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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Svobodný stát Sasko 

Název partnerského regionu: Svobodný stát Sasko 

Stát / oblast: 
Spolková republika 

Německo 

Centrum regionu: 

(město)  
Drážďany 

Podepsaná smlouva, dohoda: 

5. 2. 2007 Společné prohlášení o spolupráci 

20. 2. 2013 Společné prohlášení o spolupráci 

25. 11. 2015 Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných 

služeb 

Územní statistická jednotka NUTS: NUTS 1 

Vrcholný politický orgán: Vláda spolkové země, v čele ministerský předseda 

Základní oblasti spolupráce:  Cestovní ruch  

 Hospodářství 

 Dopravní infrastruktura 

 Veřejná doprava 

 Zemědělství a lesnictví 

 Rozvoj venkova 

 Životní prostředí 

 Zdravotnictví a sociální věci, záchranářství 

 Kultura, sport 

 Územní plánování 

Specifické oblasti spolupráce:  Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi ČR 
a Svobodným státem Sasko (různé projekty) 

 Program na podporu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný 
stát Sasko 2014 – 2020 (různé projekty) 

 Česko – saská pracovní skupina pro územní rozvoj 

 Česko – saská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci 

 Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti 
zdravotnické záchranné služby (uzavřená 4. 4. 2013) 

 Pracovní skupina ESÚS „Nové železniční spojení Praha – Drážďany“ 

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů  

 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 Odbor strategie přípravy a realizace projektů  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 

 Odbor kultury a památkové péče 

 Odbor regionálního rozvoje 

 Odbor územního plánování a stavebního řádu 

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Odbor zdravotnictví 
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Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Euroregion Labe 

 Euroregion Krušnohoří 

 

Navrhovaná frekvence oficiálních 

návštěv  

 Dle aktuální potřeby, min. 1x ročně 

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Michaela Tobiášová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 737 E-mail: tobiasova.m@kr-ustecky.cz 

Aktivity za období r. 2013 - 2018: Odbor KH KÚÚK 

 Dne 20. 2. 2013 podpis Společného prohlášení o spolupráci mezi 

Ústeckým krajem a Zemským ředitelstvím Saska zastoupeným 

prezidentem Gökelmannem. 

 09/2013 účast hejtmana ÚK na Dni Saska. 

 Dne 13. 3. 2014 jednání na Ministerstvu sociálních věcí Svobodného 

státu Sasko za účasti předsedy výboru pro zdravotnictví a sociální 

věci Pavla Csonky a předsedy Krajské rady seniorů ÚK Aloise 

Malého.  

 Dne 7. 4. 2014 proběhlo jednání hejtmana ÚK s Generální konzulkou 

ČR v Drážďanech. 

 Dne 11. 7. 2014 hejtman ÚK navštívil generální konzulku 

v Drážďanech paní Krejčíkovou a dne 18. 7. se zúčastnil recepce 

k ukončení působení ve funkci této generální konzulky. 

 15. 7. 2014 setkání zástupce Saského státního ministerstva pro 

sociální záležitosti a na ochranu spotřebitelů a Svazu seniorů Saska 

s vedením KRS ÚK a zástupci ÚK pro sociální záležitosti za účelem 

rozvoje příhraniční spolupráce seniorských klubů. 

 Dne 11. 9. 2014 proběhlo zasedání Česko-saské mezivládní 

pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci v Ústí nad Labem. 

 Dne 14. 10. 2014 navštívil hejtman prezidenta Zemského ředitelství 

Drážďany. 

 Dne 23. 10. 2014 se zástupce ÚK zúčastnil slavnostního zahájení 

Dnů česko-německé kultury v Drážďanech a v Ústí nad Labem. 

 Dne 23. 4. 2015 proběhlo jednání mezi zástupci Zemského ředitelství 

Sasko a krajského úřadu ohledně navazujícího programu v rámci 

Cíle 3 na ochranu před katastrofami.  

  Dne 15. 5. 2015 navštívil hejtmana ÚK generální konzul ČR 

v Drážďanech.  

 V červenci 2015 se hejtman ÚK v Bonnu zúčastnil zasedání 
světového výboru UNESCO na podporu nominace Hornické kulturní 
krajiny Krušnohoří/Erzgebirge pro zápis na Seznam světového 
dědictví UNESCO.  

 Dne 24. 9. 2015 Komise pro zahraniční vztahy RÚK navštívila 
gymnázium F. Schillera v Pirně.  

mailto:tobiasova.m@kr-ustecky.cz
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 Dne 29. 10. 2015 se hejtman ÚK zúčastnil zahájení Dnů česko-

německé kultury v Drážďanech.   

 Dne 25. 11. 2015 se hejtman ÚK zúčastnil slavnostního podpisu 

společného ujednání ZZS Ústeckého, Karlovarského a Libereckého 

kraje se Svobodným státem Sasko. 

 Dne 20. 4. 2016 navštívila Ústecký kraj německá delegace v čele s 

prezidentem Zemského ředitelství Sasko Dietrichem Gökelmannem. 

