
oblast Název projektu Popis projektu Finanční náklady 
Přímé nebo nepřímé 

hospodářské dopady  

Přímé dopady na restrukturalizaci 

kraje 

Dopady na významnou část 

území 

 Investice do rozvoje SŠ

Soubor projektů, které se zaměří na investice do zkvalitnění 

infrastruktury a vybavení středních škol v Ústeckém kraji tak, by výuka 

na středních školách odpovídala podmínkám 21. století a výzvám, které 

před budoucí absolventy těchto škol bude stavět trh práce, resp. 

požadavkům, které na ně budou kladeny v případě, že budou 

pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. HSR-ÚK 

doporučuje, aby konkrétní projekty pro řešení vybral zřizovatel.

cca 1,0 mld. Kč

Základem ekonomického rozvoje 

transformujících se krajů je dostatek 

připravených lidí pro profese poptávané 

v současném i budoucím trhu práce. Na 

základě analýz roste poptávka zejména 

po technicky kompetentních 

pracovnících. Ústecký kraj jako kraj s 

průmyslovou minulostí má příležitost 

připravit technicky zdatné pracovníky ve 

větším počtu a lepší kvalitě. Kompetentní 

pracovníci mají tendenci zvýšit 

výkonnost, produktivitu a 

konkurenceschopnost podniků v kraji. 

Zvýšení počtu kompetentních zaměstnanců 

(nejen) v technických oborech relevantně 

připravených pro vstup na trh práce či další 

studium v podmínkách 21. století, omezení 

rizika nezaměstnanosti absolventů škol a 

provázané efekty v podobě např.možnosti 

efektivní rozvoje činnosti podniků v Ústeckém 

kraji a tedy i růstu jejich 

konkurenceschopnosti.

Dopady tohoto projektu, resp. souboru 

projektů jsou celokrajské.

Projednáno na 

společném jednání 

Předsednictva a sněmu 

Hospodářské a sociální 

rady ÚK dne 21.2.2019

Geotermální energie – 

projekt v Litoměřicích

Cílem projektu je zrealizovat první geotermální zdroj v ČR založený na 

technologii využití geotermální energie, ověřit jeho dlouhodobou 

funkčnost a připravit podmínky pro další aplikace i v menších hloubkách 

cca 2-3 km, které jsou vhodné pro soustavy centrálního vytápění, jež 

postupně budou přecházet na nové typy obnovitelných zdrojů energie. 

Projekt je založen na úzké spolupráci výzkumného sektoru (výzkumné 

infrastruktury RINGEN), místní samosprávy (město Litoměřice) a 

podnikatelského sektoru (provozovatel CZT).

1,3 mld. Kč

Hospodářské dopady tohoto opatření je 

potřeba spatřovat především 

dlouhodobé časové perspektivě, kdy 

rozvoj alternativních zdrojů energie 

umožní regionu se lépe připravit na 

budoucnost, ve které lze očekávat 

postupný útlum těžby a využivání uhlí 

jako energetického zdroje.

Rozvoj alternativního zdroje energie jako 

možné budoucí substituce uhlí představuje 

jeden z mimořádně významných kroků v 

procesu celkové přeměny struktury 

hospodářství Ústeckého kraje.

Realizace tohoto projektu bude mít významné 

dopady především ve městě Litoměřiceí; 

nepřímé pozitivní vlivy - např. v podobě 

rozvoje dalších projektů pro využití 

alternativních zdrojů energie - lze 

identifikovat na úrovni celého Ústeckého 

kraje.

Projednáno na 

společném jednání 

Předsednictva a sněmu 

Hospodářské a sociální 

rady ÚK dne 21.2.2019

 Investice do podpory 

ZEVO

Vytvoření dotačního programu, který umožní v budoucnu žádat o 

podporu vybudovaní/úpravy koncových zařízení pro vstup odpadů jako 

efektivní substituce uhlí pro energetiku a následná stavba ZEVO v 

Ústeckém kraji. 

min. 1,0 mld. Kč

Projekt s sebou nese mimořádně 

významné primárně nepřímé 

hospodářské dopady, které jsou dané 

nezbytně nutnou přípravou Ústeckého 

kraje na budoucí situaci, kdy bude vlivem 

nové legislativy zakázáno skládkování. 

