
Středočeský kraj spravuje 
neuvěřitelných 8650 kilo-
metrů silnic II. a  III. třídy, 
což jej s přehledem řadí na 

první příčku nejdelší síť krajských 
silnic. Za roky 2016 - 2019 bylo opra-
veno 1238 kilometrů a letos by k nim 
mělo přibýt dalších 460 kilometrů. 
Uplynulé čtyři roky jsou co do oprav 
jednoznačně rekordní.

Středočeský kraj, jako vlastník silnic 
II. a III. třídy na svém území, v uply-
nulých třech letech velmi investoval 
do své silniční sítě. Předně nutno 
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Hledáme výjimečné  
osobnosti
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Středočeské nemocnice  
hospodaří se ziskem

STR ANA 3

Slovo hejtmankyStředočeské silnice v letech 2016 – 2020. 
Stávajícím tempem bude za 15 let silniční 
síť opravena celá Vážení a milí Středočeši,

čtyři roky uplynuly jako voda a před 
měsícem naposledy v  tomto voleb-
ním období zasedlo Zastupitelstvo 
Středočeského kraje. Bylo to jednání 
tak trochu mimořádné. Bylo v mno-
hém o budoucnosti kraje, o možnosti 
dále se rozvíjet tempem, jako po-
slední léta. Uzavřeli jsme smlouvu 
s  Evropskou investiční bankou na 
financování investičních projektů 
v  oblasti regionální infrastruktury 
ve výši více jak 3,05 miliardy korun. 
Schválili jsme zásobník krajských 
projektů spolufinancovaných z  EU. 
Dofinancovali jsme sociální služby 
pro letošní rok. Výzkumné organizace 

Pokračování na straně 2

uvést, že Středočeský kraj má nejdel-
ší silniční síť v porovnání s ostatními 
kraji. Stejně tomu je tak i  s  počtem 
mostů. Tato velmi rozsáhlá silniční síť 
si vyžaduje velké finanční prostředky 
na svou údržbu a drobné opravy a také 
velký objem financí na rekonstrukce, 
modernizace či nové úseky silnic. Za 
uvedené časové období se podařilo sta-
bilizovat výši finančních prostředků 
v  jednotlivých letech, což má mimo 
jiné za důsledek to, že opravy probíhají 
během stavební sezóny čili v letních 
a podzimních měsících, a nikoli

Pokračování na straně 6
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jsme podpořili kreativními vouche-
ry. Posílili jsme projekty navyšování 
kapacit základních škol a  školek. 
Přispěli jsme na několik stovek pro-
jektů obnovy venkova za téměř 200 
milionů korun a probrali mnoho další 
agendy, která přesáhne končící voleb-
ní období.

Zbylo také trochu času na malé bi-
lancování. Při pohledu zpět se nemá-
me zač stydět. Dali jsme astronomicky 
zadluženému kraji dobrý základ do 
budoucna. Nevlečeme za sebou dluhy, 
byť nést tíhu splácet každý rok téměř 
čtvrt miliardy za dluhy našich před-
chůdců nebylo nic snadného. Zatímco 
do roku 2015 prohospodařil kraj kaž-
doročně až mínus jednu miliardu, my 
byli každoročně 230 milionů v plusu. 

Úspěšně jsme dokončili více než 
desítky investičních akcí v celkovém 
objemu 2,5 miliardy. Jejich povaha 
byla různá - od snížení energetické 
náročnosti budov, přes výstavbu nové 
tělocvičny Gymnázia Jana Palacha 
v Mělníku, nového sportovního areálu 
Vrch Bělá, rekonstrukci Dětského cen-
tra v Choceradech, domova pro senio-
ry v Uhlířských Janovicích, dostavbu 
skanzenu v Kouřimi, až po výstavbu 
centrálního depozitáře Středočeské 
vědecké knihovny v  Kladně a  další 
a  další akce.Výrazně se změnil stav 
našich silnic. Zatímco v  roce 2016 
jsme měli ve výborném stavu jen 293 
kilometrů silnic, tak v roce 2019 už 
to bylo 543 kilometrů. V havarijním 
stavu silnic 2. tříd jsme měli 793 kilo-
metrů, dnes 470. Podobně dobře jsme 
si vedli v integrované dopravě. I tam 
jsme dokázali po desetiletích stagna-
ce zajistit každoroční růst prostředků 
o řád stamilionů ročně.

Jako nejlepší kraj v zemi jsme se 
vyrovnali s  první vlnou coronaviru. 
Obrovská vlna solidarity a pomoci jak 
od jednotlivců, tak od středočeských 
podniků a firem byla úžasná. I v této 
těžké situaci se nám podařilo oddlužit 
všechny naše nemocnice. A to byl úkol 
nadlidský. Víc než dvojnásobně se od 
roku 2014 zvýšil příspěvek kraje pro 
příspěvkové organizace v sociální ob-
lasti. Postavilo se několik tělocvičen, 
sportovišť, modernizovaly se kotelny, 

149 měst je  
od srpna nově 
integrováno

postavila se nová budova pro dětský 
domov. Na školách se realizovaly se 
nejrůznější nástavby, přístavby pater, 
zateplení stávajících budov, rekon-
strukce sociálních zařízení. 

Obrovské úsilí se nám zúročilo 
v oblasti životního prostředí. Vzniklo 
celkem dvanáct nových přírodních 
památek. Středočeský kraj má jako 
jediný kraj v ČR schválený Akční plán 
k implementaci Programu zlepšová-
ní kvality ovzduší. Klíčová byla i péče 
o vodu, vodní hospodářství a boj se 
suchem. Jen v letech 2017-2019 jsme 
poskytli dotace na spolufinancování 
vodohospodářských projektů 158 
příjemcům v  celkové částce téměř 
198 milionů. 

Pozadu nezůstala ani kultura, 
kde největším projektem je výstavba 
centrálního depozitáře Středočeské 
vědecké knihovny, či depozitáře mu-
zea Českého krasu, nebo hala kni-
hovního depozitáře Českého muzea 
stříbra v  Kutné Hoře. V  Nymburku 
začala rekonstrukce budovy a expozic 
Vlastivědného muzea. Realizujeme 
dostavbu skanzenů 

v Kouřimi a ve Vysokém Chlumci. 
To vše jsou investice za desítky milio-
nů. Kraj také podpořil víc než dvě stě 
sportovních projektů ročně, hlavně 
talentovanou mládež a činnost spor-
tovních spolků. Počet podpořených 
projektů každým rokem stoupá. 
V roce 2018 to bylo 189 projektů, v loň-
ském roce již 224 projektů. Jako je-
den z prvních krajů v České republice 
jsme schválili Plán rozvoje sportu ve 
Středočeském kraji - Koncepce spor-
tovní politiky Středočeského kraje 
2018–2025. 

Je toho mnoho, co se nám za ony 
čtyři roky podařilo. Ale bez Vás, bez 
Středočechů bychom nic z toho ne-
svedli. Byla to především Vaše důvěra, 
kterou jste v nás vložili. Bylo to Vaše 
nasazení, obětavost, solidarita, trpěli-
vosti i tolerance, které pomohli těchto 
úspěchů dosáhnout.

Za to vše patří velký dík především 
Vám všem.

Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka

Na dotaci na 
obnovu památek 
pro společenské 
využití dosáhlo 
sedm projektů 

Všech pět 
středočeských 
krajských 
nemocnic 
hospodařilo 
loni se ziskem 

V  srpnu ve spolupráci organiza-
cí IDSK a  ROPID proběhly hned 
čtyři integrační projekty ve 
Středočeském kraji. V  této in-
tegrační vlně, která se dotkne  
149 středočeských měst a  obcí, je 
zavedeno celkem 37 nových autobu-
sových linek integrované dopravy. 
„Nové autobusové linky integro-
vané dopravy vyjedou v oblastech 
Kokořínska, Rakovnicka, Voticka 
a Dobrovicka,“ informuje radní pro 
dopravu František Petrtýl.

Integrace autobusové dopravy 
v  oblasti Kokořínska proběhlo od 
8. srpna 2020 a  je zde zavedeno 9 
nových linek (689–697), změněny 
budou stávající linky PID 474 a 668. 
Zrušeno bude 17 linek mimo systém 
PID. Provoz autobusových linek PID 
bude zaveden nebo rozšířen na území 
dalších 33 měst a obcí Středočeského, 
resp. Libereckého kraje. Zejména 
bude rozšířena dopravní obslužnost 
v relacích Mělník – Kokořín a Mělník 
– Mšeno, dojde ke koordinaci časů 
a  odstranění souběhů železnice 
a autobusů v relaci Mělník – Mšeno 
i  neefektivních souběhů autobu-
sů v relaci Mělník – Liběchov. Nové 
spoje jsou zavedeny v  mezikrajské 
relaci Mšeno – Dubá. Rozšířena je 
také víkendová doprava do turisticky 
atraktivní oblasti Kokořínska zejmé-
na z  Mělníka, kde budou zajištěny 
návaznosti na autobusy do Prahy.

Integrace oblasti Rakovnicka II na-
vazuje na integraci Rakovnicka I, která 
byla spuštěna v prosinci 2019. Jedná 
se o integraci zbývajících autobuso-
vých linek na Rakovnicku. Zavedeno 
bude 13 nových linek PID (560–564, 
570–576, 578), změněny budou 3 stá-
vající linky PID (555, 581, 584), zrušeno 
bude 11 stávajících linek mimo systém 
PID a upraveny budou 3 stávající linky 
IDPK a také 2 vlakové linky PID (S53, 
S57/U57). Změna se dotkne 58 měst 
a obcí ve Středočeském, Plzeňském 
a  Ústeckém kraji. Budou zavedeny 
i vybrané mezikrajské vazby. Jednou 
z priorit je například zavedení spojení 

s městem Plzeň s jedním garantova-
ným přestupem v obci Kralovice.

Integrace oblasti Voticka byla za-
hájena 22. srpna a nově bude zavede-
no 11 nových linek PID (500, 532, 550, 
552–554, 556, 557, 566 až 568), zrušeno 
bude 19 stávajících linek mimo systém 
PID a upraveno bude 9 stávajících li-
nek mimo systém PID. Změna se do-
tkne 21 měst a obcí ve Středočeském 
a Jihočeském kraji. I zde dojde k roz-
šíření nabídky spojů, zpravidelnění 
jízdních řádů a zpřehlednění linko-
vého vedení. Zavedeny budou ná-
vaznosti mezi autobusy a  rychlíky 
v Benešově.

Poslední zaintegrovanou oblastí 
bude v srpnu Dobrovicko, kde budou 
zavedeny 4 nové linky PID (416, 417, 
418, 463), změněno bude 5 stávajících 
linek PID (432, 442, 499, 674, 676), 
zrušeno bude 11 stávajících linek 
mimo systém PID a upraveny budou 
2 stávající linky mimo systém PID. 
Změna se dotkne 37 měst a  obcí ve 
Středočeském kraji. Pro většinu obcí 
zůstane zachované přímé spojení na 
směny ve ŠKODA AUTO.

„Kvůli nouzovému stavu, který 
zde byl v nedávné době vyhlášen, do-
šlo k posunutí všech integrací veřejné 
autobusové dopravy, což nás samo-
zřejmě netěší, nicméně jsme rádi, že 
i přes tuto nepříjemnou situaci jsme 
se přenesli a díky usilovné spoluprá-
ci dotčených subjektů dnes můžeme 
říci, že tyto čtyři integrace jsou již při-
praveny a jejich spuštění bude pro ob-
čany ve Středočeském kraji znamenat 
komfortnější cestování v prostředcích 
veřejné autobusové dopravy,“ uvedl 
Tomáš Duroň pověřený řízením or-
ganizace IDSK.

I v těchto čtyřech nově zaintegro-
vaných oblastech bude samozřejmě 
platit, že na jednu jízdenku bude-
te moci využívat vlaky i  autobusy. 
Jednotlivé přestupní jízdenky i výhod-
né časové kupony si cestující budou 
moci pořídit jednoduše třeba přes 
mobilní aplikaci PID Lítačka.

Podrobnosti o jednotlivých projek-
tech včetně návrhů jízdních řádů na-
jdete již nyní na webových stránkách: 
https://pid.cz/category/integrace/.

Další integrační projekty jsou na-
plánovány na podzim 2020, mezi nimi 
například Kutnohorsko či Berounsko.

„Celkem sedm projektů, které zaručí 
obnovu kulturních památek a umožní 
tak jejich společenské využití, získalo 
finanční podporu Středočeského kra-
je z Programu 2020 pro poskytování 
dotací z  rozpočtu kraje na obnovu 
památek vhodných pro společenské 
využití.

V programu bylo alokováno 30 mi-
lionů korun a žadatelé mohli podávat 
své žádosti od 17. února do 24. února 
roku 2020. Podle přijatých pravidel 
lze dotaci poskytnout pouze na účel, 
který zahrnuje akce obnovy nemovi-
tých kulturních památek zapsaných 
v  Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR, podle zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, které spl-
ňují alespoň některé z následujících 
kritérií: využití objektů pro spolkový 
a společenský život regionu souvisejí-
cí s objektem (reference o stávajícím 

využití), dopravní dostupnost památ-
ky pro nejširší veřejnost, dokončená 
uzavřená etapa, vícezdrojové financo-
vání, naléhavost opravy, připravenost 
akce obnovy, popis možnosti spolko-
vého využití po ukončení akce obnovy, 
způsob užívání památky v posledních 
třech letech.

„Výjimečný je program tím, že jako 
jediný poskytuje dvouleté financování 
obnovy a umožňuje vlastníkům kon-
tinuální práci. Cílem Středočeského 
kraje bylo zacílit efektivně finance 
tam, kde by mohly pomoci k navrá-
cení lokálně významné kulturní pa-
mátky do života obce nebo regionu. 
Žadatelem o dotaci musí být vlastník 
nemovité kulturní památky, která 
se nachází na území Středočeského 
kraje,“ upřesnila iniciátorka projektu 
Jaroslava Pokorná Jermanová. 

„Minimální výše požadované dotace 
v  rámci tohoto tematického zadání 
na obnovu kulturních památek pro 
společenské využití činila 500 000 
korun. Její maximální výše s ohledem 
na dvouletý cyklus obnovy byla stano-
vena na 7 milionů korun a minimální 
spoluúčast žadatele je stanovena na 20 
% z celkových uznatelných nákladů. 
Dotace kraje se tak poskytuje do výše 

maximálního podílu 80 % z celkových 
uznatelných nákladů,“ upřesnil radní 
pro oblast kultury a  památek Karel 
Horčička, předseda hodnotitelské 
komise.

V roce 2018 bylo podáno 49 žádostí, 
přidělených jich bylo 15 v hodnotě 27 
milionů korun. V roce 2019 bylo podá-
no 72 žádostí, uspělo z toho 17 žádostí 
v celkové hodnotě 40 milionů korun. 

Pětice oblastních nemocnic, jejichž 
zřizovatelem je Středočeský kraj, 
v loňském roce hospodařila se ziskem. 
Celkem to činí 111,4 milionu korun. 
Vyplývá to z auditovaných výsledků, 
se kterými byli seznámeni zastupitelé 
Středočeského kraje. Ze zisků jednot-
livých zařízení budou sníženy ztráty 
z minulých let.

„Podařilo se nám fungování ne-
mocnic nastavit tak, aby byly pro-
vozně soběstačné. Do jejich vybave-
ní, rekonstrukcí a  výstavby nových 
oddělení investuje Středočeský kraj 
ročně stamilionové částky, nicméně 
hospodaření nemocnic je ve stavu, 
kdy se aktuálně dokážou obejít bez 
našich provozních dotací. Je to přes-
ně ten stav, kterého jsme chtěli dlou-
hodobě dosáhnout,“ říká radní pro 
oblast zdravotnictví Robert Bezděk. 
„Samozřejmě se mohou vyskytnout 
výjimečné situace, jako byla letošní 
koronavirová epidemie. Z dlouhodo-

bého hlediska je ale jednoznačným 
cílem odstranit veškeré provozní 
dotace nemocnicím a zaměřit se na 
jejich zdravé finanční řízení,“ dodává.

Kraj investoval v  loňském roce 
celkem 375 milionů korun do jed-
notlivých nemocnic. „Mezi největší 
investiční akce v  posledních letech 
patřilo například dokončení rekon-
strukce Gynekologicko-porodnického 
oddělení nemocnice v Kolíně, rekon-
strukce oddělení šestinedělí, zahájení 
rekonstrukce pracoviště patologické 
anatomie v  kladenské nemocnici, 
rekonstrukce a  modernizace ope-
račních sálů, modernizace protialko-
holní a protitoxikomanické záchytné 
služby, výstavba parkovacího domu 
a  rekonstrukce interního pavilonu 
v Mladé Boleslavi, rekonstrukce in-
terního pavilonu a  zahájení stavby 
Rehabilitačního centra v  Benešově, 
dokončení rekonstrukce monobloku 
D4, kde jsou odborné ambulance a zá-
krokové sálky v ON Příbram a dokon-
čení rekonstrukce objektu Dětského 
centra Chocerady,“ vyjmenovává radní 
Bezděk.

Ing. Jaroslav 
Kubíček Kolín KÁCOV ZÁMEK Č.P.1 

– oprava jižního křídla přízemí zámku 4 659 714

Mgr. Matěj 
Stropnický Příbram

OSEČANY ZÁMEK Č. P. 1 
– celková obnova střechy a krovu zámku 
v Osečanech

5 880 000

Římskokatolická 
farnost

Mladá 
Boleslav

MNICHOVO HRADIŠTĚ, AREÁL FARY 
– druhá etapa rekonstrukce společenského 
zázemí v areálu děkanství Mnichovo Hradiště - 
rekonstrukce pilířové stodoly

1 091 951

Město 
Dobrovice                     

Mladá 
Boleslav

DOBROVICE, FARA 
– celková obnova objektu 5 646 667

Obec Zvěstov                         Benešov ZVĚSTOV, ZÁMEK Č.P. 1 
– dokončení I. etapy celkové obnovy 5 598 340

Karel Praha-
východ

SKRÝŠOV, ZÁMEK Č. P. 1 
– restaurování výmalby interiéru a obnova 
podlah zámku Skrýšov

5 491 111

Obec Hvožďany                      Příbram
HVOŽĎANY, TVRZ Č. P. 6 
– obnova špejcharu ve Hvožďanech 
– hygienické zázemí

1 632 217

Podle doporučení hodnotitelské komise byly schváleny pro 
poskytnutí dotací následující projekty:
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jsme podpořili kreativními vouche-
ry. Posílili jsme projekty navyšování 
kapacit základních škol a  školek. 
Přispěli jsme na několik stovek pro-
jektů obnovy venkova za téměř 200 
milionů korun a probrali mnoho další 
agendy, která přesáhne končící voleb-
ní období.

Zbylo také trochu času na malé bi-
lancování. Při pohledu zpět se nemá-
me zač stydět. Dali jsme astronomicky 
zadluženému kraji dobrý základ do 
budoucna. Nevlečeme za sebou dluhy, 
byť nést tíhu splácet každý rok téměř 
čtvrt miliardy za dluhy našich před-
chůdců nebylo nic snadného. Zatímco 
do roku 2015 prohospodařil kraj kaž-
doročně až mínus jednu miliardu, my 
byli každoročně 230 milionů v plusu. 

Úspěšně jsme dokončili více než 
desítky investičních akcí v celkovém 
objemu 2,5 miliardy. Jejich povaha 
byla různá - od snížení energetické 
náročnosti budov, přes výstavbu nové 
tělocvičny Gymnázia Jana Palacha 
v Mělníku, nového sportovního areálu 
Vrch Bělá, rekonstrukci Dětského cen-
tra v Choceradech, domova pro senio-
ry v Uhlířských Janovicích, dostavbu 
skanzenu v Kouřimi, až po výstavbu 
centrálního depozitáře Středočeské 
vědecké knihovny v  Kladně a  další 
a  další akce.Výrazně se změnil stav 
našich silnic. Zatímco v  roce 2016 
jsme měli ve výborném stavu jen 293 
kilometrů silnic, tak v roce 2019 už 
to bylo 543 kilometrů. V havarijním 
stavu silnic 2. tříd jsme měli 793 kilo-
metrů, dnes 470. Podobně dobře jsme 
si vedli v integrované dopravě. I tam 
jsme dokázali po desetiletích stagna-
ce zajistit každoroční růst prostředků 
o řád stamilionů ročně.

Jako nejlepší kraj v zemi jsme se 
vyrovnali s  první vlnou coronaviru. 
Obrovská vlna solidarity a pomoci jak 
od jednotlivců, tak od středočeských 
podniků a firem byla úžasná. I v této 
těžké situaci se nám podařilo oddlužit 
všechny naše nemocnice. A to byl úkol 
nadlidský. Víc než dvojnásobně se od 
roku 2014 zvýšil příspěvek kraje pro 
příspěvkové organizace v sociální ob-
lasti. Postavilo se několik tělocvičen, 
sportovišť, modernizovaly se kotelny, 

149 měst je  
od srpna nově 
integrováno

postavila se nová budova pro dětský 
domov. Na školách se realizovaly se 
nejrůznější nástavby, přístavby pater, 
zateplení stávajících budov, rekon-
strukce sociálních zařízení. 

Obrovské úsilí se nám zúročilo 
v oblasti životního prostředí. Vzniklo 
celkem dvanáct nových přírodních 
památek. Středočeský kraj má jako 
jediný kraj v ČR schválený Akční plán 
k implementaci Programu zlepšová-
ní kvality ovzduší. Klíčová byla i péče 
o vodu, vodní hospodářství a boj se 
suchem. Jen v letech 2017-2019 jsme 
poskytli dotace na spolufinancování 
vodohospodářských projektů 158 
příjemcům v  celkové částce téměř 
198 milionů. 

Pozadu nezůstala ani kultura, 
kde největším projektem je výstavba 
centrálního depozitáře Středočeské 
vědecké knihovny, či depozitáře mu-
zea Českého krasu, nebo hala kni-
hovního depozitáře Českého muzea 
stříbra v  Kutné Hoře. V  Nymburku 
začala rekonstrukce budovy a expozic 
Vlastivědného muzea. Realizujeme 
dostavbu skanzenů 

v Kouřimi a ve Vysokém Chlumci. 
To vše jsou investice za desítky milio-
nů. Kraj také podpořil víc než dvě stě 
sportovních projektů ročně, hlavně 
talentovanou mládež a činnost spor-
tovních spolků. Počet podpořených 
projektů každým rokem stoupá. 
V roce 2018 to bylo 189 projektů, v loň-
ském roce již 224 projektů. Jako je-
den z prvních krajů v České republice 
jsme schválili Plán rozvoje sportu ve 
Středočeském kraji - Koncepce spor-
tovní politiky Středočeského kraje 
2018–2025. 

Je toho mnoho, co se nám za ony 
čtyři roky podařilo. Ale bez Vás, bez 
Středočechů bychom nic z toho ne-
svedli. Byla to především Vaše důvěra, 
kterou jste v nás vložili. Bylo to Vaše 
nasazení, obětavost, solidarita, trpěli-
vosti i tolerance, které pomohli těchto 
úspěchů dosáhnout.

Za to vše patří velký dík především 
Vám všem.

Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka

Na dotaci na 
obnovu památek 
pro společenské 
využití dosáhlo 
sedm projektů 

Všech pět 
středočeských 
krajských 
nemocnic 
hospodařilo 
loni se ziskem 

V  srpnu ve spolupráci organiza-
cí IDSK a  ROPID proběhly hned 
čtyři integrační projekty ve 
Středočeském kraji. V  této in-
tegrační vlně, která se dotkne  
149 středočeských měst a  obcí, je 
zavedeno celkem 37 nových autobu-
sových linek integrované dopravy. 
„Nové autobusové linky integro-
vané dopravy vyjedou v oblastech 
Kokořínska, Rakovnicka, Voticka 
a Dobrovicka,“ informuje radní pro 
dopravu František Petrtýl.

Integrace autobusové dopravy 
v  oblasti Kokořínska proběhlo od 
8. srpna 2020 a  je zde zavedeno 9 
nových linek (689–697), změněny 
budou stávající linky PID 474 a 668. 
Zrušeno bude 17 linek mimo systém 
PID. Provoz autobusových linek PID 
bude zaveden nebo rozšířen na území 
dalších 33 měst a obcí Středočeského, 
resp. Libereckého kraje. Zejména 
bude rozšířena dopravní obslužnost 
v relacích Mělník – Kokořín a Mělník 
– Mšeno, dojde ke koordinaci časů 
a  odstranění souběhů železnice 
a autobusů v relaci Mělník – Mšeno 
i  neefektivních souběhů autobu-
sů v relaci Mělník – Liběchov. Nové 
spoje jsou zavedeny v  mezikrajské 
relaci Mšeno – Dubá. Rozšířena je 
také víkendová doprava do turisticky 
atraktivní oblasti Kokořínska zejmé-
na z  Mělníka, kde budou zajištěny 
návaznosti na autobusy do Prahy.

Integrace oblasti Rakovnicka II na-
vazuje na integraci Rakovnicka I, která 
byla spuštěna v prosinci 2019. Jedná 
se o integraci zbývajících autobuso-
vých linek na Rakovnicku. Zavedeno 
bude 13 nových linek PID (560–564, 
570–576, 578), změněny budou 3 stá-
vající linky PID (555, 581, 584), zrušeno 
bude 11 stávajících linek mimo systém 
PID a upraveny budou 3 stávající linky 
IDPK a také 2 vlakové linky PID (S53, 
S57/U57). Změna se dotkne 58 měst 
a obcí ve Středočeském, Plzeňském 
a  Ústeckém kraji. Budou zavedeny 
i vybrané mezikrajské vazby. Jednou 
z priorit je například zavedení spojení 

s městem Plzeň s jedním garantova-
ným přestupem v obci Kralovice.

Integrace oblasti Voticka byla za-
hájena 22. srpna a nově bude zavede-
no 11 nových linek PID (500, 532, 550, 
552–554, 556, 557, 566 až 568), zrušeno 
bude 19 stávajících linek mimo systém 
PID a upraveno bude 9 stávajících li-
nek mimo systém PID. Změna se do-
tkne 21 měst a obcí ve Středočeském 
a Jihočeském kraji. I zde dojde k roz-
šíření nabídky spojů, zpravidelnění 
jízdních řádů a zpřehlednění linko-
vého vedení. Zavedeny budou ná-
vaznosti mezi autobusy a  rychlíky 
v Benešově.

Poslední zaintegrovanou oblastí 
bude v srpnu Dobrovicko, kde budou 
zavedeny 4 nové linky PID (416, 417, 
418, 463), změněno bude 5 stávajících 
linek PID (432, 442, 499, 674, 676), 
zrušeno bude 11 stávajících linek 
mimo systém PID a upraveny budou 
2 stávající linky mimo systém PID. 
Změna se dotkne 37 měst a  obcí ve 
Středočeském kraji. Pro většinu obcí 
zůstane zachované přímé spojení na 
směny ve ŠKODA AUTO.

„Kvůli nouzovému stavu, který 
zde byl v nedávné době vyhlášen, do-
šlo k posunutí všech integrací veřejné 
autobusové dopravy, což nás samo-
zřejmě netěší, nicméně jsme rádi, že 
i přes tuto nepříjemnou situaci jsme 
se přenesli a díky usilovné spoluprá-
ci dotčených subjektů dnes můžeme 
říci, že tyto čtyři integrace jsou již při-
praveny a jejich spuštění bude pro ob-
čany ve Středočeském kraji znamenat 
komfortnější cestování v prostředcích 
veřejné autobusové dopravy,“ uvedl 
Tomáš Duroň pověřený řízením or-
ganizace IDSK.

I v těchto čtyřech nově zaintegro-
vaných oblastech bude samozřejmě 
platit, že na jednu jízdenku bude-
te moci využívat vlaky i  autobusy. 
Jednotlivé přestupní jízdenky i výhod-
né časové kupony si cestující budou 
moci pořídit jednoduše třeba přes 
mobilní aplikaci PID Lítačka.

Podrobnosti o jednotlivých projek-
tech včetně návrhů jízdních řádů na-
jdete již nyní na webových stránkách: 
https://pid.cz/category/integrace/.

Další integrační projekty jsou na-
plánovány na podzim 2020, mezi nimi 
například Kutnohorsko či Berounsko.

„Celkem sedm projektů, které zaručí 
obnovu kulturních památek a umožní 
tak jejich společenské využití, získalo 
finanční podporu Středočeského kra-
je z Programu 2020 pro poskytování 
dotací z  rozpočtu kraje na obnovu 
památek vhodných pro společenské 
využití.

V programu bylo alokováno 30 mi-
lionů korun a žadatelé mohli podávat 
své žádosti od 17. února do 24. února 
roku 2020. Podle přijatých pravidel 
lze dotaci poskytnout pouze na účel, 
který zahrnuje akce obnovy nemovi-
tých kulturních památek zapsaných 
v  Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR, podle zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, které spl-
ňují alespoň některé z následujících 
kritérií: využití objektů pro spolkový 
a společenský život regionu souvisejí-
cí s objektem (reference o stávajícím 

využití), dopravní dostupnost památ-
ky pro nejširší veřejnost, dokončená 
uzavřená etapa, vícezdrojové financo-
vání, naléhavost opravy, připravenost 
akce obnovy, popis možnosti spolko-
vého využití po ukončení akce obnovy, 
způsob užívání památky v posledních 
třech letech.

„Výjimečný je program tím, že jako 
jediný poskytuje dvouleté financování 
obnovy a umožňuje vlastníkům kon-
tinuální práci. Cílem Středočeského 
kraje bylo zacílit efektivně finance 
tam, kde by mohly pomoci k navrá-
cení lokálně významné kulturní pa-
mátky do života obce nebo regionu. 
Žadatelem o dotaci musí být vlastník 
nemovité kulturní památky, která 
se nachází na území Středočeského 
kraje,“ upřesnila iniciátorka projektu 
Jaroslava Pokorná Jermanová. 

„Minimální výše požadované dotace 
v  rámci tohoto tematického zadání 
na obnovu kulturních památek pro 
společenské využití činila 500 000 
korun. Její maximální výše s ohledem 
na dvouletý cyklus obnovy byla stano-
vena na 7 milionů korun a minimální 
spoluúčast žadatele je stanovena na 20 
% z celkových uznatelných nákladů. 
Dotace kraje se tak poskytuje do výše 

maximálního podílu 80 % z celkových 
uznatelných nákladů,“ upřesnil radní 
pro oblast kultury a  památek Karel 
Horčička, předseda hodnotitelské 
komise.

