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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.1

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zhodnocení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021 a rozhodnutí o udělení Ceny 
hejtmana Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Rozpočet INF

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 013/45R/2022

Přílohy: 

6.1-1 Název: bod 6.1 priloha 1.pdf Seznam zaslaných nominací U

6.1-2 Název: bod 6.1 priloha 2.pdf Zásady udílení Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

všechny předložené návrhy Rady Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 
2021.

B) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021 v jednotlivých oblastech takto:

a) regionální rozvoj: Ing. Helena Veverková,
b) sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: Mgr. Martina Vojtíšková,
c) věda a výzkum: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.,
d) kultura: PhDr. Zdeněk Šesták,



e) sport: Jaroslav Hrubý.



Důvodová zpráva:
Dne 2. 11. 2011 Zastupitelstvo Ústeckého kraje přijalo Zásady Ústeckého kraje, dle nichž Cena hejtmana 
Ústeckého kraje (dále jen Cena hejtmana) oceňuje vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje 
nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob.

Cena hejtmana bude v roce 2022 (za rok 2021) udělována pojedenácté.

Odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje od vyhlášení výzvy obdržel 25 
nominací na udělení Ceny hejtmana za rok 2021, které splnily kritéria daná Zásadami udílení Ceny hejtmana.

• 8 nominací regionální rozvoj
• 4 nominace sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
• 2 nominace věda a výzkum
• 5 nominací kultura
• 6 nominací sport

Všechny nominace byly zpracovány a projednány v příslušných poradních orgánech Rady Ústeckého kraje či 
Zastupitelstva Ústeckého kraje, z nichž každý na udělení Ceny hejtmana doporučil maximálně tři kandidáty. 
Rada Ústeckého kraje zhodnotila předložené návrhy komisí a výborů a dle Zásad udílení Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělit Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 
2022 ve všech oblastech daných zásadami.

Regionální rozvoj:

Ing. Helena Veverková se celoživotně věnuje oblasti zahlazování důlních škod, restrukturalizaci a v současné 
době i transformaci energetiky v souvislosti s odklonem od těžby a zpracovávání uhlí. Ing. Helena Veverková 
dlouhodobě a vysoce kvalitně reprezentuje Ústecký kraj v různých pracovních skupinách a komisích na 
regionální i národní úrovni ve výše zmíněných oblastech. Mnoho let působí jako předsedkyně Hospodářské a 
sociální rady Mostecka, která pod jejím vedením realizuje podporu udržitelného rozvoje tohoto okresu 
prostřednictvím sociálního dialogu významných regionálních aktérů. Ing. Veverková je autorkou „Globálního 
plánu revitalizace – pánevní oblasti“ schváleného vládou v roce 1999, což je jeden ze základních kamenů pro 
restrukturalizační proces Ústeckého kraje. Také sehrála zásadní úlohu při tvorbě Programu řešení 
ekologických škod, které vznikly před privatizací hnědouhelných těžebních společností, jehož prostřednictvím 
bylo pro Ústecký kraj alokováno 18 miliard Kč na rekultivaci a revitalizaci krajiny, čímž byla pozitivně změněna 
tvář posttěžební krajiny regionu. V této souvislosti paní Veverková již desítky let zastupuje region v 
Mezirezortní komisi pro implementaci uvedeného programu.

Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života:

Mgr. Martina Vojtíšková se přes 20 let věnuje osobám v náročných životních situacích v Ústeckém kraji a v 
rámci celé ČR osobám ohroženým domácím násilím. V roce 2021 získala čestnou medaili ředitele Ředitelství 
služby pořádkové policie Policejního prezídia ČR za spolupráci se službou pořádkové policie v oblasti vnitřní 
bezpečnosti a veřejného pořádku, boje s kriminalitou, mezinárodní spolupráce, prevence a vzdělávání.
Je odbornou lektorkou seminářů zaměřených na problematiku domácího násilí pro Policii ČR a sociální 
pracovníky v ČR, zasloužila se o vybudování a fungování spolku Spirála zaměřeného na pomoc lidem v krizi 
v Ústeckém kraji. V r. 2000 spoluzaložila Centrum krizové intervence a v r. 2007 Intervenční centrum, Ústecký 
kraj – první specializovanou poradnu pro oběti domácího násilí a stala se jeho vedoucí. V r. 2008 se podílela 
na vzniku Asociace pracovníků Intervenčních center a od počátku je její předsedkyní. V r. 2015 byla její 
zásluhou odstartována celostátní kampaň APIC Mlčení bolí, která bezprostředně inspirovala nejvyššího 
státního zástupce k rozšíření seznamu povinných specializací na všech úrovních státního zastupitelství na 
domácí násilí. Tento krok byl historickým zlomem v řešení případů domácího násilí. V r. 2018 od Policie ČR 
vyznamenána Medailí cti a Medailí služby pořádkové policie. Jako členka Rady vlády ČR se na jaře 2020 
zasloužila o okamžité zapojení a koordinaci služeb Intervenčních center ČR s Ministerstvem vnitra ČR, 
Policejním prezidiem a MPSV do systému pomoci obětem domácího násilí a naladěním spolupráce s Policií 
ČR v případech vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Významně tak podpořila síť akutní pomoci, na 
kterou stát neměl kapacitu. Zároveň iniciovala ojedinělý celostátní průzkum Intervenčních center přímo v 
terénu, zaměřený na život v rodinách ohrožených domácím násilím v době kovidové krize. V listopadu 2020 
zorganizovala facebookovou kampaň 16 dnů nulové tolerance k domácímu násilí s názvem Pomáhej 
sdílením 475 511 811! Jako předsedkyně APIC zapojila v roce 2021 Intervenční centra do projektu Nenech 



se, který nabídl každé ohrožené osobě v ČR možnost včasného, snadného a bezpečného kontaktu s 
intervenčním centrem přímo z domova skrze webové stránky www.nenech.se, díky kterému může vyhledat 
pomoc. Mgr. Vojtíšková pravidelně přednáší a poskytuje cenné konzultace v práci s osobami ohroženými 
domácím násilím a zejména dětskými svědky.