Ústecký kraj není připraven na legislativní 

zákaz skládkování směsného 

komunálního odpadu (SKO) od roku 

2030. 

Bez vybudování klíčového zařízení 

nebude pro obce a další producenty 

odpadů v kraji po roce 2030 alternativa 

ke skládkování, což sebou může přinést 

neúměrné zvýšení koncové ceny za 

likvidaci odpadů. Tyto náklady by musely 

obce muset najít ve svých rozpočtech, 

potažmo přenést v rámci poplatku na 

občana, což by představovalo další 

negativní dopad v hospodářské a sociální 

oblasti. 

Zajištění relevantní přípravy regionu na výzvy 

spjaté s novou legislativou ovlivňující 

(omezující) možnosti skládkování a oběhovým 

hospodářstvím. Investice do podpory ZEVO 

představuje jednu z cest jak v maximální 

možné míře omezit negativní doapdy těchto 

budoucích výzev, které by jinak mohly 

nepříznivě ovlivnit hospodaření řady obcí v 

Ústeckém kraji a velmi negativně by dopadly i 

na obyvatele Ústeckého kraje jako takové.

Doprady projektu jsou celokrajské.

Projednáno na 

společném jednání 

Předsednictva a sněmu 

Hospodářské a sociální 

rady ÚK dne 21.2.2019
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poznámka

Zdraví jako cesta k 

prosperitě uhelného 

regionu

cca 3,9 mld. Kč

Modernizace zdravotnické infrastruktury  

a zvýšení kapacit povede k zatraktivnění 

životních podmínek obyvatel Ústeckého 

kraje, vytvoření pracovních míst pro 

vysoce kvalifikované specialisty a 

podpoře pozitivního image kraje. 

Pozitivní externalitou je generování 

nových pracovních příležitostí pro mladé 

lékaře a přilákání vysoce kvalifikované 

pracovní síly do regionu. Stabilizace a 

dostupnost kvalitní zdravotní péče rovněž 

patří mezi významné faktory ovlivňující 

setrvání v krajích, ale i pro příliv 

strategických investorů

Zkvalitnění života území ve strukturálně 

postižených regionech, zamezení odchodu 

obyvatel z území, změna image kraje (černý 

region)

cílové skupiny - obyvatele regionu a 

podnikatelské subjekty, lékaři, vědecké 

instituce, studenti

Souhrn strategických projektů pro území ÚK schválených Radou Ústeckého kraje nebo projednaných na společném zasedání předsednictva a sněmu 

Hospodářské a sociální rady ÚK

Schváleno v Radě 

Ústeckého kraje 

27.2.2019

Strategický projekt se zaměřuje podporu a rozvoj největšího 

zaměstnavatele v kraji. V projektu se prolínají výzkumné činnosti, 

podpora vzdělání pracovníků i investiční akce. Realizací takto 

uceleného souboru aktivit dojde k vzniku nových pracovních míst s 

přidanou hodnotou a zvýší se také atraktivnost regionu pro stávající i 

nové obyvatele. Investicemi do zdravotní péče dojde k zlepšení 

zdravotního stavu obyvatelstva v regionu což bude mít pozitivní dopad 

na rozvoj regionu jeho hospodářství i sociální situaci. Realizovány 

budou např: 

- Renovace budovy T Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

- Nový pavilon ONP Ryjice

- Emergentní příjem (ARO) - Nemocnice Chomutov, o. z.

- Přístavba operačních sálů - nemocnice Děčín

- Výstavba 4 operačních sálů a centrální sterilizace Teplice

- Nástavba 3. NP nového objektu operačních sálů - nemocnice Teplice

- Rekonstrukce interiérů budovy D Masarykovy nemocnice v Ústí nad 

Labe

- Rekonstrukce Energocentra

- Obnova vozového parku - vozidla ZDS Ústí nad Labem

- Modernizace a zateplení Objektu D  - Masarykovy nemocnice v Ústí 

nad Labem, o.z.

- Rekonstrukce vnitřních prostor oddělení nemocnice Most, o.z.