V roce 2018 bylo podáno 49 žádostí, 
přidělených jich bylo 15 v hodnotě 27 
milionů korun. V roce 2019 bylo podá-
no 72 žádostí, uspělo z toho 17 žádostí 
v celkové hodnotě 40 milionů korun. 

Pětice oblastních nemocnic, jejichž 
zřizovatelem je Středočeský kraj, 
v loňském roce hospodařila se ziskem. 
Celkem to činí 111,4 milionu korun. 
Vyplývá to z auditovaných výsledků, 
se kterými byli seznámeni zastupitelé 
Středočeského kraje. Ze zisků jednot-
livých zařízení budou sníženy ztráty 
z minulých let.

„Podařilo se nám fungování ne-
mocnic nastavit tak, aby byly pro-
vozně soběstačné. Do jejich vybave-
ní, rekonstrukcí a  výstavby nových 
oddělení investuje Středočeský kraj 
ročně stamilionové částky, nicméně 
hospodaření nemocnic je ve stavu, 
kdy se aktuálně dokážou obejít bez 
našich provozních dotací. Je to přes-
ně ten stav, kterého jsme chtěli dlou-
hodobě dosáhnout,“ říká radní pro 
oblast zdravotnictví Robert Bezděk. 
„Samozřejmě se mohou vyskytnout 
výjimečné situace, jako byla letošní 
koronavirová epidemie. Z dlouhodo-

bého hlediska je ale jednoznačným 
cílem odstranit veškeré provozní 
dotace nemocnicím a zaměřit se na 
jejich zdravé finanční řízení,“ dodává.

Kraj investoval v  loňském roce 
celkem 375 milionů korun do jed-
notlivých nemocnic. „Mezi největší 
investiční akce v  posledních letech 
patřilo například dokončení rekon-
strukce Gynekologicko-porodnického 
oddělení nemocnice v Kolíně, rekon-
strukce oddělení šestinedělí, zahájení 
rekonstrukce pracoviště patologické 
anatomie v  kladenské nemocnici, 
rekonstrukce a  modernizace ope-
račních sálů, modernizace protialko-
holní a protitoxikomanické záchytné 
služby, výstavba parkovacího domu 
a  rekonstrukce interního pavilonu 
v Mladé Boleslavi, rekonstrukce in-
terního pavilonu a  zahájení stavby 
Rehabilitačního centra v  Benešově, 
dokončení rekonstrukce monobloku 
D4, kde jsou odborné ambulance a zá-
krokové sálky v ON Příbram a dokon-
čení rekonstrukce objektu Dětského 
centra Chocerady,“ vyjmenovává radní 
Bezděk.

Ing. Jaroslav 
Kubíček Kolín KÁCOV ZÁMEK Č.P.1 

– oprava jižního křídla přízemí zámku 4 659 714

Mgr. Matěj 
Stropnický Příbram

OSEČANY ZÁMEK Č. P. 1 
– celková obnova střechy a krovu zámku 
v Osečanech

5 880 000

Římskokatolická 
farnost

Mladá 
Boleslav

MNICHOVO HRADIŠTĚ, AREÁL FARY 
– druhá etapa rekonstrukce společenského 
zázemí v areálu děkanství Mnichovo Hradiště - 
rekonstrukce pilířové stodoly

1 091 951

Město 
Dobrovice                     

Mladá 
Boleslav

DOBROVICE, FARA 
– celková obnova objektu 5 646 667

Obec Zvěstov                         Benešov ZVĚSTOV, ZÁMEK Č.P. 1 
– dokončení I. etapy celkové obnovy 5 598 340

Karel Praha-
východ

SKRÝŠOV, ZÁMEK Č. P. 1 
– restaurování výmalby interiéru a obnova 
podlah zámku Skrýšov

5 491 111

Obec Hvožďany                      Příbram
HVOŽĎANY, TVRZ Č. P. 6 
– obnova špejcharu ve Hvožďanech 
– hygienické zázemí

1 632 217

Podle doporučení hodnotitelské komise byly schváleny pro 
poskytnutí dotací následující projekty:
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Jaké další aktivity plánujete?
V  každé oblasti něco. Zajistili jsme 
další miliardové investice do nemoc-
nic a sociálních služeb. V posledních 

čtyřech letech jsme investovali přes 
12 miliard korun do oprav silnic a do-
pravních staveb, každý Středočech si 
určitě všiml velkého zlepšení v této 
oblasti. Na rozdíl třeba od Prahy jsme 
nestáli a  nečekali a  opravili stovky 
mostů, v průměru to vychází na dva 
opravené mosty týdně.

Hnutí ANO v našem kraji splnilo 
za poslední 4 roky naprostou větši-
nu svého volebního programu a díky 
tomu je Středočeský kraj po 20 letech 
své existence v nejlepší kondici. Bez 
ohledu na mediální bubliny a  nefé-
rovou kritiku opozice jsme finančně 
nejstabilnější, do rozvoje kraje inves-
tujeme třikrát více než před čtyřmi 
roky. Stihli jsme kromě investic do 
dopravy rekonstruovat školy, vyměnit 
tisíce starých kotlů nebo za 3 miliardy 
zmodernizovat středočeské nemoc-
nice. Stále však před námi stojí řada 
úkolů, které chceme dokončit.

Máme plán pro každý okres, máme 
pro všechny skupiny obyvatel jasně 
měřitelné cíle pro další čtyři roky. Teď 
bude prioritou udržet zaměstnanost 
a zmírnit dopady ekonomické krize, 
ale nechceme zaspat.

Jakými opatřeními toho chcete do-
sáhnout?
Mou oblíbenou činností je diploma-
tická ekonomie, v rámci našich cest 
jsme otevřeli dveře v celém světě pro 
středočeské firmy a podnikatele. Naše 
inovační centrum je – troufám si říci 
– nejlepší v Česku. Středočeský kraj 
je inovačním lídrem České republiky. 
Naším vzorem byla špičková zahranič-
ní pracoviště, která úspěšně propojují 
aktivity mezi akademickými, výzkum-
nými a průmyslovými institucemi. Za 
poslední roky jsme i zahraniční ino-
vační centra v  mnohém předběhli. 
Dnes jsou viditelné mnohé dopady 
na život a podnikání v našem regionu, 
středočeský kraj spolu s Prahou tvoří 
padesát procent vědecko-výzkum-
né kapacity ČR. Z top 100 firemních 
investorů do výzkumu a vývoje v EU 
má ve Středočeském kraji sídlo nebo 
pobočku hned 13 firem. V roce 2017 
činily celkové investice do inovací ve 
Středočeském kraji 14 miliard korun 
a 85 procent z toho tvořil firemní sek-
tor. A na tom chceme stavět i v době 

postkoronavirové. Kraj má dlouho-
době nejnižší nezaměstnanost, ve 
výzkumu a vývoji pracuje přes 7 000 
zaměstnanců. Podnikatelský sektor 

v regionu reprezentuje téměř 30 000 
firem. Proto je potřeba pomáhat s pře-
konáním krize a udržením pracovních 
míst.

Ženy v  politice obvykle nemají na 
růžích ustláno, řada stran nenomi-
novala v podstatě žádnou ženu do 
podzimních voleb. 
Já jsem ve funkci hejtmanky při-
vedla na svět dceru Emičku a u toho 
jsem vlastně pořád pracovala, na-
stavili jsme si v  zahraničí obvyklý 

a v Čechách velmi vzácný režim, kdy 
jsem skloubila roli matky novorozen-
ce i manažerky. Pro mnoho mužů to 
bylo asi těžké překousnout. 

Ale zdaleka to není jen o mateřství 
a přístupu k práci. Až na výjimky pá-
nové jaksi zapomínají, že žena v po-
litice nerovná se muž. Chápu slova 
o nutnosti mít tvrdé lokty, a i proto 
mnohým ženám nestojí za to v politice 
být. Svobodně jsem si svou roli vybrala 
a svou práci mám ráda, jsem politička 
řemeslem, takže si nestěžuji. Občas 
však jako ženy musíme snést věci, kte-
ré jsou hodně nepříjemné. Pánové si 
občas myslí, že žijeme v jeskyni a oni 
jako lovci mají právo na pravdu a roz-
hodování.

Jak se v této situaci jako žena cítíte?
Nejsem typický loktař, nikdo mne 
nemůže považovat za ranaře v  tom 
mužském slova smyslu. Na druhou 
stranu občas funguje, když někdy 
použiji ženské zbraně, jako je jemný 
přístup a úsměv. Sem tam to pomůže, 
není to univerzální lék, ale asi se mi 
celkem daří mužům nastavit zrcadlo 
a udržet si svůj pohled na projednáva-
né body. Jsem hrdá na to, že jsem jako 
žena v mužském světě obstála a budu 
ráda, pokud budu moci pomáhat dal-
ším ženám při snaze do tohoto světa 
proniknout.

V politice se příliš nechvá-
lí, ale na Středočeském 
kraji by bylo dobré udě-
lat v rámci opozičního 

hašteření vstřícné gesto a přiznat, 
že se ještě nikdy obyvatelům tohoto 
regionu nežilo lépe. Tisíce kilomet-
rů opravených silnic, rekonstrukce 
stovek mostů, investice do nemoc-
nic, opravné a nově otevřené školy, 
ale také věci, které obvykle lidi příliš 
netrápí: vyrovnaný rozpočet a pří-
prava investic na další čtyři roky. 
O Středočeském kraji jsme si povída-
li s hejtmankou Jaroslavou Pokornou 
Jermanovou.

Co považujete za nejdůležitější pro 
Středočeský kraj v této vypjaté době? 
Na co se budete soustředit?
V době koronavirové krize je potřeba 
mou odpověď rozdělit na dvě části. 
V  první řadě je potřeba dát lidem, 
a zejména ohroženým skupinám, jako 
jsou senioři a lidé, kteří trpí zdravot-
ními problémy, jasný signál, že jsou 
v  bezpečí a  bude o  ně postaráno. 
Středočeské nemocnice jsou stabili-
zované, investovali jsme do nich čtyři 
miliardy korun a další stejnou částku 
máme připravenou pro další volební 
období. Není se čeho obávat, všichni 
budou mít zajištěnou skvělou péči. 
Středočeši si mohou být jisti, že jejich 
záchranáři, sestřičky, lékaři i sociální 
pracovníci mají a budou mít dostatek 
ochranných pomůcek a budou odmě-
ňováni za svou těžkou práci významně 
více. Nikdo se nemusí bát, jsme při-
praveni a naštěstí jsme v dobách dob-
rých správně investovali, takže dnes 
je zdravotní i sociální síť ve středních 
Čechách v  dobrém stavu a  zvládne 

i případný další nápor pandemie.
Na podzim také chystáme mno-

hem větší šíření roušek a ochranných 
pomůcek, je třeba mít zásoby nejen ve 
zdravotnictví, ale také třeba pro učite-
le ve školách. 

A ta druhá část?
Ta je právě zaměřená na investice, roz-
voj kraje a záchranu pracovních míst. 
Jsme lídrem v inovacích, pomáháme 
měnit Středočeský kraj tak, aby obstál 
v 21. století. Za posledních pár měsí-
ců jsme se naučili pracovat z domova, 
významně se zvýšily nákupy on-line, 
lidé změnili své návyky. Na to bude 
reagovat celá ekonomika, řada věcí se 
prostě změní. A já jsem hrdá, že jsme 
se jako kraj v dobách před pandemií 
velmi dobře připravili. 

Můžete zmínit pár konkrétních pří-
kladů?
Naší velkou výhodou je, že máme ob-
rovské zásobníky projektů. Jsme při-
praveni investovat. Už od roku 2018 
připravujeme krajský rozpočet na 
případnou krizi. I když nás nenapad-
lo totální zastavení ekonomiku kvůli 
koronaviru, věděli jsme, že ekono-
mická krize může přijít. Takže to pro 
nás není překvapení. Kromě podni-
katelů se chceme zaměřit i na obce. 
Například dobudovat síť vodovodů 
v obcích. Vyslali jsme starostům jasný 
signál, že jim pomůžeme. 

Také jsme začali jako první kraj 
velmi silně pomáhat živnostníkům 
a zaměstnavatelům postiženým kri-
zí. Středočeský kraj vyčlenil 2,75 mi-
liardy korun na pomoc živnostníkům. 
Půjčujeme bezúročně 50 tisíc korun 
s odkladem splácení jeden rok.

ROZ HOVOR  S  H EJ T M A N KOU  JA RO SL AVOU  
P OKOR NOU  J E R M A NOVOU

Středočeský 
kraj je 
v nejlepší 
kondici  
v historii

„Stihli jsme kromě investic 
do dopravy rekonstruovat 
školy, vyměnit tisíce starých 
kotlů nebo za 3 miliardy  
zmodernizovat středočeské 
nemocnice“
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Jaké další aktivity plánujete?
V  každé oblasti něco. Zajistili jsme 
další miliardové investice do nemoc-
nic a sociálních služeb. V posledních 

čtyřech letech jsme investovali přes 
12 miliard korun do oprav silnic a do-
pravních staveb, každý Středočech si 
určitě všiml velkého zlepšení v této 
oblasti. Na rozdíl třeba od Prahy jsme 
nestáli a  nečekali a  opravili stovky 
mostů, v průměru to vychází na dva 
opravené mosty týdně.

Hnutí ANO v našem kraji splnilo 
za poslední 4 roky naprostou větši-
nu svého volebního programu a díky 
tomu je Středočeský kraj po 20 letech 
své existence v nejlepší kondici. Bez 
ohledu na mediální bubliny a  nefé-
rovou kritiku opozice jsme finančně 
nejstabilnější, do rozvoje kraje inves-
tujeme třikrát více než před čtyřmi 
roky. Stihli jsme kromě investic do 
dopravy rekonstruovat školy, vyměnit 
tisíce starých kotlů nebo za 3 miliardy 
zmodernizovat středočeské nemoc-
nice. Stále však před námi stojí řada 
úkolů, které chceme dokončit.

Máme plán pro každý okres, máme 
pro všechny skupiny obyvatel jasně 
měřitelné cíle pro další čtyři roky. Teď 
bude prioritou udržet zaměstnanost 
a zmírnit dopady ekonomické krize, 
ale nechceme zaspat.

Jakými opatřeními toho chcete do-
sáhnout?
Mou oblíbenou činností je diploma-
tická ekonomie, v rámci našich cest 
jsme otevřeli dveře v celém světě pro 
středočeské firmy a podnikatele. Naše 
inovační centrum je – troufám si říci 
– nejlepší v Česku. Středočeský kraj 
je inovačním lídrem České republiky. 
Naším vzorem byla špičková zahranič-
ní pracoviště, která úspěšně propojují 
aktivity mezi akademickými, výzkum-
nými a průmyslovými institucemi. Za 
poslední roky jsme i zahraniční ino-
vační centra v  mnohém předběhli. 
Dnes jsou viditelné mnohé dopady 
na život a podnikání v našem regionu, 
středočeský kraj spolu s Prahou tvoří 
padesát procent vědecko-výzkum-
né kapacity ČR. Z top 100 firemních 
investorů do výzkumu a vývoje v EU 
má ve Středočeském kraji sídlo nebo 
pobočku hned 13 firem. V roce 2017 
činily celkové investice do inovací ve 
Středočeském kraji 14 miliard korun 
a 85 procent z toho tvořil firemní sek-
tor. A na tom chceme stavět i v době 

postkoronavirové. Kraj má dlouho-
době nejnižší nezaměstnanost, ve 
výzkumu a vývoji pracuje přes 7 000 
zaměstnanců. Podnikatelský sektor 

v regionu reprezentuje téměř 30 000 
firem. Proto je potřeba pomáhat s pře-
konáním krize a udržením pracovních 
míst.

Ženy v  politice obvykle nemají na 
růžích ustláno, řada stran nenomi-
novala v podstatě žádnou ženu do 
podzimních voleb. 
Já jsem ve funkci hejtmanky při-
vedla na svět dceru Emičku a u toho 
jsem vlastně pořád pracovala, na-
stavili jsme si v  zahraničí obvyklý 

a v Čechách velmi vzácný režim, kdy 
jsem skloubila roli matky novorozen-
ce i manažerky. Pro mnoho mužů to 
bylo asi těžké překousnout. 

Ale zdaleka to není jen o mateřství 
a přístupu k práci. Až na výjimky pá-
nové jaksi zapomínají, že žena v po-
litice nerovná se muž. Chápu slova 
o nutnosti mít tvrdé lokty, a i proto 
mnohým ženám nestojí za to v politice 
být. Svobodně jsem si svou roli vybrala 
a svou práci mám ráda, jsem politička 
řemeslem, takže si nestěžuji. Občas 
však jako ženy musíme snést věci, kte-
ré jsou hodně nepříjemné. Pánové si 
občas myslí, že žijeme v jeskyni a oni 
jako lovci mají právo na pravdu a roz-
hodování.

Jak se v této situaci jako žena cítíte?
Nejsem typický loktař, nikdo mne 
nemůže považovat za ranaře v  tom 
mužském slova smyslu. Na druhou 
stranu občas funguje, když někdy 
použiji ženské zbraně, jako je jemný 
přístup a úsměv. Sem tam to pomůže, 
není to univerzální lék, ale asi se mi 
celkem daří mužům nastavit zrcadlo 
a udržet si svůj pohled na projednáva-
né body. Jsem hrdá na to, že jsem jako 
žena v mužském světě obstála a budu 
ráda, pokud budu moci pomáhat dal-
ším ženám při snaze do tohoto světa 
proniknout.

V politice se příliš nechvá-
lí, ale na Středočeském 
kraji by bylo dobré udě-
lat v rámci opozičního 

hašteření vstřícné gesto a přiznat, 
že se ještě nikdy obyvatelům tohoto 
regionu nežilo lépe. Tisíce kilomet-
rů opravených silnic, rekonstrukce 
stovek mostů, investice do nemoc-
nic, opravné a nově otevřené školy, 
ale také věci, které obvykle lidi příliš 
netrápí: vyrovnaný rozpočet a pří-
prava investic na další čtyři roky. 
O Středočeském kraji jsme si povída-
li s hejtmankou Jaroslavou Pokornou 
Jermanovou.

Co považujete za nejdůležitější pro 
Středočeský kraj v této vypjaté době? 
Na co se budete soustředit?
V době koronavirové krize je potřeba 
mou odpověď rozdělit na dvě části. 
V  první řadě je potřeba dát lidem, 
a zejména ohroženým skupinám, jako 
jsou senioři a lidé, kteří trpí zdravot-
ními problémy, jasný signál, že jsou 
v  bezpečí a  bude o  ně postaráno. 
Středočeské nemocnice jsou stabili-
zované, investovali jsme do nich čtyři 
miliardy korun a další stejnou částku 
máme připravenou pro další volební 
období. Není se čeho obávat, všichni 
budou mít zajištěnou skvělou péči. 
Středočeši si mohou být jisti, že jejich 
záchranáři, sestřičky, lékaři i sociální 
pracovníci mají a budou mít dostatek 
ochranných pomůcek a budou odmě-
ňováni za svou těžkou práci významně 
více. Nikdo se nemusí bát, jsme při-
praveni a naštěstí jsme v dobách dob-
rých správně investovali, takže dnes 
je zdravotní i sociální síť ve středních 
Čechách v  dobrém stavu a  zvládne 

i případný další nápor pandemie.
Na podzim také chystáme mno-

hem větší šíření roušek a ochranných 
pomůcek, je třeba mít zásoby nejen ve 
zdravotnictví, ale také třeba pro učite-
le ve školách. 

A ta druhá část?
Ta je právě zaměřená na investice, roz-
voj kraje a záchranu pracovních míst. 
Jsme lídrem v inovacích, pomáháme 
měnit Středočeský kraj tak, aby obstál 
v 21. století. Za posledních pár měsí-
ců jsme se naučili pracovat z domova, 
významně se zvýšily nákupy on-line, 
lidé změnili své návyky. Na to bude 
reagovat celá ekonomika, řada věcí se 
prostě změní. A já jsem hrdá, že jsme 
se jako kraj v dobách před pandemií 
velmi dobře připravili. 

Můžete zmínit pár konkrétních pří-
kladů?
Naší velkou výhodou je, že máme ob-
rovské zásobníky projektů. Jsme při-
praveni investovat. Už od roku 2018 
připravujeme krajský rozpočet na 
případnou krizi. I když nás nenapad-
lo totální zastavení ekonomiku kvůli 
koronaviru, věděli jsme, že ekono-
mická krize může přijít. Takže to pro 
nás není překvapení. Kromě podni-
katelů se chceme zaměřit i na obce. 
Například dobudovat síť vodovodů 
v obcích. Vyslali jsme starostům jasný 
signál, že jim pomůžeme. 

Také jsme začali jako první kraj 
velmi silně pomáhat živnostníkům 
a zaměstnavatelům postiženým kri-
zí. Středočeský kraj vyčlenil 2,75 mi-
liardy korun na pomoc živnostníkům. 
Půjčujeme bezúročně 50 tisíc korun 
s odkladem splácení jeden rok.

ROZ HOVOR  S  H EJ T M A N KOU  JA RO SL AVOU  
P OKOR NOU  J E R M A NOVOU

Středočeský 
kraj je 
v nejlepší 
kondici  
v historii

„Stihli jsme kromě investic 
do dopravy rekonstruovat 
školy, vyměnit tisíce starých 
kotlů nebo za 3 miliardy  
zmodernizovat středočeské 
nemocnice“
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Středočeské silnice 
v letech 2016—2020
STÁVAJ ÍC Í M  T E M PE M  BU DE  Z A  1 5  L E T  SI L N IČ N Í  SÍ Ť  OPR AV E NA  C E L Á

Pokračování ze strany 1
Středočeský kraj, jako vlastník silnic 
II. a III. třídy na svém území, v uplynu-
lých třech letech velmi investoval do 
své silniční sítě. Předně nutno uvést, 
že Středočeský kraj má nejdelší sil-
niční síť v porovnání s ostatními kraji. 
Stejně tomu je tak i s počtem mostů. 
Tato velmi rozsáhlá silniční síť si vy-
žaduje velké finanční prostředky na 
svou údržbu a drobné opravy a také 
velký objem financí na rekonstrukce, 
modernizace či nové úseky silnic. Za 
uvedené časové období se podařilo sta-
bilizovat výši finančních prostředků 
v jednotlivých letech, což má mimo 
jiné za důsledek to, že opravy probí-
hají během stavební sezóny čili v let-
ních a podzimních měsících, a nikoli 
na konci roku, jako tomu občas bývalo 
v minulých letech.

Stabilita finančních prostředků 
se podařila nastavit i v oblasti běžné 
údržby silnic, kde motoristé vnímají 
například včasný úklid sněhu a ošet-
ření vozovky, posekání travních po-
rostů v příkopech, průřez klestí podél 
silnic a další a další činnosti, které ka-
ždý řidič podvědomě ani nevnímá, ale 
bez nich by nebyly středočeské silnice 
sjízdné a průjezdné.

Financování oprav a výstavby

Finanční stabilita investic do silnic je 
založena na třech hlavních zdrojích 
financí. První a nejsilnější zdroj jsou 
Evropské fondy, které podporují velké 
rekonstrukce na páteřní silniční síti 
Středočeského kraje. Bez této podpory 
by středočeská silniční síť zastarávala. 
Druhým hlavním zdrojem financí je 
příspěvek z rozpočtu České republi-
ky prostřednictvím Státního fondu 
dopravní infrastruktury. V  mnoha 
případech je uvedeno národní zdro-
je, což je adekvátní. Třetí, a neméně 
důležitý finanční zdroj, je z rozpočtu 
Středočeského kraje. Z těchto financí 
je snahou opravovat silnice, které na 
základě daných kritérií nelze zařadit 
do Evropských či národních zdrojů 
peněz.

 V  silničním hospodářství fun-
guje velká setrvace celého systému. 
S  příchodem protikoronavirových 
opatření letos na jaře, které měly za-
bránit plošnému rozšiřování nákazy, 
téměř nedošlo k opatřením, kterým 
by muselo dojít k  zastavení realizo-
vaných staveb či omezení údržby sil-
nic. Uvedená omezení se plně projeví 
v následujících letech, kdy vlivem niž-
ších příjmů do rozpočtů zřejmě bude 
nutné některé stavby (pokud to bude 
možné) odložit do dalších let. V sou-

časné době je však předčasné dělat 
definitivní závěry a  spíše sledovat 
vývoj veřejných financí ve 2. polovině 
roku 2020.

Objem financí do silnic 
v jednotlivých letech

 

V tomto grafu jsou zahrnuty veškeré 
finance do silnic – rekonstrukce, opra-
vy, údržba

Z  Evropských zdrojů byla zre-
konstruována řada silnic a  mostů. 
Jednalo se o velké a finančně náročné 
stavby, jejichž příprava trvala něko-
lik let. Jako příkladem můžeme uvést 
právě rekonstruovanou silnici II/102 
z Prahy do městyse Štěchovice, kde je 
rekonstrukce rozložena na několik let 
a vyžádá si finanční prostředky v obje-
mu téměř 1,4 miliard korun. Národní 
zdroje jsou využívané na připravené 
investiční akce typu rekonstrukce 
mostů, rekonstrukce silnic mino pá-
teřní silniční síť Středočeského kraje 
a velkoplošné opravy silnic. Krajské 
finanční prostředky plynou do běž-
né údržby silnic, rekonstrukcí silnic, 
mostů, velkoplošných oprav, opěr-
ných zdí a  dalších prvků souvisejí-
cích se silničním tělesem. Finanční 
prostředky jsou využity i na opravy 
zázemí pro silničářskou techniku tzv. 

„cestmistrovství“. 
Středočeský kraj má cíl pokračo-

vat i  v  dalších letech se stabilizova-
nými finančními prostředky, hledat 
nové zdroje financí, které by případně 
částečně nahradily dočasný propad 
veřejných financí, jak udává jejich 
současný trend a obecný předpoklad. 
Stejně tak bude kladen důraz na 
zvyšování bezpečnosti silnic – např. 
kvalitními povrchy silnic, doplňová-
ním vodorovného dopravního zna-
čení, doplňováním svodidel a mnoha 
dalšími prostředky. Stejně nutná je 
i  spolupráce s  místními samosprá-
vami – obcemi, kde je snahou zabez-
pečit prostor u přechodů pro chodce 
zlepšením osvětlení, aby se účastníci 
silničního provozu vzájemně viděli.

Finance x délka silnic v kraji

Území Středočeského kraje tvoří  
12 okresů. Pro opravy a údržbu silnic 
má jednu příspěvkovou organiza-
ci - Krajskou správu a údržbu silnic 
Středočeského kraje. Území kraje 
je v  KSÚS rozděleno do čtyř oblas-
tí – Benešov, Kladno, Kutná Hora 
a Mnichovo Hradiště. Tyto oblasti se 
dále dělí na jednotlivá cestmistrovství. 
Každá oblast má velikost tří okresů 
a  toto uspořádání plyne z  historie 
a vývoje příspěvkové organizace. 

 Území celého kraje je rozděleno 
na cestmistrovské obvody, kterých je 
ve Středočeském kraji 40. Je to čistě 
z praktických důvodů – v rámci cest-
mistrovského obvodu je dostatečná 
dojezdová dosažitelnost silničářské 
techniky a podrobná znalosti území 
daných pracovníků. Průměrná délka 
silnic v  rámci správy jednoho cest-
mistrovkého obvodu činí 216 kilome-
trů silnic II. a III. třídy.
Finance plynoucí do oprav, rekon-
strukcí a  údržby v  jednotlivých le-
tech jsou patrné v předchozím grafu. 
Pokud se i nadále bude dařit získávat 
zdroje finančních prostředků pro 
silnice tempem zhruba 4 miliardy 
korun za rok, můžeme předpokládat 
podobné tempo oprav, tedy 450 kilo-
metrů silnic ročně, a k tomu 55 mostů.

V  roce 2019 prošlo opravou 451 
kilometrů silnic a 56 mostů. To zna-
mená, že v loňském roce došlo v prů-
měru k opravě 11,5 kilometru silnic 
v  rámci jednoho cestmistrovkého 
obvodu, což činí 5,3 %. 

V období let 2016 – 2019 bylo opra-
veno 1238 kilometrů silnic a 201 mos-
tů. To znamená, že za uplynulé čtyři 
roky došlo v průměru k opravě 31 kilo-
metrů silnic v rámci cestmistrovkého 
obvodu neboli 14,3 %. Provést opravu 
1/7 silnic v celém kraji během čtyř let 
je velký úspěch a kus odvedené práce. 

3,4

2,7

rychlejší přeprava

bezpečnější silnice

rating silnic 
jako ve škole

podle nezávislého testu

investice v silnicích

počet opravených 
rekonstruovaných 
silnic v km

počet opravených 
rekonstruovaných 
mostů

cestmistrovské 
obvody

nejvýznamnější projekty

lysá nad labem
rekonstrukce mostu

310 897 260 Kč

černošice
rekonstrukce silnice

81 418 642 Kč

kladno
rekonstrukce silnice

107 143 731 Kč

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

110 475 023 Kč

455 079 386 Kč

733 993 589 Kč

402 661 732 Kč

389 624 120 Kč

428 426 798 Kč

959 971 281 Kč

1 413 529 032 Kč

578 255 943 Kč

491 169 978 Kč

769 564 287 Kč

710 107 157 Kč

580 980 958 Kč

1 084 611 188 Kč

180 271 357 Kč

399 281 765 Kč

1 608 916 727 Kč

2 707 999 864 Kč

velké přílepy
oprava silnice

66 662 760 Kč

sojovice
rekonstrukce mostu

164 595 179 Kč

davle
most přes Vltavu

87 510 003 Kč

hostišov, jiřetice
hranice okresu

102 373 659 Kčštěchovice
I. a II. Etapa

1 350 939 841 Kč

poříčany
most přes D11

75 124 328 Kč

plaňany
obchvat

40 679 127 Kč

radějovice, babice
62 746 047 Kč

2016

2019

 2011          2012             2013          2014              2015           2016 2017               
      

2018    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
20

19 

2 314 065 213 Kč

    2 828 617 956 Kč

          3 635 053 388 Kč

            3 958 000 000 Kč

            4 013 269 000 Kč

2016

2017

2018

2019

2020

140 

240 

407 

451

59 32 54 

32

54

56

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019
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Středočeské silnice 
v letech 2016—2020
STÁVAJ ÍC Í M  T E M PE M  BU DE  Z A  1 5  L E T  SI L N IČ N Í  SÍ Ť  OPR AV E NA  C E L Á

Pokračování ze strany 1
Středočeský kraj, jako vlastník silnic 
II. a III. třídy na svém území, v uplynu-
lých třech letech velmi investoval do 
své silniční sítě. Předně nutno uvést, 
že Středočeský kraj má nejdelší sil-
niční síť v porovnání s ostatními kraji. 
Stejně tomu je tak i s počtem mostů. 
Tato velmi rozsáhlá silniční síť si vy-
žaduje velké finanční prostředky na 
svou údržbu a drobné opravy a také 
velký objem financí na rekonstrukce, 
modernizace či nové úseky silnic. Za 
uvedené časové období se podařilo sta-
bilizovat výši finančních prostředků 
v jednotlivých letech, což má mimo 
jiné za důsledek to, že opravy probí-
hají během stavební sezóny čili v let-
ních a podzimních měsících, a nikoli 
na konci roku, jako tomu občas bývalo 
v minulých letech.