 Dne 12. 5. 2016 proběhlo setkání hejtmana ÚK s prezidentkou 

Průmyslové a obchodní komory v Halle-Dessau paní Carolou 

Schaar. 

 Dne 31. 8. 2016 na pozvání prezidenta Zemského ředitelství Sasko 
pana Dietricha Gökelmanna navštívila delegace ÚK v čele 
s hejtmanem ÚK Sasko. 

 Ve dnech 27. 10. – 13. 11. 2016 proběhly Dny česko-německé 
kultury v Ústí nad Labem a Drážďanech za účasti zástupců 
Ústeckého kraje.  

 Dne 29. 11. 2016 se hejtman ÚK zúčastnil konference k projektu 
„Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti 
zdravotnických záchranných služeb" v Drážďanech. 

 Dne 29. 11. 2016 se hejtman ÚK společně s generálním konzulem 
ČR v Drážďanech a ředitelem ZZS ÚK Iljou Deylem aktivně zúčastnili 
zahajovací konference k mezinárodnímu projektu Podpora 
přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických 
záchranných služeb.  

 Dne 29. 3. 2017  se hejtman ÚK zúčastnil setkání na Velvyslanectví 
v Berlíně k Celkovému konceptu Labe za účasti českého velvyslance 
v Berlíně T. Podivínského, poslanců Spolkového sněmu a senátora 
PČR Františka Bradáče.  

 Dne 19. 6. 2017 proběhla návštěva prezidenta Zemského ředitelství 
Sasko pana Dietricha Gökelmanna v Ústeckém kraji.   

 Dne 31. 8. 2017 proběhlo jednání hejtmana ÚK s ředitelem Střední 
odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnické školy, Chomutov, p. o. (ESOZ) a partnerské školy 
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen. Obě 
školy připravují mladé profesionální hasiče a úspěšně spolupracují. 

 Dne 17. 10. 2017 navštívil hejtmana ÚK nový velvyslanec Německé 
spolkové republiky v ČR Christoph Israng.  

 Dne 18. 6. 2018 se delegace ÚK vedená hejtmanem ÚK setkala se 
saskou delegací v čele se zemským prezidentem D. Gökelmannem 
na zámku Proschwitz.  

 Dne 8. 11. 2018 proběhlo první oficiální setkání hejtmana ÚK 
s novou generální konzulkou v Drážďanech JUDr. Markétou 
Meissnerovou.  

 Dne 14. 11. 2018 se hejtman ÚK sešel se zástupci české a saské 
akademické sféry a jednal s nimi o rozvoji spolupráce v oblasti 
strojírenského a energetického vzdělávání.  

 Dne 17. 11. 2018 se hejtman ÚK zúčastnil závěrečné části projektu 
spolupráce hasičů v příhraničním regionu Erzgebirge / Krušnohoří.  

Odbor SMT KÚÚK 

Realizace společných projektů v oblasti školství: 

 Životní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o. 

(realizátor Christlich-Sociales bildungswerk Sachsen e.V., 

Eisenstrasse 7,D - 09456 Mildenau, za ÚK SPŠ a OA Kadaň, p.o., 

v roce 2009); 

 Vzdělání a praxe pro evropský pracovní trh 
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(odborné stáže žáků v partnerské škole v SRN-Sasku, za ÚK SOŠ a 

SOU Louny, v roce 2009); 

 Přeshraniční praxe v moderní zemědělské výrobě 

(realizátor Landschaftspflegeverband Sächsische, za ÚK SŠZe ZA 

E.A.Komerse, Děčín Libverda, v roce 2010); 

 Odborná praxe žáků v Sasku pro obory Strojírenství   

(realizátor nebyl uveden, za ÚK SOŠ a SOU, v roce 2011); 

 Srovnávání životních a vzdělávacích podmínek 

(realizátor Dr. Hirsch Akademie, Pirna, za ÚK Obchodní akademie 

Ústí n. L., v roce 2011); 

 Bezpečná cesta/Sicheres Reisen 

(realizátor Střední škola technická, Most, v roce 2013); 

 Aquamundi 

(realizátor Umweltzentrum Dresden e.V, za ÚK Gymnázium Teplice, 

od roku 2012 – 2014); 

 Zahraniční praxe pro mladé zemědělce 

(realizátor Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína 

Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, v roce 2013); 

 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky a Státním ministerstvem kultury Svobodného 

státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního 

dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu 

Friedricha Schillera v Pirně. V rámci tohoto projektu se odbor SMT 

účastní přijímacího řízení, které organizuje Gymnázium Děčín, 

příspěvková organizace. Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost ZÚK a  hejtman ÚK uskutečnili 14. 10. 2013 návštěvu 

gymnázia v Pirně. 

 12. 11. 2014 navštívili Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně výboru 

pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Ústeckého kraje a PaedDr. 