Věda a výzkum:

doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. je profesně spjata se vznikem Ústavu slovansko-germánských studií, 
který byl založen r. 1991 a kde od roku 2008 působila na pozici ředitelky. Jejím cílem bylo rozvíjet dialog mezi 
Čechy a Němci. Podílela se na pořádání jazykových a obecně vzdělávacích kurzů českého jazyka Collequia 
Ustensia, na realizaci ústeckých odborných kolokvií zaměřených na historii (nejen) tohoto regionu. Tyto akce 
mají již 30letou tradici. Paní Kaiserová má zásadní podíl na založení obecně prospěšné kulturně-vzdělávací a 
vědecké společnosti Collegium Bohemicum (v r. 2006). Tato společnost a především sama paní Kaiserová 
stála u zrodu stálé expozice Naši Němci v Muzeu města Ústí nad Labem. Expozice byla slavnostně otevřena 
17. listopadu 2021 a předcházelo ji několik let příprav. Spolu s manželem stála u vzniku první obsáhlé české 
publikace o dějinách města Ústí nad Labem, publikovala řadu studií, odborných článků v časopisech a 
sbornících. Její monografie Dějiny rakouské provincie redemptoristů se zaměřením na domy v oblastech 
českých Němců je prvním českým pohledem na toto téma. Významná je i její pedagogická činnost. Na 
katedrách historie a germanistiky Filozofické fakulty UJEP přednáší světové dějiny 19. století a vede kurzy 
související s česko-německou problematikou či nacionalismem. Česko-německé, případně česko-rakouské 
vztahy se staly alfou a omegou jejího vědeckého bádání i společenského působení.

Kultura:

PhDr. Zdeněk Šesták se celý život věnuje hudbě. Je skladatelem a hudebním vědcem – bádá v archivech a 
hledá souvislosti. V roce 2022 oslaví 97. narozeniny a je stále aktivní. Je autorem dvaceti symfonií a 
symfonických skladeb, deseti smyčcových kvartet (komorní hudba pro smyčcové nástroje), pro dechové 
nástroje zkomponoval osmnáct komorních skladeb a svit, v oblasti vokální hudby napsal devatenáct 
písňových cyklů (pro klavír, pro sbor či pro dětský sbor), z duchovní hudby je autorem jedné mše a šesti 
kantát a na hudebních nosičích mu vyšlo přes 30 nahrávek, plus 11 titulů v ediční činnosti (Cítolibská hudební 
škola). Zdeněk Šesták je členem Společnosti českých skladatelů, Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost, 
Umělecké besedy a sdružení Pondělníci, je činný v Nadaci K. B. Kopřivy, Nadaci Fr. Aug. Urbánka. V roce 
2006 mu bylo Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97 uděleno uznání za přínos filozofii a umění. V 
roce 2008 obdržel Cenu Ministerstva kultury České republiky za celoživotní přínos české kultuře v oblasti 
hudby. V roce 2013 obdržel Zlatou cenu OSA za celoživotní dílo.

Sport:

Jaroslav Hrubý byl celý život aktivní v oblasti cyklistiky, kde působil jako aktivní závodník, organizátor a 
propagátor. Cyklistice se věnuje od roku 1970. Začínal v klubu Chemických závodů Litvínov; v dorostu patřil 
mezi nejlepší v kraji a jako junior byl členem reprezentačního výběru. Po absolvování základní vojenské 
služby závodil v nejvyšších domácích soutěžích i v mezinárodních etapových závodech, později se věnoval 
cyklokrosu. Po roce 1989 zakládá kromě servisu a prodejny jízdních kol i vlastní klub KL sport Most. Ve své 
kategorii je držitelem několika titulů mistra republiky a v reprezentačním dresu startoval na mistrovství světa i 
Evropy. Mimo jiné také absolvoval jeden z nejtěžších etapových závodů světa – australský Crocodile Trophy, 
dále italský Ironbike, Alpen Tour Trophy nebo Rally di Sardegna. V roce 2002 spoluzaložil závod Extrém bike 
Most. Jedná se o jednu z největších cyklistických akcí v regionu, kategorii cyklomaratonů patří mezi 
nejdůležitější závody na úrovni ČR. Jaroslav Hrubý dovedl Extrém bike k jeho jubilejnímu 20. ročníku (19. 6. 
2021) a podílí se na přípravě mnoha dalších cyklistických závodů. Vede sportovní oddíl KL sport Most, od 
roku 1993 pravidelně pořádá cyklistické MTB i silniční závody a je jedním ze zakladatelů Severočeské 
amatérské ligy vniklé v roce 1996. Projekt se zaměřuje na pořádání různých tělovýchovných a cyklistických 
akcí pro všechny věkové kategorie.

Vzhledem k rozsáhlosti podkladových materiálů jsou kompletní originály nominací k nahlédnutí na 
sekretariátu hejtmana (kancelář č. 723).

Slavnostní veřejné předání ocenění je Odborem informatiky a organizačních věcí připravováno na podzim 
2022.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru INF Ing. Jan Schiller (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 20. 6. 2022
2 Ing. Jan Schiller (hejtman)   Ing. Jan Schiller 20.6.2022

Podpis zpracovatele:  Simona Truhlářová 20. 6. 2022