Stabilita finančních prostředků 
se podařila nastavit i v oblasti běžné 
údržby silnic, kde motoristé vnímají 
například včasný úklid sněhu a ošet-
ření vozovky, posekání travních po-
rostů v příkopech, průřez klestí podél 
silnic a další a další činnosti, které ka-
ždý řidič podvědomě ani nevnímá, ale 
bez nich by nebyly středočeské silnice 
sjízdné a průjezdné.

Financování oprav a výstavby

Finanční stabilita investic do silnic je 
založena na třech hlavních zdrojích 
financí. První a nejsilnější zdroj jsou 
Evropské fondy, které podporují velké 
rekonstrukce na páteřní silniční síti 
Středočeského kraje. Bez této podpory 
by středočeská silniční síť zastarávala. 
Druhým hlavním zdrojem financí je 
příspěvek z rozpočtu České republi-
ky prostřednictvím Státního fondu 
dopravní infrastruktury. V  mnoha 
případech je uvedeno národní zdro-
je, což je adekvátní. Třetí, a neméně 
důležitý finanční zdroj, je z rozpočtu 
Středočeského kraje. Z těchto financí 
je snahou opravovat silnice, které na 
základě daných kritérií nelze zařadit 
do Evropských či národních zdrojů 
peněz.

 V  silničním hospodářství fun-
guje velká setrvace celého systému. 
S  příchodem protikoronavirových 
opatření letos na jaře, které měly za-
bránit plošnému rozšiřování nákazy, 
téměř nedošlo k opatřením, kterým 
by muselo dojít k  zastavení realizo-
vaných staveb či omezení údržby sil-
nic. Uvedená omezení se plně projeví 
v následujících letech, kdy vlivem niž-
ších příjmů do rozpočtů zřejmě bude 
nutné některé stavby (pokud to bude 
možné) odložit do dalších let. V sou-

časné době je však předčasné dělat 
definitivní závěry a  spíše sledovat 
vývoj veřejných financí ve 2. polovině 
roku 2020.

Objem financí do silnic 
v jednotlivých letech

 

V tomto grafu jsou zahrnuty veškeré 
finance do silnic – rekonstrukce, opra-
vy, údržba

Z  Evropských zdrojů byla zre-
konstruována řada silnic a  mostů. 
Jednalo se o velké a finančně náročné 
stavby, jejichž příprava trvala něko-
lik let. Jako příkladem můžeme uvést 
právě rekonstruovanou silnici II/102 
z Prahy do městyse Štěchovice, kde je 
rekonstrukce rozložena na několik let 
a vyžádá si finanční prostředky v obje-
mu téměř 1,4 miliard korun. Národní 
zdroje jsou využívané na připravené 
investiční akce typu rekonstrukce 
mostů, rekonstrukce silnic mino pá-
teřní silniční síť Středočeského kraje 
a velkoplošné opravy silnic. Krajské 
finanční prostředky plynou do běž-
né údržby silnic, rekonstrukcí silnic, 
mostů, velkoplošných oprav, opěr-
ných zdí a  dalších prvků souvisejí-
cích se silničním tělesem. Finanční 
prostředky jsou využity i na opravy 
zázemí pro silničářskou techniku tzv. 

„cestmistrovství“. 
Středočeský kraj má cíl pokračo-

vat i  v  dalších letech se stabilizova-
nými finančními prostředky, hledat 
nové zdroje financí, které by případně 
částečně nahradily dočasný propad 
veřejných financí, jak udává jejich 
současný trend a obecný předpoklad. 
Stejně tak bude kladen důraz na 
zvyšování bezpečnosti silnic – např. 
kvalitními povrchy silnic, doplňová-
ním vodorovného dopravního zna-
čení, doplňováním svodidel a mnoha 
dalšími prostředky. Stejně nutná je 
i  spolupráce s  místními samosprá-
vami – obcemi, kde je snahou zabez-
pečit prostor u přechodů pro chodce 
zlepšením osvětlení, aby se účastníci 
silničního provozu vzájemně viděli.

Finance x délka silnic v kraji

Území Středočeského kraje tvoří  
12 okresů. Pro opravy a údržbu silnic 
má jednu příspěvkovou organiza-
ci - Krajskou správu a údržbu silnic 
Středočeského kraje. Území kraje 
je v  KSÚS rozděleno do čtyř oblas-
tí – Benešov, Kladno, Kutná Hora 
a Mnichovo Hradiště. Tyto oblasti se 
dále dělí na jednotlivá cestmistrovství. 
Každá oblast má velikost tří okresů 
a  toto uspořádání plyne z  historie 
a vývoje příspěvkové organizace. 

 Území celého kraje je rozděleno 
na cestmistrovské obvody, kterých je 
ve Středočeském kraji 40. Je to čistě 
z praktických důvodů – v rámci cest-
mistrovského obvodu je dostatečná 
dojezdová dosažitelnost silničářské 
techniky a podrobná znalosti území 
daných pracovníků. Průměrná délka 
silnic v  rámci správy jednoho cest-
mistrovkého obvodu činí 216 kilome-
trů silnic II. a III. třídy.
Finance plynoucí do oprav, rekon-
strukcí a  údržby v  jednotlivých le-
tech jsou patrné v předchozím grafu. 
Pokud se i nadále bude dařit získávat 
zdroje finančních prostředků pro 
silnice tempem zhruba 4 miliardy 
korun za rok, můžeme předpokládat 
podobné tempo oprav, tedy 450 kilo-
metrů silnic ročně, a k tomu 55 mostů.

V  roce 2019 prošlo opravou 451 
kilometrů silnic a 56 mostů. To zna-
mená, že v loňském roce došlo v prů-
měru k opravě 11,5 kilometru silnic 
v  rámci jednoho cestmistrovkého 
obvodu, což činí 5,3 %. 

V období let 2016 – 2019 bylo opra-
veno 1238 kilometrů silnic a 201 mos-
tů. To znamená, že za uplynulé čtyři 
roky došlo v průměru k opravě 31 kilo-
metrů silnic v rámci cestmistrovkého 
obvodu neboli 14,3 %. Provést opravu 
1/7 silnic v celém kraji během čtyř let 
je velký úspěch a kus odvedené práce. 

3,4

2,7

rychlejší přeprava

bezpečnější silnice

rating silnic 
jako ve škole

podle nezávislého testu

investice v silnicích

počet opravených 
rekonstruovaných 
silnic v km

počet opravených 
rekonstruovaných 
mostů

cestmistrovské 
obvody

nejvýznamnější projekty

lysá nad labem
rekonstrukce mostu

310 897 260 Kč

černošice
rekonstrukce silnice

81 418 642 Kč

kladno
rekonstrukce silnice

107 143 731 Kč

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

110 475 023 Kč

455 079 386 Kč

733 993 589 Kč

402 661 732 Kč

389 624 120 Kč

428 426 798 Kč

959 971 281 Kč

1 413 529 032 Kč

578 255 943 Kč

491 169 978 Kč

769 564 287 Kč

710 107 157 Kč

580 980 958 Kč

1 084 611 188 Kč

180 271 357 Kč

399 281 765 Kč

1 608 916 727 Kč

2 707 999 864 Kč

velké přílepy
oprava silnice

66 662 760 Kč

sojovice
rekonstrukce mostu

164 595 179 Kč

davle
most přes Vltavu

87 510 003 Kč

hostišov, jiřetice
hranice okresu

102 373 659 Kčštěchovice
I. a II. Etapa

1 350 939 841 Kč

poříčany
most přes D11

75 124 328 Kč

plaňany
obchvat

40 679 127 Kč

radějovice, babice
62 746 047 Kč

2016

2019

 2011          2012             2013          2014              2015           2016 2017               
      

2018    
    

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
20

19 

2 314 065 213 Kč

    2 828 617 956 Kč

          3 635 053 388 Kč

            3 958 000 000 Kč

            4 013 269 000 Kč

2016

2017

2018

2019

2020

140 

240 

407 

451

59 32 54 

32

54

56

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019
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Byly investice do silnic průhledné a  hospodárné? 
Investice Středočeského kraje byly v době hospodář-
ského růstu a nebývalého přílivu daňových výnosů 
historicky největší a byly velmi výrazně soustředěny 
do silnic. Občanům Středočeského kraje rozhodně 
v tomto ohledu prospěly. Co mne jako opozičního 
zastupitele mrzí, je fakt, že rozhodování o tom, která 
silnice se bude opravovat a proč, není transparentní. 
Vedení kraje se nepodařilo zavést průhledný systém 
rozhodování o opravách silnic a investicích do nich. 
Krajský úřad předal téměř všechny kompetence 
v projektové přípravě, realizaci i údržbě jedné pří-
spěvkové organizaci, Krajské správě a údržbě silnic 
(KSÚS), která bez náležitého dozoru ze strany úřadu 
i zastupitelstva obhospodařuje miliardy korun ročně. 
Organizace, která čelila kritice v tisku i ze strany opo-
zice za dělení zakázek a jejich následné netranspa-
rentní přidělování, která dokonce za dělení zakázek 
dostala pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže.  Některé pochybné zakázky této organizace 
dokonce vyšetřuje kriminálka. Pořád přetrvává stav, 
kdy mnoho oprav je nekvalitních. Nedochází k řád-
nému uplatňování reklamací. Objednávají se opravy 
oprav. Existují tedy pochybnosti, zda rozsáhlé pro-
středky vynaložené na investice do silnic byly utrace-
ny efektivně a transparentně. Ke zlepšení stavu stači-
lo málo. Pustit do výběrových řízení na malé zakázky 
do 6 milionů korun konkurenci. Důsledně uplatňovat 
záruky a kontrolovat kvalitu dodaného díla. Zavést 
důslednou kontrolu KSÚS ze strany úřadu a zastu-
pitelstva. K tomu všemu však nebyla z nějakého dů-
vodu ze strany koalice ANOČSSDKSČM vůle. Škoda. 
Ohromné finanční zdroje investované do silnic mohly 
prospět ještě většímu počtu občanů. Stačilo, aby byly 
vynaloženy hospodárněji.

Začnu velmi konkrétně o jedné investici, u které 
jsem po minulých volbách sám byl ještě jako krajský 
radní v původní koalici s hnutím ANO a STAN. Pustili 
jsme se do důležité investice, nového sídla Dětského 
centra Chocerady, které poskytuje péči dětem s nej-
vážnějšími chorobami. A ukázalo se, že původní pro-
jekt vůbec nefungoval. Místo aby investované peníze 
dětem pomohly, ve skutečnosti měly být pouze utra-
ceny, a to tak hloupě, že by rekonstruovaný objekt 
plnil jen nezbytné funkce a zázemí pro děti oproti 
původnímu stavu zhoršil. Přizvali jsme k přípravě 
architekta a podařilo se upravit projekt tak, aby díky 
němu děti našly to, co opravdu potřebují. 

Příklad? Centrum je určeno i pro děti, které již 
jsou bohužel v terminálním stadiu nemoci, tedy na 
konci svého života. Jednou z mála věcí, které pro ně 
můžeme udělat, je vyvézt je na lůžku z pokoje – a tedy 
předem zajistit, aby to bylo možné. To se naštěstí 
spolu s dalšími věcmi podařilo zajistit.

A z toho plyne moje odpověď na položenou otáz-
ku. Investovat správně neznamená investovat co 
nejvíc a všude se tím chlubit. Správně investovat 
znamená vynakládat peníze ve prospěch občanů 
kraje smysluplně, tedy tak, aby vzniklé objekty co 
nejlépe plnily účel, pro který byly vybudovány. Aby 
byly připraveny na případný další rozvoj, aby dobře 
navazovaly na své okolí a aby, v neposlední řadě, také 
dobře vypadaly. Takový přístup k investování se mi 
vyplatil doma v Líbeznicích a bezpochyby bude fun-
govat i v rozměrech kraje. 

Nároky na architektonickou kvalitu a funkčnost 
projektů se přitom zdaleka netýkají jen zdravotnic-
kých a sociálních projektů. Plánovat funkční objekty, 
které současně vypadají hezky a potěší lidi i na po-
hled, se dá i u dopravních staveb, dokonce i z Česka 
se už dají najít takové příklady. 

Bohužel, za poslední tři roky jsem nezazname-
nal, že by kraj tomuto přístupu k dobré architektuře 
fandil. Choceradské dětské centrum, kterým jsem 
začal, mohlo být v létě po dokončené rekonstrukci 
otevřeno. Je prokazatelně kvalitnější, než jaké mělo 
být podle původního plánu rekonstrukce. Ale vedení 
kraje z této dobré zkušenosti nevyvodilo žádné po-
učení. Diskuse o investování se točí jen kolem peněz, 
ale na to, co za vynaložené peníze dostaneme, dojde 
málokdy. Logicky pak není mnoho staveb, kterými 
by se kraj mohl opravdu chlubit.

Zamyšlení nad otázkou: „Čím občanům prospěly 
investice Středočeského kraje?“ je poměrně složi-
té. Kolegové z vládní koalice tady určitě představí 
velkolepý seznam, kterým se budou snažit středo-
české občany zmást, že náš kraj spravovali dobře. 
Opak je ovšem pravdou. Náš kraj bohužel již řadu 
let stagnuje a nikam se neposunuje. Probíhá udržo-
vání předchozího stavu bez koncepce a i ty výmoly 
v silnicích se tvoří rychleji, než je kraj stíhá látat. 
Náš krásný kraj je potřeba posunout do 21. století.

Středočeský kraj si zaslouží, aby byl špičkou 
mezi regiony nejen u nás, ale i v rámci Evropské 
unie. Potenciál na to máme, jen ho předchozí kraj-
ské vlády nebyly schopny využít. Nacházíme se na 
pokraji ekonomické krize. Každá krize je ovšem zá-
roveň i obrovskou příležitostí. Středočeský kraj si 
už nemůže dovolit této příležitosti nevyužít. Místo 
papalášství a chaosu si zaslouží kompetentní vedení 
a jasnou vizi. 

Budoucí investice musejí být promyšlené a mu-
sejí se nám v budoucnu vrátit. Důležité je investovat 
do infrastrukturní sítě. Středočeské silnice připo-
mínají tankodrom, klíčové dopravní tepny vedou 
od nikud nikam, návaznost spojů kulhá. Výstavba 
a oprava silnic musí mít řád a kvalita musí být na 
prvním místě. Je potřeba vystavět digitální dálnici, 
kvalitní internetové připojení pro všechny tak, aby 
nemuseli jezdit lidé s lejstrem v ruce, ale aby mohli 
své záležitosti vyřizovat elektronicky. O naše životní 
prostředí musíme pečovat tak, abychom jeho bo-
hatství neznehodnotili a mohli šetrně a efektivně 
využívat i v budoucnosti. Proto je nezbytné zajistit 
zadržování vody v krajině, pečovat o skladbu lesů 
či preferovat zeleň před halami a skladišti. V kra-
ji žijí lidé a jejich život musí být hoden 21. století. 
Budoucnost je v inovacích a vzdělané společnosti. 
Život v našem kraji musí být komfortní, lidé musejí 
mít dostupné kvalitní vzdělání, zdravotnictví a so-
ciální i jiné služby.

To je obecný výčet investic, které se nám v bu-
doucnu několikanásobně vrátí a posunou náš kraj do 
21. století, kam patří. Je to velká výzva pro budoucí 
vedení našeho krásného Středočeského kraje.

Věslav Michalik (STAN)
Krajský zastupitel

Martin Kupka (ODS)
Krajský zastupitel

Jan Jakob (TOP 09)
Krajský zastupitel

Čím prospěly investice Středočeského kraje občanům?

Náš kraj vynakládá na investice každý rok miliardy 
korun, a tak bylo možné, i s využitím dalších národ-
ních a evropských zdrojů, v posledních letech zrea-
lizovat stovky prospěšných projektů.

Třeba v dopravě se zintenzivnila investiční čin-
nost rapidně. Jako Kladeňák oceňuji rekonstrukci 
II/118, ale při svých cestách samozřejmě i mnohé 
další opravené úseky i rekonstruované mosty, třeba 
v Lysé nad Labem nebo v Chýňavě. Více než 8500 
kilometrů našich silnic a zhruba 1200 mostů a 
mostků se tak postupně dostává do lepšího stavu. 
Po pasportizaci a prováděných opravách je ale třeba 
i plán udržitelnosti oprav.

Z  oblasti zdravotnictví občanům nepochybně 
prospějí i zmodernizované, nové či stále ještě dokon-
čované provozy nemocnic – od parkovacího domu a 
interny v Mladé Boleslavi, oddělení šestinedělí, re-
konstrukce patologie a bloku C2 v Kladně, interny a 
rehabilitačního centra v Benešově až třeba po mo-
dernizaci vybavení ve všech nemocnicích. Stranou 
investičního zájmu nezůstávají ani dětská centra, 
výjezdové stanice záchranné služby nebo nákupy 
nových sanitek. 

Z oblasti sociální se můžeme pyšnit novým do-
movem seniorů v  Žižicích a množstvím dalších 
investic do rozšiřování kapacit našich sociálních 
zařízení a také do zvyšování kvality života v nich. 
Rekonstruuje se jejich zázemí, doplňují se též mo-
derními polohovatelnými lůžky a další nezbytným 
vybavením.

Investice ve školství nepochybně prospívají ob-
čanům taktéž. V aktuálním investičním plánu kraje 
jsou projekty za více než 880 milionů a v zásobníku 
za necelé 2 miliardy korun. Přístavbami a přestav-
bami reagují školy na změny na trhu práce, staví se 
i nové tělocvičny. Řada škol využívá zejména dotační 
tituly pro modernizaci výuky, desítky milionů ko-
run směřují i do laboratoří a učňovských dílen, do 
nákupu strojů. 

Vidět jsou i investice v kultuře. Po rozšíření skan-
zenů v Kouřimi a v Přerově nad Labem v minulém 
období se dokončuje i skanzen ve Vysokém Chlumci 
a pracuje se i na dalších projektech, třeba na nové ex-
pozici Stopami věků v Roztokách, na postupné opra-
vě Hradenína, dokončují se depozitáře Středočeské 
vědecké knihovny i Muzea Českého krasu. 

Obrovský skok se podařil v oblasti projektů kom-
plexních energetických úspor, tam se investuje sys-
témově a nejvíce v historii. 

Investice zkrátka slouží nejen občanům kraje, ale 
jsou i cestou z krize.

Prospívají v mnoha směrech. Kraj investuje do do-
pravy, škol, zdravotnických zařízení, zařízení soci-
ální péče, do cestovního ruchu, sportu, kultury… 
„Vedlejším produktem“, nicméně velmi důležitým, 
je přitom skutečnost, že investice přinášejí firmám 
a i lidem práci.

Jako radní pro sociální oblast vidím dopad kraj-
ských investic v reálném čase především v zařízeních 
sociální péče. Do příspěvkových organizací nabízejí-
cích sociální služby se od roku 2014 zvýšil příspěvek 
kraje více než dvojnásobně. V letošním roce je pro 59 
organizací vyčleněno 327,5 milionu korun, dalších 35 
milionů korun je každoročně určeno na dofinanco-
vání sociální oblasti.

Díky příspěvku od kraje ve výši 300 milionů korun 
se podařilo v posledních třech letech zrekonstru-
ovat hned několik objektů. Jde například o novou 
budovu Domova Oáza Nové Strašecí za zhruba 22 
milionů korun. Tím se povedlo navýšit kapacity do-
mova se zvláštním režimem o 22 lůžek. Kraj koupil 
také objekt v obci Žižice na Kladensku, díky čemuž se 
podařilo rozšířit kapacity Domova Slaný o 48 lůžek. 
Byly v něm provedeny nezbytné úpravy -  vybudován 
lůžkový výtah, relaxační zahrada, bezbariérový vstup 
a bylo pořízeno nové vnitřní vybavení. Provoz byl za-
hájen v listopadu loňského roku. Celkové náklady 
činily zhruba 100 milionů korun. Kraj koupil za více 
než 6 milionů i další nemovitost, v níž vzniká vysoce 
specializované zařízení pro klienty s nízkofunkčním 
autismem. Předpokládaná výše nákladů z rozpočtu 
kraje na jeho rekonstrukci je cca 11 milionů korun. 
Kromě toho domovy získávají nový kabát v podobě 
zateplených fasád.

V příspěvkových organizacích se také průběžně 
obměňují polohovací lůžka. Za poslední dva roky 
jich bylo předáno prvních 212 kusů. Společně s 10 
aktivními matracemi jejich hodnota dosahuje téměř 
10 milionů korun. 

Seniorům, kteří nejsou klienty domovů pro se-
niory, slouží nově také takzvané POSEZy, což jsou 
kontaktní místa pro pomoc seniorům a osobám se 
zdravotním postižením. Dosud jich bylo zřízeno pět 
– v Poděbradech, Novém Strašecí, Mladé Boleslavi, 
Benešově a Slaném. Dalším projektem, do něhož 
kraj investoval, přesněji do výroby a distribuce, jsou 
takzvané seniorské obálky, chcete-li „I.C.E. formulá-
ře“. Jsou určeny pro ty, u nichž se dají předpokládat 
zdravotní obtíže a komplikace. Zjednoduší přístup 
složek IZS k potřebným zdravotním informacím při 
poskytnutí první pomoci v domácím prostředí. 

Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že minimálně v so-
ciální oblasti mají investice zásadní dopad na občany 
kraje. Spočívá v zajištění dostupnosti a kvality sociál-
ních služeb a v efektivitě jejich poskytování.

Neexistuje snad výstižnější sousloví pro končící 
volební období než historicky nejrychlejší rozvoj 
kraje díky rekordním investicím. Konkrétně se 
jedná například o 3x více opravených silnic než 
v roce 2016 či 2x více opravených mostů. Investice 
do modernizace autobusů a vlaků umožnily nárůst 
počtu přepravených osob o 30 %! Dočkali jsme se i 
rekordních investic do školství, domovů důchodců 
a dalších sociálních služeb či do kultury. Podpora 
výstavby vodovodů a kanalizací a boj se suchem zís-
kala 500 mil. Kč, stejně jako podpora navyšování ka-
pacit základních a mateřských škol.  Podpora sportu 
vzrostla o polovinu. 

Tento růst přitom nebyl ani na úkor finančního 
zdraví kraje, ani neutrpěla transparentnost výbě-
rových řízení. 

Kde se tedy vzaly peníze na takovou „porci“ in-
vestic? Jedním ze zdrojů byly vyšší daňové příjmy, 
rozhodně ne však nejdůležitějším. Především jsme 
jako kraj uspěli v čerpání dotací EU. Jsme mezi kraji 
nejúspěšnější. Dále jsme cíleně zvýšili podíl investic 
na výdajích kraje – překročil rekordních 15 % v roce 
2018. Ale nespoléhali jsme jen na vyšší příjmy, po-
dařilo se nám i výrazně uspořit. Jestliže nemocnice 
v roce 2016 vykazovaly ztrátu -583 mil. Kč včetně pro-
vozních dotací, tak v roce 2019 jsou v zisku 57 mil. Kč. 
To je rozdíl 640 mil. Kč ročně, který byl také použit 
na výše uvedené investice. Ve prospěch obyvatel kra-
je. A vedle toho všeho jsme snížili i zadlužení kraje o 
1,5 mld. Kč. Osobně tento způsob řízení financí kraje 
považuji za velký úspěch.

V žádném případě jsme však nerezignovali na 
transparentnost. Například jsme snížili limit pro 
zveřejňování zakázek na 100 000 Kč, což nemá žádný 
jiný kraj. Či jsme zobjektizovali kritéria, podle kte-
rých se rozděluje 500 mil. Kč ze Středočeských fon-
dů. A samozřejmostí se stalo zveřejňování informací 
na webu vysoce nad rámec zákonných povinností.

A jak to vidím v nadcházejících letech? Nedojde 
zase k útlumu investic, a tím k zastavení rozvoje 
našeho kraje? Já tuto obavu nemám. Systematicky, 
v souladu se strategií rozvoje kraje, připravujeme 
projekty, které bude možné financovat z dotací EU 
(již nyní jich máme zajištěno přes 6 mld. Kč). Dále 
jsme vyjednali investiční úvěr 3 mld. Kč od Evropské 
investiční banky. Náklady s ním spojené, cca 1 % úro-
ků, se pokryjí z realizovaných úspor, například ze 
zateplování budov. 

Zdeněk Štefek (KSČM)
Krajský zastupitel

Aneta Heřmanová (ČSSD)
Radní pro sociální oblast

Gabriel Kovács (ANO)
Krajský zastupitel
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Byly investice do silnic průhledné a  hospodárné? 
Investice Středočeského kraje byly v době hospodář-
ského růstu a nebývalého přílivu daňových výnosů 
historicky největší a byly velmi výrazně soustředěny 
do silnic. Občanům Středočeského kraje rozhodně 
v tomto ohledu prospěly. Co mne jako opozičního 
zastupitele mrzí, je fakt, že rozhodování o tom, která 
silnice se bude opravovat a proč, není transparentní. 
Vedení kraje se nepodařilo zavést průhledný systém 
rozhodování o opravách silnic a investicích do nich. 
Krajský úřad předal téměř všechny kompetence 
v projektové přípravě, realizaci i údržbě jedné pří-
spěvkové organizaci, Krajské správě a údržbě silnic 
(KSÚS), která bez náležitého dozoru ze strany úřadu 
i zastupitelstva obhospodařuje miliardy korun ročně. 
Organizace, která čelila kritice v tisku i ze strany opo-
zice za dělení zakázek a jejich následné netranspa-
rentní přidělování, která dokonce za dělení zakázek 
dostala pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže.  Některé pochybné zakázky této organizace 
dokonce vyšetřuje kriminálka. Pořád přetrvává stav, 
kdy mnoho oprav je nekvalitních. Nedochází k řád-
nému uplatňování reklamací. Objednávají se opravy 
oprav. Existují tedy pochybnosti, zda rozsáhlé pro-
středky vynaložené na investice do silnic byly utrace-
ny efektivně a transparentně. Ke zlepšení stavu stači-
lo málo. Pustit do výběrových řízení na malé zakázky 
do 6 milionů korun konkurenci. Důsledně uplatňovat 
záruky a kontrolovat kvalitu dodaného díla. Zavést 
důslednou kontrolu KSÚS ze strany úřadu a zastu-
pitelstva. K tomu všemu však nebyla z nějakého dů-
vodu ze strany koalice ANOČSSDKSČM vůle. Škoda. 
Ohromné finanční zdroje investované do silnic mohly 
prospět ještě většímu počtu občanů. Stačilo, aby byly 
vynaloženy hospodárněji.

Začnu velmi konkrétně o jedné investici, u které 
jsem po minulých volbách sám byl ještě jako krajský 
radní v původní koalici s hnutím ANO a STAN. Pustili 
jsme se do důležité investice, nového sídla Dětského 
centra Chocerady, které poskytuje péči dětem s nej-
vážnějšími chorobami. A ukázalo se, že původní pro-
jekt vůbec nefungoval. Místo aby investované peníze 
dětem pomohly, ve skutečnosti měly být pouze utra-
ceny, a to tak hloupě, že by rekonstruovaný objekt 
plnil jen nezbytné funkce a zázemí pro děti oproti 
původnímu stavu zhoršil. Přizvali jsme k přípravě 
architekta a podařilo se upravit projekt tak, aby díky 
němu děti našly to, co opravdu potřebují. 

Příklad? Centrum je určeno i pro děti, které již 
jsou bohužel v terminálním stadiu nemoci, tedy na 
konci svého života. Jednou z mála věcí, které pro ně 
můžeme udělat, je vyvézt je na lůžku z pokoje – a tedy 
předem zajistit, aby to bylo možné. To se naštěstí 
spolu s dalšími věcmi podařilo zajistit.

A z toho plyne moje odpověď na položenou otáz-
ku. Investovat správně neznamená investovat co 
nejvíc a všude se tím chlubit. Správně investovat 
znamená vynakládat peníze ve prospěch občanů 
kraje smysluplně, tedy tak, aby vzniklé objekty co 
nejlépe plnily účel, pro který byly vybudovány. Aby 
byly připraveny na případný další rozvoj, aby dobře 
navazovaly na své okolí a aby, v neposlední řadě, také 
dobře vypadaly. Takový přístup k investování se mi 
vyplatil doma v Líbeznicích a bezpochyby bude fun-
govat i v rozměrech kraje. 

Nároky na architektonickou kvalitu a funkčnost 
projektů se přitom zdaleka netýkají jen zdravotnic-
kých a sociálních projektů. Plánovat funkční objekty, 
které současně vypadají hezky a potěší lidi i na po-
hled, se dá i u dopravních staveb, dokonce i z Česka 
se už dají najít takové příklady. 

Bohužel, za poslední tři roky jsem nezazname-
nal, že by kraj tomuto přístupu k dobré architektuře 
fandil. Choceradské dětské centrum, kterým jsem 
začal, mohlo být v létě po dokončené rekonstrukci 
otevřeno. Je prokazatelně kvalitnější, než jaké mělo 
být podle původního plánu rekonstrukce. Ale vedení 
kraje z této dobré zkušenosti nevyvodilo žádné po-
učení. Diskuse o investování se točí jen kolem peněz, 
ale na to, co za vynaložené peníze dostaneme, dojde 
málokdy. Logicky pak není mnoho staveb, kterými 
by se kraj mohl opravdu chlubit.