- Rekonstrukce původní budovy nemocnice v Chomutově

- Modernizace a optimalizace dětského a dorostového oddělení

- Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

- Digitalizace nemocnic

- Podpora výzkumu v oblasti zdravotnictví

 Kvalifikované lidské zdroje

Zvýšení počtu žáků a studentů s 

technickým a řemeslným  zaměřením, 

podpora rozvoje místních firem, příliv 

nových investorů, navýšení počtu 

věděckých pracovníků, zvýšení počtu 

projektů zaměřených na spolupráci 

výzkumné a soukromé sféry

Zvýšení počtu kompetentních zaměstnanců v 

technických oborech a měkkých 

dovednostech, snížení nezaměstnanosti, 

snížení počtu nezaměstnaných lidí

cílové skupiny - studenti, začínající 

podnikatelé, zaměstnavatelé

cca 1,3 mld. Kč

- zajištění  napojení území na silnici I. 

třídy nebo dálnici

- zajištění spojení obcí a měst s 

hospodářsky významným 

městem/centrem určitého regionu, ve 

kterém jsou významní regionální 

zaměstnavatelé či úřady, školy, 

zdravotnické a sociální zařízení

- zajištění spojení měst a obcí na území s 

vysokým podílem cestovního ruchu na 

dopravě (na podporu rozvoje stávajících 

a tvorby nových podnikatelských aktivit v 

cestovním ruchu),

- zajištění napojení kraje na jiné kraje či 

příhraniční s významným podílem 

tranzitní nákladní a osobní přepravy

Zkvalitnění života území ve strukturálně 

postižených regionech, zamezení odchodu 

obyvatel z území, změna image kraje (černý 

region)

cílové skupiny - obyvatele regionu a 

podnikatelské subjekty a investoři

Alternativní zdroje 

vytápění

Kvalitní dopravní síť je klíčovým předpokladem k hospodářskému růstu 

a prosperitě každého regionu. V rámci projektu dojde k rekonstrukci 

strategických komunikací důležitých pro fungování jednotlivých území 

Ústeckého kraje ať již ve vazbě napojení na klíčová hospodářsky 

významná regionální i národní sídelní centra. Synergický efekt projektu 

je spatřován v lepší image regionu jako místa pro kvalitní život ve 

spojení s dotupnějšími službami pro občany i pro zaměstnavatele v 

regionu. Níže popsané aktivity projektu mají potenciál přispět k 

ekonomickému rozvoji ÚK: 

- Rekonstrukce mostu E. Beneše v Ústí nad Labem

- Komunikace II/240 - rekonstrukce mostního objektu 240 - 031 v 

Roudnici n.L.

- Rekonstrukce silnice II/261 Mělník - Štětí - Polepy – Libochovany

- Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno

- Obchvat Předonína

- Páteřní cyklostezka Ohře

Zlepšení dopravní 

obslužnosti regionálních 

center

Strategický projekt se zaměří na podporu lidských zdrojů a to zejména 

ve vazbě na průmysl 4.0. Aktivity budou realizovány napříč MŠ, ZŠ, SŠ i 

VŠ tak, aby byl zajištěn multiplikační efekt a zvýšila se intenzita dopadů. 

Do realizace budou zapojeny i firmy, které se potýkají s nedostatkem 

pracovní síly. Realizovány budou dílčí projekty, které se propojují a 

navazují na sebe. Jedná se např.:

- Kampus řemesel

- Centrum virtuálního prototypování

- Výzkumné centrum výukových metod

- Konektivita a vybavení SW a HW

cca 850 mil. Kč

Strategický projekt cílí na podporu možnosti využití alternativních 

zdrojů vytápění v regionu Ústeckého kraje. Využití nových technologií 

zdrojů vytápění má silný synergický dopad do regionu ve formě 

zvyšování kvality ovzduší, zvyšování image regionu v důsledku 

zkvalitnění života v území a s tím související pozitivnější efekt na 

migraci lidského kapitálu z/do ÚK. Realizace níže uvedených aktivit 

projektu bude mít vliv i na zdraví obyvatel v regionu s dopadem na 

předpokládanou nižší nemocnost a tím související vyšší hospodářskou 

výkonnost kraje. Realizováno bude například:

