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Strategické projekty Ústeckého kraje definované na společném jednání 

Regionální stálé konference Ústeckého kraje a tripartity dne 26.03.2019

1. Stabilizace a revitalizace vodních ploch a navazujícího území (s důrazem na jezera Most a 

Milada)

2. Zdraví jako cesta k prosperitě uhelného regionu

3. Kvalifikované lidské zdroje

4. Alternativní zdroje energie

5. Testování autonomních systému

Podpůrné projekty:

- Podpora montánního turismu

- Regenerace areálu Děčín - východní nádraží



Stabilizace a revitalizace vodních ploch a navazujícího území 

(s důrazem na jezera Most a Milada) 4,3 mld. Kč

Jezero Most Jezero Milada

- Infrastruktura pro celoroční využití jezer a okolí (inženýrské 

sítě, komunikace, parkoviště)

- Infrastruktura k provozování volnočasových aktivit a aktivit 

cestovního ruchu (cyklostezky, pláže, přístaviště lodí apod.)

- Energetické využití jezer



Stabilizace a revitalizace vodních ploch a navazujícího území 

(s důrazem na jezera Most a Milada) 

• projekty 15 (18 ) ekomld.  - obce, PKÚ

• Plány – Vize (PKÚ): jezerní krajina

zásobárny vody

centrum čisté energie

urbanizace území postižených těžbou

= zasažené území 400 km2



Propojená soustava jezer



Jezero Most



Zdraví jako cesta k prosperitě uhelného regionu

Zdravotnictví jako 

veřejná služba

Rozvoj znalostní 

základny ve 

zdravotnictví

Smart 

zdravotnictví

rekonstrukce budov, 

modernizace 

vybavení, …

výzkum, inovace, 

vzdělávání 

zaměstnanců, …

HW, SW, 

digitalizace, 

využití dat –

„smart řešení“



Zdraví jako cesta k prosperitě uhelného regionu (1,3 mld. Kč)

• Projekty Krajské zdravotní, a.s.

Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální  sterilizace a jednotek intenzivní péče, 

Nemocnice Děčín

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G,   

Nemocnice Chomutov 

• Ustanovena pracovní skupina zástupců: Ústecký kraj (KÚÚK odbor zdravotnictví, Krajská zdravotní

a.s., UJEP (Fakulta zdravotnických studií), ICUK, dále zapojení dalších poskytovatelů zdravotní péče -

- nemocnice Litoměřice, Žatec, Kadaň.

• Příprava projektových záměrů v oblasti E-health (Elektronizace předávání zdravotnické dokumentace)



Kvalifikované lidské zdroje

Modernizace vybavení 

SŠ technických oborů

IT vybavení, 

digitalizace

Lidské zdroje a 

průmysl 4.0

Kampus řemesel 

(SPŠ stavební Ústí 

nad Labem)

HW a SW 

konektivita na SŠ,

„smart technologie“

Spolupráce SŠ, 

VŠ, firem 



Kvalifikované lidské zdroje  (920 mld.Kč)

Projekty Ústeckého kraje:

1. Kampus řemesel   (900 mil. Kč)
- aktualizace PD

2. Konektivita, HW a SW vybavení středních škol  (20 mil. Kč)
- vyhlášena veřejná zakázka na zpracování zadávací dokumentace pro 15 páteřních středních škol    

Ústeckého kraje

- projekt vychází ze standardů konektivity IROP



Kampus řemesel



Alternativní zdroje vytápění ZEVO  (1 mld. Kč)•

Příprava Ústeckého kraje na budoucí legislativní zákaz skládkování směsného 

komunálního odpadu od roku 2030 a snížení ceny likvidace odpadů 

– spolupráce s městy a obcemi (producenty odpadů) na území kraje

Vybudování zařízení pro 
energetické využití odpadů 
jako náhrada za uhlí 
(spalovna odpadů – United 
Energy a.s. Komořany)

Výzkum, vývoj v oblasti 

recyklace – Matech 

(UJEP)



Testování autonomních systémů

Vybudování 

infrastruktury, 

zázemí  

Výzkum, vývoj              

v oblasti autonomních 

systémů

Přeshraniční 

spolupráce 

„U Smart Zone“ 

Ústí nad Labem, 

dálnice D8 Praha -

Drážďany

Spolupráce VŠ 

(UJEP, ČVUT) 

firem

ČR – Sasko 

(UJEP - TU 

Dresden….)