Zamyšlení nad otázkou: „Čím občanům prospěly 
investice Středočeského kraje?“ je poměrně složi-
té. Kolegové z vládní koalice tady určitě představí 
velkolepý seznam, kterým se budou snažit středo-
české občany zmást, že náš kraj spravovali dobře. 
Opak je ovšem pravdou. Náš kraj bohužel již řadu 
let stagnuje a nikam se neposunuje. Probíhá udržo-
vání předchozího stavu bez koncepce a i ty výmoly 
v silnicích se tvoří rychleji, než je kraj stíhá látat. 
Náš krásný kraj je potřeba posunout do 21. století.

Středočeský kraj si zaslouží, aby byl špičkou 
mezi regiony nejen u nás, ale i v rámci Evropské 
unie. Potenciál na to máme, jen ho předchozí kraj-
ské vlády nebyly schopny využít. Nacházíme se na 
pokraji ekonomické krize. Každá krize je ovšem zá-
roveň i obrovskou příležitostí. Středočeský kraj si 
už nemůže dovolit této příležitosti nevyužít. Místo 
papalášství a chaosu si zaslouží kompetentní vedení 
a jasnou vizi. 

Budoucí investice musejí být promyšlené a mu-
sejí se nám v budoucnu vrátit. Důležité je investovat 
do infrastrukturní sítě. Středočeské silnice připo-
mínají tankodrom, klíčové dopravní tepny vedou 
od nikud nikam, návaznost spojů kulhá. Výstavba 
a oprava silnic musí mít řád a kvalita musí být na 
prvním místě. Je potřeba vystavět digitální dálnici, 
kvalitní internetové připojení pro všechny tak, aby 
nemuseli jezdit lidé s lejstrem v ruce, ale aby mohli 
své záležitosti vyřizovat elektronicky. O naše životní 
prostředí musíme pečovat tak, abychom jeho bo-
hatství neznehodnotili a mohli šetrně a efektivně 
využívat i v budoucnosti. Proto je nezbytné zajistit 
zadržování vody v krajině, pečovat o skladbu lesů 
či preferovat zeleň před halami a skladišti. V kra-
ji žijí lidé a jejich život musí být hoden 21. století. 
Budoucnost je v inovacích a vzdělané společnosti. 
Život v našem kraji musí být komfortní, lidé musejí 
mít dostupné kvalitní vzdělání, zdravotnictví a so-
ciální i jiné služby.

To je obecný výčet investic, které se nám v bu-
doucnu několikanásobně vrátí a posunou náš kraj do 
21. století, kam patří. Je to velká výzva pro budoucí 
vedení našeho krásného Středočeského kraje.

Věslav Michalik (STAN)
Krajský zastupitel

Martin Kupka (ODS)
Krajský zastupitel

Jan Jakob (TOP 09)
Krajský zastupitel

Čím prospěly investice Středočeského kraje občanům?

Náš kraj vynakládá na investice každý rok miliardy 
korun, a tak bylo možné, i s využitím dalších národ-
ních a evropských zdrojů, v posledních letech zrea-
lizovat stovky prospěšných projektů.

Třeba v dopravě se zintenzivnila investiční čin-
nost rapidně. Jako Kladeňák oceňuji rekonstrukci 
II/118, ale při svých cestách samozřejmě i mnohé 
další opravené úseky i rekonstruované mosty, třeba 
v Lysé nad Labem nebo v Chýňavě. Více než 8500 
kilometrů našich silnic a zhruba 1200 mostů a 
mostků se tak postupně dostává do lepšího stavu. 
Po pasportizaci a prováděných opravách je ale třeba 
i plán udržitelnosti oprav.

Z  oblasti zdravotnictví občanům nepochybně 
prospějí i zmodernizované, nové či stále ještě dokon-
čované provozy nemocnic – od parkovacího domu a 
interny v Mladé Boleslavi, oddělení šestinedělí, re-
konstrukce patologie a bloku C2 v Kladně, interny a 
rehabilitačního centra v Benešově až třeba po mo-
dernizaci vybavení ve všech nemocnicích. Stranou 
investičního zájmu nezůstávají ani dětská centra, 
výjezdové stanice záchranné služby nebo nákupy 
nových sanitek. 

Z oblasti sociální se můžeme pyšnit novým do-
movem seniorů v  Žižicích a množstvím dalších 
investic do rozšiřování kapacit našich sociálních 
zařízení a také do zvyšování kvality života v nich. 
Rekonstruuje se jejich zázemí, doplňují se též mo-
derními polohovatelnými lůžky a další nezbytným 
vybavením.

Investice ve školství nepochybně prospívají ob-
čanům taktéž. V aktuálním investičním plánu kraje 
jsou projekty za více než 880 milionů a v zásobníku 
za necelé 2 miliardy korun. Přístavbami a přestav-
bami reagují školy na změny na trhu práce, staví se 
i nové tělocvičny. Řada škol využívá zejména dotační 
tituly pro modernizaci výuky, desítky milionů ko-
run směřují i do laboratoří a učňovských dílen, do 
nákupu strojů. 

Vidět jsou i investice v kultuře. Po rozšíření skan-
zenů v Kouřimi a v Přerově nad Labem v minulém 
období se dokončuje i skanzen ve Vysokém Chlumci 
a pracuje se i na dalších projektech, třeba na nové ex-
pozici Stopami věků v Roztokách, na postupné opra-
vě Hradenína, dokončují se depozitáře Středočeské 
vědecké knihovny i Muzea Českého krasu. 

Obrovský skok se podařil v oblasti projektů kom-
plexních energetických úspor, tam se investuje sys-
témově a nejvíce v historii. 

Investice zkrátka slouží nejen občanům kraje, ale 
jsou i cestou z krize.

Prospívají v mnoha směrech. Kraj investuje do do-
pravy, škol, zdravotnických zařízení, zařízení soci-
ální péče, do cestovního ruchu, sportu, kultury… 
„Vedlejším produktem“, nicméně velmi důležitým, 
je přitom skutečnost, že investice přinášejí firmám 
a i lidem práci.

Jako radní pro sociální oblast vidím dopad kraj-
ských investic v reálném čase především v zařízeních 
sociální péče. Do příspěvkových organizací nabízejí-
cích sociální služby se od roku 2014 zvýšil příspěvek 
kraje více než dvojnásobně. V letošním roce je pro 59 
organizací vyčleněno 327,5 milionu korun, dalších 35 
milionů korun je každoročně určeno na dofinanco-
vání sociální oblasti.

Díky příspěvku od kraje ve výši 300 milionů korun 
se podařilo v posledních třech letech zrekonstru-
ovat hned několik objektů. Jde například o novou 
budovu Domova Oáza Nové Strašecí za zhruba 22 
milionů korun. Tím se povedlo navýšit kapacity do-
mova se zvláštním režimem o 22 lůžek. Kraj koupil 
také objekt v obci Žižice na Kladensku, díky čemuž se 
podařilo rozšířit kapacity Domova Slaný o 48 lůžek. 
Byly v něm provedeny nezbytné úpravy -  vybudován 
lůžkový výtah, relaxační zahrada, bezbariérový vstup 
a bylo pořízeno nové vnitřní vybavení. Provoz byl za-
hájen v listopadu loňského roku. Celkové náklady 
činily zhruba 100 milionů korun. Kraj koupil za více 
než 6 milionů i další nemovitost, v níž vzniká vysoce 
specializované zařízení pro klienty s nízkofunkčním 
autismem. Předpokládaná výše nákladů z rozpočtu 
kraje na jeho rekonstrukci je cca 11 milionů korun. 
Kromě toho domovy získávají nový kabát v podobě 
zateplených fasád.

V příspěvkových organizacích se také průběžně 
obměňují polohovací lůžka. Za poslední dva roky 
jich bylo předáno prvních 212 kusů. Společně s 10 
aktivními matracemi jejich hodnota dosahuje téměř 
10 milionů korun. 

Seniorům, kteří nejsou klienty domovů pro se-
niory, slouží nově také takzvané POSEZy, což jsou 
kontaktní místa pro pomoc seniorům a osobám se 
zdravotním postižením. Dosud jich bylo zřízeno pět 
– v Poděbradech, Novém Strašecí, Mladé Boleslavi, 
Benešově a Slaném. Dalším projektem, do něhož 
kraj investoval, přesněji do výroby a distribuce, jsou 
takzvané seniorské obálky, chcete-li „I.C.E. formulá-
ře“. Jsou určeny pro ty, u nichž se dají předpokládat 
zdravotní obtíže a komplikace. Zjednoduší přístup 
složek IZS k potřebným zdravotním informacím při 
poskytnutí první pomoci v domácím prostředí. 

Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že minimálně v so-
ciální oblasti mají investice zásadní dopad na občany 
kraje. Spočívá v zajištění dostupnosti a kvality sociál-
ních služeb a v efektivitě jejich poskytování.

Neexistuje snad výstižnější sousloví pro končící 
volební období než historicky nejrychlejší rozvoj 
kraje díky rekordním investicím. Konkrétně se 
jedná například o 3x více opravených silnic než 
v roce 2016 či 2x více opravených mostů. Investice 
do modernizace autobusů a vlaků umožnily nárůst 
počtu přepravených osob o 30 %! Dočkali jsme se i 
rekordních investic do školství, domovů důchodců 
a dalších sociálních služeb či do kultury. Podpora 
výstavby vodovodů a kanalizací a boj se suchem zís-
kala 500 mil. Kč, stejně jako podpora navyšování ka-
pacit základních a mateřských škol.  Podpora sportu 
vzrostla o polovinu. 

Tento růst přitom nebyl ani na úkor finančního 
zdraví kraje, ani neutrpěla transparentnost výbě-
rových řízení. 

Kde se tedy vzaly peníze na takovou „porci“ in-
vestic? Jedním ze zdrojů byly vyšší daňové příjmy, 
rozhodně ne však nejdůležitějším. Především jsme 
jako kraj uspěli v čerpání dotací EU. Jsme mezi kraji 
nejúspěšnější. Dále jsme cíleně zvýšili podíl investic 
na výdajích kraje – překročil rekordních 15 % v roce 
2018. Ale nespoléhali jsme jen na vyšší příjmy, po-
dařilo se nám i výrazně uspořit. Jestliže nemocnice 
v roce 2016 vykazovaly ztrátu -583 mil. Kč včetně pro-
vozních dotací, tak v roce 2019 jsou v zisku 57 mil. Kč. 
To je rozdíl 640 mil. Kč ročně, který byl také použit 
na výše uvedené investice. Ve prospěch obyvatel kra-
je. A vedle toho všeho jsme snížili i zadlužení kraje o 
1,5 mld. Kč. Osobně tento způsob řízení financí kraje 
považuji za velký úspěch.

V žádném případě jsme však nerezignovali na 
transparentnost. Například jsme snížili limit pro 
zveřejňování zakázek na 100 000 Kč, což nemá žádný 
jiný kraj. Či jsme zobjektizovali kritéria, podle kte-
rých se rozděluje 500 mil. Kč ze Středočeských fon-
dů. A samozřejmostí se stalo zveřejňování informací 
na webu vysoce nad rámec zákonných povinností.

A jak to vidím v nadcházejících letech? Nedojde 
zase k útlumu investic, a tím k zastavení rozvoje 
našeho kraje? Já tuto obavu nemám. Systematicky, 
v souladu se strategií rozvoje kraje, připravujeme 
projekty, které bude možné financovat z dotací EU 
(již nyní jich máme zajištěno přes 6 mld. Kč). Dále 
jsme vyjednali investiční úvěr 3 mld. Kč od Evropské 
investiční banky. Náklady s ním spojené, cca 1 % úro-
ků, se pokryjí z realizovaných úspor, například ze 
zateplování budov. 

Zdeněk Štefek (KSČM)
Krajský zastupitel

Aneta Heřmanová (ČSSD)
Radní pro sociální oblast

Gabriel Kovács (ANO)
Krajský zastupitel
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Mapa 
rozhleden

1  rozhledna tobiášův vrch
Hořovičky —— 478 m n. m.
50°07’56.1”N 13°29’44.1”E

2  rozhledna senecká hora
Pavlíkov —— 506 m n. m.
50°03’34.2”N 13°43’31.2”E

3  rozhledna velká buková
Velká Buková —— 454 m n. m.
50°01’57.3”N 13°50’15.0”E

4  rozhledna máminka
Hudlice —— 609 m n. m.
49°57’48.0”N 13°55’44.0”E

5  rozhledna mackova hora
Nové Strašecí —— 482 m n. m.
50°09’26.9”N 13°52’49.5”E

6  rozhledna líský
Líský —— 413 m n. m.
50°14’45.1”N 13°55’09.8”E

7  rozhledna studený vrch
Dobříš —— 660 m n. m.
49°48’18.4”N 14°04’59.4”E

8  rozhledna děd
Beroun —— 492 m n. m.
49°58’03.3”N 14°02’03.3”E

9  rozhledna vysoký vrch
Malé Kyšice —— 486 m n. m.
50°03’29.6”N 14°03’50.1”E

10  rozhledna městská hora
Beroun —— 291 m n. m.
49°57’45.5”N 14°03’54.5”E

11  rozhledna kožova hora
Pletený Újezd —— 456 m n. m. 
50°06’49.7”N 14°06’12.8”E

12  rozhledna milada
Milešov —— 488 m n. m.
49°36’24.6”N 14°11’54.8”E

13  rozhledna kuníček
Petrovice —— 551 m n. m.
49°33’50.9”N 14°18’47.6”E

14  rozhledna veselý vrch
Chotilsko —— 489 m n. m.
49°44’41.0”N 14°20’35.6”E

15  drtinova rozhledna na besedné
Osečany —— 496 m n. m. 
49°41’55.7”N 14°27’22.1”E

16  rozhledna pepř
Jílové u Prahy —— 448 m n. m.
49°53’13.8”N 14°28’59.6”E

17  rozhledna  drahoušek
Osečany —— 497 m n. m.
49°41’55.7”N 14°27’22.1”E

18  rozhledna vrátenská hora
Nosálov —— 494 m n. m.
50°28’36.8”N 14°39’06.0”E

19  rozhledna velký blaník
Louňovice pod Blaníkem 638 m n. m.
49°38’30.7”N 14°52’23.6”E

20  rozhledna špulka
Divišov —— 533 m n. m. 
49°47’36.8”N 14°49’32.9”E

21  rozhledna hradišť
Kadlín —— 314 m n. m.
50°23’44.4”N 14°42’24.4”E

22  rozhledna vrchbělá
Bělá pod Bezdězem —— 329 m n. m.
50°31’42.5”N 14°45’46.3”E

23  rozhledna  babka 
Zruč nad Sázavou —— 450 m n. m.
49°45’31.1”N 15°05’54.6”E

24  rozhledna vysoká
Miskovice —— 467 m n. m.
49°56’33.6”N 15°11’22.5”E

25  rozhledna bedřichova vyhlídka 
Nová Ves I. —— 279 m n. m.
50°02’42.4”N 15°08’13.2”E

26  rozhledna romanka
Hrubý Jeseník —— 205 m n. m.
50°15’13.4”N 15°04’58.2”E

27  rozhledna čížovka
Kněžmost —— 323 m n. m.
50°28’56.6”N 15°05’08.8”E

28  rozhledna bohdanka
Bohdaneč —— 498 m n. m.
49°46’59.7”N 15°13’54.0”E

29  rozhledna vodárna kolín
Kolín —— 239 m n. m.
50°01’42.2”N 15°10’48.4”E

30  rozhledna kaňk
Kutná Hora —— 324 m n. m.
49°58’14.6”N 15°17’06.1”E
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Uprostřed hustě zalidněných 
středních Čech leží poho-
ří, které se podobá Šumavě. 
Posledních skoro sto let jej kro-
mě vojáků a lesníků navštívilo 
jen pár lidí. Na jeho okrajích se 
zvedají tři bájné vrchy pokryté 
pravěkými pevnostmi a možná 
i svatyněmi – Plešivec s mnoha 
nálezy bronzových pokladů, 
Žďár nad ložisky železných 
rud a zlatonosný Třemšín. Kraj, 
který je pod vládou železa, zlata 
i bronzu, se lesní opuštěností 
podobá dávnému keltskému 
Boiohemu. Je to kraj uhlířů, 
pytláků a dalších lidí a bytostí 
lesa. Na jaře zde rozkvétají lou-
ky plné modrých kosatců, na 
podzim se skály pokryté buky 
a duby barví do žluta a suťová 
pole pokrývá rajská zahrada 
mechů a  lišejníků. A  přece je 
v  těchto krásných skalnati-

nách a  šedavých horizontech 
něco studeného a skoro nepřá-
telského – snad stíny bojovní-
ků, dýmy milířů, strašidelné 
pověsti o lesních démonech či 
odlesk hornické a cvočkařské 
bídy. Tato kniha pojednává 
o významu Středních Brd z po-
hledu skal, stromů i samotného 
člověka, který v těchto místech 
nikdy nedokázal založit trvalé 
sídlo. Les zde dosud vládne 
a určuje hudbu pramenů i šum 
podzemních vod. Střední Brdy 
se opět otevírají lidem a je tře-

ba toho využít, protože čas se 
nikdy nevrací a  zde to platí 
dvojnásob.

V tomto vydání si zasoutěží-
me o pět vydání knihy. Stačí 
zaslat správnou tajenku na 
email stredocech@kr-s.cz 
do 10. 9. 2020 a jedna z nich 
může být vaše. Spolu s  od-
povědí nezapomeňte uvést 
doručovací adresu v případě 
výhry.

Výherci z minulého vydání 
jsou: M. Syrovátková, 
Zvole, L. Láska, Neratovice, 
M. Šandová, Olovnice. 
Gratulujeme! Neratovice 
a Josef Ondra, Týnec n. 
Labem. Gratulujeme!

SudokuČtenářská soutěž

Křížovka
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Bělá pod Bezdězem —— 329 m n. m.
50°31’42.5”N 14°45’46.3”E

23  rozhledna  babka 
Zruč nad Sázavou —— 450 m n. m.
49°45’31.1”N 15°05’54.6”E

24  rozhledna vysoká
Miskovice —— 467 m n. m.
49°56’33.6”N 15°11’22.5”E

25  rozhledna bedřichova vyhlídka 
Nová Ves I. —— 279 m n. m.
50°02’42.4”N 15°08’13.2”E

26  rozhledna romanka
Hrubý Jeseník —— 205 m n. m.
50°15’13.4”N 15°04’58.2”E

27  rozhledna čížovka
Kněžmost —— 323 m n. m.
50°28’56.6”N 15°05’08.8”E

28  rozhledna bohdanka
Bohdaneč —— 498 m n. m.
49°46’59.7”N 15°13’54.0”E

29  rozhledna vodárna kolín
Kolín —— 239 m n. m.
50°01’42.2”N 15°10’48.4”E

30  rozhledna kaňk
Kutná Hora —— 324 m n. m.
49°58’14.6”N 15°17’06.1”E
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Uprostřed hustě zalidněných 
středních Čech leží poho-
ří, které se podobá Šumavě. 
Posledních skoro sto let jej kro-
mě vojáků a lesníků navštívilo 
jen pár lidí. Na jeho okrajích se 
zvedají tři bájné vrchy pokryté 
pravěkými pevnostmi a možná 
i svatyněmi – Plešivec s mnoha 
nálezy bronzových pokladů, 
Žďár nad ložisky železných 
rud a zlatonosný Třemšín. Kraj, 
který je pod vládou železa, zlata 
i bronzu, se lesní opuštěností 
podobá dávnému keltskému 
Boiohemu. Je to kraj uhlířů, 
pytláků a dalších lidí a bytostí 
lesa. Na jaře zde rozkvétají lou-
ky plné modrých kosatců, na 
podzim se skály pokryté buky 
a duby barví do žluta a suťová 
pole pokrývá rajská zahrada 
mechů a  lišejníků. A  přece je 
v  těchto krásných skalnati-

nách a  šedavých horizontech 
něco studeného a skoro nepřá-
telského – snad stíny bojovní-
ků, dýmy milířů, strašidelné 
pověsti o lesních démonech či 
odlesk hornické a cvočkařské 
bídy. Tato kniha pojednává 
o významu Středních Brd z po-
hledu skal, stromů i samotného 
člověka, který v těchto místech 
nikdy nedokázal založit trvalé 
sídlo. Les zde dosud vládne 
a určuje hudbu pramenů i šum 
podzemních vod. Střední Brdy 
se opět otevírají lidem a je tře-

ba toho využít, protože čas se 
nikdy nevrací a  zde to platí 
dvojnásob.

V tomto vydání si zasoutěží-
me o pět vydání knihy. Stačí 
zaslat správnou tajenku na 
email stredocech@kr-s.cz 
do 10. 9. 2020 a jedna z nich 
může být vaše. Spolu s  od-
povědí nezapomeňte uvést 
doručovací adresu v případě 
výhry.

Výherci z minulého vydání 
jsou: M. Syrovátková, 
Zvole, L. Láska, Neratovice, 
M. Šandová, Olovnice. 
Gratulujeme! Neratovice 
a Josef Ondra, Týnec n. 
Labem. Gratulujeme!

SudokuČtenářská soutěž

Křížovka
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Středočeský kraj má své 
finance v pořádku a pod kon-
trolou. Ve Zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření 
Středočeského kraje za rok 
2017 nebyly Ministerstvem 
financí ČR zjištěny chyby ani 
nedostatky. Stejného výsled-
ku bylo naposledy dosaženo 
za přezkoumávané období 
roku 2009. Přezkoumání 
hospodaření Středočeského 
kraje za rok 2018 byly Mi-
nisterstvem financí ČR sice 
zjištěny chyby a nedostatky, 
ty ale svou povahou nepřed-
stavovaly závažná pochybení. 
Nebyla porušena rozpočtová 
kázeň, nebyla zjištěna ne-
průkaznost účetnictví, navíc 
nedošlo ani k překročení 
pravomoci kraje dle právních 
předpisů atd. Pochybení byla 
opravena a součinně byla 
přijata taková opatření, aby  
v budoucnu nedošlo  
k jejich opakování. Kontrolní 
skupina nápravná opatření 
vyhodnotila ve zprávě jako 
systémová. Audit hospoda-
ření Středočeského kraje za 
rok 2019 byl zdárně ukon-
čen. Ministerstvo financí ČR 
nenašlo žádné pochybení. 

ROZPOČTY KRAJE  
V LETECH 2017 - 2019
Rozpočet Středočeského  
kraje na rok 2017 byl schvá-
len jako přebytkový,  
s příjmy ve výši 20 215,90 
mil. Kč a výdaji ve výši  
19 986,41 mil. Kč. Rozdíl mezi 
výdaji a příjmy byl pokryt 
financováním (zapojením 
zůstatku hospodaření z roku 
2016 ve výši 10,00 mil. Kč  
a snížen o splátky přijatého 
úvěru kraje ve výši 239,49 
mil. Kč). Po zapojení financo-
vání činila zdrojová a výdajo-
vá část 20 225,90 mil. Kč.
Jako přebytkový byl také 
schválen rozpočet kraje  
i v roce 2018, s příjmy ve výši 
23 348,20 mil. Kč a výdaji ve 
výši 23 118,71 mil. Kč. Rozdíl 
mezi výdaji a příjmy je po-
kryt financováním (zapoje-
ním zůstatku hospodaření  
z roku 2017 ve výši 10 mil. Kč 
a snížen o splátky přijatého 
úvěru kraje ve výši 239,49 

mil. Kč). Po zapojení financo-
vání činila zdrojová a výdajo-
vá část 23 358,20 mil. Kč. 
Podobně tomu bylo  
i v roce 2019, kdy byl schvá-
len přebytkový rozpočet,  
s příjmy ve výši 27 328,10 
mil. Kč a výdaji ve výši 27 
098,61 mil. Kč. Rozdíl mezi 
výdaji a příjmy byl pokryt 
financováním (zapojením 
zůstatku hospodaření z roku 
2018 ve výši 10 mil. Kč a sní-
žen o splátky přijatého úvěru 
kraje ve výši 239,49 mil. Kč). 
Po zapojení financování či-
nila zdrojová a výdajová část 
28 328,1 mil. Kč. 
Mezi nejdůležitější příjmy 
kraje patří podíly na daních 
(tzv. sdílené daně), které 
činí zhruba 40 % celkových 
příjmů kraje.

INVESTICE
Do roku 2020 bylo pod od-
borným vedením oddělení 
investic úspěšně dokončeno 
více než 90 investičních 
akcí v celkovém objemu 
přesahujícím 2,4 mld. Kč. 
Tyto akce byly financovány 
jak z prostředků Středočes-
kého kraje, tak z dotačních 
programů Státního fondu 
životního prostředí či Regio-
nálního operačního progra-
mu Střední Čechy a dalších.
Charakter investičních akcí 
byl různorodý - od snížení 
energetických náročností 
budov, přes výstavbu nové 
tělocvičny Gymnázia Jana 
Palacha v Mělníku, výstavbu 
nového sportovního areálu 
Vrchbělá s hotelovým za-
řízením, kompletní rekon-
strukce objektu pro potřeby 
například Dětského centra  
v Choceradech a domova 
pro seniory v Uhlířských 
Janovicích, dostavby skan-
zenu v Kouřimi, až po ak-
tuálně probíhající výstavbu 
centrálního depozitáře Stře-
dočeské vědecké knihovny  
v Kladně, p. o.
Oddělení investic mimo 
zajištění přípravy a realizace 
investičních akcí s vyšším fi-
nančním plněním poskytuje 
v rámci své působnosti také 
věcně příslušným Odborům 

a hlavně jejich příspěvko-
vým organizacím metodic-
kou, konzultační a servisní 
podporu i u drobných 
investičních akcí připra-
vovaných a realizovaných 
příspěvkovými organizacemi 
Středočeského kraje.
Celkové kapitálové (investič-
ní) výdaje včetně přijatých 
dotací k 31. 12. 2017 činily  
2 414,76 mil. Kč, k 31. 12. 2018  
činily 3 974,07 mil. Kč  
a k 30. 9. 2019 činily  
2 967,40 mil. Kč.
V roce 2018 došlo k výraz-
nému navýšení realizova-
ných kapitálových výdajů 
dle schváleného Plánu 
investic. Tyto výdaje činily 
1 200,64 mil. Kč. Investič-
ní rozvoj kraje s využitím 
vlastních zdrojů byl priori-
tou Středočeského kraje  
v roce 2019. 
V období daňového růstu 
byla pro rok 2019 dokon-
čena systematická změna 
struktury běžných výdajů 
rozpočtu. Tato část roz-
počtu byla zpracována do 
tzv. semaforu = rozdělení 
běžných výdajů kapitol dle 
důležitosti/nutnosti jejich 
realizace na obligatorní 
(červené) – semifakultativní 
(oranžové) – fakultativní 
(zelené). Tato změna umož-
ňuje zapracování případ-
ných úsporných opatření  
v případě nutnosti reagovat 
na propad daňových příjmů 
v rozpočtu.
V roce 2018 došlo na zákla-
dě jednání Středočeského 
kraje s úvěrujícími bankami 
ke snížení úrokových sazeb 
u úvěrů přijatých Oblast-
ní nemocnicí Kladno, a.s., 
nemocnicí Středočeského 
kraje a Oblastní nemocnicí 
Příbram, a.s. Celková úspora 
finančních prostředků se 
předpokládá ve výši cca  
20 mil. Kč.
V roce 2018 došlo k výraz-
nému nárůstu výdajů na 
předfinancování a kofi-
nancování projektů spo-
lufinancovaných z EU/EHP 
a ostatních souvisejících 
výdajů s projekty EU/EHP 
v souvislosti s probíhajícím 

programovým obdobím 
2014 - 2020, objem  
těchto prostředků činil  
1 590,38 mil. Kč.
V roce 2018 byla uzavřena 
smlouva mezi Středočes-
kým krajem a bankami  
(KB a.s., ČS a.s.) o zapojení 
bankovních účtů Stře-
dočeského kraje a jeho 
příspěvkových organizací 
do produktu „cash pooling“. 
Zapojením účtů do toho-
to bankovního produktu 
dochází k podstatnému 
zvýšení úrokových výnosů  
z finančních prostředků 
kraje i jeho příspěvkových 
organizací na účtech zříze-
ných u uvedených bank.  
V rámci tohoto produktu 
byly uzavřeny smlouvy  

o kontokorentních úvěrech 
ve výši 800 mil. Kč na pře-
klenutí časového nesouladu 
mezi příjmy a výdaji.  
V případě potřeby bu-
dou prostředky čerpány 
s přednostním účelem 
financování projektů EU/
EHP a projektů z národních 
zdrojů. 
Jednou z hlavních priorit 
Středočeského kraje v roce 
2019 bylo maximální vyu-
žití finančních prostředků 
z Evropské unie a dalších 
finančních mechanizmů 
v návaznosti na průběh 
aktuálního programového 
období. Pro financování 
projektů z Evropské unie 
a národních zdrojů byly 
aktivně využívány prostřed-

ky z minulých let, vlastní 
zdroje kraje a úvěrové zdro-
je. V souvislosti se zavede-
ním produktu cash pooling 
byly zajištěny i další možné 
zdroje financování projektů 
z Evropské unie a národ-
ních zdrojů. Předpokládaný 
úvěrový rámec byl před-
nostně použit na finanční 
krytí předfinancování pro-
jektů spolufinancovaných  
z Evropské unie a národ-
ních zdrojů.
V roce 2019 schválilo Za-
stupitelstvo Středočeského 
kraje přijetí bankovního 
úvěru od České spořitelny, 
a.s. s limitem 2 mld. Kč. 
Prostředky byly čerpány na 
předfinancování projektů 
EU/EHP.