- Systém energetického managmentu vč. realizace eneregeticky 

úsporných projektů

- Energetické využití směsného komunálního odpadu

- Geotermální projekt Litoměřice

min. 1,3 mld. Kč

Schváleno v Radě 

Ústeckého kraje 

27.2.2019

Zkvalitnění života území ve strukturálně 

postižených regionech, zamezení odchodu 

obyvatel z území, změna image kraje (černý 

region),

cílové skupiny - obyvatele regionu a 

podnikatelské subjekty a investoři

Schváleno v Radě 

Ústeckého kraje 

27.2.2019

Schváleno v Radě 

Ústeckého kraje 

27.2.2019

zlepšení životního prostředí v kraji; využití 

materiálového a energetického 

potenciálu v odpadech; odklon odpadů 

ze skládek;

zvýšení pozitivního image regionu; 



Centrum autonomní 

mobility – podmínky pro 

rozvoj testování v ÚK

Realizace postupných kroků vč. zajištění institucionálního zázemí, které 

umožní realizovat na území Ústeckého kraje testování systémů 

autonomní mobility (nejen na úrovni pozemní, ale např. i letecké 

dopravy - autonomní drony). Projekt navazuje na výstupy studie pro 

rozvoj testování autonomní mobility, která byla zpracována KPMG pro 

město Ústí nad Labem a která definuje pro rozvoj této oblasti nezbytné 

investice do VaV aktivit a jeho infrastrukturního a instutucionálního 

zázemí. 

 - (předpoklad na úrovni stovek 

mil. Kč)

Ekonomika regionu stojí na průmyslové 

tradici, má nízkou konkurenceschopnost. 

Důležitou roli sehrávají velké podniky. 

Struktura průmyslu je vázaná na odvětví 

chemie, energetiky (včetně těžby), výroby 

skla a částečně na strojírenství s 

významnými dodávkami do 

automobilového průmyslu. Zejména tyto 

obory tvoří dle krajské přílohy RIS3 

specializační domény. Pro rozvoj 

konkurenceschopnosti regionu je 

potřeba napomoci růstu 

konkurenceschopnosti podniků v 

klíčových doménách, najít nové oblasti 

růstu, které nemusí mít tradici, ale skýtají 

značný růstový potenciál, najít 

oblast/téma, která má potenciál do 

regionu nalákat inovační firmy různé 

velikosti a talentované lidi, využít další 

silné stránky regionu (např. poloha) atd. 

Témata z oblasti budoucnosti mobility 

představují ideální průnik výše 

zmíněného.

Autonomní mobilita představuje v současné 

době jeden z nejvýraznějších trendů v oblasti 

průmyslu - možnost využití potenciálu, který 

je představován množstvím VaV aktivit 

intenzivně rozvíjených a zároveň poptávaných 

z úrovně všech významných subjektů 

působících v oblasti automotive , který s 

sebou tento trend nese představuje pro 

Ústecký kraj jedinečnou příležitost. Oblast 

autonomní mobility může být jednou z těch, 

která dokáže ve střednědobém horizontu 

výraznějším způsobem promluvit do struktury 

krajského hospodářství a může tak být v 

procesu postupné transformce mimořádně 

významná.

Projekt bude ve svých počátcích těžit z rozvoje 

aktivit primárně na území města Ústí nad 

Labem a jeho nejbližším okolí, z pohledu 

charakteru dopadů lze však předjímat  jejich 

celokrajský význam.

Projednáno na 

společném jednání 

Předsednictva a sněmu 

Hospodářské a sociální 

rady ÚK dne 21.2.2019
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Řešení plavebního stupně 

v Děčíně

Zajištění veškerých opatření, které umožní zajistit celoroční zplavnění 

Labe a zlepšit tak propustnost labské vodní cesty.

 - (předpoklad na úrovni jednotek 

mld. Kč)

Ve svém horním nížinném úseku je řeka 

Labe od počátku 20. století kanalizována, 

v současnosti 5 nízkými pohyblivými jezy 

doplněnými plavebními komorami. 

Plnosplavnost od Lovosic po Ústí nad 

Labem je zajištěna vysokým zdymadlem 

Střekov, vybudovaným ve 30. letech 20. 

století nedaleko Ústí nad Labem. Odsud 

až po zdymadlo Geesthacht nad 

Hamburkem je Labe regulovaným tokem 

s hloubkou závislou na vodním stavu, což 

spolu s vysokým sklonem dna, způsobuje 

kolísání plavebních hloubek a 

nespolehlivost tohoto úseku vodní cesty. 

