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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 6.2

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Zhodnocení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 a doporučení Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje rozhodnout o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje

Nárok na rozpočet:
Rozpočet OKH

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

6.2-1 Název: bod 6.2 priloha 1.pdf Zásady udílení Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje U

6.2-2 Název: bod 6.2 priloha 2.pdf Seznam všech nominovaných U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

všechny předložené návrhy o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019.

B) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 v jednotlivých oblastech takto:

a) regionální rozvoj: Ing. Zdeněk Chrdle, MBA
b) sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: MUDr. Martina Chodacká
c) věda a výzkum: doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
d) kultura: Mgr. Jan Zástěra



e) sport: ----- 



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 2020 (za rok 2019) udělována podeváté.

Poslední revize Zásad udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje proběhla v roce 2013, kdy zásadní změnou 
byla úprava výše odměna pro laureáta ceny – z původních 100 tisíc na 50 tisíc Kč. Od té doby žádná změna 
provedena nebyla.

Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje od vyhlášení výzvy obdržel 14 nominací na 
udělení Ceny hejtmana za rok 2019, které splnily kritéria daná Zásadami udílení Ceny hejtmana.

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

Vzhledem k omezení provozu Krajského úřadu Ústeckého kraje v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem 
v České republice byla jednání Komise pro regionální rozvoj RÚK, Rady pro vědu, výzkum a inovace RÚK, 
Komise pro sport a volný čas RÚK a Výboru pro kulturu a památkovou péči ZÚK zrušena. Vzhledem k 
nutnosti projednání doporučení nominace na Cenu hejtmana Ústeckého kraje Radě Ústeckého kraje byla 
hlasování uskutečněna formou per rollam.

Komise sociální a zdravotní zasedá dne 1. 6., tj. po termínu odevzdání materiálu na jednání Rady Ústeckého 
kraje dne 3. 6. 2020. Vzhledem k tomu je nutné materiál předložit na stůl.

Oblast: regionální rozvoj
V oblasti regionálního rozvoje byla doručena 1 nominace na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje.
Komise pro regionální rozvoj Rady Ústeckého kraje ve dnech 16. – 23. 3. 2020 hlasovala per rollam a
doporučuje Ing. Zdeňka Chrdleho k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého 
kraje.
hlasování: 7 – 0 – 4 návrh byl přijat.

Ing. Zdeněk Chrdle, MBA, je generálním ředitelem a jednatelem společnosti AŽD Praha s.r.o. Významně se 
zasadil o modernizaci železniční tratě Lovosice – Most známé jako „Švestková dráha“. Provoz vlaků na této 
lince skončil r. 2007, kdy jej kraj přestal objednávat z důvodu nevyužívání, nízké rychlosti a celkově nízké 
atraktivity. V r. 2016 trať včetně všech nádraží od státu koupila AŽD Praha. Firma do modernizace 
zapomenuté železnice investovala 100 mil. Kč s cílem udělat z ní nejmodernější regionální trať v Evropě. Od 
prosince 2019 bude na trati obnoven denní provoz. Železnice je též využívaná jako testovací polygon pro 
autonomní vlaky. Díky osobní invenci Zdeňka Chrdleho vznikl ambiciózní projekt, který pomáhá vytvářet 
pozitivní obraz kraje.
Navrhovatel: Ing. Jakub Jeřábek

Oblast: věda a výzkum
V oblasti vědy a výzkumu byly doručeny 2 nominace, obě byly v souladu se Zásadami udílení Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje.
Rada pro vědu, výzkum a inovace Rady Ústeckého kraje ve dnech 15. – 22. 4. 2020 hlasovala per rollam a
doporučuje k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje tyto kandidáty v 
uvedeném pořadí:
1. doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.,
2. prof. Ing Jaroslava Vráblíková, CSc.
hlasování: 7 – 4 – 0 návrh byl přijat.

1. doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., emeritní rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a děkan Fakulty 
zdravotnických studií UJEP. V letech 1990 – 91 se podílel na přípravě ustanovení Univerzity J. E. Purkyně, 
která byla slavnostně založena 28. září 1991. Podílej se na založení Přírodovědecké fakulty UJEP (2005), 
Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP (2006), Filozofické fakult\ (2006) a také předchůdce 
dnešní fakulty Ústavu zdravotnických studií (2003). V pozici rektora významně přispěl k výstavbě Kampusu 



UJEP, přispěl k založení Fakulty zdravotnických studií či založil tradici předávání Cen rektora nejlepším 
akademickým pracovníkům a studentům. V pozici děkana získal akreditaci bakalářských studijních programů 
Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství na 10 let a magisterského 
studijního programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení na 5 let. Zintenzivnil a rozšířil spolupráci 
fakulty s Krajskou zdravotní, a.s., po dobu jeho působení bylo založeno dalších 8 klinik. Navázal úzkou 
spolupráci se středními a vyššími odbornými zdravotnickými školami Ústeckého kraje, spolupracuje s ZZS ÚK 
i odborem ŠMT a odborem ZD Krajského úřadu Ústeckého kraje. Rozsáhlá je i jeho výzkumná a publikační 
činnost.
Navrhovatel: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.

2. prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc. se významně zasloužila o výzkum v oboru revitalizace krajiny se 
zaměřením na Podkrušnohoří. V r. 1991 vedla výbor pro zřízení Fakulty životního prostřední Univerzity J. E. 
Purkyně a následně byla zvolena její první děkankou. Až do 30. 9. 2019 zde vykonávala pedagogickou i 
vědeckou činnost. Byla hlavní řešitelkou či spoluřešitelkou různých výzkumných záměrů, projektů a grantů. 
Od počátku profesní dráhy se zabývala problematikou hospodaření v antropogenně postižené krajině v 
Chomutovsko-ústecké oblasti (zemědělstvím, rekultivacemi a revitalizacemi krajiny). Na základě rozhodnutí 
Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ji byl v účinností od 29. 11. 2019 udělen titul 
emeritní profesorka za dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost v oboru Revitalizace krajiny a 
významné zásluhy na vzniku a rozvoji Fakulty životního prostředí.
Navrhovatel: Ing. Jaroslav Brožka

Oblast: kultura
V oblasti kultury bylo doručeno 5 nominací. Všechny nominace byly v souladu se Zásadami udílení Ceny 
hejtmana Ústeckého kraje.
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje ve dnech 15. – 22. 4. 2020 hlasoval per 
rollam a
doporučuje k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje tyto kandidáty v 
uvedeném pořadí:
1. Mgr. Jan Zástěra,
2. Folklorní soubor Lužičan, z.s.,
3. Spolek The Boom

1. Mgr. Jan Zástěra je skladatel, jehož většina děl se tematicky vztahuje k Ústeckému kraji, svými skladbami 
kraj propaguje v České republice i v zahraničí. V roce 2019 zkomponoval cyklus kantát o českých světcích a 
patronech „České nebe“ a zároveň rozsáhlé liturgické dílo „Římská mše“. Tyto kompozice poté zazněly v 
českých městech v rámci oslav výročí Sametové revoluce a ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR při Svatém 
stolci a Českou biskupskou konferencí také v papežských bazilikách v Římě. Je zakladatelem a uměleckým 
vedoucím Trautzlovy umělecké společnosti, která slouží jako platforma pro péči a rozvoj autentické regionální 
kultury Ústeckého kraje. Je zakladatelem a dirigentem hudebního souboru Collegium hortense, s nímž uvádí 
díla regionálních historických i současných skladatelů, propaguje jejich dílo v regionu, v ČR i zahraničí. Je 
dirigentem Hudba Hradní stráže a Policie ČR, kterou pravidelně zve ke spolupráci s regionálními hudebními 
soubory a s níž uvádí velké symfonické a oratorní skladby, které vznikly v Ústeckém kraji. Působí i jako 
badatel. Objevil řadu významných zapomenutých hudebních děl a skladatelů z Ústeckého kraje.
Navrhovatel: Bc. Petr Šíla

2. Folklorní soubor Lužičan, z.s. dlouhodobě prezentuje Ústecký kraj na poli živé kultury. Roku 1987 vznikl 
první krásnolipský folklorní soubor, jehož jméno Lužičan je odvozeno od názvu nejbližšího pohoří Lužické 
hory. Soubor se věnuje udržování a obnovování lidové kultury a tradic Krásnolipska a okolí, ovšem z důvodu 
málo známých etnografických skutečností o našem regionu se věnuje i ostatních regionům Čech a Valašska. 
V roce 1996 vzniká hudecká muzika Lužičanu, kterou nyní vede Petr Semelka. Soubor se věnuje nácviku 
lidových tanců a písní z Čech a adventní koncerty věnuje koledám valašským. Soubor se zúčastňuje různých 
vystoupení, zájezdů, přehlídek a festivalů doma i v zahraničí, ale hlavně se věnuje organizování akcí ve svém 
regionu, od zábav a veselic, besed u cimbálu, koncertů až po Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa, který 
je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Krojovaní zástupci souboru dokonce vítali papeže Benedikta 
XVI. za Ústecký kraj při jeho návštěvě v ČR na ruzyňském letišti v roce 2009.
Navrhovatel: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D.

