Nálezem a dokumentací nejstaršího pánského záchodu se 

může pyšnit město Most. Větší města i obce měly obvyk-

le stokové sítě jen ve středu území, a to hlavně pro od-

vádění srážkových vod. Odvodňovací příkopy byly běžné 

podél komunikací a sloužily obvykle i splaškovým vodám. 

Žumpy nebo septiky byly jevem výjimečným.

Ještě v roce 1962 mělo v ústeckém okrese 20 obcí cel-

kem 159 km kanalizace. Čistírny odpadních vod zde byly 

jen čtyři. V okrese Děčín byly v šedesátých letech kanali-

zace jen ve 25 obcích ze 64, stoková síť měla 314 km a ne-

byla zde žádná čistička odpadních vod.

Město Litoměřice bylo ve středověku napojeno na Pokra-

tický potok, který byl žlaby a potrubím přiveden na ná-

městí do kašny a přepad pak odváděl nečistoty do hra-

debního příkopu a do Labe. To byl tehdy zcela běžný 

postup a Labe bylo všeobecně považováno za odpadní 

stoku, která vzhledem k velké vodnosti všechno unese.

Problémy s odváděním a čištěním odpadních vod měli 

lidé i na Českolipsku. „Okresní město mělo z poloviny 

19. století dvě stoky pro povrchové odvodnění, stavě-

ly se z pískovcových bloků a ústily do Ploučnice. Na ně 

navázal novější systém, který se stavěl v letech 1910 až 

1930. ČOV byla zprovozněna až v roce 1978. Do vyhláše-

né rekreační oblasti Máchova jezera se kanalizace při-

vedla až po roce 1967.

Ani na Liberecku nebyla situace jednoduchá. V tomto 

významném průmyslovém městě byly dílčí kanalizační 

větve svedeny do Nisy, kanalizaci stavěla fi rma Lanna 

ve 20. letech. V 50. letech byla postupně zřizována za-

řízení k čištění městských splašků, průmyslové závo-

dy měly alespoň zčásti svoje čistírny. Městská ČOV spo-

lečná pro Liberec a Jablonec byla nakonec postavena 

v 90. letech. Odpadní vody z Jablonce jsou sem přivá-

děné zvláštním přivaděčem, zčásti štolou lámanou ve 

skále.

Dnes společnosti skupiny Severočeská voda spravují 
v obou krajích na dvě stovky čistíren odpadních vod, kte-
ré ročně vyčistí neuvěřitelných 83 miliard litrů odpadní 
vody. Na kanalizaci je napojen téměř milion obyvatel se-
verních Čech a délka kanalizační sítě činí více než 4 000 
kilometrů, tedy jako vzdálenost od nás třeba do Íránu.

Kanalizace v královském městě Litoměřice je vyu-

žívána již od středověku. Byla svedena do Pokratic-

kého potoka. Potok protékal pod hradební zdí a tvo-

řil tak zároveň hradební příkop. Postupem času se 

začal překlenovat mosty.

Fotografie Lukáše Havlíčka nabízejí unikátní po-

hled na povrchové vedení kanalizace pod hradbami 

i na podzemní kamennou stoku pod ulicemi Krupka 

a Michalská.

2109_SVS_inzerce_Kanalizace_ve_stredoveku_261x396_Metropol_v04.indd   1 15.09.2021   12:05



inzerce

07

Trade FIDES, a.s.

25 LET S VÁMI!

S námi je vaše
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Jednoduše dokonalý...

PARTY NÁBYTEK
půjčovna nábytku a vybavení

Jednoduše dokonalý..

půjčovna nábytku a vybavvení

www.partynabytek.cz

+420 778 200 900

www.imperial-group.cz
+420 353 206 405
HR@imperial-group.cz