Tato nespolehlivost neumožňuje využít 

plnhodnotně hospodářského potenciálu, 

který řeka pro hospodářství Ústeckého 

kraje představuje. Přímé hospodářské 

dopady jsou dány především zlepšením 

podmínek pro přepravu surovin, 

materiálů a v neposlední řadě hotových 

výrobků firem, které v Ústeckém kraji 

působí. 

Zplavnění dolního toku Labe má potenciál 

přispět k rozvoji hospodářství v té části 

Ústeckého kraje, která je z pohledu svých 

charakteristik a problémů i v podmínkách 

kraje jako takového mimořádně specifická. 

Realizací by se podařilo řešit stávající situaci 

ve splavnosti Labe, jejíž omezení fakticky 

přímo brání dalšímu rozvoji podnikateslkých 

aktivit jinak velmi úspěšných firem v oblasti 

Děčínska. Tento rozvoj by přitom mohl 

zásadně pomoci konkurenceschopnosti 

vybraných společností na globálních trzích, z 

čehož by ve výsledku mohl těžit jak region 

sám o sobě (např. formou zvýšených 

daňových příjmů, snížení nezaměstnanosti), 

tak jeho obyvatelé (možnost nalezení 

zajímavého a perspektivního pracovního 

uplatnění).

Fyzické dopady zasahují oblast dolního toku 

Labe, především pak Děčínska - z realizace 

projektu však budou moci těžit subjekty z 

úrovně celého Ústeckého kraje a tedy i 

dopady lze označit za významné z pohledu 

celého území.

Projednáno na 

společném jednání 

Předsednictva a sněmu 

Hospodářské a sociální 

rady ÚK dne 21.2.2019

Podpora montánního 

turismu

Rozvoj investic pro zlepšení využití historických hornických památek a 

rozvoj nových možností pro využití tématu hornické a pohornické 

krajiny (příklad Podkrušnohorské technické muzeum) v rozvoji 

cestovního ruchu.

 - (předpoklad na úrovni stovek 

mil. Kč)

Tradice hornického průmyslu a povaha 

krajiny, jejíž morfologie byla hornictvím 

po dlouhá léta utvářena představuje 

jedinečné dědictví Ústeckého kraje. Toto 

dědictví může být efektivně využito pro 

zkvalitnění image Ústeckého kraje a 

rozvoj jeho turistického potenciálu - 

pozitivní rozvoj v tomto směru bude 

generovat řadu synergických 

restrukturalizačních efektů a potenciálu 

pro další hospodářský a sociální rozvoj 

území.

Díky tomuto projektu bude v procesu 

restrukturalizace akcentována vazba regionu 

na jeho historické tradice a zároveň bude 

moci být tato historická vazba efektivně 

využita - turistika, při níž návštěvníci 

vyhledávají nejrůznější atraktivity spojené s 

průmyslovým dědictvím patří stabilně mezi 

rostoucí odvětví a tento trend je v posledních 

letech znatelný i v Ústeckém kraji (mj. 

rostoucí zájem o aktivity typu "uhelné safari"). 

Je proto vhodné tento růstový trend využít a 

akcentovat jej v restrukturalizačních 

procesech.

Tento projekt bude generovat dopady 

především v těch oblastech kraje, které byly 

přímo zasaženy těžbou hnědého uhlí - 

primárně tedy Chomutovsko, Mostecko, 

Teplicko a Ústecko.