Mgr. Jan Kobliha, zástupce odboru SMT Gymnázium Friedricha 

Schillera v Pirně. Cílem návštěvy byla příprava průběhu přijímacích 

zkoušek českých žáků do binacionálního projektu vzdělávání v této 

škole.  

 V roce 2015 pokračování aktivit v rámci Ujednání mezi Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním 

ministerstvem kultury Svobodného státu Sasko o spolupráci při 

realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého 

vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. 

 2015 leden: účast zástupců OSMT na exkurzi pořádanou MŠMT do 

Drážďan na téma duální systém vzdělávání; únor: účast zástupce 

OSMT PaedDr. Mgr. Jan Koblihy na dni otevřených dveří na 

Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně; září: zajištění (překlad) 

výjezdu komise pro zahraniční vztahy RÚK do Gymnázia Friedricha 

Schillera v Pirně; říjen: výjezd pracovníka OSMT do Drážďan spolu 

s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce ČR.  

 Rok 2016 – 2017: Mezinárodní spolupráce Gymnázia T. G. 

Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p. o. s partnerským gymnáziem 

v Olbernhau. 

 Ve dnech 14. – 15. 3. 2017 proběhla návštěva zástupců KÚÚK na 

Katastrophenschutzschule Sachsen. Pracovní cesta byla zaměřena 
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na seznámení se systémem vzdělávání budoucích, ale i stávajících 

hasičů v SRN, včetně praktických ukázek vzdělávacích obsahů. 

 Rok 2018:  

 Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. – poznávací 

a pracovní stáže žáků na německé škole ve Freibergu. 

 Ve dnech 22. 10. – 2. 11. 2018 proběhla stáž 16 žáků Střední 

odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední 

zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace, oboru 

Strojník požární techniky na Katastrophenschutzschule Sachsen. 

 Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – možnost studia v projektu 

přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou cizích jazyků. 

Studium i pobyt na internátě jsou pro české žáky bezplatné. Úspěšní 

absolventi získají německé maturitní vysvědčení, které bude v České 

republice nostrifikováno. Na základě pověření MŠMT ze dne 25. 9. 

2018 č.j. MSMT-29682/2018-1 výběr žáků ke studiu v 

dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím 

cyklu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně organizačně zajišťuje 

Gymnázium v Děčíně. 

Odbor SPRP KÚÚK 

 Projekt NOVÁ KVALITA Od roku 2013 probíhá udržitelnost 

projektu, zejména formou propagace regionu Krušných hor na webu 

krusnehory-erzgebirge.eu. Průběžně jsou doplňovány informace o 

aktualitách a akcích na české i saské straně.  

Byla zpracována 5. zpráva o udržitelnosti (závěrečná). 

 Projekt VODAMIN Od roku 2014 probíhá udržitelnost projektu – byla 

zpracována čtvrtá zpráva o udržitelnosti. 

 Po ukončení projektu VODAMIN byla znovu navázána spolupráce 

s německým partnerem na novém projektu Vita – min. 

 Projekt Vita-min Realizace červenec 2016 – červen 2019. Jedná se 

o společný projekt 3 partnerů (ÚK, LfULG a město Oelsnitz 

v Krušnohoří), zabývající se problematikou čištění důlních vod 

inovativními způsoby a tématem uchovávání kvalitní čisté vody 

v krajině. Uskutečnilo se několik akcí - odborný workshop 

v Bannewitz, odborná konference v Bannewitz, odborný workshop 

s exkurzí v Mostě a společné pracovní jednání v Drážďanech.  Dále 

bylo realizováno: Inventarizace úložných míst rubaniny po minulé 

hornické činnosti v Krušných horách na území Ústeckého kraje 

a studie Čištění důlních vod a zatápění zbytkových jam. 

 Projekt „Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské 

spolupráce“  

Projekt byl realizován 06/2017 – 05/2018 v rámci Fondu malých 

projektů euroregionu Elbe/Labe spolu se sdružením Förderverein 

Kloster Buch e. V. Projekt se zabýval inovativním využití památek 

pevnosti Terezín a saského kláštera Buch. V roce 2018 proběhly  

2 odborné workshopy na každé straně hranice, 1 historický trh 

v Terezíně a hudební vystoupení žáků ZUŠ v KlosterBuchu. Projekt 

byl řádně ukončen.  

 Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 

Od roku 2014 probíhá udržitelnost projektu – společně byla 

zpracována čtvrtá zpráva o udržitelnosti. I nadále byla šířena vzniklá 

dvojjazyčná odborná brožura a dvojjazyčné DVD „Příklady dobré 
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praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje”. Výstupy projektu byly 

použity při založení Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s. v roce 

2015. Jedná se zejména o dokument Koncept Inovačního centra 

Ústeckého kraje 1. a 2. část. V rámci projektu byl vytvořen webový 

portál www.icuk.cz, který je nyní využíván jako oficiální webová 

stránka Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s.  