3. spolek The Boom se společnosti představuje jako revivalová skupina The Boom Beatles Revival Band and 
Symphonic Orchestra a již 29 let svým posluchačům přibližuje originální aranžmá skupiny The Beatles. 
Pravidelně pořádá benefiční koncerty (benefiční koncert na zaplacení právní ochrany DAS pro ústeckou 
záchrannou službu, benefiční koncert pro Centrum krizové intervence, benefiční koncert na opravu klášterní 



zahrady u kostela sv. Vojtěch, benefiční koncerty pro Oddělení dětské chirurgie Masarykovy nemocnice v ÚL 
a pro ústeckou onkologii a každoroční vánoční koncert) a již se jim podařilo vybrat statisíce korun.
Navrhovatelka: Mgr. Tamara Wölfelová

Oblast: sport
V oblasti sportu byla doručena 1 nominace na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje.
Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje dne 28. 4. hlasovala per rollam a
nedoporučuje kandidáta k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje.
hlasování: 5 – 6 – 2 návrh byl přijat.

Oblast: sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života
V oblasti sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života bylo doručeno 5 nominací (na 4 osoby), které 
byly v souladu se Zásadami udílení Ceny hejtmana Ústeckého kraje.

Komise sociální a zdravotní Rady Ústeckého kraje projednala dne 1. 6. 2020 v souladu se Zásadami udílení 
Ceny hejtmana a
doporučuje k projednání Radě Ústeckého kraje na udělení Ceny hejtmana v následujícím pořadí tyto 
kandidáty:
1. MUDr. Martina Chodacká,
2. Mgr. Martina Vojtíšková,
3. MUDr. Milan Zbořil.
hlasování: 6 – 0 – 0 návrh byl přijat.

1. MUDr. Martina Chodacká je primářkou Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice a Nemocnice 
Chomutov. Pod jejím vedením bylo Centra komplexní onkologické péče V Podhájí a do pracoviště v 
Chomutově investováno s využíváním dotačních titulů více než půl miliardy korun. Prim. Chodacká rovněž 
publikuje v odborných časopisech, prezentuje v rámci odborných seminářů, je jejich odborným garantem či 
edukativní semináře organizuje. Mezi její vědeckou a publikační činnost patří odborné prezentace v rámci 
multidisciplinárního přístupu v péči o pacienta s nádorovým onemocněním.
Navrhovatel: KZ, a.s.

2. Mgr. Martina Vojtíšková se 20 let věnuje osobám ohroženým domácím násilím v Ústeckém kraji. 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 Ústeckého kraji. V r. 2000 spoluzaložila Centrum krizové intervence a v r. 2007 Intervenční centrum, 
Ústecký kraj – poradnu zaměřenou na pomoc obětem domácího násilí. V r. 2008 se podílela na vzniku 
Asociace Intervenčních center a od počátku je její předsedkyní. V r. 2015 byla její zásluhou odstartována 
kampaň Mlčení bolí, která bezprostředně inspirovala nejvyššího státního zástupce k rozšíření seznamu 
povinných specializací na všech úrovních státního zastupitelství na domácí násilí. V r. 2018 od Policie ČR 
vyznamenána Medailí cti a Medailí služby pořádkové policie. Nominace byla podána jménem Mgr. Wölfelové, 
jménem odborníků, kterým M. Vojtíšková poskytuje odborné konzultace, ale i jménem klientů SVP z 
Ústeckého kraje.
Navrhovatelka: Mgr. Tamara Wölfelová

3. MUDr. Milan Zbořil je internista – kardiolog v Nemocnici Litoměřice, a.s. Na Cenu hejtmana ÚK je navržen 
k jeho šedesátiletému pracovnímu výročí a jako poděkování za jeho celoživotní přínos litoměřické nemocnici 
a internímu oddělení, který za celou svou kariéru učinil.
Navrhovatel: Ing. Radek Lončák, MBA

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Luboš Trojna, odbor kancelář 
hejtmana Oldřich Bubeníček (hejtman)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Luboš Trojna (vedoucí odboru)   Ing. Luboš Trojna 5. 6. 2020
2 Oldřich Bubeníček (hejtman)   Oldřich Bubeníček 8.6.2020



Podpis zpracovatele:  Ing. Zdeňka Šváchová 4. 6. 2020


