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transformaci
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Těžce zkoušený region



ÚSTECKÝ KRAJ
fakta a čísla

Rozloha
• 5 335 km2 (6,8% of Czech Rep.) 
Obyvatelstvo
• 820 789 (7,7% of Czech Rep.)
Nezaměstnanost
• 4,7% (3,2% Czech rep.)
HDP na obyvatele
• 65% průměru EU
Hlavní odvětví průmyslu
• energetika, těžební průmysl, strojírenství, 

chemický a sklářský průmysl

400 KM2 území zasažené těžbou uhlí !!!



DEVASTACE REGIONU
• Etnické nepokoje mezi světovými válkami
• 1939 – vyhnání českého obyvatelstva
• 1945 – vyhnání německého obyvatelstva a následné osídlení území Čechy, Slováky, 

Volyňskými Čechy a Romy – lidmi bez kořenů a bez vztahu k tomuto kraji. 
• 1948 – 1991 povrchová těžba uhlí na velkých plochách a provoz uhelných 

elektráren způsobily devastaci životního prostředí a lidských hodnot

1984 = 96,8
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BEAUTY AND PAIN



Přeměna
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Z uhelného regionu na region 21. století



Obrátit nevýhody v příležitosti

• Obrátit nevýhody v příležitosti
• Od uhelné energetiky k čisté energetice
• Od těžby uhlí k těžbě dat
• Od regionu, který se vylidňuje k 

regionu, který bude lidi přitahovat
• Od existujících ghet k sociálnímu 

začlenění
• Od montoven k inovativnímu a 

kreativnímu průmyslu
• Region s potenciálem významných 

vodních zdrojů pro boj proti změně
klimatu

• Region obnovující kvalitní zemědělskou 
půdu a lesy



Rekultivace           Revitalizace              Resocializace



PKÚ s.p.
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Lakes landscape



PlÁNY – VIZE

JEZERNÍ KRAJINA

ZÁSOBÁRNY VODY

CENTRUM ČÍSTĚ ENERGIE

UBRANIZACE ÚZEMÍ POSTIŽENÝCH TĚŽBOU



ENERGIE

• Přečerpávací vodní elektrárny

• Geotermální využití důlních vod

• Plovoucí fotovoltaické a vodní elektrárny

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP PKÚ s. p.

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

• Efektivní nakládání s lesními porosty

• Tvorba kvalitní zemědělské půdy

• Pěstování energeticky využitelných rostlin

URBANIZACE

• Tvorba urbanistických a architektonických
řešení a jejich koordinace s územně plánovací
dokumentací

BÝVALÉ AREÁLY POMOCNÝCH PROVOZŮ

• Klasifikace objektové a pozemkové skladby

BEZPROSTŘEDNÍ POSTUP V LOMU ČSA

• Zajištění přiměřené ochrany nevytěžené části
ložiska

• Těžba hnědého uhlí ve závěrných svazích

• Kóta hydrické rekultivace

VODOHOSPODÁŘSKÉ VYUŽITÍ

• Propojená soustava jezer



Území zasažené těžbou



Z původního schématu do součanosti

Původní plány vodní rekultivace Přehodnocení plánů Nové řešení



Propojená soustava jezer



UJEP
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Materiály a technologie pro kvalitu života



PROJEKT

MATECH
Materiály a technologie pro kvalitní život

https://smart-mateq.cz/en/home/

Motivace a cíl: Podpořit transformaci uhelného regionu na region s vyspělou 
technologií. 

Cesta k tomuto cíli vede přes: Posílení inovačního potenciálu a konkurence 
schopnosti Ústeckého regionu  a vytvoření podmínek pro posun zaměření 
velkoobjemového chemického a uhelného průmyslu ke speciálním chemikáliím a 
nanomateriálům s vysokou přidanou hodnotou, což přispěje k celkovému rozvoji 
Ústeckého regionu. 

https://smart-mateq.cz/en/home/


3 hlavní výzkumné oblasti projektu MATECH, které jsou 
vzájemně provázané

Zelená chemie a 
obnovitelné zdroje a 
technologie pro chemické
separace při zpracování
biomasy

Vodíková mobilita a elektromobilita
Vývoj materiálů pro uskladnění 
vodíku.

Nanomateriály a technologie pro 
ochranu životního prostředí a 
kvalitní život.

Připravenost regionu: V Ústeckém regionu v současné době běží projekty dvou velkých 
výzkumných infrastruktur NanoEnviCz and CATPRO, t. zn existuje zde potřebná

výzkumná infrastruktura  pro technologické inovace.
(viz : https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/en/)



Výstupy projektu 

Hydrogen and electro mobility: ► Materiály pro skladování vodíku na bázi „napěněných“ slitin 
hořčíku a hliníku. 
► Metodika testování rychlonabíjecích stanic pro elektromobily. 

Nanomateriály a technologie pro environmentální aplikace a kvalitu života: ► Nové nanomateriály a 
technologie pro environmentální aplikace se zaměřením na zpracování povrchových a odpadních vod a 
ochranu půdy.
► Nové nanomateriály pro chemickou bezpečnost zaměřené na zvláště obtížně degradovatelné
toxické látky. 
► Nové nanomateriály pro medicínské využití – nosiče léčiv pro cílený transport v organismu a 
biosenzory pro diagnostiky tělových tekutin.

Zelená chemie:  ►Inovativní chemické technologie pro biorafinerie tj. transformace obnovitelných 
surovin (biomasy) na využitelné „zelené“ chemikálie. 

► New materials based on functionalized nanofiber membranes for separation processes in 
biorefinery to extract products of biorafinery for subsequent use in chemical industry.



INOVACE
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Klíč pro úspěšnou přeměnu



ICUK
Hlavní inovační partner

ICUK (Innovation Center of Ústí Region)

• U Smart Zone – testovací polygon pro 
autonomní vozidla

• Mobility Innovation Hub – součást evropské
sítě Digital Innovation Hub´s

• PORTABO – jedna unifikovaná datová
platforma pro kraj, města a obce a další 
subjekty v Ústeckém kraji

• Přenos znalostí výzkumu a vývoje na malé a 
střední podniky

• Podpora start upů
• Inovace ve vzdělávání 
• #A NEW START – program pro Ústecký kraj



REGIONÁLNÍ VLÁDA
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Uhelný region v transformaci musí být Smart regionem



CELOSTNÍ POHLED
• Naší strategií je spolupráce
• Strategické projekty jako součást celého 

komplexu řešení 
• Přeměna regionu na region 21. století
• Expertní týmy
• Volné plochy pro bydlení, práci a rekreaci 
• Ekonomické aktivity v území
• Smart Region pro naše města, obce ale 

především pro naše občany

Musíme se naučit přemýšlet o celé pánevní oblast jako o jedinečné a krásné krajině, 

jejíž jedinečnost a krásu doplní vodní plochy a inženýrská řešení jako šperky, které 

podtrhují její celkovou kvalitu.



THANKS
Does anyone have any questions?

MARTIN KLIKA
Vice Governor of Ústí Region

klika.m@kr-ustecky.cz 