Středočeský kraj dbá na investice, výsledkem je 90 úspěšných 
investičních projektů (akcí)

LET

Oceněné projekty Středočeského kraje

INZERCE

Nový ubytovací pavilon - Domov  
seniorů  Nové Strašecí    
• Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho 
příspěvkové organizace v soutěži Stavba roku  
Středočeského kraje 2019

Cyklostezka Zeleneč - Lázně Toušeň
• 1. Místo v soutěži Pražská cyklostavba roku 2016

Domov seniorů Uhlířské Janovice 
• Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku  
Středočeského kraje 2016

Památník národního útlaku  
a odboje Panenské Břežany
• Cena Gloria musaealis 2016 udělovaná v Národní 
soutěži muzeí v kategorii Muzejní počin roku, pod 
patronací Ministra kultury České republiky

Horní zámek v Panenských Břežanech   
• Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu  
v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017

Výstavba tělocvičny - Gymnázium  
Jana Palacha Mělník 
• Cena hejtmanky v soutěži Stavba roku  
Středočeského kraje 2017
• Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku  
Středočeského kraje 2017

Rozhledna „Čížovka“   
• Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní  
hodnoty krajiny nebo okolní zástavby v soutěži  
Stavba roku Středočeského kraje 2018

GRAF -  Schválené rozpočty Středočeského kraje 2017 – 2019 (v mil. Kč) 
 

Ukazatel 2017 2018 2019 
Daňové příjmy (třída 1) 8 502,50 8 902,50 9 812,50 

Nedaňové příjmy (třída 2) 96,95 406,08 1 361,02 

Kapitálové příjmy (třída 3) 10,00 10,00 12,00 

Přijaté transfery (třída 4) 11 606,45 15 513,45 16 142,58 

Příjmy celkem 20 215,90 23 348,20 27 328,10 
Běžné výdaje (třída 5) 19 513,01 22 087,89 24 553,10 

Kapitálové výdaje (třída 6) 473,40 1 030,82 2 545,62 

Výdaje celkem 19 986,41 23 118,71 27 098,61 
Zapojení zůstatku hospodaření z minulých let 10,00 10,00 10,00 

Splátky přijatého úvěru kraje (jistina -239,49 -239,49 -239,49 

Celková bilance hospodaření 0,00 0,00 0,00 

 

 
 
 

GRAF -  Kapitálové výdaje Středočeského kraje v letech 2016 – 2019 (v mil. Kč) 
 

Ukazatel 2016 2017 2018  2019 
(k 30. 9. 2019) 

Středočeské Fondy - grantové  
a dotační výdaje kapitol 

457,34 305,58 324,57 220,93 

Výdaje na havárie 0,00 0,00 5,04 1,44 

Výdaje na reprodukci majetku 
příspěvkových organizací (financované  
z vybraných příjmů z pronájmu) 

16,19 9,35 9,82 1,60 

Kapitálové výdaje - jednotlivé kapitoly 
(bez prostředků na krytí Plánu investic) 

185,19 608,10 300,89 114,39 

Kapitálové výdaje - prostředky na krytí 
Plánu investic (schválený rozpočet veden 
na kapitole 23 Ostatní) 

300,83 457,06 1 200,64 465,01 

Předfinancování a kofinancování projektů 
spolufinancovaných z EU/EHP a ostatní 
související výdaje s projekty EU/EHP 

225,74 472,10 1 478,14 921,74 

Předfinancování a kofinancování projektů 
spolufinancovaných z národních zdrojů  
a ostatní související výdaje s projekty 
z národních zdrojů 

0,00 0,00 110,967 16,95 

Dluhová služba za úvěr nemocnic 183,08 184,19 185,53 139,61 

Dotace ze státního rozpočtu a ostatních 
veřejných rozpočtů 

137,16 378,38 358,47 1 085,73 

Kapitálové výdaje celkem 1 505,53 2 414,76 3 974,07 2 967,40 

 
 
*PŘÍPADNÝ Doplňující text k investicím 
 
***Celkové kapitálové (investiční) výdaje včetně přijatých dotací k 31. 12. 2017 činily 
2 414,76 mil. Kč, k 31. 12. 2018 činily 3 974,07 mil. Kč a k 30. 9. 2019 činily 2 967,40 mil. Kč. 
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V letošním roce kraj na pod-
poru rozvoje a obnovy škol 
vyčlenil 110 milionů korun. 
Největší letošní investiční akcí 
je výstavba moderní tělocvič-
ny v benešovském gymnáziu. 
Náklady na její výstavbu by se 
měly pohybovat kolem částky 
70 milionů korun. Další tělo-
cvična se postaví také  
v Říčanech.

Dále se letos počítá se sní-
žením energetické náročnosti 
budov Dvořákova gymnázia  
a SOŠE v Kralupech nad Vlta-
vou v předpokládané hodnotě 
61,5 milionu korun, obchodní 
akademie Kolín za zhruba  
29 milionů korun a areálu SOU 
Hubálov na Mladoboleslavsku 
za 31,2 milionu. Dále se chystá 
nový objekt základní školy 
speciální v Mladé Boleslavi. 

STIPENDIJNÍ PROGRAM 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Stejně jako celá republika, 
se v posledních letech potýká 
se značným nedostatkem 
absolventů dělnických profesí. 
Radou kraje byla v roce 2009 
schválena Strategie podpo-
ry odborného vzdělávání 
ve Středočeském kraji, jejíž 
součástí se stal stipendijní 
program pro žáky vybraných 
oborů vzdělání. Cílem progra-
mu je pomoci zvýšit zájem 
žáků o řemeslné obory, které 
jsou požadovány trhem práce 
a jsou zakončeny maturitou 
nebo výučním listem. Finanč-
ní příspěvek je určen žákům 
vybraných oborů vzdělání ve 
školách zřizovaných Středo-

českým krajem, kteří splnili 
podmínky stipendijního 
programu. Za dobu trvání 
stipendijního programu byly 
z rozpočtu kraje vynaloženy 
finanční prostředky v rozsahu 
18 milionů Kč, za 10 let trvání 
programu mohlo získat sti-
pendium přibližně 4500 žáků. 

OBĚDY DO ŠKOL
Středočeský kraj je v pořadí 

druhý kraj České republiky  
s nejvyšším počtem zapoje-
ných škol do projektu Mini-
sterstva práce a sociálních 
věcí „Obědy do škol“. Projekt 
pomáhá dětem, kterým rodiče 
nemohou hradit stravné  
z vlastních peněz a díky tomu-
to projektu se v současnosti 
ve školách a školkách Středo-
českého kraje stravuje téměř 
dva tisíce dětí. Navýšení počtu 
zapojených škol v meziročním 
srovnání bylo zapříčiněno 
zvýšenou publicitou projektu 
ze strany kraje. Zvýšená infor-
movanost se uskutečnila i ve 
spolupráci s ORP a realizoval 
se velký počet seminářů  
v regionech přibližující téma-
tiku a postupy při realizaci 
projektu. V druhém pololetí 
loňského školního roku bylo 
podpořeno 260 dětí a žáků  
z 29 škol v celkové hodnotě 
527 tisíc Kč za jejich stravová-
ní. V letošním školním roce 
bylo do projektu zapojeno 171 

škol s plánem podpořit 1972 
dětí a žáků v celkové hodnotě 
11,4 miliony Kč za stravování. 

MEZINÁRODNÍ  
AKTIVITY ŠKOL

Středočeský kraj udržuje 
v oblasti školství aktivní 
meziregionální i mezinárodní 
partnerství v rámci uzavře-
ných dohod o spolupráci. Od 
roku 2003 spolupracuje  
s regiony Porýní-Falc, Bur-
gundsko, Opolské vojvodství. 
Od roku 2002 bylo školám 
zřizovaným Středočeským 
krajem přiděleno celkem 20 
milionů Kč na jejich meziná-
rodní výchovně-vzdělávací 
aktivity. Cílem spolupráce 
škol je nejen výměna zkuše-
ností, ale zejména příprava 
a realizace výměnných praxí 
žáků, studentů i pedagogic-
kých pracovníků škol. 

KRAJ PODPORUJE VÍCE NEŽ 
DVĚ STĚ SPORTOVNÍCH 
PROJEKTŮ ROČNĚ

Středočeský kraj ovšem 
významně podporuje také 
sport a tělovýchovu. Oddělení 
mládeže a sportu, které je od 
roku 2019 organizačně zařa-
zeno pod Odbor regionálního 
rozvoje, se věnuje i péči  
o talentovanou mládež a zajiš-
ťuje dotační program MŠMT. 
V samostatné působnosti bylo 
řešeno vyhlášení a administ-

race Fondu sportu a volného 
času, který vznikl jako první 
středočeský Fond a doposud 
zajišťuje podporu a financová-
ní sportovních spolků  
v našem kraji. Současně vzni-
kl i projekt Olympiády dětí 
a mládeže, jejíž první zimní 
variantu pořádal Středočeský 
kraj v roce 2004. V průběhu 
let se agenda rozrůstala, vzni-
kají nové projekty řešené jak 
samosprávou, tak projekty do-
tační, včetně rozvojových pro-
gramů MŠMT. V letošním roce 
kraj na podporu sportovních, 
volnočasových a vzdělávacích 
aktivit, vrcholového sportu 
a podporu handicapovaných 
vyčlenil 25 milionů Kč. Počet 
podpořených projektů každým 
rokem stoupá. V roce 2018 to 
bylo 189 projektů, v loňském 
roce již 224 projektů. Mezi 
hlavní projekty a akce patří 
Fond sportu - a volného času, 
rozvojový program Podpora 
soutěží a přehlídek, který se 
zabývá podporou talentované 
mládeže, školními soutěžemi: 
Plavecko - běžecký pohár, 
Taneční pohár, Středočeská 

in-line brusle, Florbalový 
turnaj žáků 4. a 5. tříd, dále 
Anketa Sportovec Středočes-
kého kraje, Olympiády dětí 
a mládeže ČR. Středočeský 
kraj byl pořadatelem I. zimní 
Olympiády dětí a mládeže  
v roce 2004. Finanční pro-
středky na sportovní soutěže 
byly posíleny o 320 tisíc Kč. 

POČET SPORTOVNÍCH CEN-
TER MLÁDEŽE STOUPÁ

V roce 2010 vzniká první 
Sportovní centrum mládeže,  
v roce 2020 jich je již 25  
a pokrývají celý Středočeský 

kraj. Kraj také každoročně 
navyšuje finanční prostředky 
na podporu SCM. V roce 2017 
bylo alokováno 20 milionů Kč 
na podporu 18 sportovních 
center mládeže, v loňském 
roce to bylo již 32 milionů Kč, 
které byly vyčleněny na  
23 SCM.  

Středočeský kraj podporuje rozvoj školství a sportu 

LET

Na modernizaci škol vyčlenil kraj stovky milionů korun

INZERCE

Modernizace dílen odborného výcviku 
SOŠ a SOU v Nymburku
Spolufinancované projekty za desítky milionů Řada projektů Stře-
dočeského kraje a jeho příspěvkových organizací byla spolufinanco-
vaná z evropských fondů a národních dotačních titulů. Jednalo se  
o modernizaci dílen odborného výcviku Střední odborné školy  
a Středního odborného učiliště v Nymburku za bezmála 45 milionů 
korun, přičemž dotace 
Regionálního operač-
ního programu regionu 
soudržnosti Střední Če-
chy činila 27,6 milionu 
Kč a spolufinancování  
z rozpočtu Středočeské-
ho kraje 17 milionů Kč.

Zateplení budov SOŠIS a SOU v Kolíně
Snížení energetické náročnosti budov Střední odborné školy infor-
matiky a spojů a Střední-
ho odborného učiliště  
v Kolíně stálo celkem  
73 milionů korun,  
z čehož dotace Operač-
ního programu Životní 
prostředí činila téměř  
19 milionů a spolufinan-
cování z rozpočtu Středo-
českého kraje 54 milionů.

Výstavba tělocvičny v Gymnáziu  
Jana Palacha v Mělníku
Jednou z nejvýznamnějších akcí posledních let je bezesporu vý-
stavba tělocvičny v Gymnáziu Jana Palacha v Mělníku za bezmála 
55 milionů korun, která získala Cenu hejtmanky v soutěži Stavba 
roku Středočeského kraje 2017 a Cenu veřejnosti v soutěži Stavba 
roku Středočeského kraje 2017. Za téměř stejnou částku bylo letos 
zatepleno Gymnázium Jiřího 
Ortena v Kutné Hoře.  
V témže městě ve Střední 
odborné škole a Středním  
odborném učilišti řemesel 
byly v loňském roce za  
10,7 milionu korun zrekon-
struovány dílny.

Rekonstrukce 
hřiště SPŠ  
stavební a OA 
Kladno stála  
6,2 mil. Kč

Oprava fasády Střední zdravotnické školy 
a Vyšší odborné školy zdravotnické  
Kladno stála 5,9 mil. Kč  

Zateplení fasády Gymnázia Jiřího Ortena 
v Kutné Hoře a SOU Nové Strašecí

Centrální kotelna na 
štěpku Střední lesnické 
školy a SOU Křivoklát 
stála 13,8 mil. Kč  
a tělocvična přišla  
na 12 mil. Kč

Celkem 184 škol a školských zařízení zřizuje ve dvanácti okresech Středočeský kraj. Z tohoto počtu poskytuje 116 škol střední vzdělání, 14 z nich pak také vyšší odborné vzdě-
lání. Tyto školy spravují nemovitý majetek o objemu téměř 6 miliard korun, proto na opravu a údržbu tohoto majetku kraj vyčleňuje nemalé množství finančních prostřed-
ků. Za posledních dvacet let šlo na různé rekonstrukce celkem 783 milionů korun.
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Středočeský kraj má své 
finance v pořádku a pod kon-
trolou. Ve Zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření 
Středočeského kraje za rok 
2017 nebyly Ministerstvem 
financí ČR zjištěny chyby ani 
nedostatky. Stejného výsled-
ku bylo naposledy dosaženo 
za přezkoumávané období 
roku 2009. Přezkoumání 
hospodaření Středočeského 
kraje za rok 2018 byly Mi-
nisterstvem financí ČR sice 
zjištěny chyby a nedostatky, 
ty ale svou povahou nepřed-
stavovaly závažná pochybení. 
Nebyla porušena rozpočtová 
kázeň, nebyla zjištěna ne-
průkaznost účetnictví, navíc 
nedošlo ani k překročení 
pravomoci kraje dle právních 
předpisů atd. Pochybení byla 
opravena a součinně byla 
přijata taková opatření, aby  
v budoucnu nedošlo  
k jejich opakování. Kontrolní 
skupina nápravná opatření 
vyhodnotila ve zprávě jako 
systémová. Audit hospoda-
ření Středočeského kraje za 
rok 2019 byl zdárně ukon-
čen. Ministerstvo financí ČR 
nenašlo žádné pochybení. 

ROZPOČTY KRAJE  
V LETECH 2017 - 2019
Rozpočet Středočeského  
kraje na rok 2017 byl schvá-
len jako přebytkový,  
s příjmy ve výši 20 215,90 
mil. Kč a výdaji ve výši  
19 986,41 mil. Kč. Rozdíl mezi 
výdaji a příjmy byl pokryt 
financováním (zapojením 
zůstatku hospodaření z roku 
2016 ve výši 10,00 mil. Kč  
a snížen o splátky přijatého 
úvěru kraje ve výši 239,49 
mil. Kč). Po zapojení financo-
vání činila zdrojová a výdajo-
vá část 20 225,90 mil. Kč.
Jako přebytkový byl také 
schválen rozpočet kraje  
i v roce 2018, s příjmy ve výši 
23 348,20 mil. Kč a výdaji ve 
výši 23 118,71 mil. Kč. Rozdíl 
mezi výdaji a příjmy je po-
kryt financováním (zapoje-
ním zůstatku hospodaření  
z roku 2017 ve výši 10 mil. Kč 
a snížen o splátky přijatého 
úvěru kraje ve výši 239,49 

mil. Kč). Po zapojení financo-
vání činila zdrojová a výdajo-
vá část 23 358,20 mil. Kč. 
Podobně tomu bylo  
i v roce 2019, kdy byl schvá-
len přebytkový rozpočet,  
s příjmy ve výši 27 328,10 
mil. Kč a výdaji ve výši 27 
098,61 mil. Kč. Rozdíl mezi 
výdaji a příjmy byl pokryt 
financováním (zapojením 
zůstatku hospodaření z roku 
2018 ve výši 10 mil. Kč a sní-
žen o splátky přijatého úvěru 
kraje ve výši 239,49 mil. Kč). 
Po zapojení financování či-
nila zdrojová a výdajová část 
28 328,1 mil. Kč. 
Mezi nejdůležitější příjmy 
kraje patří podíly na daních 
(tzv. sdílené daně), které 
činí zhruba 40 % celkových 
příjmů kraje.

INVESTICE
Do roku 2020 bylo pod od-
borným vedením oddělení 
investic úspěšně dokončeno 
více než 90 investičních 
akcí v celkovém objemu 
přesahujícím 2,4 mld. Kč. 
Tyto akce byly financovány 
jak z prostředků Středočes-
kého kraje, tak z dotačních 
programů Státního fondu 
životního prostředí či Regio-
nálního operačního progra-
mu Střední Čechy a dalších.
Charakter investičních akcí 
byl různorodý - od snížení 
energetických náročností 
budov, přes výstavbu nové 
tělocvičny Gymnázia Jana 
Palacha v Mělníku, výstavbu 
nového sportovního areálu 
Vrchbělá s hotelovým za-
řízením, kompletní rekon-
strukce objektu pro potřeby 
například Dětského centra  
v Choceradech a domova 
pro seniory v Uhlířských 
Janovicích, dostavby skan-
zenu v Kouřimi, až po ak-
tuálně probíhající výstavbu 
centrálního depozitáře Stře-
dočeské vědecké knihovny  
v Kladně, p. o.
Oddělení investic mimo 
zajištění přípravy a realizace 
investičních akcí s vyšším fi-
nančním plněním poskytuje 
v rámci své působnosti také 
věcně příslušným Odborům 

a hlavně jejich příspěvko-
vým organizacím metodic-
kou, konzultační a servisní 
podporu i u drobných 
investičních akcí připra-
vovaných a realizovaných 
příspěvkovými organizacemi 
Středočeského kraje.
Celkové kapitálové (investič-
ní) výdaje včetně přijatých 
dotací k 31. 12. 2017 činily  
2 414,76 mil. Kč, k 31. 12. 2018  
činily 3 974,07 mil. Kč  
a k 30. 9. 2019 činily  
2 967,40 mil. Kč.
V roce 2018 došlo k výraz-
nému navýšení realizova-
ných kapitálových výdajů 
dle schváleného Plánu 
investic. Tyto výdaje činily 
1 200,64 mil. Kč. Investič-
ní rozvoj kraje s využitím 
vlastních zdrojů byl priori-
tou Středočeského kraje  
v roce 2019. 
V období daňového růstu 
byla pro rok 2019 dokon-
čena systematická změna 
struktury běžných výdajů 
rozpočtu. Tato část roz-
počtu byla zpracována do 
tzv. semaforu = rozdělení 
běžných výdajů kapitol dle 
důležitosti/nutnosti jejich 
realizace na obligatorní 
(červené) – semifakultativní 
(oranžové) – fakultativní 
(zelené). Tato změna umož-
ňuje zapracování případ-
ných úsporných opatření  
v případě nutnosti reagovat 
na propad daňových příjmů 
v rozpočtu.
V roce 2018 došlo na zákla-
dě jednání Středočeského 
kraje s úvěrujícími bankami 
ke snížení úrokových sazeb 
u úvěrů přijatých Oblast-
ní nemocnicí Kladno, a.s., 
nemocnicí Středočeského 
kraje a Oblastní nemocnicí 
Příbram, a.s. Celková úspora 
finančních prostředků se 
předpokládá ve výši cca  
20 mil. Kč.
V roce 2018 došlo k výraz-
nému nárůstu výdajů na 
předfinancování a kofi-
nancování projektů spo-
lufinancovaných z EU/EHP 
a ostatních souvisejících 
výdajů s projekty EU/EHP 
v souvislosti s probíhajícím 

programovým obdobím 
2014 - 2020, objem  
těchto prostředků činil  
1 590,38 mil. Kč.
V roce 2018 byla uzavřena 
smlouva mezi Středočes-
kým krajem a bankami  
(KB a.s., ČS a.s.) o zapojení 
bankovních účtů Stře-
dočeského kraje a jeho 
příspěvkových organizací 
do produktu „cash pooling“. 
Zapojením účtů do toho-
to bankovního produktu 
dochází k podstatnému 
zvýšení úrokových výnosů  
z finančních prostředků 
kraje i jeho příspěvkových 
organizací na účtech zříze-
ných u uvedených bank.  
V rámci tohoto produktu 
byly uzavřeny smlouvy  

o kontokorentních úvěrech 
ve výši 800 mil. Kč na pře-
klenutí časového nesouladu 
mezi příjmy a výdaji.  
V případě potřeby bu-
dou prostředky čerpány 
s přednostním účelem 
financování projektů EU/
EHP a projektů z národních 
zdrojů. 
Jednou z hlavních priorit 
Středočeského kraje v roce 
2019 bylo maximální vyu-
žití finančních prostředků 
z Evropské unie a dalších 
finančních mechanizmů 
v návaznosti na průběh 
aktuálního programového 
období. Pro financování 
projektů z Evropské unie 
a národních zdrojů byly 
aktivně využívány prostřed-

ky z minulých let, vlastní 
zdroje kraje a úvěrové zdro-
je. V souvislosti se zavede-
ním produktu cash pooling 
byly zajištěny i další možné 
zdroje financování projektů 
z Evropské unie a národ-
ních zdrojů. Předpokládaný 
úvěrový rámec byl před-
nostně použit na finanční 
krytí předfinancování pro-
jektů spolufinancovaných  
z Evropské unie a národ-
ních zdrojů.
V roce 2019 schválilo Za-
stupitelstvo Středočeského 
kraje přijetí bankovního 
úvěru od České spořitelny, 
a.s. s limitem 2 mld. Kč. 
Prostředky byly čerpány na 
předfinancování projektů 
EU/EHP.

Středočeský kraj dbá na investice, výsledkem je 90 úspěšných 
investičních projektů (akcí)
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Nový ubytovací pavilon - Domov  
seniorů  Nové Strašecí    
• Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho 
příspěvkové organizace v soutěži Stavba roku  
Středočeského kraje 2019

Cyklostezka Zeleneč - Lázně Toušeň
• 1. Místo v soutěži Pražská cyklostavba roku 2016

Domov seniorů Uhlířské Janovice 
• Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku  
Středočeského kraje 2016

Památník národního útlaku  
a odboje Panenské Břežany
• Cena Gloria musaealis 2016 udělovaná v Národní 
soutěži muzeí v kategorii Muzejní počin roku, pod 
patronací Ministra kultury České republiky

Horní zámek v Panenských Břežanech   
• Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu  
v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017

Výstavba tělocvičny - Gymnázium  
Jana Palacha Mělník 
• Cena hejtmanky v soutěži Stavba roku  
Středočeského kraje 2017
• Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku  
Středočeského kraje 2017

Rozhledna „Čížovka“   
• Cena za stavbu, která nejlépe rozvíjí kulturní  
hodnoty krajiny nebo okolní zástavby v soutěži  
Stavba roku Středočeského kraje 2018

GRAF -  Schválené rozpočty Středočeského kraje 2017 – 2019 (v mil. Kč) 
 

Ukazatel 2017 2018 2019 
Daňové příjmy (třída 1) 8 502,50 8 902,50 9 812,50 

Nedaňové příjmy (třída 2) 96,95 406,08 1 361,02 

Kapitálové příjmy (třída 3) 10,00 10,00 12,00 

Přijaté transfery (třída 4) 11 606,45 15 513,45 16 142,58 

Příjmy celkem 20 215,90 23 348,20 27 328,10 
Běžné výdaje (třída 5) 19 513,01 22 087,89 24 553,10 

Kapitálové výdaje (třída 6) 473,40 1 030,82 2 545,62 

Výdaje celkem 19 986,41 23 118,71 27 098,61 
Zapojení zůstatku hospodaření z minulých let 10,00 10,00 10,00 

Splátky přijatého úvěru kraje (jistina -239,49 -239,49 -239,49 
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GRAF -  Kapitálové výdaje Středočeského kraje v letech 2016 – 2019 (v mil. Kč) 
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Schválené rozpočty Středočeského kraje 2017 – 2019 (v mil. Kč)

Kapitálové výdaje Středočeského kraje v letech 2016 – 2019 (v mil. Kč)

GRAF -  Schválené rozpočty Středočeského kraje 2017 – 2019 (v mil. Kč) 
 

Ukazatel 2017 2018 2019 
Daňové příjmy (třída 1) 8 502,50 8 902,50 9 812,50 

Nedaňové příjmy (třída 2) 96,95 406,08 1 361,02 

Kapitálové příjmy (třída 3) 10,00 10,00 12,00 

Přijaté transfery (třída 4) 11 606,45 15 513,45 16 142,58 

Příjmy celkem 20 215,90 23 348,20 27 328,10 
Běžné výdaje (třída 5) 19 513,01 22 087,89 24 553,10 

Kapitálové výdaje (třída 6) 473,40 1 030,82 2 545,62 

Výdaje celkem 19 986,41 23 118,71 27 098,61 
Zapojení zůstatku hospodaření z minulých let 10,00 10,00 10,00 

Splátky přijatého úvěru kraje (jistina -239,49 -239,49 -239,49 

Celková bilance hospodaření 0,00 0,00 0,00 

 

 
 
 

GRAF -  Kapitálové výdaje Středočeského kraje v letech 2016 – 2019 (v mil. Kč) 
 

Ukazatel 2016 2017 2018  2019 
(k 30. 9. 2019) 

Středočeské Fondy - grantové  
a dotační výdaje kapitol 

457,34 305,58 324,57 220,93 

Výdaje na havárie 0,00 0,00 5,04 1,44 

Výdaje na reprodukci majetku 
příspěvkových organizací (financované  
z vybraných příjmů z pronájmu) 

16,19 9,35 9,82 1,60 

Kapitálové výdaje - jednotlivé kapitoly 
(bez prostředků na krytí Plánu investic) 

185,19 608,10 300,89 114,39 

Kapitálové výdaje - prostředky na krytí 
Plánu investic (schválený rozpočet veden 
na kapitole 23 Ostatní) 

300,83 457,06 1 200,64 465,01 

Předfinancování a kofinancování projektů 
spolufinancovaných z EU/EHP a ostatní 
související výdaje s projekty EU/EHP 

225,74 472,10 1 478,14 921,74 

Předfinancování a kofinancování projektů 
spolufinancovaných z národních zdrojů  
a ostatní související výdaje s projekty 
z národních zdrojů 

0,00 0,00 110,967 16,95 

Dluhová služba za úvěr nemocnic 183,08 184,19 185,53 139,61 

Dotace ze státního rozpočtu a ostatních 
veřejných rozpočtů 

137,16 378,38 358,47 1 085,73 

Kapitálové výdaje celkem 1 505,53 2 414,76 3 974,07 2 967,40 

 
 
*PŘÍPADNÝ Doplňující text k investicím 
 
***Celkové kapitálové (investiční) výdaje včetně přijatých dotací k 31. 12. 2017 činily 
2 414,76 mil. Kč, k 31. 12. 2018 činily 3 974,07 mil. Kč a k 30. 9. 2019 činily 2 967,40 mil. Kč. 

V letošním roce kraj na pod-
poru rozvoje a obnovy škol 
vyčlenil 110 milionů korun. 
Největší letošní investiční akcí 
je výstavba moderní tělocvič-
ny v benešovském gymnáziu. 
Náklady na její výstavbu by se 
měly pohybovat kolem částky 
70 milionů korun. Další tělo-
cvična se postaví také  
v Říčanech.

Dále se letos počítá se sní-
žením energetické náročnosti 
budov Dvořákova gymnázia  
a SOŠE v Kralupech nad Vlta-
vou v předpokládané hodnotě 
61,5 milionu korun, obchodní 
akademie Kolín za zhruba  
29 milionů korun a areálu SOU 
Hubálov na Mladoboleslavsku 
za 31,2 milionu. Dále se chystá 
nový objekt základní školy 
speciální v Mladé Boleslavi. 

STIPENDIJNÍ PROGRAM 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Stejně jako celá republika, 
se v posledních letech potýká 
se značným nedostatkem 
absolventů dělnických profesí. 
Radou kraje byla v roce 2009 
schválena Strategie podpo-
ry odborného vzdělávání 
ve Středočeském kraji, jejíž 
součástí se stal stipendijní 
program pro žáky vybraných 
oborů vzdělání. Cílem progra-
mu je pomoci zvýšit zájem 
žáků o řemeslné obory, které 
jsou požadovány trhem práce 
a jsou zakončeny maturitou 
nebo výučním listem. Finanč-
ní příspěvek je určen žákům 
vybraných oborů vzdělání ve 
školách zřizovaných Středo-

českým krajem, kteří splnili 
podmínky stipendijního 
programu. Za dobu trvání 
stipendijního programu byly 
z rozpočtu kraje vynaloženy 
finanční prostředky v rozsahu 
18 milionů Kč, za 10 let trvání 
programu mohlo získat sti-
pendium přibližně 4500 žáků. 

OBĚDY DO ŠKOL
Středočeský kraj je v pořadí 

druhý kraj České republiky  
s nejvyšším počtem zapoje-
ných škol do projektu Mini-
sterstva práce a sociálních 
věcí „Obědy do škol“. Projekt 
pomáhá dětem, kterým rodiče 
nemohou hradit stravné  
z vlastních peněz a díky tomu-
to projektu se v současnosti 
ve školách a školkách Středo-
českého kraje stravuje téměř 
dva tisíce dětí. Navýšení počtu 
zapojených škol v meziročním 
srovnání bylo zapříčiněno 
zvýšenou publicitou projektu 
ze strany kraje. Zvýšená infor-
movanost se uskutečnila i ve 
spolupráci s ORP a realizoval 
se velký počet seminářů  
v regionech přibližující téma-
tiku a postupy při realizaci 
projektu. V druhém pololetí 
loňského školního roku bylo 
podpořeno 260 dětí a žáků  
z 29 škol v celkové hodnotě 
527 tisíc Kč za jejich stravová-
ní. V letošním školním roce 
bylo do projektu zapojeno 171 

škol s plánem podpořit 1972 
dětí a žáků v celkové hodnotě 
11,4 miliony Kč za stravování. 