Odbor ZPZ KÚÚK 

 Spolupráce na projektu „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. 
Šebestiána a Satzung – I. etapa“ v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3. 
Projekt byl ukončen v dubnu 2012. Byla odevzdána dokončená 
projektová dokumentace k revitalizačním opatřením a uskutečněna 
závěrečná konference k projektu. V rámci projektu byly dále 
zrealizovány následující aktivity: setkání širších pracovních skupin, 
v rámci nichž byla předjednána následná etapa s Povodím Ohře, 
státní podnik a Lesy ČR, s. p.; realizace veřejných zakázek na 
laserscan území, přírodovědné průzkumy, hydrologický monitoring a 
na projektovou dokumentaci k revitalizačním opatřením, výměny 
personálu, pracovní setkání projektových partnerů, příprava výstavy 
k projektu a veškerá administrativa související. 

 Druhá etapa projektu nazvaná „Revitalizace rašelinišť mezi Horou 
Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“ přímo navázala 
realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české 
straně. Hlavní projektový partner na české straně (Lesy ČR, s. p.) 
zajistil provedení revitalizačních opatření na vybraném rašeliništi. 
Ústecký kraj jako partner zajistil pokračování monitoringu v 
hydrologických parametrech (zaklesnutí hladiny podzemní vody, 
kvantita a kvalita odtékajících vod) a sledování bioty (algologie, 
mykologie, vybrané druhy živočichů a vegetace). V září 2014 se 
v Chomutově konala závěrečná konference.  

 Projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung 
– realizační fáze“ byl ukončen k 31. 12. 2014. Nyní probíhá období 
udržitelnosti projektu, která končí v březnu 2020. 

 V roce 2015 probíhala příprava další etapy revitalizace rašelinišť. 
Uskutečnilo se několik kooperačních jednání mezi partnery. Náplní 
setkání byla příprava obsahu projektu, harmonogram a příprava 
rozpočtu. Nový projekt naváže na úspěšně ukončený projekt 
„Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – 
realizační fáze“. Pracovní název nového projektu je „Moorevital 
2018“. 

 V roce 2016 byla podána žádost o dotaci do programu SN-CZ 2014 
– 2020 na projekt „Moorevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť 
v Krušných horách“. 

 V roce 2016 pokračovala jednání k dalšímu projektu ochrany 
rašelinišť, jehož předmětem je ochrana tetřívka obecného s názvem 
„Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve 
východním Krušnohoří“. Projektovým územím na české straně je 
Cínovec, projektovými partnery je TUD, Lesy ČR, Sachsenforst a 
národní park Saské Švýcarsko. 

 V roce 2016 byla zahájena ve spolupráci s odborem RR realizace 
projektu „OdCom – Objektivizace stížností na zápach 
v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze 
příčin a zjišťování zdravotních následků“. Ústecký kraj v rámci 
projektu pořídil měřicí přístroje na ultrajemné částice, účastnil se 
dvou setkání projektových partnerů a dvou diskuzních kulatých stolů 

http://www.icuk.cz/
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pořádaných dalším projektovým partnerem Zdravotním ústavem Ústí 
nad Labem. 

 V roce 2017 byl zahájen projekt „Moorevital 2018 – pokračování 
ochrany rašelinišť v Krušných horách“, který navazuje na 
úspěšně realizované projekty revitalizací rašelinišť v předcházejících 
letech. 

 Na konci roku 2017 byl schválen řídícím výborem projekt „TetraoVit 
- Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka 
obecného ve východním Krušnohoří“.  

 V roce 2018 byla zahájena realizace projektu „TetraoVit - 
Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka 
obecného ve východním Krušnohoří“. I tento projekt navazuje na 
úspěšné předcházející projekty zabývající se tématikou rašelinišť. 
Primárně se zaměřuje na biotop tetřívka obecného, kvalitu jeho 
přirozeného prostředí a nastavení managementu pro zachování 
populace tohoto silně ohroženého druhu, existenčně závislého na 
rašelinných půdách. 

 V prosinci 2018 byla ve vestibulu krajského úřadu instalována 
společně s německými partnery putovní výstava týkající se ochrany 
rašelinišť v rámci projektu Moorevital 2018. 

Odbor KP KÚÚK 

 Realizace projektu „Středoevropská kulturní krajina 
Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří – cesta ke světovému 
dědictví UNESCO“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 - 4x workshop, 2x 
konference, vytvoření databanky MERz, zpracování a podání 
společné žádosti do UNESCO. 

 Realizace projektu „Sláva krušnohorského hornictví“ v rámci 
programu Cíl 3 / Ziel 3 - zhotovení putovní výstavy a její prezentace 
v ČR a SRN, přednášková činnost k problematice krušnohorského 
hornictví a světového dědictví. 

 Realizace projektu „Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje“ 
v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3, zhotovení putovní výstavy a její 
prezentace v ČR a SRN, 3x workshop. 

 Realizace projektu „PRESSTRIP 2013 Montanregion Krušné 
hory/Erzgebirge“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 - uspořádání 
presstripu pro česká a německá média. 

 Prezentace hornických památek Krušnohoří v ČR a SRN. 