Testování autonomních systémů

• Cílem strategického projektu je realizace postupných kroků vč. zajištění institucionálního zázemí, které
umožní realizovat na území Ústeckého kraje testování systémů autonomní mobility.

• Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu „U SMART ZONE – testování autonomních
systémů” uzavřené mezi Ústeckým krajem a Statutárním městem Ústí nad Labem.

• Studie proveditelnosti U SMART ZONE – Ústí nad Labem .

• Ustanovena pracovní skupina strategického projektu se zástupci následujících subjektů: Ústecký kraj, Inovační
centrum Ústeckého kraje, z. s., Univerzita J.E. Purkyně, Statutární město Ústí nad Labem, České vysoké učení
technické (Fakulta dopravní).

• Byl podán projekt do programu TAČR Doprava 2020+ (Virtuální dopravní infrastruktura, její využití v režimech
řízení a kontroly).

• Komunikace s Ministerstvem dopravy a ŘSD (využití komunikací) a IT společnostmi (zavedení 5G sítě).



Podpora montánního turismu

• Za českou část Krušných hor jsou v seznamu UNESCO zapsány dvě lokality v Ústeckém kraji:

hornické město Krupka a oblast Měděnce. Projekt je primárně zaměřen na přípravu projektů

Podkrušnohorského technického muzea, o.p.s. (dále PTM), dále na provázání s aktivitou zapsání

hornických památek do UNESCA.

• PTM – rekonstrukce objektů (těžní věž, bodovy), revitalizace vnějších zpevněných ploch, okolí

(80 mil.Kč)

- studie proveditelnosti rozvojových aktivit PTM

• Spolupráce s DA Krušné hory, odd. cestovního ruchu KÚÚK (zanesení do strategických dokumentů

kraje)



Regenerace areálu Děčín – východní nádraží (1,5 mld.)

• Cílem projektu je revitalizace území východního nádraží Děčín na území vhodné pro budoucí

podnikatelské, vzdělávací a vědeckovýzkumné aktivity.

• Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu – SŽDC, Ústecký kraj, Statutární město

Děčín, HSR ÚK, ČVUT, OHK Děčín, ČD.

• Nositel (koordinátor) projektu: Statutární město Děčín

• Dotace MMR na studii proveditelnosti projektu – probíhá VŘ na zhotovitele



Uhelné platformy

 Platforma pro Uhelné regiony v transformaci   (EU – Evropská komise)
- vznik Platformy – prosinec 2017, sdružuje 41 regionů 12 členských států, za ČR členem     

Ústecký, Moravskoslezský, Karlovarský kraj 

 Uhelná komise (národní úroveň, gesce resorty MPO, MŽP)
- 3 pracovní skupiny: 

1. PS pro stanovení harmonogramu případného útlumu využití uhlí, a to v celkovém kontextu 

energetického mixu

2. PS pro stanovení parametrů pro případný útlum zdrojů a problematiku legislativy

3. PS pro identifikaci sociálních a ekonomických dopadů  (dotčené regiony)

 Uhelná platforma Ústeckého kraje  (pracovní skupina Ústeckého kraje)
- ustavena Radou ÚK, 16 členů, předseda M.Klika, zastoupení:  ÚK, PKÚ, ČEZ, Sev.en, 

neziskový sektor, HSRÚK, KHK, experti

- 1. zasedání 24.10.2019



Děkuji za pozornost
Ing. Jana Nedrdová

Krajský úřad Ústeckého kraje

vedoucí oddělení uhelné regiony

e-mail:  nedrdova.j@kr-ustecky.cz

Tel. 475 
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