MEZINÁRODNÍ  
AKTIVITY ŠKOL

Středočeský kraj udržuje 
v oblasti školství aktivní 
meziregionální i mezinárodní 
partnerství v rámci uzavře-
ných dohod o spolupráci. Od 
roku 2003 spolupracuje  
s regiony Porýní-Falc, Bur-
gundsko, Opolské vojvodství. 
Od roku 2002 bylo školám 
zřizovaným Středočeským 
krajem přiděleno celkem 20 
milionů Kč na jejich meziná-
rodní výchovně-vzdělávací 
aktivity. Cílem spolupráce 
škol je nejen výměna zkuše-
ností, ale zejména příprava 
a realizace výměnných praxí 
žáků, studentů i pedagogic-
kých pracovníků škol. 

KRAJ PODPORUJE VÍCE NEŽ 
DVĚ STĚ SPORTOVNÍCH 
PROJEKTŮ ROČNĚ

Středočeský kraj ovšem 
významně podporuje také 
sport a tělovýchovu. Oddělení 
mládeže a sportu, které je od 
roku 2019 organizačně zařa-
zeno pod Odbor regionálního 
rozvoje, se věnuje i péči  
o talentovanou mládež a zajiš-
ťuje dotační program MŠMT. 
V samostatné působnosti bylo 
řešeno vyhlášení a administ-

race Fondu sportu a volného 
času, který vznikl jako první 
středočeský Fond a doposud 
zajišťuje podporu a financová-
ní sportovních spolků  
v našem kraji. Současně vzni-
kl i projekt Olympiády dětí 
a mládeže, jejíž první zimní 
variantu pořádal Středočeský 
kraj v roce 2004. V průběhu 
let se agenda rozrůstala, vzni-
kají nové projekty řešené jak 
samosprávou, tak projekty do-
tační, včetně rozvojových pro-
gramů MŠMT. V letošním roce 
kraj na podporu sportovních, 
volnočasových a vzdělávacích 
aktivit, vrcholového sportu 
a podporu handicapovaných 
vyčlenil 25 milionů Kč. Počet 
podpořených projektů každým 
rokem stoupá. V roce 2018 to 
bylo 189 projektů, v loňském 
roce již 224 projektů. Mezi 
hlavní projekty a akce patří 
Fond sportu - a volného času, 
rozvojový program Podpora 
soutěží a přehlídek, který se 
zabývá podporou talentované 
mládeže, školními soutěžemi: 
Plavecko - běžecký pohár, 
Taneční pohár, Středočeská 

in-line brusle, Florbalový 
turnaj žáků 4. a 5. tříd, dále 
Anketa Sportovec Středočes-
kého kraje, Olympiády dětí 
a mládeže ČR. Středočeský 
kraj byl pořadatelem I. zimní 
Olympiády dětí a mládeže  
v roce 2004. Finanční pro-
středky na sportovní soutěže 
byly posíleny o 320 tisíc Kč. 

POČET SPORTOVNÍCH CEN-
TER MLÁDEŽE STOUPÁ

V roce 2010 vzniká první 
Sportovní centrum mládeže,  
v roce 2020 jich je již 25  
a pokrývají celý Středočeský 

kraj. Kraj také každoročně 
navyšuje finanční prostředky 
na podporu SCM. V roce 2017 
bylo alokováno 20 milionů Kč 
na podporu 18 sportovních 
center mládeže, v loňském 
roce to bylo již 32 milionů Kč, 
které byly vyčleněny na  
23 SCM.  

Středočeský kraj podporuje rozvoj školství a sportu 
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Na modernizaci škol vyčlenil kraj stovky milionů korun

INZERCE

Modernizace dílen odborného výcviku 
SOŠ a SOU v Nymburku
Spolufinancované projekty za desítky milionů Řada projektů Stře-
dočeského kraje a jeho příspěvkových organizací byla spolufinanco-
vaná z evropských fondů a národních dotačních titulů. Jednalo se  
o modernizaci dílen odborného výcviku Střední odborné školy  
a Středního odborného učiliště v Nymburku za bezmála 45 milionů 
korun, přičemž dotace 
Regionálního operač-
ního programu regionu 
soudržnosti Střední Če-
chy činila 27,6 milionu 
Kč a spolufinancování  
z rozpočtu Středočeské-
ho kraje 17 milionů Kč.

Zateplení budov SOŠIS a SOU v Kolíně
Snížení energetické náročnosti budov Střední odborné školy infor-
matiky a spojů a Střední-
ho odborného učiliště  
v Kolíně stálo celkem  
73 milionů korun,  
z čehož dotace Operač-
ního programu Životní 
prostředí činila téměř  
19 milionů a spolufinan-
cování z rozpočtu Středo-
českého kraje 54 milionů.

Výstavba tělocvičny v Gymnáziu  
Jana Palacha v Mělníku
Jednou z nejvýznamnějších akcí posledních let je bezesporu vý-
stavba tělocvičny v Gymnáziu Jana Palacha v Mělníku za bezmála 
55 milionů korun, která získala Cenu hejtmanky v soutěži Stavba 
roku Středočeského kraje 2017 a Cenu veřejnosti v soutěži Stavba 
roku Středočeského kraje 2017. Za téměř stejnou částku bylo letos 
zatepleno Gymnázium Jiřího 
Ortena v Kutné Hoře.  
V témže městě ve Střední 
odborné škole a Středním  
odborném učilišti řemesel 
byly v loňském roce za  
10,7 milionu korun zrekon-
struovány dílny.

Rekonstrukce 
hřiště SPŠ  
stavební a OA 
Kladno stála  
6,2 mil. Kč

Oprava fasády Střední zdravotnické školy 
a Vyšší odborné školy zdravotnické  
Kladno stála 5,9 mil. Kč  

Zateplení fasády Gymnázia Jiřího Ortena 
v Kutné Hoře a SOU Nové Strašecí

Centrální kotelna na 
štěpku Střední lesnické 
školy a SOU Křivoklát 
stála 13,8 mil. Kč  
a tělocvična přišla  
na 12 mil. Kč

Celkem 184 škol a školských zařízení zřizuje ve dvanácti okresech Středočeský kraj. Z tohoto počtu poskytuje 116 škol střední vzdělání, 14 z nich pak také vyšší odborné vzdě-
lání. Tyto školy spravují nemovitý majetek o objemu téměř 6 miliard korun, proto na opravu a údržbu tohoto majetku kraj vyčleňuje nemalé množství finančních prostřed-
ků. Za posledních dvacet let šlo na různé rekonstrukce celkem 783 milionů korun.
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Okruh 
Mladoboleslavskem

Start: Mladá Boleslav
Cíl: Mladá Boleslav
Délka: 62.0 km
Vystoupáno: 720 m
Sestoupáno: 717 m

Krajina jižně od Mladé Boleslavi 
skrývá mnoho zajímavých cílů v po-
době technických památek, zámků 
i moderně pojatých muzeí.

Od hlavního nádraží v Mladé Boleslavi 
na jihozápadním okraji města pojede-
me po cyklotrase 17 (Greenway Jizera) 
podél Jizery s možností odbočky do 
Leteckého muzea Metoděje Vlacha, 
přes Krnsko (152 m dlouhý a  27 m 
vysoký železobetonový viadukt) do 
Hrušova, kde se od řeky vzdálíme, 
a přes Horky nad Jizerou a Dražice 
(nevýrazné zříceniny hradu) dorazí-
me do Benátek nad Jizerou (městečko 
s renesančním zámkem, kde se nachá-
zí Muzeum Benátecka, Muzeum hra-
ček, informační centrum). Napojíme 
se na cyklotrasu 8149 (cestou golfové 
hřiště), z Lipníku pokračujeme bez 
značení rovně do Čachovic a dále po 
cyklostezce Taxis k  zámku Loučeň 
(prohlídkové okruhy, ubytování, re-
staurace, v  parku Labyrintárium, 
programy pro děti). Bez značení se 
držíme směru na Mcely, na konci cha-
tové osady odbočíme na lesní asfaltku 
vlevo k Dobré Vodě (studánka, rybní-
ček). Tady se k  nám přidá červená 
značka, která nás dovede do Jabkenic 
(Památník Bedřicha Smetany, kostel 
s mohutnou dřevěnou zvonicí) a dále 
přes Pěčice do Dobrovic (moderně po-
jatá Dobrovická muzea – cukrovarnic-

tví, lihovarnictví, řepařství, exkurze 
do cukrovaru). Za náměstím a radni-
cí odbočíme vlevo a Václavskou ulicí 
míříme ven z městečka. V Sýčině se 
napojíme na cyklotrasu 8235 a přes 
Nepřevázku a přírodní park Chlum 
dojedeme k cyklostezce podél silnice 
s cyklotrasou 143 a po ní dojedeme 
údolím Klenice zpět k nádraží v Mladé 
Boleslavi, jejíž centrum je vpravo nad 
námi (plastika Jizera na náměstí, 
hrad s  Muzeem Mladoboleslavska, 
Templ, informační centrum, Škoda 
Auto Muzeum, u letiště jižně od města 
moderní Letecké Muzeum Metoděje 
Vlacha).

Českým 
Holandskem

Délka: 31.0 km
Vystoupáno: 99 m
Sestoupáno: 122 m

Výlet vhodný i pro cyklovozíky nás 
zavede do unikátní krajiny u  sou-
toku dvou největších českých řek. 
Pojedeme po hrázích, kolem pří-
stavu a pod úrovní hladiny plaveb-
ního kanálu. Děti ocení zastávku 
v  Zooparku Zelčín. Do výchozího 
místa se vrátíme vlakem.

Od zastávky Mlčechvosty nás cyklo-
trasa 8242 po méně frekventované 
silnici lemované stromořadím zavede 
do Vraňan (v sezoně samosběr jahod), 
kde se od Vltavy odděluje Vraňansko-
hořínský plavební kanál se zdyma-
dlem. Podél plavebního kanálu poté 
pokračujeme směr Lužec nad Vltavou, 
do obce ležící na ostrově musíme přes 
most. Za mostem dále sledujeme cy-
klotrasu, která nás zavede do ulice 1. 
máje, odkud pokračujeme dále po-
dél řeky Vltavy po cyklotrase 7, EV7, 
Vltavská. Mineme malé hřiště ve 
Vrbně a na křižovatce odbočíme vle-
vo na silnici k přístavišti Zelčín. Zde 
se dáme po silnici doprava, která nás 
dovede k Zooparku Zelčín, kde cho-
vají převážně domácí zvířata (ovce, 

koně, prasata, pštrosi). Za objektem 
zooparku zahneme vlevo na Naučnou 
stezku Vrbno–Zelčín a vyhneme se tak 
jízdě po silnici.

U pomníku obětem 1. světové vál-
ky ve Vrbně sjedeme z trasy naučné 
stezky vlevo a záhy se dáme po místní 
komunikaci mírně vlevo, až dorazíme 
ke křižovatce s cyklostezkou EV7 (dět-
ské hřiště), na niž se znovu napojíme 
a pokračujeme směr Hořín a Mělník. 
Z mnoha míst se otevírají nádherné 
pohledy na panorama Mělníku s vi-
nicemi, zámkem a kostelem. Stezka 
nás přivede ke skvostným secesním 
zdymadlům na kanále u  Hořína (3). 
Zdymadla se ovšem dlouhodobě re-
konstruují a nelze je využít k přejetí 
na druhý břeh (předpokládaný rok 
dokončení 2021), proto přes plavební 
kanál přejedeme buď přívozem po 
proudu (jezdí nepravidelně), nebo 
se podél kanálu vrátíme o něco zpět 
a plavební kanál překonáme po mostě, 
kde se napojíme na silnici do Hořína.

Přijedeme k  baroknímu zámku 
a pokračujeme přes park k mostu přes 
Labe, který podjedeme (je možné si 
udělat odbočku a navštívit Mělník se 
zámkem a výhledem na soutok Labe 
s Vltavou). Další cesta vede po cyklos-
tezce po proudu Labe, za novým mos-
tem vidíme rozlehlý mělnický přístav, 
míjíme Vliněves a Dolní Beřkovice (4) 
se zámkem, svahy za řekou pokrýva-
jí vinice táhnoucí se až k Liběchovu. 
Z nábřeží Labe v Horních Počaplech 
odbočíme do obce asi 70 m za značkou 
přístaviště (bílá kotva v modrém poli) 
a pojedeme rovně přes obec 500 m až 
k vlakové zastávce.

Středočeský Džbán
Start: Nové Strašecí, 
železniční stanice
Cíl: Nové Strašecí, železniční stanice
Délka: 58.0 km
Vystoupáno: 831 m
Sestoupáno: 825 m

Vydáme se do lesů středočeské části 
přírodní rezervace Džbán, kde ne-
vynecháme bájné hradiště Dřevíč 
a rozhlednu Líský.

Start i cíl našeho výletu je vlakové ná-
draží v Novém Strašecí, kde je mož-
né navštívit Muzeum Nové Strašecí, 
pobočku Muzea T. G. M. Rakovník 
s expozicí Keltové na Novostrašecku. 
Vyrazíme kolem Nového rybníka po 
cyklotrase 0102, která zde vede sou-
časně se zelenou turistickou značkou 
do Rudy, odkud se cyklotrasou dále 
necháme vést na rozcestí pod Malým 
Louštínem, odkud pokračujeme po 
žluté turistické do města Řevničov, 
kde si můžeme prohlédnout kapli 
sv. Anny nebo Kostel sv. Petra a Pavla 
a pokračujeme po cyklotrase 304 do 
Kroučové, kde k návštěvě láká Uhelná 
naučná stezka. Z  Kroučové se vydá-
váme po modré turistické značce, 
z  které po chvíli uhneme na lesní 
cestu vedoucí po hraně Pochvalovské 
stráně až k bájnému hradišti Dřevíč. 
Vydáváme se dál, po pravé ruce ne-
cháváme Národní přírodní rezervaci 
Malý a Velký štít a po Zámecké cestě 
dojedeme až do malebné vesničky 
Bílichov, odkud pokračujeme dále do 
obce Zichovec. Zde můžeme využít 
možnosti občerstvení v místní pivo-
varské restauraci a pak se vydáváme 
kolem rybníka a podél Zichoveckého 
potoka po silnici přes Hořešovičky 
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a  Hořešovice až na rozhlednu nad 
obcí Líský. Pokračujeme po silnici do 
Pozdně a dále směrem na Jedomělice, 
před hřbitovem však uhneme dopra-
va na polní cestu, která nás dovede 
do Mšece, skrz kterou projedeme až 
k  Červenému rybníku a  odtud po-
kračujeme po cyklotrase 8192 přes 
Lodenici do Mšeckých Žehrovic, 
kde se napojíme na naučnou stezku 
Novostrašecko. Ta nás povede přes 
hrázi Malého dvorského rybníka, ko-
lem keltské svatyně a dalších rybníků 
až do centra Nového Strašecí, odkud 
po červené turistické značce snadno 
trefíme zpět k vlakovému nádraží.

Po stopách  
českých králů
Start: Nižbor, žel. stanice
Cíl: Srbsko, žel. stanice
Délka: 17.0 km
Vystoupáno: 157 m
Sestoupáno: 178 m

Malebné údolí řeky Berounky v okolí 
Berouna sleduje nenáročná cyklo-
stezka – nemusíme se bát obtížného 
terénu ani automobilového provozu.

Pro úplně nejmenší děti můžeme 
trasu rozdělit na ještě kratší úseky – 
méně frekventovaný z  Nižboru do 
Berouna (10 km) a mnohem známější, 
avšak frekventovanější, z Berouna do 
Srbska (7 km), případně jet libovolný 
úsek obráceně. Celou cestu můžeme 
bez problémů projet také s cyklovo-
zíkem. Pokud přijedeme autem, do 
výchozího místa se můžeme i s kolem 
vrátit vlakem. Na start trasy a potom 

domů z cíle se můžeme dopravit rov-
něž výhradně vlakem – cílová i výcho-
zí stanice leží na trati Praha–Plzeň.

Pojedeme-li vlakem, výlet zahá-
jíme u nádraží v Nižboru, kde hned 
můžeme navštívit architektonicky 
zdařilou hospodu Zastávka Nižbor. 
Budeme pokračovat přes most po cy-
klostezce KO 7, KO 8 do centra obce 
(parkoviště), nad nímž se tyčí zámek 
s expozicí, která je věnována keltské 
kultuře.

Za mostem se vydáme vpravo, 
čímž se napojíme na cyklotrasu „Po 
stopách českých králů“, kolem drá-
hy BMX a  dětského hřiště, kde uvi-
díme cyklostezku vedoucí zpět pod 
most (možnost koupání). Povede nás 
po pravém břehu řeky až k lávce ve 
Stradonicích, kde na vrchu nad obcí 
bývalo jedno z nejvýznamnějších kel-
tských oppid u nás. Pokračujeme po 
místních komunikacích.

Na pátém kilometru trasy může-
me přejet přes lávku do Hýskova, kde 
je možnost občerstvení či koupání, 
a  poté se vrátit zpět na pravý břeh 
Berounky.

Pojedeme dále po zmíněné cyk-
lotrase údolím a lesním úsekem nad 
řekou a podél chat až k lávce, kterou 
přejedeme. Za ní spolu se značením 
odbočíme vpravo, míjíme domky na 
předměstí Berouna a podjedeme sil-
niční most za hřištěm. Projedeme 
okolo berounského aquaparku 
a Pražské brány na Husovo náměstí 
v centru města, kde najdeme Muzeum 
Českého krasu, Geopark Barrandien. 
Pokud nechceme zajíždět do města, 
pokračujeme od hřiště stále po prou-
du řeky. Na svazích Městské hory (asi 
300 m západně) vznikl lesopark s pěk-
ným dětským hřištěm a medvědári-
em. Z náměstí nás turistické značky 
navedou k vlakovému nádraží, kde se 
dáme vlevo na cyklostezku, která ke 
zdolání Berounky využívá železniční 
most. Na konci cyklostezky odbočíme 
doprava pod most, při přejezdu silni-
ce dáme pozor na auta a po štěrkové 
cestě směrem k Berounce dojedeme 
k pokračování značené cyklotrasy „Po 
stopách českých králů“.

Frekventovaná cyklostezka nás 
nádherným údolím lemovaným vá-
pencovými skalami (horolezci vyhle-
dávaný lom Alkazar) dovede do Srbska 
s možností občerstvení. Zastávka vla-
ku se nachází za řekou, u zastávky je 
dětské hřiště.

Z Lokte na zámek  
do Růžkových 
Lhotic

Start: Loket
Cíl: Loket

Délka: 26.0 km
Vystoupáno: 424 m
Sestoupáno: 425 m

Okruh vás provede Čechtickem, 
jehož perlou je malebný zámeček 
v Růžkových Lhoticích.

Z Lokte pojedete po silnici č. 150 do 
Křivsoudova. Na křižovatce v  táhlé 
levotočivé zatáčce pojedete rovně 
po cyklotrase č. 0083 na Keblov. 
U Podměstského mlýna odbočte vlevo 
na cyklotrasu č. 0071, která vás dove-
de do Čechtic. Tady odbočíte vlevo na 
Pelhřimov a pojedete po cyklotrase 
č. 0084 Růžkových Lhotic. Ve zdej-
ším zámku můžete navštívit expozici 
Muzea Podblanicka nazvanou Kraj 
tónů, která připomíná slavné hu-
debníky Podblanicka – Jana Dismase 
Zelenku, Josefa Suka, Zdeňka Fibicha, 
Richarda Wagnera, Gustava Mahlera 
a především Bedřicha Smetanu, který 
prožil ve Lhoticích jedno z nejšťast-
nějších období svého mládí, Po cyklo-
trase č. 0084, která vede po asfaltové 
cestě lesem, projedete osadou Krčmy, 
za ní odbočíte doleva a pojedete až na 
křižovatku, kde odbočíte nejprve do-
prava a pak asi po 50 metrech zahnete 
doleva na cyklotrasu č. 0083, která vás 
dovede k obci Tomice. Na křižovatce 
před Tomicemi z cyklotrasy odbočíte 
doleva a po silnici dojedete do Brzotic, 
kde se dáte doleva, a vrátíte se zpět 
do Lokte.

 



Okruh 
Mladoboleslavskem

Start: Mladá Boleslav
Cíl: Mladá Boleslav
Délka: 62.0 km
Vystoupáno: 720 m
Sestoupáno: 717 m

Krajina jižně od Mladé Boleslavi 
skrývá mnoho zajímavých cílů v po-
době technických památek, zámků 
i moderně pojatých muzeí.

Od hlavního nádraží v Mladé Boleslavi 
na jihozápadním okraji města pojede-
me po cyklotrase 17 (Greenway Jizera) 
podél Jizery s možností odbočky do 
Leteckého muzea Metoděje Vlacha, 
přes Krnsko (152 m dlouhý a  27 m 
vysoký železobetonový viadukt) do 
Hrušova, kde se od řeky vzdálíme, 
a přes Horky nad Jizerou a Dražice 
(nevýrazné zříceniny hradu) dorazí-
me do Benátek nad Jizerou (městečko 
s renesančním zámkem, kde se nachá-
zí Muzeum Benátecka, Muzeum hra-
ček, informační centrum). Napojíme 
se na cyklotrasu 8149 (cestou golfové 
hřiště), z Lipníku pokračujeme bez 
značení rovně do Čachovic a dále po 
cyklostezce Taxis k  zámku Loučeň 
(prohlídkové okruhy, ubytování, re-
staurace, v  parku Labyrintárium, 
programy pro děti). Bez značení se 
držíme směru na Mcely, na konci cha-
tové osady odbočíme na lesní asfaltku 
vlevo k Dobré Vodě (studánka, rybní-
ček). Tady se k  nám přidá červená 
značka, která nás dovede do Jabkenic 
(Památník Bedřicha Smetany, kostel 
s mohutnou dřevěnou zvonicí) a dále 
přes Pěčice do Dobrovic (moderně po-
jatá Dobrovická muzea – cukrovarnic-

tví, lihovarnictví, řepařství, exkurze 
do cukrovaru). Za náměstím a radni-
cí odbočíme vlevo a Václavskou ulicí 
míříme ven z městečka. V Sýčině se 
napojíme na cyklotrasu 8235 a přes 
Nepřevázku a přírodní park Chlum 
dojedeme k cyklostezce podél silnice 
s cyklotrasou 143 a po ní dojedeme 
údolím Klenice zpět k nádraží v Mladé 
Boleslavi, jejíž centrum je vpravo nad 
námi (plastika Jizera na náměstí, 
hrad s  Muzeem Mladoboleslavska, 
Templ, informační centrum, Škoda 
Auto Muzeum, u letiště jižně od města 
moderní Letecké Muzeum Metoděje 
Vlacha).

Českým 
Holandskem

Délka: 31.0 km
Vystoupáno: 99 m
Sestoupáno: 122 m

Výlet vhodný i pro cyklovozíky nás 
zavede do unikátní krajiny u  sou-
toku dvou největších českých řek. 
Pojedeme po hrázích, kolem pří-
stavu a pod úrovní hladiny plaveb-
ního kanálu. Děti ocení zastávku 
v  Zooparku Zelčín. Do výchozího 
místa se vrátíme vlakem.

Od zastávky Mlčechvosty nás cyklo-
trasa 8242 po méně frekventované 
silnici lemované stromořadím zavede 
do Vraňan (v sezoně samosběr jahod), 
kde se od Vltavy odděluje Vraňansko-
hořínský plavební kanál se zdyma-
dlem. Podél plavebního kanálu poté 
pokračujeme směr Lužec nad Vltavou, 
do obce ležící na ostrově musíme přes 
most. Za mostem dále sledujeme cy-
klotrasu, která nás zavede do ulice 1. 
máje, odkud pokračujeme dále po-
dél řeky Vltavy po cyklotrase 7, EV7, 
Vltavská. Mineme malé hřiště ve 
Vrbně a na křižovatce odbočíme vle-
vo na silnici k přístavišti Zelčín. Zde 
se dáme po silnici doprava, která nás 
dovede k Zooparku Zelčín, kde cho-
vají převážně domácí zvířata (ovce, 

koně, prasata, pštrosi). Za objektem 
zooparku zahneme vlevo na Naučnou 
stezku Vrbno–Zelčín a vyhneme se tak 
jízdě po silnici.

U pomníku obětem 1. světové vál-
ky ve Vrbně sjedeme z trasy naučné 
stezky vlevo a záhy se dáme po místní 
komunikaci mírně vlevo, až dorazíme 
ke křižovatce s cyklostezkou EV7 (dět-
ské hřiště), na niž se znovu napojíme 
a pokračujeme směr Hořín a Mělník. 
Z mnoha míst se otevírají nádherné 
pohledy na panorama Mělníku s vi-
nicemi, zámkem a kostelem. Stezka 
nás přivede ke skvostným secesním 
zdymadlům na kanále u  Hořína (3). 
Zdymadla se ovšem dlouhodobě re-
konstruují a nelze je využít k přejetí 
na druhý břeh (předpokládaný rok 
dokončení 2021), proto přes plavební 
kanál přejedeme buď přívozem po 
proudu (jezdí nepravidelně), nebo 
se podél kanálu vrátíme o něco zpět 
a plavební kanál překonáme po mostě, 
kde se napojíme na silnici do Hořína.

Přijedeme k  baroknímu zámku 
a pokračujeme přes park k mostu přes 
Labe, který podjedeme (je možné si 
udělat odbočku a navštívit Mělník se 
zámkem a výhledem na soutok Labe 
s Vltavou). Další cesta vede po cyklos-
tezce po proudu Labe, za novým mos-
tem vidíme rozlehlý mělnický přístav, 
míjíme Vliněves a Dolní Beřkovice (4) 
se zámkem, svahy za řekou pokrýva-
jí vinice táhnoucí se až k Liběchovu. 
Z nábřeží Labe v Horních Počaplech 
odbočíme do obce asi 70 m za značkou 
přístaviště (bílá kotva v modrém poli) 
a pojedeme rovně přes obec 500 m až 
k vlakové zastávce.

Středočeský Džbán
Start: Nové Strašecí, 
železniční stanice
Cíl: Nové Strašecí, železniční stanice
Délka: 58.0 km
Vystoupáno: 831 m
Sestoupáno: 825 m

Vydáme se do lesů středočeské části 
přírodní rezervace Džbán, kde ne-
vynecháme bájné hradiště Dřevíč 
a rozhlednu Líský.

Start i cíl našeho výletu je vlakové ná-
draží v Novém Strašecí, kde je mož-
né navštívit Muzeum Nové Strašecí, 
pobočku Muzea T. G. M. Rakovník 
s expozicí Keltové na Novostrašecku. 
Vyrazíme kolem Nového rybníka po 
cyklotrase 0102, která zde vede sou-
časně se zelenou turistickou značkou 
do Rudy, odkud se cyklotrasou dále 
necháme vést na rozcestí pod Malým 
Louštínem, odkud pokračujeme po 
žluté turistické do města Řevničov, 
kde si můžeme prohlédnout kapli 
sv. Anny nebo Kostel sv. Petra a Pavla 
a pokračujeme po cyklotrase 304 do 
Kroučové, kde k návštěvě láká Uhelná 
naučná stezka. Z  Kroučové se vydá-
váme po modré turistické značce, 
z  které po chvíli uhneme na lesní 
cestu vedoucí po hraně Pochvalovské 
stráně až k bájnému hradišti Dřevíč. 
Vydáváme se dál, po pravé ruce ne-
cháváme Národní přírodní rezervaci 
Malý a Velký štít a po Zámecké cestě 
dojedeme až do malebné vesničky 
Bílichov, odkud pokračujeme dále do 
obce Zichovec. Zde můžeme využít 
možnosti občerstvení v místní pivo-
varské restauraci a pak se vydáváme 
kolem rybníka a podél Zichoveckého 
potoka po silnici přes Hořešovičky 
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a  Hořešovice až na rozhlednu nad 
obcí Líský. Pokračujeme po silnici do 
Pozdně a dále směrem na Jedomělice, 
před hřbitovem však uhneme dopra-
va na polní cestu, která nás dovede 
do Mšece, skrz kterou projedeme až 
k  Červenému rybníku a  odtud po-
kračujeme po cyklotrase 8192 přes 
Lodenici do Mšeckých Žehrovic, 
kde se napojíme na naučnou stezku 
Novostrašecko. Ta nás povede přes 
hrázi Malého dvorského rybníka, ko-
lem keltské svatyně a dalších rybníků 
až do centra Nového Strašecí, odkud 
po červené turistické značce snadno 
trefíme zpět k vlakovému nádraží.

Po stopách  
českých králů
Start: Nižbor, žel. stanice
Cíl: Srbsko, žel. stanice
Délka: 17.0 km
Vystoupáno: 157 m
Sestoupáno: 178 m

Malebné údolí řeky Berounky v okolí 
Berouna sleduje nenáročná cyklo-
stezka – nemusíme se bát obtížného 
terénu ani automobilového provozu.

Pro úplně nejmenší děti můžeme 
trasu rozdělit na ještě kratší úseky – 
méně frekventovaný z  Nižboru do 
Berouna (10 km) a mnohem známější, 
avšak frekventovanější, z Berouna do 
Srbska (7 km), případně jet libovolný 
úsek obráceně. Celou cestu můžeme 
bez problémů projet také s cyklovo-
zíkem. Pokud přijedeme autem, do 
výchozího místa se můžeme i s kolem 
vrátit vlakem. Na start trasy a potom 

domů z cíle se můžeme dopravit rov-
něž výhradně vlakem – cílová i výcho-
zí stanice leží na trati Praha–Plzeň.

Pojedeme-li vlakem, výlet zahá-
jíme u nádraží v Nižboru, kde hned 
můžeme navštívit architektonicky 
zdařilou hospodu Zastávka Nižbor. 
Budeme pokračovat přes most po cy-
klostezce KO 7, KO 8 do centra obce 
(parkoviště), nad nímž se tyčí zámek 
s expozicí, která je věnována keltské 
kultuře.

Za mostem se vydáme vpravo, 
čímž se napojíme na cyklotrasu „Po 
stopách českých králů“, kolem drá-
hy BMX a  dětského hřiště, kde uvi-
díme cyklostezku vedoucí zpět pod 
most (možnost koupání). Povede nás 
po pravém břehu řeky až k lávce ve 
Stradonicích, kde na vrchu nad obcí 
bývalo jedno z nejvýznamnějších kel-
tských oppid u nás. Pokračujeme po 
místních komunikacích.