                V roce 2015: 

 Putovní výstavy „Sláva krušnohorského hornictví“ z programu 
přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 v Oelsnitz/Erzgebirge. 

 Podpora nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge 
pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO na zasedání 
Výboru světového dědictví v Bonnu. 

 Příprava nových projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce 
a jednání s potencionálními zahraničními kooperačními partnery.  

 Spolupořadatelství festivalu 17. Dny české a německé kultury. 

                V roce 2016:  

 Podání projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti 
Krušnohoří“ z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014 -
2020.  

 Prezentace putovní výstavy „Sláva krušnohorského hornictví“ 
v Evropském parlamentu ve Štrasburku za účasti vedení Ústeckého 
kraje. 
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        V roce 2017: 

 Schválení projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti 
Krušnohoří“ z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014-
2020.  

 Podání projektu „Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna“ 
v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. 

 V roce 2018 zahájení realizace projektu „Umění pozdního středověku v 

hornické oblasti Krušnohoří“ z programu přeshraniční spolupráce SN – 

CZ 2014 -2020.  

Odbor RR KÚÚK 

 Prezentace Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu 

v Drážďanech a Lipsku. 

 Společně s Libereckým krajem prezentace Ústeckého kraje na akci 

Den Sasů, který se v roce 2014 konal v Grossenheimu. 

 V rámci uzavřené smlouvy o spolupráci s letištěm Drážďany 

prezentace v odletové hale a v infocentru, včetně účasti na Dni 

otevřených dveří letiště a Dni dětí. 

 Realizace projektu „Cykloregion Krušné hory – propojení 

nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ – 

vybudování nových úseků cyklotrasy, zahájení a ukončení sezóny, 

promojízda, konference, tištěné propagační materiály, infotabule, 

sčítače, drobné propagační předměty, webová stránka, aplikace pro 

smartphones apod. 

 Dne 8. 10. 2014 realizace 7. Česko-německé konference „Marketing 

na cyklostezce LABE“ včetně doprovodného presstripu.  

 Realizace projektu Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a 

v Ústeckém kraji v letech 2012 – 2014, v současné době je v etapě 

udržitelnosti až do roku 2019. 

 Realizace projektu Sasko-české vztahy v proměnách času v letech 

2012 – 2015. V současné době je v etapě udržitelnosti až do roku 

2020. 

 Realizace projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach 

v Erzgebirgkreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a 

zjišťování zdravotních následků – v roce 2015 zpracování žádosti ve 

spolupráci se všemi partnery, v roce 2016 schválená žádost, 

zahájení realizace projektu. Zakoupení přístrojů, které budou měřit 

ultrajemné částice v ovzduší, umístění těchto přístrojů v Lomu u 

Mostu. Přístroje bude spravovat a využívat Český 

hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem. V roce 2017 vytvoření 

pracovních skupin, zpracování zdravotních dotazníků, vyškolení 

čichačů a provádění analýzy ovzduší. Jednání pracovních skupin 

průběžně dle harmonogramu, dne 12. 4. 2018 proběhla regionální 

konference. 

 Realizace projektu Česko – saské pohraničí bez bariér. Počátek 

realizace v r. 2016. Vytvoření webového portálu ve spolupráci 

s projektovým partnerem městem Drážďany.  Další aktivity: odborné 

konference, sportovní dny pro handicapované. 

 Účast na jednáních Monitorovacího výboru v Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, 
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v roce 2016 to byly 4 jednání monitorovacího výboru, v roce 2017 

byla 3 zasedání. 

 Poskytování konzultací žadatelům o dotaci, hodnocení projektů, 

administrace s tím spojená v rámci Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, 

spolupráce se Saskou rozvojovou bankou v Drážďanech. 

 Ve dnech 29. – 31. 1. 2015. prezentace na veletrzích cestovního 

ruchu v Drážďanech a Lipsku. 

 Ve dnech 4. – 6. 1. 2015 prezentace na Dni Sasů 2015.  

 Realizace 8. Česko-německé konference „Marketing cyklostezky 

LABE“.  

 Prezentace v rámci Dnů česko-německé kultury 2015 v říjnu 2015.   

 31. 3. 2015 dokončení realizace projektu „Cykloregion Krušné hory 

– propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém 

Krušnohoří“.  

 Účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny pro územní rozvoj. 

Za českou stranu se zúčastnilo MMR a kraje Karlovarský, Ústecký a 

Liberecký, za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři plánovací 

svazy na česko - saské hranici.   

 Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem příprava a 

realizace projektu „Nová hřebenovka“.  

 Účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny k evaluaci 

programu Cíl2. Ústecký kraj je zástupcem všech třech krajů v této 

pracovní skupině.   

 Pokračování spolupráce s letištěm Drážďany – prezentace ÚK 

v odletové hale a v infocentru, účast na akcích pro veřejnost.  

 V roce 2016 prezentace ÚK na veletrzích cestovního ruchu 

v Drážďanech a Lipsku. 