Projednáno na 

společném jednání 

Předsednictva a sněmu 

Hospodářské a sociální 

rady ÚK dne 21.2.2019

Resocializace území po 

těžbě - jezera Most a 

Milada

Investice do rozvoje dříve rekultivovaných území jezer Milada a Most s 

cílem zajištění možnosti jejich využití pro rozvoj jejich využití v oblasti 

volnočasových aktivit, cestovního ruchu a případně též využití jejich 

energetického potenciálu při rozvoji alternativních energetických 

zdrojů typu přečerpávací elektrárny v Ústeckém kraji.

min. 1,0 mld. Kč

Cílem projektu je umožnit efektivní 

využití zrekultivované krajiny jak ze strany 

široké veřejnosti, tak z úrovně 

hospodářských aktivit. Resocializační 

projekty ve svém rámci obsáhnou řadu 

aktivit – např. vybudování cyklostezek, 

relaxačních zón a dalších zařízení pro 

sport a kulturní vyžittí apod.. Klíčovým 

faktorem je vybudování základní 

infrastruktury, která umožní celoroční 

využití jezer a jejich okolí. Opomenut by 

neměl být ani potenciál jezer z pohledu 

jejich vodohospodářské funkce, která 

může mít i přesah do oblasti energetiky..

Rekultivace jezer Milada a Most představuje 

mimořádně rozsláhlé rekultivační projekty, 

které umožnily zahladit následky povrchové 

těžby - jedná se o rozsáhlá území v blízkosti 

velkých sídelních celků, která mají mimořádný 

potenciál využití a mohou pozitivním 

způsobem ovlivňovat restrukturalizační 

procesy a přispívat ke změně image celého 

Ústeckého kraje.

Fyzické dopady zasahují oblast a okolí 

resocializovaných území jezer - z realizace 

projektu však budou moci těžit subjekty z 

úrovně celého Ústeckého kraje a tedy i 

dopady lze označit za významné z pohledu 

celého území.

Projednáno na 

společném jednání 

Předsednictva a sněmu 

Hospodářské a sociální 

rady ÚK dne 21.2.2019

Regenerace areálu 

Východního nádraží Děčín 

– vzdělávací centrum a 

průmyslová zóna

Celková regenerace areálu Východního nádraží spočívající v možnosti 

vyřešení vlastnických vztahů k jednotlivým pozemkům a infrastruktuře 

v místě, díky níž bude následně moci být řešen komplex několika dílčích 

projektů - dva nejvýznamnější z nich jsou představovány rozvojem 

průmyslové zóny (která se jeví jako významná z pohledu možností 

dalšího rozvoje podnikatelských aktivit v rámci města Děčín, resp. jeho 

nejbližším okolí) a realizací vzdělávacího centra v budově bývalé 

Rakouské dráhy, kdy toto centrum by mohla využívat ČVUT a její 

Fakulta dopravní (a to nejen jako místo pro výuku, ale i jako prostor pro 

ubytování studentů - koleje, rozvoj VaV aktivit apod.).

1,5 mld. Kč

Přímé hospodářské dopady projektu jsou 

dány především možností efektivního 

využití území charakteru brownfield, 

které ve své stávající podobě nepřináší 

pro město, jeho širší okolí a ani kraj 

samotný žádný hospodářský přínos. 

Potenciál je přitom značný a je 

představován právě jak přímými 

pozitivními hospodářskými dopady 

souvisejícími s možností realizací investic 

na území na místě vzniklé průmyslové 

zóny, tak nepřímé, které jsou dány 

možností dalšího rozvoje 

vysokoškolského studia v městě Děčín 

(ČVUT - Fakulta dopravní) a s touto 

skutečností provázanými synergickými 

efekty v podobě rozvoje image místa a 

možností přílivu a udržení kvalifikované 

pracovní síly.

Lokality typu brownfield, mezi které se řadí 

právě i oblast východního nádraží v Děčíně, 

představují jeden z nejvýznamnějších prvků 

negativně se podepsiujících na image regionu. 

Přitom tyto lokality s sebou nesou velký 

potenciál - platí to právě i pro oblast 

východního nádraží v Děčíně, jejíž komplextní 

revitalizace umožní nejen rozvoj 

podnikatelských aktivit, ale i terciárního 

vzdělávání, které lze vnímat jako jeden z 

hlavních hybatelů restrukturalizačních 

procesů.

Realizace tohoto projektu bude mít významné 

dopady především ve městě Děčín a jeho 

nejbližším okolí; nepřímé pozitivní vlivy - např. 

na úrovni rozvoje příležitostí pro terciární 

vzdělávání - lze identifikovat na úrovni celého 

Ústeckého kraje.