Na pátém kilometru trasy může-
me přejet přes lávku do Hýskova, kde 
je možnost občerstvení či koupání, 
a  poté se vrátit zpět na pravý břeh 
Berounky.

Pojedeme dále po zmíněné cyk-
lotrase údolím a lesním úsekem nad 
řekou a podél chat až k lávce, kterou 
přejedeme. Za ní spolu se značením 
odbočíme vpravo, míjíme domky na 
předměstí Berouna a podjedeme sil-
niční most za hřištěm. Projedeme 
okolo berounského aquaparku 
a Pražské brány na Husovo náměstí 
v centru města, kde najdeme Muzeum 
Českého krasu, Geopark Barrandien. 
Pokud nechceme zajíždět do města, 
pokračujeme od hřiště stále po prou-
du řeky. Na svazích Městské hory (asi 
300 m západně) vznikl lesopark s pěk-
ným dětským hřištěm a medvědári-
em. Z náměstí nás turistické značky 
navedou k vlakovému nádraží, kde se 
dáme vlevo na cyklostezku, která ke 
zdolání Berounky využívá železniční 
most. Na konci cyklostezky odbočíme 
doprava pod most, při přejezdu silni-
ce dáme pozor na auta a po štěrkové 
cestě směrem k Berounce dojedeme 
k pokračování značené cyklotrasy „Po 
stopách českých králů“.

Frekventovaná cyklostezka nás 
nádherným údolím lemovaným vá-
pencovými skalami (horolezci vyhle-
dávaný lom Alkazar) dovede do Srbska 
s možností občerstvení. Zastávka vla-
ku se nachází za řekou, u zastávky je 
dětské hřiště.

Z Lokte na zámek  
do Růžkových 
Lhotic

Start: Loket
Cíl: Loket

Délka: 26.0 km
Vystoupáno: 424 m
Sestoupáno: 425 m

Okruh vás provede Čechtickem, 
jehož perlou je malebný zámeček 
v Růžkových Lhoticích.

Z Lokte pojedete po silnici č. 150 do 
Křivsoudova. Na křižovatce v  táhlé 
levotočivé zatáčce pojedete rovně 
po cyklotrase č. 0083 na Keblov. 
U Podměstského mlýna odbočte vlevo 
na cyklotrasu č. 0071, která vás dove-
de do Čechtic. Tady odbočíte vlevo na 
Pelhřimov a pojedete po cyklotrase 
č. 0084 Růžkových Lhotic. Ve zdej-
ším zámku můžete navštívit expozici 
Muzea Podblanicka nazvanou Kraj 
tónů, která připomíná slavné hu-
debníky Podblanicka – Jana Dismase 
Zelenku, Josefa Suka, Zdeňka Fibicha, 
Richarda Wagnera, Gustava Mahlera 
a především Bedřicha Smetanu, který 
prožil ve Lhoticích jedno z nejšťast-
nějších období svého mládí, Po cyklo-
trase č. 0084, která vede po asfaltové 
cestě lesem, projedete osadou Krčmy, 
za ní odbočíte doleva a pojedete až na 
křižovatku, kde odbočíte nejprve do-
prava a pak asi po 50 metrech zahnete 
doleva na cyklotrasu č. 0083, která vás 
dovede k obci Tomice. Na křižovatce 
před Tomicemi z cyklotrasy odbočíte 
doleva a po silnici dojedete do Brzotic, 
kde se dáte doleva, a vrátíte se zpět 
do Lokte.
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Středočeský kraj 
představí inovační klenoty 
na největším inovačním 
veletrhu v ČR

Již pět let podporuje Středo-
české inovační centrum 
(SIC) růst a  inovace firem 
Středočeského kraje. Již 

pět let také probíhá v ČR největší 
inovační veletrh - veletrh nápadů, 
inspirací, vzdělávání a technologií 
Týden inovací. Letošní ročník byl 
z  důvodu pandemie koronaviru 
přesunut z května na 29. září 2020 
do Fora Karlín.

Jedním z hlavních témat veletrhu 
budou inovativní nástroje a postupy 
pro minimalizaci výrobních nákladů 
a dopadů na životní prostředí. Hosté 
se mohou těšit na inovace z  oblasti 
virtuální a  rozšířené reality, roboti-
ky, nanotechnologií a mnoho dalšího. 
Během Týdne inovací se představí 
firmy, které znamenají špičku v ino-
vacích nejen v České republice, a mezi 
nimi samozřejmě nebudou chybět zá-
stupci malých a středních podniků ze 
Středočeského kraje. Kromě expozice 
regionálních inovačních unikátů při-
pravilo SIC sérii vzdělávacích seminá-
řů na téma vodohospodářství, Maker 
Culture nebo Smart Lighting.

V rámci expozice Středočeského 
kraje se představí např. firma IQ 
Structures, český výrobce hologra-
mů. Na veletrhu ukáže jedinečnou 
ochranu dokladů, kterou nelze padě-
lat - expozici připravenou pro EXPO 
Dubai 2021. O bezpečnostní prvky vy-

vinuté českými vědci mají zájem i za-
hraniční národní banky pro ochranu 
cenin. Čeští a zahraniční zemědělci 
mohou díky aplikaci Varistar od fir-
my Agrinova využívat data z  družic 
a  satelitů pro efektivnější a  ekolo-
gičtější úrodu. Středočeská firma 
Santiago Chemikálie produkuje sadu 
AVIROMIX, obsahující pět antiviro-
tických látek, které se podle Světové 
zdravotnické organizace jeví jako 
nejnadějnější v boji proti koronaviru. 
Součástí kitu je také látka Remdesivir. 
Dále firma Byzance s unikátním řeše-
ním veřejného osvětlení, jehož sou-
částí je také dobíjecí technologie pro 
elektromobily. Představeni budou 
i další inovátoři kraje.

Všechny firmy spojuje kromě sídla 
ve Středočeském kraji také finanční 
podpora na inovace, které se jim do-
stalo od SIC přes Inovační voucher. 

„Středočeský kraj vytvořil program 
Středočeských inovačních voucherů 
(SIV), finanční podporu na spoluprá-
ci s  výzkumnou nebo akademickou 
institucí. Firmám umožňují plně se 
soustředit na podnikání, zatímco vý-
zkumná organizace dodá služby po-
třebné pro inovace, které si společnost 
nemůže zajistit vlastními silami. Za 
pět let působení kraj takto podpořil 
celkem 93  firem,“ vysvětluje Jakub 
Hudec, Business Innovation Manager 
SIC.

Program Inovačních voucherů 
mohou pro podporu svého podnikání 
využít také další začínající podnika-
telé ve Středočeském kraji. Je stále 
otevřený a díky snadné administraci 
nabízí možnost, jak rychle získat až 
půl milionu korun na zahájení či zin-
tenzivnění inovačních aktivit. 

Týden inovací ČR 2020 začíná 
v úterý 29. září od 8:00 ve Foru Karlín 
v  Praze. Navštívit můžete expozici 
Středočeského kraje, vyzkoušet či osa-
hat jedinečné unikáty, odhalit kouzlo 
interaktivní výstavy vědy a výzkumu 
Středočeského kraje pod názvem 
Okno do budoucnosti anebo navštívit 
semináře či konferenci připravené 
Středočeským inovačním centrem.

Více informací na www.s-ic.cz, 
www.inovacevsrdci.cz nebo na www.
tydeninovaci.cz.

Česká inovace mění tradiční 
postupy v zemědělství

Středočeská firma Agrinova Services 
vyvinula technologii, která využívá 
snímky z  družic společně s  dalšími 
zdroji dat ke stanovení optimální 
dávky hnojiv, přípravků na ochranu 
rostlin a  osiva pro jednotlivé části 
zemědělské půdy. Výsledná data au-
tomaticky předává postřikovačům 
a další zemědělské technice. Služba 
s názvem Varistar dokáže maximalizo-
vat výnosnost půdy, snížit ekologickou 
zátěž, zvýšit efektivitu práce a ušetřit 
čas při obsluze strojů. Řešení využívá 
v České republice již několik desítek 
podniků a společnost jedná o rozšíření 
na další trhy střední a východní Evropy.

„Zemědělství čelí aktuálně mnoha 
výzvám. Počet zaměstnanců klesá, 
průměrný věk roste, zvyšují se po-
žadavky na výnosy při současném 
snižování nákladů a do toho se řeší 
dopady klimatických změn a vlivy na 
životní prostředí. Tradiční postupy 
a péče o pole jako o jeden celek jsou 
v tomto kontextu nadále neudržitelné,“ 
vysvětluje Jan Semrád, jeden ze dvou 
zakladatelů firmy Agrinova Services 
a dodává: „vyvinuli jsme proto kom-
plexní službu pro variabilní aplikace 
osiv a postřiků pro jednotlivé části polí. 
Ta využívá velice detailní a aktuální 
data ze satelitních snímků, osevních 

plánů či údajů o bonitě půdy pro sle-
dování a dosažení optimální náklado-
vosti a výnosnosti jednotlivých plodin. 
Konkrétně se nám u zákazníků daří 
zvýšit výnosy až o pětinu a zisk o tři 
až šest tisíc korun na hektar půdy 
v závislosti na plodině. Služba Varistar 
zahrnuje sběr, zpracování a vyhodno-
cování dat, automatizované řízení 
variabilního setí, hnojení a postřiků, 
zaškolení personálu a servis.“

Společnost Agrinova Services upo-
zorňuje, že z pohledu reliéfu, zásobení 
vodou a živin je každé pole různoro-
dé a i každá jeho část může mít zcela 
rozdílný výnos. Přesto je dnes běžné, 
že se na celé pole aplikuje jednotná 
dávka hnojiv či přípravků na ochranu 
rostlin. „Chceme změnit zažité způso-
by práce v rostlinné výrobě s pomocí 
moderních technologií. Data z družic 
využíváme například k takzvané spek-
trální analýze porostu, což je postup, 
který byl ještě ve druhé polovině 20. 
století určen ke špionáži. Nyní nám 
pomáhá odhalit místa s  opakovaně 
vysokým či nízkým výnosem, změnit 
agronomické přístupy a cílit aplikaci 
hnojiv, přípravků na ochranu rostlin 
a osiv do jednotlivých částí polí s ohle-
dem na jejich dlouhodobý výnosový 
potenciál. U vybraných přípravků na 
ochranu rostlin se nám zároveň daří 
snížit spotřebu až o  třetinu, takže 
šetříme životní prostředí,“ vysvětluje 
dále Semrád. 

Varistar funguje na principu 
zpracování dat z  mnoha zdrojů do 
tzv. map relativního výnosového 
potenciálu, které identifikují zóny 
vysokého a nízkého výnosu. Ty jsou 
společně s agrotechnickým zadáním 
základem pro stanovení optimálních 
hodnot, jež jsou následně vzdáleně 
nahrány do terminálů zemědělských 
strojů, jako jsou postřikovače, rozme-
tadla nebo secí stroje. „Naším cílem 
je, aby vše probíhalo automaticky bez 
zásahu obsluhy. Celé řešení je záro-
veň uživatelsky maximálně jednodu-
ché. Doslova na pár kliknutí Varistar 
umožní vzdáleně nastavit dávkování 
v zemědělských strojích nebo se k nim 
v případě potřeby připojit a během ně-
kolika minut vyřešit většinu problémů. 
Tím šetříme čas zaměstnanců i nákla-
dy podniků,“ doplňuje Semrád s tím, 

malých a středních podniků ve střed-
ních Čechách a  jsme rádi, že firmě 
Agrinova Services pomáhá posouvat 
jejich technologická řešení dál,“ myslí 
si Jakub Hudec, Business Innovation 
Manager Středočeského inovačního 
centra.

Program Inovačních voucherů 
mohou pro podporu svého podnikání 
využít také další začínající podnika-
telé ve Středočeském kraji. Je stále 
otevřený a díky snadné administraci 
nabízí možnost, jak rychle získat až 
půl milionu korun na zahájení či zin-
tenzivnění inovačních aktivit. Více 
informací o programu je na www.s-ic.
cz a bude k dispozici také v rámci ex-
pozice inovátorů Středočeského kraje 
na veletrhu Týden inovací.

Český výrobce  
hologramů vyvinul ochranu 

dokladů, kterou nelze  
padělat a zneužít

Tzv. národní koncept využívá unikátní 
holografickou technologii a propoje-
ní všech hlavních ochranných prvků 
do jednoho. Ve  Středočeském kraji 
vyrostl přirozený partner pro výrobu 
nových občanských a řidičských prů-
kazů nebo cestovních pasů. O bezpeč-
nostní prvky vyvinuté českými vědci 
mají zájem i zahraniční národní banky 
pro ochranu bankovek a cenin.

„Padělatelé dokladů se rychle učí 
a pro vlády je nezbytné, aby si před 
nimi udržely náskok.  Národní kon-
cept představuje řešení, které nelze 
napodobit. Zásadním způsobem tak 
zvyšuje zabezpečení dokladů proti 
padělání, a tedy i ochranu jejich dr-
žitelů. Zároveň pomáhá příslušným 
orgánům jednoduše a  jednoznačně 
odlišit originál od falzifikátu,“ říká 
Petr Franc, ředitel společnosti IQ 
Structures a  dodává: „ohledně zave-
dení našich ochranných prvků jak pro 
doklady, tak i bankovky a jiné ceniny 
jednáme aktuálně s desítkami zemí po 
celém světě.“

Národní koncept sdružuje všech-
ny důležité ochranné prvky, jako je 

bezpečnostní tisk, UV tisk, opticky 
proměnlivé barvy, hologramy a jiné, 
do jednoho komplexního bezpeč-
nostního vizuálu. Ten může přechá-
zet například z  občanského průka-
zu přes cestovní pas až na řidičský 
průkaz. Součástí tohoto celku jsou 
i transparentní a kovové hologramy 
IQ proID, chránící veškeré údaje na 
přední i  zadní straně dokladu. To 
zvyšuje jeho odolnost proti padělání. 
Národní koncept představuje inova-
tivní přístup k ochraně dokladů, který 
neposkytuje žádná jiná firma na světě. 

Hologramy IQ Structures pravidel-
ně vítězí v nejprestižnější světové sou-
těži IHMA Excellence in Holography 
Award. Konkrétně technologie IQ 
proID, na které je Národní koncept 
založen, pak v loňském roce obdržela 
také hlavní cenu za inovaci zabezpe-
čení dokladů v soutěži Government 
Security Awards 2019. „Naše nej-
novější technologie budou součástí 
expozice „České poklady“ v  rámci 
národního pavilonu na EXPO 2021 
v Dubaji. Vybrané unikáty představí-
me už v září na Týdnu inovací v Praze,“ 
informuje Petr Franc. 

Společnost IQ Structures spo-
juje inovativní přístup s  unikátním 
designem hologramů. Ve vývojovém 
centru působí vědci, technici i  vý-
tvarní experti, kteří vytvářejí snadno 
rozpoznatelné holografické efekty, 
které jsou však extrémně odolné pro-
ti padělání. IQ Structures se kromě 
vývoje hologramů věnuje rovněž vý-
robě mikro a nanostrukturované op-
tice Nanoptiqs. Tato unikátní řešení 
pro výrobu transmisních a reflexních 
prvků se využívají ve svítidlech, senzo-
rech, v předních světlometech a zad-
ních lampách automobilů, v interním 
osvětlení atd. Výrobcům svítidel dávají 
nové možnosti jak v oblasti designu, 
tak miniaturizace, a to na úrovni, kte-
ré nelze dosáhnout s pomocí tradič-
ních technologií. Zároveň umožňují 
úsporu materiálu a energií.

Také výzkum a  vývoj inovací 
IQ Structures finančně podpořilo 
Středočeské inovační centrum. 

že aktuálně využívají službu Varistar 
v Česku již desítky podniků a firma 
jedná s novými zákazníky například 
na Slovensku nebo na Ukrajině.

Výzkum a vývoj inovací společnos-
ti firmy Agrinova Services finančně 
podpořilo Středočeské inovační cen-
trum (SIC), příspěvková organizace 
Středočeského kraje. Jejím cílem je 
utvářet partnerství mezi komerč-
ní a  akademickou sférou. V  přípa-
dě Agrinova Services pomohlo SIC 

konkrétně k  navázání spolupráce 
s Mendelovou universitou v Brně.

„Středočeský kraj vytvořil program 
Inovačních voucherů, jednorázových 
finanční dotací na spolupráci s  vý-
zkumnou nebo akademickou institucí. 
Firmám umožňují plně se soustředit 
na podnikání, zatímco výzkumná 
organizace dodá služby potřebné pro 
inovace, které si společnost nemůže 
zajistit vlastními silami. Za pět let na-
šeho působení kraj podpořil přes 100 
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Středočeský kraj 
představí inovační klenoty 
na největším inovačním 
veletrhu v ČR

Již pět let podporuje Středo-
české inovační centrum 
(SIC) růst a  inovace firem 
Středočeského kraje. Již 

pět let také probíhá v ČR největší 
inovační veletrh - veletrh nápadů, 
inspirací, vzdělávání a technologií 
Týden inovací. Letošní ročník byl 
z  důvodu pandemie koronaviru 
přesunut z května na 29. září 2020 
do Fora Karlín.

Jedním z hlavních témat veletrhu 
budou inovativní nástroje a postupy 
pro minimalizaci výrobních nákladů 
a dopadů na životní prostředí. Hosté 
se mohou těšit na inovace z  oblasti 
virtuální a  rozšířené reality, roboti-
ky, nanotechnologií a mnoho dalšího. 
Během Týdne inovací se představí 
firmy, které znamenají špičku v ino-
vacích nejen v České republice, a mezi 
nimi samozřejmě nebudou chybět zá-
stupci malých a středních podniků ze 
Středočeského kraje. Kromě expozice 
regionálních inovačních unikátů při-
pravilo SIC sérii vzdělávacích seminá-
řů na téma vodohospodářství, Maker 
Culture nebo Smart Lighting.

V rámci expozice Středočeského 
kraje se představí např. firma IQ 
Structures, český výrobce hologra-
mů. Na veletrhu ukáže jedinečnou 
ochranu dokladů, kterou nelze padě-
lat - expozici připravenou pro EXPO 
Dubai 2021. O bezpečnostní prvky vy-

vinuté českými vědci mají zájem i za-
hraniční národní banky pro ochranu 
cenin. Čeští a zahraniční zemědělci 
mohou díky aplikaci Varistar od fir-
my Agrinova využívat data z  družic 
a  satelitů pro efektivnější a  ekolo-
gičtější úrodu. Středočeská firma 
Santiago Chemikálie produkuje sadu 
AVIROMIX, obsahující pět antiviro-
tických látek, které se podle Světové 
zdravotnické organizace jeví jako 
nejnadějnější v boji proti koronaviru. 
Součástí kitu je také látka Remdesivir. 
Dále firma Byzance s unikátním řeše-
ním veřejného osvětlení, jehož sou-
částí je také dobíjecí technologie pro 
elektromobily. Představeni budou 
i další inovátoři kraje.

Všechny firmy spojuje kromě sídla 
ve Středočeském kraji také finanční 
podpora na inovace, které se jim do-
stalo od SIC přes Inovační voucher. 

„Středočeský kraj vytvořil program 
Středočeských inovačních voucherů 
(SIV), finanční podporu na spoluprá-
ci s  výzkumnou nebo akademickou 
institucí. Firmám umožňují plně se 
soustředit na podnikání, zatímco vý-
zkumná organizace dodá služby po-
třebné pro inovace, které si společnost 
nemůže zajistit vlastními silami. Za 
pět let působení kraj takto podpořil 
celkem 93  firem,“ vysvětluje Jakub 
Hudec, Business Innovation Manager 
SIC.

Program Inovačních voucherů 
mohou pro podporu svého podnikání 
využít také další začínající podnika-
telé ve Středočeském kraji. Je stále 
otevřený a díky snadné administraci 
nabízí možnost, jak rychle získat až 
půl milionu korun na zahájení či zin-
tenzivnění inovačních aktivit. 

Týden inovací ČR 2020 začíná 
v úterý 29. září od 8:00 ve Foru Karlín 
v  Praze. Navštívit můžete expozici 
Středočeského kraje, vyzkoušet či osa-
hat jedinečné unikáty, odhalit kouzlo 
interaktivní výstavy vědy a výzkumu 
Středočeského kraje pod názvem 
Okno do budoucnosti anebo navštívit 
semináře či konferenci připravené 
Středočeským inovačním centrem.

Více informací na www.s-ic.cz, 
www.inovacevsrdci.cz nebo na www.
tydeninovaci.cz.

Česká inovace mění tradiční 
postupy v zemědělství

Středočeská firma Agrinova Services 
vyvinula technologii, která využívá 
snímky z  družic společně s  dalšími 
zdroji dat ke stanovení optimální 
dávky hnojiv, přípravků na ochranu 
rostlin a  osiva pro jednotlivé části 
zemědělské půdy. Výsledná data au-
tomaticky předává postřikovačům 
a další zemědělské technice. Služba 
s názvem Varistar dokáže maximalizo-
vat výnosnost půdy, snížit ekologickou 
zátěž, zvýšit efektivitu práce a ušetřit 
čas při obsluze strojů. Řešení využívá 
v České republice již několik desítek 
podniků a společnost jedná o rozšíření 
na další trhy střední a východní Evropy.

„Zemědělství čelí aktuálně mnoha 
výzvám. Počet zaměstnanců klesá, 
průměrný věk roste, zvyšují se po-
žadavky na výnosy při současném 
snižování nákladů a do toho se řeší 
dopady klimatických změn a vlivy na 
životní prostředí. Tradiční postupy 
a péče o pole jako o jeden celek jsou 
v tomto kontextu nadále neudržitelné,“ 
vysvětluje Jan Semrád, jeden ze dvou 
zakladatelů firmy Agrinova Services 
a dodává: „vyvinuli jsme proto kom-
plexní službu pro variabilní aplikace 
osiv a postřiků pro jednotlivé části polí. 
Ta využívá velice detailní a aktuální 
data ze satelitních snímků, osevních 

plánů či údajů o bonitě půdy pro sle-
dování a dosažení optimální náklado-
vosti a výnosnosti jednotlivých plodin. 
Konkrétně se nám u zákazníků daří 
zvýšit výnosy až o pětinu a zisk o tři 
až šest tisíc korun na hektar půdy 
v závislosti na plodině. Služba Varistar 
zahrnuje sběr, zpracování a vyhodno-
cování dat, automatizované řízení 
variabilního setí, hnojení a postřiků, 
zaškolení personálu a servis.“

Společnost Agrinova Services upo-
zorňuje, že z pohledu reliéfu, zásobení 
vodou a živin je každé pole různoro-
dé a i každá jeho část může mít zcela 
rozdílný výnos. Přesto je dnes běžné, 
že se na celé pole aplikuje jednotná 
dávka hnojiv či přípravků na ochranu 
rostlin. „Chceme změnit zažité způso-
by práce v rostlinné výrobě s pomocí 
moderních technologií. Data z družic 
využíváme například k takzvané spek-
trální analýze porostu, což je postup, 
který byl ještě ve druhé polovině 20. 
století určen ke špionáži. Nyní nám 
pomáhá odhalit místa s  opakovaně 
vysokým či nízkým výnosem, změnit 
agronomické přístupy a cílit aplikaci 
hnojiv, přípravků na ochranu rostlin 
a osiv do jednotlivých částí polí s ohle-
dem na jejich dlouhodobý výnosový 
potenciál. U vybraných přípravků na 
ochranu rostlin se nám zároveň daří 
snížit spotřebu až o  třetinu, takže 
šetříme životní prostředí,“ vysvětluje 
dále Semrád. 

Varistar funguje na principu 
zpracování dat z  mnoha zdrojů do 
tzv. map relativního výnosového 
potenciálu, které identifikují zóny 
vysokého a nízkého výnosu. Ty jsou 
společně s agrotechnickým zadáním 
základem pro stanovení optimálních 
hodnot, jež jsou následně vzdáleně 
nahrány do terminálů zemědělských 
strojů, jako jsou postřikovače, rozme-
tadla nebo secí stroje. „Naším cílem 
je, aby vše probíhalo automaticky bez 
zásahu obsluhy. Celé řešení je záro-
veň uživatelsky maximálně jednodu-
ché. Doslova na pár kliknutí Varistar 
umožní vzdáleně nastavit dávkování 
v zemědělských strojích nebo se k nim 
v případě potřeby připojit a během ně-
kolika minut vyřešit většinu problémů. 
Tím šetříme čas zaměstnanců i nákla-
dy podniků,“ doplňuje Semrád s tím, 

malých a středních podniků ve střed-
ních Čechách a  jsme rádi, že firmě 
Agrinova Services pomáhá posouvat 
jejich technologická řešení dál,“ myslí 
si Jakub Hudec, Business Innovation 
Manager Středočeského inovačního 
centra.

Program Inovačních voucherů 
mohou pro podporu svého podnikání 
využít také další začínající podnika-
telé ve Středočeském kraji. Je stále 
otevřený a díky snadné administraci 
nabízí možnost, jak rychle získat až 
půl milionu korun na zahájení či zin-
tenzivnění inovačních aktivit. Více 
informací o programu je na www.s-ic.
cz a bude k dispozici také v rámci ex-
pozice inovátorů Středočeského kraje 
na veletrhu Týden inovací.

Český výrobce  
hologramů vyvinul ochranu 

dokladů, kterou nelze  
padělat a zneužít

Tzv. národní koncept využívá unikátní 
holografickou technologii a propoje-
ní všech hlavních ochranných prvků 
do jednoho. Ve  Středočeském kraji 
vyrostl přirozený partner pro výrobu 
nových občanských a řidičských prů-
kazů nebo cestovních pasů. O bezpeč-
nostní prvky vyvinuté českými vědci 
mají zájem i zahraniční národní banky 
pro ochranu bankovek a cenin.

„Padělatelé dokladů se rychle učí 
a pro vlády je nezbytné, aby si před 
nimi udržely náskok.  Národní kon-
cept představuje řešení, které nelze 
napodobit. Zásadním způsobem tak 
zvyšuje zabezpečení dokladů proti 
padělání, a tedy i  ochranu jejich dr-
žitelů. Zároveň pomáhá příslušným 
orgánům jednoduše a  jednoznačně 
odlišit originál od falzifikátu,“ říká 
Petr Franc, ředitel společnosti IQ 
Structures a  dodává: „ohledně zave-
dení našich ochranných prvků jak pro 
doklady, tak i bankovky a jiné ceniny 
jednáme aktuálně s desítkami zemí po 
celém světě.“

Národní koncept sdružuje všech-
ny důležité ochranné prvky, jako je 

bezpečnostní tisk, UV tisk, opticky 
proměnlivé barvy, hologramy a jiné, 
do jednoho komplexního bezpeč-
nostního vizuálu. Ten může přechá-
zet například z  občanského průka-
zu přes cestovní pas až na řidičský 
průkaz. Součástí tohoto celku jsou 
i transparentní a kovové hologramy 
IQ proID, chránící veškeré údaje na 
přední i  zadní straně dokladu. To 
zvyšuje jeho odolnost proti padělání. 
Národní koncept představuje inova-
tivní přístup k ochraně dokladů, který 
neposkytuje žádná jiná firma na světě. 

Hologramy IQ Structures pravidel-
ně vítězí v nejprestižnější světové sou-
těži IHMA Excellence in Holography 
Award. Konkrétně technologie IQ 
proID, na které je Národní koncept 
založen, pak v loňském roce obdržela 
také hlavní cenu za inovaci zabezpe-
čení dokladů v soutěži Government 
Security Awards 2019. „Naše nej-
novější technologie budou součástí 
expozice „České poklady“ v  rámci 
národního pavilonu na EXPO 2021 
v Dubaji. Vybrané unikáty představí-
me už v září na Týdnu inovací v Praze,“ 
informuje Petr Franc. 

Společnost IQ Structures spo-
juje inovativní přístup s  unikátním 
designem hologramů. Ve vývojovém 
centru působí vědci, technici i  vý-
tvarní experti, kteří vytvářejí snadno 
rozpoznatelné holografické efekty, 
které jsou však extrémně odolné pro-
ti padělání. IQ Structures se kromě 
vývoje hologramů věnuje rovněž vý-
robě mikro a nanostrukturované op-
tice Nanoptiqs. Tato unikátní řešení 
pro výrobu transmisních a reflexních 
prvků se využívají ve svítidlech, senzo-
rech, v předních světlometech a zad-
ních lampách automobilů, v interním 
osvětlení atd. Výrobcům svítidel dávají 
nové možnosti jak v oblasti designu, 
tak miniaturizace, a to na úrovni, kte-
ré nelze dosáhnout s pomocí tradič-
ních technologií. Zároveň umožňují 
úsporu materiálu a energií.

Také výzkum a  vývoj inovací 
IQ Structures finančně podpořilo 
Středočeské inovační centrum. 

že aktuálně využívají službu Varistar 
v Česku již desítky podniků a firma 
jedná s novými zákazníky například 
na Slovensku nebo na Ukrajině.

Výzkum a vývoj inovací společnos-
ti firmy Agrinova Services finančně 
podpořilo Středočeské inovační cen-
trum (SIC), příspěvková organizace 
Středočeského kraje. Jejím cílem je 
utvářet partnerství mezi komerč-
ní a  akademickou sférou. V  přípa-
dě Agrinova Services pomohlo SIC 

konkrétně k  navázání spolupráce 
s Mendelovou universitou v Brně.

„Středočeský kraj vytvořil program 
Inovačních voucherů, jednorázových 
finanční dotací na spolupráci s  vý-
zkumnou nebo akademickou institucí. 
Firmám umožňují plně se soustředit 
na podnikání, zatímco výzkumná 
organizace dodá služby potřebné pro 
inovace, které si společnost nemůže 
zajistit vlastními silami. Za pět let na-
šeho působení kraj podpořil přes 100 
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Exteriérová výstava přístupná v  za-
hradě Braunerova mlýna představu-
je na příkladu konkrétních zahrad 
Tichého údolí podobu zahradní archi-
tektury a životní styl obyvatel tohoto 
unikátního letoviska.