 Účast spolu s Libereckým krajem na Dny Sasů v září 2016. 

 V lednu 2017 prezentace ÚK na veletrhu cestovního ruchu 

Reissemese Dresden s vlastní expozicí. 

 Pokračování spolupráce a vzájemné propagace s letištěm Drážďany 

a sdružením Saské hrady a zámky (prezentace ÚK v odletové hale 

a v infocentru, účast na akcích pro veřejnost, inzerce v Magazínu 

Brána do Čech, apod.). 

 Ve dnech 18. - 20. 8. 2017 prezentace Ústeckého kraje 

v Drážďanech v rámci akce Straßenfest „Canaletto“. 

 Ve dnech 1. - 3. 9. 2017 prezentace Ústeckého kraje na Dnech Sasů 

v Löbau. 

 Ve dnech 22. - 26. 11. 2017 prezentace ÚK na veletrhu cestovního 

ruchu TC Lipsko ve společné expozici České republiky. 

 V roce 2018 vydání tištěného průvodce Labskou stezkou „Handbuch 
2018“ a jeho distribuce v České republice a Německu. 

 Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem realizace 

a společný marketing projektu „Hřebenovka/Kammweg“.  

 Prezentace Ústeckého kraje v roce 2018 na veletrzích cestovního 

ruchu v Drážďanech, Lipsku, Mnichově, Berlíně, Erfurtu a 

Norimberku 
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 Ve dnech 17. - 19. 8. 2018 prezentace Ústeckého kraje 

v Drážďanech v rámci akce „CanalettoFest“. 

 Pokračování úspěšné spolupráce a vzájemné propagace s letištěm 

Drážďany a sdružením Saské hrady a zámky (prezentace ÚK v 

odletové hale a v infocentru, účast na akcích pro veřejnost, inzerce 

v Magazínu Brána do Čech, vzájemná distribuce propagačních 

tiskovin, apod.). 

 Realizace presstripů pro německé novináře společně se 

zahraničním zastoupením Czechtourism v Berlíně v průběhu 

turistické sezóny 2018. 

Odbor UPS KÚÚK 

 Projekt LABEL – Územní studie zhodnocení PS Děčín z hlediska 
udržitelného rozvoje území. Závěrečná konference v 05/2012, 
ukončení projektu. 

 Projekt CROSS-DATA – „Česko–Saský informačního systém o 
územním plánování“ a zpracování publikace o územním plánování 
na české a německé (saské) straně. Závěrečná konference 
v 02/2013, ukončení projektu.  

 V roce 2016 v rámci projektu CROSS-DATA účast na zasedání 
pracovní skupiny pro udržitelnost „Česko-Saského informačního 
systému pro územní plánování“ v Sasku – setkání v rámci 
udržitelnosti projektu. 

 Účast na jednání česko – saské pracovní skupiny pro územní rozvoj. 
Za českou stranu se zúčastňuje MMR a kraje Karlovarský, Ústecký 
a Liberecký, za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři plánovací 
svazy na česko - saské hranici.   

 V roce 2017 v rámci projektu CROSS-DATA - účast na zasedání 
pracovní skupiny pro udržitelnost „Česko - saského informačního 
systému pro územní plánování“ – setkání v rámci udržitelnosti 
projektu. 

 V roce 2017 - účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny pro 
územní rozvoj. Za českou stranu se zúčastňuje MMR a kraje 
Karlovarský, Ústecký a Liberecký, za Sasko Saské státní 
ministerstvo vnitra a tři plánovací svazy na česko - saské hranici. 

 Účast na jednáních Euroregionu Elbe/Labe v rámci projektu 
„Výzkum návazností přeshraničních rozvojových os v Euroregionu 
Elbe/Labe“.  

 V roce 2018 účast na zasedání pracovní skupiny pro udržitelnost 
„Česko - saského informačního systému pro územní plánování“ - 
CROSS-DATA - setkání v rámci udržitelnosti projektu. 

 Účast na zasedání Česko – Saské pracovní skupiny pro územní 
rozvoj. Za českou stranu se zúčastňuje MMR a kraje Karlovarský, 
Ústecký a Liberecký, za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři 
plánovací svazy na česko - saské hranici. 

 Účast na zasedáních Euroregionu Elbe/Labe v rámci projektu 
„Výzkum návazností přeshraničních rozvojových os v Euroregionu 
Labe/Elbe. 

DS KÚÚK 

 Společná jednání se zástupci objednatelů dopravní obslužnosti VVO 

a ZVON na novém smluvním zajištění dopravní obslužnosti 

regionální železniční osobní dopravou v provozním souboru 

OstSachsenNetz II (OSN II); 

 Účast na společném projektu ELLA Regio. 
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 Příprava společných přeshraničních linek. 

 Podpora dostavby a otevření přeshraničního úseku drážního spojení 

Dolní Poustevna – Sebnitz. 