Projednáno na 

společném jednání 

Předsednictva a sněmu 

Hospodářské a sociální 

rady ÚK dne 21.2.2019
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Nové využití bývalého 

nádraží v Děčíně
min. 1,5 mld. Kč

Zvýšení atraktivity regionu, oživení 

centra,podpora základního, středního i  

vysokého školství, podpora vědy a 

výzkumu a spolupráce podnikatelské a 

akademické sféry, nárůst turismu

Zkvalitnění života území ve strukturálně 

postižených regionech, zamezení odchodu 

obyvatel z území, změna image kraje (černý 

region); Zvýšení počtu kompetentních 

zaměstnanců v technických oborech a 

měkkých dovednostech

cílové skupiny - obyvatele regionu a 

podnikatelské subjekty, začínající podnikatelé 

a investoři, vědecké institucea vědečtí 

pracovníci, studenti

Jedná se o celkovou revitalizaci území nádraží Děčín východ. V rámci 

aktivit projektu dojde zejména k proměně prostoru kolejiště na 

průmyslovou zónu a k rekonstrukci staré budovy nádraží na 

multifunkční vzdělávací centrum. Součástí projektu je dekontaminace 

celého území a napojení území na dopravní síť. Předpokladem na 

realizaci projektu je přesah spolupráce mezi veřejnou správou (mesto 

Děčín, Ústecký kraj), akademickým výzkumným sektorem (ČVUT) a 

soukromou sférou (podniky ve vybudované průmyslové zóně).

Stabilizace a revitalizace 

vodních ploch (jezera, 

spodní vody, vodní toky)

cca 4,3 mld. Kč

Výstavba tohoto charakteru přispěje k 

zkvalitnění image uhelých regionů,  bude 

mít dopad na generování vedlejších 

pozitivních synergických 

restrukturalizačních efektů a potenciálu 

pro další hospodářský a sociální rozvoj 

území. Dojde k významné podporře 

turismu i  patriotismu u obyvatel. 

Zvýšení počtu kompetentních zaměstnanců v 

technických oborech a měkkých 

dovednostech, snížení nezaměstnanosti, 

snížení počtu nezaměstnaných lidí

cílové skupiny - investoři, obyvatelé regionu, 

návštěvníci kraje, přeshraniční dopad

Zachování hornických 

tradic
cca 100 mil. Kč

Cestovní ruch je odvětvím služeb, 

hospodářské přínosy cestovního ruchu 

jsou generovány převážně 

prostřednictvím tržeb z prodeje služeb 

cestovního ruchu a prodeje navazujících 

služeb a zboží, zvýšení patriotismu 

obyvatel

Zkvalitnění života území ve strukturálně 

postižených regionech, zamezení odchodu 

obyvatel z území, změna image kraje (černý 

region), příliv turistů

cílové skupiny - investoři, obyvatelé regionu, 

návštěvníci kraje, přeshraniční dopad

Schváleno v Radě 

Ústeckého kraje 

27.2.2019

Jedná se o projekt podpory cestovního ruchu v oblasti hornických 

tradic v regionu, který má předpoklad změnit image Ústeckého kraje 

jako turisticky atraktivního území a zvýšit potenciál turistického ruchu v 

regionu vč. všech synergických efektů např. zvýšení hospodářského 

růstu kraje v oblasti cestovního ruchu. Realizovány budou tyto aktivity:

- Dobudování hornických tras s hornickými tradicemi

- Rozvoj podkrušnohorského technického muzea

Jedná se o strategický projekt cílený na revitalizaci vodních ploch a toků 

v území po důlní činnosti na lokality vhodné pro provozování 

volnočasových aktivit, aktivit cestovního ruchu či na lokality vhodné 

pro získání obnovitelných zdrojů energie (vodní přečerpávací 

elektrárny). Projekt přispěje k celkovému image regionu jako místa 

vhodného pro život či místa turisticky atraktivního vč. návazných 

multiplikačních efektů realizace revitalizace (dopad na zaměstnanost). 

V rámci projektu bude realizováno následující:

- Revitalizace jezera Milada

- Revitalizace jezera Most

- Využití stařinových důlních vod čerpaných na jámě MR1

- Revitalizace drobných toků a nádrží v území po těžbě

Schváleno v Radě 

Ústeckého kraje 

27.2.2019

Schváleno v Radě 

Ústeckého kraje 

27.2.2019