Vilová čtvrť Tiché údolí 
v  Roztokách je považována za nej-
starší vilovou čtvrť v českých zemích. 
Hlavním impulsem pro atraktivitu 
právě této lokality bylo zprovozně-
ní Severní státní dráhy z  Prahy do 
Drážďan v  roce 1851. V  kombinaci 
s malebnou krajinou i existencí his-
torického sídla se stalo Tiché údolí 
místem pro výstavbu vil bohatými 
pražskými měšťany. Také blízkost 
Levého Hradce či původní přemys-
lovské stezky poukazující na kořeny 
českého národa mohly mít na výběr 
této lokality v době národního obroze-
ní nemalý vliv. Roztoky jako letovisko 
byly také propagovány v časopisech 
a staly se oblíbeným cílem jednoden-
ních výletů i sezónních pobytů.

Do výstavy byly zvoleny zahrady, 
ke kterým se podařilo získat dostatek 
archivních materiálů, stavebních plá-
nů i dobových fotografií a které bylo 
možné navštívit. Svou polohou na kra-
ji Tichého údolí výstava přímo vybízí 
k následné procházce vilovou zástav-
bou, která v Tichém údolí vznikala od 
poloviny 19. století. Výstava je volně 
přístupná v běžné otevírací době mu-
zea v zahradě Braunerova mlýna na 
adrese Riegrova 5, Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz

Výstavu Fenomén Merkur připravilo 
Muzeum Českého krasu ve spoluprá-
ci s největším sběratelem stavebnice 
Merkur, Jiřím Mládkem. Obdivovat 
můžete propracované stavby i  mo-
dely různých velikostí a  náročnosti 
provedení; Eiffelovu věž, ruské kolo, 
vlak s mnoha vagóny, auta, letadla… 
Výstava mapuje téměř stoletou histo-
rii této legendární stavebnice. Malé 
i velké techniky zveme do herny, kde 
si mohou postavit vlastní model ze 
stavebnice Merkur. 

Vernisáž je plánována na 10. září 
2020 od 17 hodin v Muzeu Českého 
krasu, Husovo náměstí 87, Beroun. 
Výstava potrvá do 15. listopadu 2020.

Vzpomínková akce Masarykova vatra 
se tradičně koná u příležitosti výro-
čí úmrtí prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka. Tradice 
zapalování Masarykovy vatry má 
v Lánech své kořeny již v březnu 1935. 
Tradici přerušila druhá světová válka 
a následné období totality. K jejímu 
obnovení došlo až v roce 2001. Od to-
hoto roku se ale již koná pravidelně. 
Akci pořádá Muzeum T. G. Masaryka 
v  Lánech, Sbor dobrovolných hasi-
čů T. G. Masaryka Lány a obec Lány. 
Zapálení Masarykovy vatry se tradič-
ně účastní prezident republiky. Letos 
proběhne 12. září.
www.muzeumtgm.cz

Výstava na počest mimořádné a od-
vážné ženy Laty Brandisové, jediné 
vítězky Velké Pardubické, nejtěžšího 
překážkového dostihu v kontinentál-
ní Evropě.  Příběh této slavné jezdkyně 
patří k nejinspirativnějším v dějinách 
sportu. Odmítla přijmout omezení, 
kterými tehdejší společnost svazova-
la ženy. Místo toho dosáhla něčeho, 
co ostatní prohlašovali za nemožné, 
a  v  roce 1937 ve Velké pardubické 
zvítězila. Unikátní výstava je tvořena 
předměty převážně ze soukromých 
sbírek a přináší také ohlédnutí za ději-
nami samotného závodu. K vidění tak 
jsou vítězné poháry a jezdecká výbava 
známých osobností dostihového spor-
tu. Vernisáž proběhne 5. září ve 14:00, 
výstava potrvá do 1. listopadu 2020.
www.muzeumjilove.cz

Známá folkrocková kapela hrající 
v originálním pojetí české, moravské 
a  slovenské lidové písně dorazí se 
svým akustickým turné až do měst-
ského parku v Jílovém u Prahy 9. 9. 
2020. Jako předkapela vystoupí Free 
Candy (Skutečná liga Středočeského 
kraje) v 19:00. Vstupenky jsou v před-
prodeji na pokladně muzea, občerst-
vení zajištěno.
www.muzeumjilove.cz

V  GASK proběhne již druhý ročník 
hudebně uměleckého festivalu A DAY 
OF SOUND, který se uskuteční 4. září 
2020 od 16.30 do 22.30 hodin v gale-
rijních prostorách a zahradách GASK. 
Festival A Day of Sound, za jehož zro-
dem stojí kurátor a hudební publicis-
ta Pavel Klusák, nabídne jednodenní 
program sestávající z  výrazných 
představitelů alternativ, hudebních 
experimentů a indie rockových kapel, 
kterým bude věnována večerní část 
programu.

Zahrady GASK vytvoří kulisu pro 
potemnělé imprese dua Kalle rozšíře-
ného na šestičlennou sestavu, před-
staví se i silný objev poslední sezóny, 
psychedelický country kvintet Dingo. 
Jen zřídka koncertují živě  Golden 
Spine - postrockový projekt Václava 
Havelky III  a  Andrey Knotkové  pro 
hinduistické mantry.

Ve specifické atmosféře jezuitské 
koleje ze 17. století vystoupí jedna 
z vrcholných osobností českého pís-
ničkářství Oldřich Janota. 

Letošní ročník také uvede v sekci 
věnované experimentu tři silné žen-
ské osobnosti. 
www.gask.cz

Nová výstava vychází ze stejnojmen-
né publikace, která poutavě vypráví 
13 příběhů ze 13 různých archeologic-
kých lokalit a prezentuje ty nejzají-
mavější nálezy a poznatky z výzkumů 
Ústavu archeologické památkové péče 
středních Čech za poslední desetile-
tí. Příběhy vypráví o  životě našich 
předků od mladší doby kamenné až 
po stěhování národů. Návštěvníci ne-
budou odkázáni pouze na pozorování 
předmětů za sklem vitrín, ale někte-
ré z vystavených předmětů si budou 
moci i osahat. Interaktivní stanoviště 
jako vrtání kamenných seker potěší 
nejen mladší návštěvníky. Místnost 
s  kinosál(k)em pak zájemce zavede 
přímo do terénu. Malí badatelé se ur-
čitě rádi chopí úkolů, které jsme jim 
připravili v dětském katalogu k výsta-
vě. Výstava bude otevřena do konce 
října 2020. 

Na podzim budou samozřejmě 
probíhat oblíbené, vzdělávací progra-
my pro školy, a to jak Příběh pravěku 
aneb Co bylo, když nebyla škola a oži-
vené Výlety do pravěku. A chystáme 
jeden program zbrusu nový. 
www.zameknizbor.cz

Výstava 100 let skautingu v Bělé pod 
Bezdězem vás seznámí s  dějinami 
tohoto hnutí v  našem městě. První 
oddíl byl v Bělé založen v roce 1920 
studentem práv Emilem Kubíkem, 
během uplynulého století byl skaut 
třikrát zakázán, a  přesto nezanikl 
úplně. I  v  současné době skautské 
organizace v Bělé fungují a zahrnují 
ke stovce členů, kteří se scházejí na 
pravidelných schůzkách, každé léto 
táboří a pořádají řadu akcí.

Na výstavě si můžete prohlédnout 
nejrůznější artefakty vztahující se 
k bělskému skautingu – ať už skaut-
ské kroje, táborové kroniky, alba s fo-
tografiemi, odznaky, či další předměty 
související s činností skautů.

Malým „fotosvátkem“ bude od 3. září 
do 4. října v benešovské pobočce mu-
zea Malé náměstí 74 výstava fotogra-
fů Pravoslava Flaka, Andreje Barly 
a Václava S. Sadílka. Patří už ke klasi-
kům, a přestože každý pracuje s jinou 
poetikou a technikou, jejich pojítkem 
je původní filmová a televizní profese. 
P. Flak (1954) je zkušeným kamerama-
nem a ve svých fotografiích surrealis-
ticky kombinuje rozmanité prvky. A. 
Barla (1940), který v listopadu oslaví 
80tiny, má za sebou jako kameraman 
mimo jiné pět desítek hraných filmů 
a ve fotografiích dává nezaměnitelnou 
poetiku zátiším i krajinám. V kame-
rovém oddělení Barrandova působil 
i Václav S. Sadílek (1954), jenž je stále 
fascinován zákoutími Prahy, které 
svou technikou výtvarně posouvá. 
www.muzeumpodblanicka.cz

Návštěvníkům budou prezentovány 
obrazy, pohlednice, numismatika, 
fotografie, literatura a  mnoho dal-
ších sbírkových předmětů, ale dojde 
i  na karikatury s  tématikou Jiřího 
z  Poděbrad k  příležitosti 600. vý-
ročí narození. Největší atrakcí však 
budou exponáty spojené s  Jiřím 
z  Poděbrad zapůjčenými ze sbírek 
Správy Pražského hradu.
www.polabskemuzeum.cz

Hornickou tradici na Kladensku si 
můžete připomenout na Dni horníků, 
který se uskuteční 19. září od 14 hod. 
v  Hornickém skanzenu Mayrau ve 
Vinařicích. V rámci slavnosti vystoupí 
hornická dechová hudba Žehrovanka, 
skupina Country Ladies a bigbítová 
kapela All Right Band.   Pro rodiny 
s dětmi bude připraveno několik ak-
tivit: výtvarné dílny, skákací hrad, 
slaňování, jízdy koňským potahem. 
Možné budou také prohlídky skan-
zenu.  Na Den horníků můžete přijet 
z Kladna motoráčkem, který vypravu-
je Kladenská dopravní a strojní.
www.omk.cz 

Podzimní sezónu zahájí festival 
Heroldův Rakovník, který si po léta 
udržuje mezi podobnými svoji výji-
mečnost. Je totiž festivalem hudby 
a výtvarného umění. Začíná vernisáží 
členské výstavy Středočeského sdru-
žení výtvarníků a ve foyeru Heroldovy 
síně, ve které proběhnou každou ne-
děli od 6. září do 18. října festivalové 
koncerty, visí obrazy Zbyňka Slavíčka. 
Od 1. října je vystřídají výtvarné fo-
tografie Vasila Stanka. Koncertovat 
budou: smyčcové Kvarteto Apollon, 
Natalie Schwamová, klavír, Keishiro 
Mikawa (Japonsko), violoncello, Mao 
Norioka (Japonsko), klavír, Dvořákovo 
klavírní kvarteto, Spohr Violin Duo 
a Pavel Černý, klavír, Jan Talich, hou-
sle, Petr Jiříkovský, klavír, Quasi duo, 
Oliver Lakota (Německo), trubka, 
Michaela Káčerková, varhany. 
www.rabasgallery

České muzeum stříbra v Kutné Hoře 
připravilo při příležitosti 25. výročí 
zapsání Kutné Hory na seznam světo-
vého kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO výstavu Stavitelé katedrál, 
která se uskuteční od 7. srpna do 13. 
prosince na kutnohorském Hrádku 
(Barborská 28). Výstava přiblíží ná-
vštěvníkům stavbu, funkci a význam 
katedrál v evropských dějinách a zá-
roveň se svou instalací zaměří na čtyři 
české architektonické katedrály, tedy 
na katedrálu sv. Víta v Praze, katedrá-
lu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, 
katedrálu sv. Bartoloměje v  Kolíně 
a katedrálu sv. Barbory v Kutné Hoře. 
www.cms-kh.cz

Sládečkovo vlastivědné muzeum 
v Kladně vás zve na unikátní putovní 
výstavu exponátů sestavených z kos-
tiček Lego, kterou zahájíme vernisá-
ží v sobotu 10. září 2020 v 17 hodin. 
Výstava bude trvat do 29. listopadu 
2020. Velkým lákadlem bude napří-
klad diorama města Lego Friends 
Heartlake s pohyblivou vlakovou sou-
pravou a kolotočem a pro návštěvní-
ky je připravena také soutěž o skvělé 
ceny. Výstavu vytvořil a stále oboha-
cuje Petr Šimr. 

Slavnost s  bohatým doprovodným 
programem –hudební vystoupeni 
folklórních souborů po celý den, zá-
bavné hry pro děti i dospělé, ukázky 
řemesel s prodejem výrobků a v celém 
prostoru různá vystoupení a bohaté 
občerstvení. Dožínky se budou konat 
12. září 2020.
www.polabskemuzeum.cz

19. září bude v  parku u  kostela Sv. 
Ludmily zahájena fotografická výsta-
va „Středočeský kraj – Domov kněž-
ny sv. Ludmily“. Oslavy 1 100. výročí 
smrti Sv. Ludmily se konají ve spolu-
práci s městem Mělník a spolkem Sv. 
Ludmila – 1 100 let. Součástí vernisáže 
bude módní přehlídka oblečení z doby 
kněžny Ludmily a  akce je zároveň 
součástí jednodenního mělnického 
vinobraní. Návštěvníci na velkoformá-
tových fotografiích navštíví památná 
místa spojená se životem a smrtí této 
světice, která je i s Mělníkem velmi 
úzce spjata.
www.muzeum-melnik.cz

Víte, co to byl štokfiš? Nebo lemoun? 
Víte, proč má středověká lžíce krátkou 
rukojeť? A od kdy se běžně používá vi-
dlička? Odpovědi na tyto i další otázky 
najdete na výstavě příznačně nazvané 
„Jím, jíš, jíme“ – kterou od 12. 8. do 1. 
11. pořádá Muzeum Mladoboleslavska. 
K vidění zde budou mnohé předměty 
spojené s vařením a se stolováním, od 
pravěkých hrnců přes barokní skle-
nice až po téměř současný porcelán, 
kuchyňské stroje i různé, dnes již asi 
neznámé pomůcky. Jako závdavek na-
bízíme recept na oblíbenou kaši v 16. 
století: „Usmaž hrách, ztluč v moždíři, 
přičiň k tomu malvazí, švestky, květ, 
bez, růže, pepř, zázvor, skořici, prach 
z jader višňových, to zavař, omasť.“
www.muzeummb.cz

V zahradách 
Tichého údolí

Fenomenální 
Merkur v Berouně

Masarykova vatra 

Hraběnka v sedle

Koncert kapely 
Čechomor

Galerie 
Středočeského 
kraje 

Klenoty 
středočeského 
pravěku 
a vzdělávací 
programy

100 let  
skautingu v Bělé 
pod Bezdězem

Muzeum 
Podblanicka

Životní příběh 
Jiřího z Poděbrad 

Den horníků na 
Mayrau

Rabasova galerie 
Rakovník

Stavitelé katedrál

Muzeum se změní 
ve Svět kostiček

Dožínková 
slavnost

1100 od smrti  
Sv. Ludmily

Máte rádi jídlo? 
Pak zavítejte na 
mladoboleslavský 
hrad
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GASK — Galerie Středočeského kraje  
Barborská 51—53 / Kutná Hora
www.gask.cz

Veronika Svobodová
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Exteriérová výstava přístupná v  za-
hradě Braunerova mlýna představu-
je na příkladu konkrétních zahrad 
Tichého údolí podobu zahradní archi-
tektury a životní styl obyvatel tohoto 
unikátního letoviska.

Vilová čtvrť Tiché údolí 
v  Roztokách je považována za nej-
starší vilovou čtvrť v českých zemích. 
Hlavním impulsem pro atraktivitu 
právě této lokality bylo zprovozně-
ní Severní státní dráhy z  Prahy do 
Drážďan v  roce 1851. V  kombinaci 
s malebnou krajinou i existencí his-
torického sídla se stalo Tiché údolí 
místem pro výstavbu vil bohatými 
pražskými měšťany. Také blízkost 
Levého Hradce či původní přemys-
lovské stezky poukazující na kořeny 
českého národa mohly mít na výběr 
této lokality v době národního obroze-
ní nemalý vliv. Roztoky jako letovisko 
byly také propagovány v časopisech 
a staly se oblíbeným cílem jednoden-
ních výletů i sezónních pobytů.

Do výstavy byly zvoleny zahrady, 
ke kterým se podařilo získat dostatek 
archivních materiálů, stavebních plá-
nů i dobových fotografií a které bylo 
možné navštívit. Svou polohou na kra-
ji Tichého údolí výstava přímo vybízí 
k následné procházce vilovou zástav-
bou, která v Tichém údolí vznikala od 
poloviny 19. století. Výstava je volně 
přístupná v běžné otevírací době mu-
zea v zahradě Braunerova mlýna na 
adrese Riegrova 5, Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz

Výstavu Fenomén Merkur připravilo 
Muzeum Českého krasu ve spoluprá-
ci s největším sběratelem stavebnice 
Merkur, Jiřím Mládkem. Obdivovat 
můžete propracované stavby i  mo-
dely různých velikostí a  náročnosti 
provedení; Eiffelovu věž, ruské kolo, 
vlak s mnoha vagóny, auta, letadla… 
Výstava mapuje téměř stoletou histo-
rii této legendární stavebnice. Malé 
i velké techniky zveme do herny, kde 
si mohou postavit vlastní model ze 
stavebnice Merkur. 

Vernisáž je plánována na 10. září 
2020 od 17 hodin v Muzeu Českého 
krasu, Husovo náměstí 87, Beroun. 
Výstava potrvá do 15. listopadu 2020.

Vzpomínková akce Masarykova vatra 
se tradičně koná u příležitosti výro-
čí úmrtí prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka. Tradice 
zapalování Masarykovy vatry má 
v Lánech své kořeny již v březnu 1935. 
Tradici přerušila druhá světová válka 
a následné období totality. K jejímu 
obnovení došlo až v roce 2001. Od to-
hoto roku se ale již koná pravidelně. 
Akci pořádá Muzeum T. G. Masaryka 
v  Lánech, Sbor dobrovolných hasi-
čů T. G. Masaryka Lány a obec Lány. 
Zapálení Masarykovy vatry se tradič-
ně účastní prezident republiky. Letos 
proběhne 12. září.
www.muzeumtgm.cz

Výstava na počest mimořádné a od-
vážné ženy Laty Brandisové, jediné 
vítězky Velké Pardubické, nejtěžšího 
překážkového dostihu v kontinentál-
ní Evropě.  Příběh této slavné jezdkyně 
patří k nejinspirativnějším v dějinách 
sportu. Odmítla přijmout omezení, 
kterými tehdejší společnost svazova-
la ženy. Místo toho dosáhla něčeho, 
co ostatní prohlašovali za nemožné, 
a  v  roce 1937 ve Velké pardubické 
zvítězila. Unikátní výstava je tvořena 
předměty převážně ze soukromých 
sbírek a přináší také ohlédnutí za ději-
nami samotného závodu. K vidění tak 
jsou vítězné poháry a jezdecká výbava 
známých osobností dostihového spor-
tu. Vernisáž proběhne 5. září ve 14:00, 
výstava potrvá do 1. listopadu 2020.
www.muzeumjilove.cz

Známá folkrocková kapela hrající 
v originálním pojetí české, moravské 
a  slovenské lidové písně dorazí se 
svým akustickým turné až do měst-
ského parku v Jílovém u Prahy 9. 9. 
2020. Jako předkapela vystoupí Free 
Candy (Skutečná liga Středočeského 
kraje) v 19:00. Vstupenky jsou v před-
prodeji na pokladně muzea, občerst-
vení zajištěno.
www.muzeumjilove.cz

V  GASK proběhne již druhý ročník 
hudebně uměleckého festivalu A DAY 
OF SOUND, který se uskuteční 4. září 
2020 od 16.30 do 22.30 hodin v gale-
rijních prostorách a zahradách GASK. 
Festival A Day of Sound, za jehož zro-
dem stojí kurátor a hudební publicis-
ta Pavel Klusák, nabídne jednodenní 
program sestávající z  výrazných 
představitelů alternativ, hudebních 
experimentů a indie rockových kapel, 
kterým bude věnována večerní část 
programu.

Zahrady GASK vytvoří kulisu pro 
potemnělé imprese dua Kalle rozšíře-
ného na šestičlennou sestavu, před-
staví se i silný objev poslední sezóny, 
psychedelický country kvintet Dingo. 
Jen zřídka koncertují živě  Golden 
Spine - postrockový projekt Václava 
Havelky III  a  Andrey Knotkové  pro 
hinduistické mantry.

Ve specifické atmosféře jezuitské 
koleje ze 17. století vystoupí jedna 
z vrcholných osobností českého pís-
ničkářství Oldřich Janota. 

Letošní ročník také uvede v sekci 
věnované experimentu tři silné žen-
ské osobnosti. 
www.gask.cz

Nová výstava vychází ze stejnojmen-
né publikace, která poutavě vypráví 
13 příběhů ze 13 různých archeologic-
kých lokalit a prezentuje ty nejzají-
mavější nálezy a poznatky z výzkumů 
Ústavu archeologické památkové péče 
středních Čech za poslední desetile-
tí. Příběhy vypráví o  životě našich 
předků od mladší doby kamenné až 
po stěhování národů. Návštěvníci ne-
budou odkázáni pouze na pozorování 
předmětů za sklem vitrín, ale někte-
ré z vystavených předmětů si budou 
moci i osahat. Interaktivní stanoviště 
jako vrtání kamenných seker potěší 
nejen mladší návštěvníky. Místnost 
s  kinosál(k)em pak zájemce zavede 
přímo do terénu. Malí badatelé se ur-
čitě rádi chopí úkolů, které jsme jim 
připravili v dětském katalogu k výsta-
vě. Výstava bude otevřena do konce 
října 2020. 

Na podzim budou samozřejmě 
probíhat oblíbené, vzdělávací progra-
my pro školy, a to jak Příběh pravěku 
aneb Co bylo, když nebyla škola a oži-
vené Výlety do pravěku. A chystáme 
jeden program zbrusu nový. 
www.zameknizbor.cz

Výstava 100 let skautingu v Bělé pod 
Bezdězem vás seznámí s  dějinami 
tohoto hnutí v  našem městě. První 
oddíl byl v Bělé založen v roce 1920 
studentem práv Emilem Kubíkem, 
během uplynulého století byl skaut 
třikrát zakázán, a  přesto nezanikl 
úplně. I  v  současné době skautské 
organizace v Bělé fungují a zahrnují 
ke stovce členů, kteří se scházejí na 
pravidelných schůzkách, každé léto 
táboří a pořádají řadu akcí.

Na výstavě si můžete prohlédnout 
nejrůznější artefakty vztahující se 
k bělskému skautingu – ať už skaut-
ské kroje, táborové kroniky, alba s fo-
tografiemi, odznaky, či další předměty 
související s činností skautů.

Malým „fotosvátkem“ bude od 3. září 
do 4. října v benešovské pobočce mu-
zea Malé náměstí 74 výstava fotogra-
fů Pravoslava Flaka, Andreje Barly 
a Václava S. Sadílka. Patří už ke klasi-
kům, a přestože každý pracuje s jinou 
poetikou a technikou, jejich pojítkem 
je původní filmová a televizní profese. 
P. Flak (1954) je zkušeným kamerama-
nem a ve svých fotografiích surrealis-
ticky kombinuje rozmanité prvky. A. 
Barla (1940), který v listopadu oslaví 
80tiny, má za sebou jako kameraman 
mimo jiné pět desítek hraných filmů 
a ve fotografiích dává nezaměnitelnou 
poetiku zátiším i krajinám. V kame-
rovém oddělení Barrandova působil 
i Václav S. Sadílek (1954), jenž je stále 
fascinován zákoutími Prahy, které 
svou technikou výtvarně posouvá. 
www.muzeumpodblanicka.cz

Návštěvníkům budou prezentovány 
obrazy, pohlednice, numismatika, 
fotografie, literatura a  mnoho dal-
ších sbírkových předmětů, ale dojde 
i  na karikatury s  tématikou Jiřího 
z  Poděbrad k  příležitosti 600. vý-
ročí narození. Největší atrakcí však 
budou exponáty spojené s  Jiřím 
z  Poděbrad zapůjčenými ze sbírek 
Správy Pražského hradu.
www.polabskemuzeum.cz

Hornickou tradici na Kladensku si 
můžete připomenout na Dni horníků, 
který se uskuteční 19. září od 14 hod. 
v  Hornickém skanzenu Mayrau ve 
Vinařicích. V rámci slavnosti vystoupí 
hornická dechová hudba Žehrovanka, 
skupina Country Ladies a bigbítová 
kapela All Right Band.   Pro rodiny 
s dětmi bude připraveno několik ak-
tivit: výtvarné dílny, skákací hrad, 
slaňování, jízdy koňským potahem. 
Možné budou také prohlídky skan-
zenu.  Na Den horníků můžete přijet 
z Kladna motoráčkem, který vypravu-
je Kladenská dopravní a strojní.
www.omk.cz 

Podzimní sezónu zahájí festival 
Heroldův Rakovník, který si po léta 
udržuje mezi podobnými svoji výji-
mečnost. Je totiž festivalem hudby 
a výtvarného umění. Začíná vernisáží 
členské výstavy Středočeského sdru-
žení výtvarníků a ve foyeru Heroldovy 
síně, ve které proběhnou každou ne-
děli od 6. září do 18. října festivalové 
koncerty, visí obrazy Zbyňka Slavíčka. 
Od 1. října je vystřídají výtvarné fo-
tografie Vasila Stanka. Koncertovat 
budou: smyčcové Kvarteto Apollon, 
Natalie Schwamová, klavír, Keishiro 
Mikawa (Japonsko), violoncello, Mao 
Norioka (Japonsko), klavír, Dvořákovo 
klavírní kvarteto, Spohr Violin Duo 
a Pavel Černý, klavír, Jan Talich, hou-
sle, Petr Jiříkovský, klavír, Quasi duo, 
Oliver Lakota (Německo), trubka, 
Michaela Káčerková, varhany. 
www.rabasgallery

České muzeum stříbra v Kutné Hoře 
připravilo při příležitosti 25. výročí 
zapsání Kutné Hory na seznam světo-
vého kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO výstavu Stavitelé katedrál, 
která se uskuteční od 7. srpna do 13. 
prosince na kutnohorském Hrádku 
(Barborská 28). Výstava přiblíží ná-
vštěvníkům stavbu, funkci a význam 
katedrál v evropských dějinách a zá-
roveň se svou instalací zaměří na čtyři 
české architektonické katedrály, tedy 
na katedrálu sv. Víta v Praze, katedrá-
lu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, 
katedrálu sv. Bartoloměje v  Kolíně 
a katedrálu sv. Barbory v Kutné Hoře. 
www.cms-kh.cz

Sládečkovo vlastivědné muzeum 
v Kladně vás zve na unikátní putovní 
výstavu exponátů sestavených z kos-
tiček Lego, kterou zahájíme vernisá-
ží v sobotu 10. září 2020 v 17 hodin. 
Výstava bude trvat do 29. listopadu 
2020. Velkým lákadlem bude napří-
klad diorama města Lego Friends 
Heartlake s pohyblivou vlakovou sou-
pravou a kolotočem a pro návštěvní-
ky je připravena také soutěž o skvělé 
ceny. Výstavu vytvořil a stále oboha-
cuje Petr Šimr. 

Slavnost s  bohatým doprovodným 
programem –hudební vystoupeni 
folklórních souborů po celý den, zá-
bavné hry pro děti i dospělé, ukázky 
řemesel s prodejem výrobků a v celém 
prostoru různá vystoupení a bohaté 
občerstvení. Dožínky se budou konat 
12. září 2020.
www.polabskemuzeum.cz

19. září bude v  parku u  kostela Sv. 
Ludmily zahájena fotografická výsta-
va „Středočeský kraj – Domov kněž-
ny sv. Ludmily“. Oslavy 1 100. výročí 
smrti Sv. Ludmily se konají ve spolu-
práci s městem Mělník a spolkem Sv. 
Ludmila – 1 100 let. Součástí vernisáže 
bude módní přehlídka oblečení z doby 
kněžny Ludmily a  akce je zároveň 
součástí jednodenního mělnického 
vinobraní. Návštěvníci na velkoformá-
tových fotografiích navštíví památná 
místa spojená se životem a smrtí této 
světice, která je i s Mělníkem velmi 
úzce spjata.
www.muzeum-melnik.cz

Víte, co to byl štokfiš? Nebo lemoun? 
Víte, proč má středověká lžíce krátkou 
rukojeť? A od kdy se běžně používá vi-
dlička? Odpovědi na tyto i další otázky 
najdete na výstavě příznačně nazvané 
„Jím, jíš, jíme“ – kterou od 12. 8. do 1. 
11. pořádá Muzeum Mladoboleslavska. 
K vidění zde budou mnohé předměty 
spojené s vařením a se stolováním, od 
pravěkých hrnců přes barokní skle-
nice až po téměř současný porcelán, 
kuchyňské stroje i různé, dnes již asi 
neznámé pomůcky. Jako závdavek na-
bízíme recept na oblíbenou kaši v 16. 
století: „Usmaž hrách, ztluč v moždíři, 
přičiň k tomu malvazí, švestky, květ, 
bez, růže, pepř, zázvor, skořici, prach 
z jader višňových, to zavař, omasť.“
www.muzeummb.cz

V zahradách 
Tichého údolí

Fenomenální 
Merkur v Berouně

Masarykova vatra 

Hraběnka v sedle

Koncert kapely 
Čechomor

Galerie 
Středočeského 
kraje 

Klenoty 
středočeského 
pravěku 
a vzdělávací 
programy

100 let  
skautingu v Bělé 
pod Bezdězem

Muzeum 
Podblanicka

Životní příběh 
Jiřího z Poděbrad 

Den horníků na 
Mayrau

Rabasova galerie 
Rakovník

Stavitelé katedrál

Muzeum se změní 
ve Svět kostiček

Dožínková 
slavnost

1100 od smrti  
Sv. Ludmily

Máte rádi jídlo? 
Pak zavítejte na 
mladoboleslavský 
hrad
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GASK — Galerie Středočeského kraje  
Barborská 51—53 / Kutná Hora
www.gask.cz

Veronika Svobodová
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4/9/2020
16.30 — 22.30 hodin

Festivalový den experimentální 
a indie hudby v zahradách 
a galerijních prostorách GASK, 
Kutná Hora
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HEJTMANČIN ÚŘEDNÍ 
DEN V REGIONU

Kolín

Kladno

Mělník

Praha-východ

Rakovník

Kutná Hora
Beroun

SLANÝ

Příbram

Poděbrady

Nymburk

Mladá Boleslav

SLANÝ
Vlastivědné muzeum

ve Slaném
Masarykovo nám. 159

8. 9. 2020
 od 10:00 do 14:00

Přijďte si popovídat
o Vašich starostech,

ale i radostech.
Těším se na Vás.

Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka Středočeského kraje
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