 Od roku 2015 společná jednání se zástupci objednatelů dopravní 

obslužnosti VVO, ZVON a VMS k rozvoji příhraniční veřejné dopravy. 

 Spolupráce na realizaci provozu veřejné dopravy s našimi saskými 

dopravci.   

 Příprava společných přeshraničních linek a přeshraničních tarifních 

nabídek. 

 Založení a členství v Evropském seskupení pro územní spolupráci 

(ESÚS) v rámci přípravy realizace vysokorychlostní tratě Praha – 

Ústí nad Labem – Drážďany. 

 Společná propagace a tvorba marketingových produktů veřejné 

dopravy. 

Odbor ZD KÚÚK 

 Dne 25. 11. 2015 podepsáno v Karlových Varech Ujednání 

o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb (dále 

jen Ujednání), s platností od 1. 1. 2016, kterým dojde k praktické 

realizaci Rámcové smlouvy o přeshraniční spolupráci v oblasti 

zdravotnické záchranné služby uzavřené mezi ČR a SRN dne 4. 4. 

2013. Smluvními stranami Ujednání jsou ÚK, Liberecký kraj, 

Karlovarský kraj a Ministerstvo vnitra Svobodného státu Sasko.   

 V červnu 2016 setkání Pracovní skupiny Ujednání, v průběhu roku 

další dvojstranné jednání.  

 Dvě jednání v rámci Euroregionu Labe (březen, listopad 2016) - 

pracovní skupina pro oblast přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví 

a IZS.  

 Zahajovací konference (listopad 2016) k projektu „Podpora 

přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických 

záchranných služeb v Drážďanech. 

 Dne 3. 9. 2017 aktivní účast na meetingu (pracovní skupina 

Ujednání); 

 Ve dnech 6. - 7. 11. 2017 účast na Akademii zdravotnických 

záchranných služeb ČR - SRN (Sasko a Bavorsko). 

 Dne 28. 11. 2017 účast na workshopu na téma „Organizace 

a kompetence zdravotnické záchranné služby v České republice 

a v Německu (Sasku)“. 

 Účast na setkáních všech smluvních stran Ujednání (setkání 
pracovní skupiny se uskutečnilo v Sasku dne 17. 4. 2018), a další 
dílčí dvojstranná jednání a workshopy za účelem naplňování 
podmínek Ujednání.  

 V červnu 2018 účast na konferenci k projektu „Podpora přeshraniční 
spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných 
služeb", účast na dalších jednáních a konzultacích k tomuto projektu 
(Rallye Ostrov 2018, 11. 9. 2018 česko-saská přeshraniční 
spolupráce dispečinků a zdravotnických záchranných služeb, cvičení 
polygon apod.).  

 Účast na jednáních příslušných pracovních skupin Euroregionů Labe 
a Krušnohoří v rámci problematiky přeshraniční spolupráce ve 
zdravotnictví a IZS (Plánování cvičení ochrany před katastrofami v 
labském kaňonu v srpnu 2019 - 2 schůzky 17. 4. 2018 a 13. 11. 
2018). 
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Aktivity plánované pro rok 2019: Odbor KH KÚÚK 

 Naplňování cílů Společného prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým 

krajem a Zemským ředitelstvím Saska. 

 Reciproční návštěvy prezidenta Zemského ředitelství Sasko a 

hejtmana Ústeckého kraje  - v Ústeckém kraji a v Sasku.  

 Na rok 2019 je plánované Zemské cvičení v oblasti ochrany před 

katastrofami.  

Odbor ZPZ KÚÚK 

 V roce 2019 bude pokračovat realizace projektu Moorevital 2018. 
V lednu 2019 proběhne projektové setkání partnerů v Ústí nad 
Labem. Putovní projektová výstava umístěná ve vestibulu krajského 
úřadu potrvá do konce ledna 2019. 

 Nadále bude pokračovat udržitelnost projektů „Revitalizace rašelinišť 
mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa a II. etapa realizační 
fáze. 

 Pokračování spolupráce s odborem RR na realizaci projektu OdCom. 
Společná příprava závěrečné konference projektu, která se bude 
konat v dubnu 2019 v Drážďanech. 

 Realizace projektu „TetraoVit – Revitalizace rašelinišť a management 
biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří“ dle 
schváleného harmonogramu.  

Odbor KP KÚÚK 

  Realizace projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti 

Krušnohoří z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014-2020.  

Odbor RR KÚÚK  

 Prezentace Ústeckého kraje na akcích v Sasku (Tag der Sachsen a 

CanalletoFest. 

 Vydání tištěného průvodce Labskou stezkou „Handbuch 2019“ a jeho 
distribuce v České republice a Německu. 

 Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem realizace a 

společný marketing projektu „Hřebenovka/Kammweg“.  

 Prezentace Ústeckého kraje v roce 2019 na veletrzích cestovního 

ruchu v Drážďanech, Lipsku, Mnichově, Berlíně, Erfurtu 

a Norimberku. 

 Pokračování úspěšné spolupráce a vzájemné propagace s letištěm 

Drážďany a sdružením Saské hrady a zámky. 

 Realizace prestripů a famtripů pro německé novináře a cestovní 
kanceláře. 

 Realizace projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach 

v Erzgebirgkreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a 

zjišťování zdravotních následků – realizace projektu prodloužena do 

30. 6. 2019. Na jaře 2019 plánovaná závěrečná konference, kde 

budou prezentovány výsledky projektu, a bude vydána publikace 

shrnující výstupy. 

Odbor UPS KÚÚK 

 V roce 2019 účast na zasedání pracovní skupiny pro udržitelnost 
„Česko - saského informačního systému pro územní plánování“ - 
CROSS-DATA - setkání po udržitelnosti projektu. 

 Účast na zasedání Česko – Saské pracovní skupiny pro územní 
rozvoj. Za českou stranu se zúčastňuje MMR a kraje Karlovarský, 
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Ústecký a Liberecký, za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři 
plánovací svazy na Česko - Saské hranici. 

 Účast na zasedáních Euroregionu Elbe/Labe v rámci prověření 
návaznosti rozvojových os v hraničním území. 

Odbor DS KÚÚK 

 Pokračování spolupráce v rámci Dohody o společném zadávacím 

řízení pro Východosaskou síť II (OSN II). 

 Pokračování spolupráce v rámci ESÚS „Nové železniční spojení 

Praha – Drážďany). 

 Spolupráce s německými dopravními svazy za účelem zajištění 

přeshraniční linkové dopravy. 

 Založení pracovní skupiny za účelem podpory novostavby železniční 

tratě Seifhennersdorf – Rumburk. 

 Spolupráce s dopravním svazem VVO na zajištění dopravní 

obslužnosti na lince U28 po roce 2019. 

 Společná propagace a tvorba marketingových produktů veřejné 

dopravy. 

Odbor SMT KÚÚK 

 Podpora škol při realizaci projektů zaměřených na mezinárodní 

spolupráci se Svobodným státem Sasko.   

Odbor ZD KÚÚK  

 Účast na setkáních všech smluvních stran Ujednání (setkání pracovní 
skupiny je plánováno v Ústeckém kraji v březnu 2019) a účast na 
dalších dílčích dvojstranných jednáních a workshopech za účelem 
naplňování podmínek Ujednání.  

 Účast na jednáních příslušných pracovních skupin Euroregionů Labe 

a Krušnohoří v rámci problematiky přeshraniční spolupráce 

ve zdravotnictví a IZS. 

 Účast na jednáních a konzultacích k projektu „Podpora přeshraniční 

spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných 

služeb" (Rallye Ostrov 2019 se plánuje v červnu).  

 

Navrhované aktivity:  

Poznámky: Odbor ZPZ KÚÚK 

 Projekty revitalizací rašelinišť byly připraveny na základě společného 
prohlášení o spolupráci v přeshraniční ochraně a managementu 
krušnohorských rašelinišť mezi Ústeckým krajem a Svobodným 
státem Sasko – Vládním prezídiem Chemnitz, kterým byla 20. 2. 2008 
deklarována snaha o přípravu územně konkrétního projektu na 
ochranu rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána a obce Satzung. Ke 
každému projektu byly uzavřeny příslušné mezinárodní smlouvy.  

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor SMT KÚÚK – Mgr. Roman Kovář, vedoucí oddělení organizací a koncepcí 

(475 657 281, kovar.r@kr-ustecky.cz)  

Odbor SPRP KÚÚK – Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení strategie 

(475 657 944, nedrdova.j@kr-ustecky.cz) 

Odbor ZPZ KÚÚK - Mgr. Jan Rothanzl, Ing. Anna Lehká, oddělení živ. prostředí 

(475 657 121, 475 657 451, rothanzl.j@kr-ustecky.cz,lehka.a@kr-ustecky.cz ) 

Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560, 

hajsman.p@kr-ustecky.cz) 
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Odbor UPS KÚÚK - Ing. Jolana Novotná, vedoucí oddělení úz. plánování 

(475 657 513, Novotna.j@kr-ustecky.cz ) 

Odbor DS KÚÚK - Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru (475 657 525, 

franek.j@kr-ustecky.cz ) 

Odbor KP KÚÚK – Mgr. Adam Šrejber, vedoucí odboru (475 657 286, 

srejber.a@kr-ustecky.cz) 

Odbor ZD KÚÚK – Ing. Petr Severa, vedoucí odboru (475 657 435, severa.p@kr-

ustecky.cz) 

 
SEZNAM ZKRATEK:  
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor SPRP KÚÚK – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor ZPZ KÚÚK – Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor KP KÚÚK – Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor UPS KÚÚK – Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor DS KÚÚK – Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor ZD KÚ ÚK – Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje 
VVO – Verkehrsverbund Oberelbe 
ZVON – Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien 
VMS –  Verkehrsverbund Mitelsachsen 
ESÚS Evropské seskupení pro územní spolupráci 
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