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Léto a krásné počasí přímo vybízí nejen 
k vodním radovánkám. Hledáte, kde se 
vykoupat v Ústeckém kraji? Máme pro Vás 
několik tipů jak přírodních, tak i uměle 
vytvořených koupališť. 

ZA VODOU
v Ústeckém kraji 

Koupaliště Brná
V areálu Koupaliště Brná u řeky Labe v Ústí 

nad Labem naleznete rekreační bazén s tobogá-
nem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další 
bazén pro rekreaci. Na málokteré koupaliště se 
dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, 
která tudy protéká. Koupaliště Brná u Ústí nad 
Labem najdete v údolí zvaném Porta Bohemica. 
Návštěvníci mohou využít bezbariérové sociální 
zařízení, šatny, zázemí pro rodiče s dětmi s pře-
balovacím pultem a možností ohřátí kojenecké 
stravy, travnaté plochy pro odpočinek i oblíbe-
ný tobogán. Na  nejmenší čeká nejen zmíněné 
brouzdaliště, ale také prolézačky s houpačkami. 
K dispozici je rovněž #brna_photopoint v podo-

bě obřího křesla. V sousedství je hřiště na plážo-
vý volejbal. Na koupališti je možné se občerstvit 
u  několika stánků. Pokud doma zapomenete 
brýle, opalovací krém a další drobnosti, můžete 

je zde též pořídit. Na  místě je také k  dispozici 
půjčovna městských kol. Na  kole se dá dojet 
po  cyklostezce do  Cyklocentra města Ústí nad 
Labem v  prostorách Zanádraží a  tam jej vrátit 
a naopak. Koupaliště Brná je v provozu od za-
čátku května do poloviny září, a  to od pondělí 
do neděle mezi 9. a 20. hodinou. Nad areálem 
se nachází parkoviště, areál je dostupný MHD. 
Vstupné je pro dospělé 100 Kč/den, pro děti nad 
120 cm, studenty, osoby nad 62 let 60 Kč/den 
a děti do 120 cm zaplatí 20 Kč/den.

Bližší informace naleznete na  webových 
stránkách Městských služeb Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace www.msul.cz či na  Fa-
cebooku @msustinl. 

Jezero Barbora v Oldřichově u Teplic
Nejrozsáhlejší vodní plochou 

v okolí Teplic je vodní nádrž Barbo-
ra, která vznikla zatopením stejno-
jmenného povrchového dolu. Toto 
místo si oblíbili i turisté z dalekého 
okolí. Vodní plocha o 65 hektarech 
nabízí vše: krásné koupání, veš-
keré sociální zázemí, občerstvení 
i  zábavu s výhledem na panorama 
Krušných hor s vrcholem Bouřňák. 
Můžete tady plavat, potápět se, sur-
fovat nebo plachtit. Vypůjčit si zde 

můžete také šlapadla, paddleboar-
dy, jsou tu kurty na beach volejbal 
nebo beach tenis. Své místo tu mají 
i příznivci nudistiky. Hloubka vody 
dosahuje místy až 65 metrů. Prá-
vě díky této hloubce je samočisticí 
schopnost této vodní plochy tak 
velká, že nehrozí výskyt sinic a čis-
tota vody je přirovnávána k  moři. 
Na  Barboře se můžete koupat 
na  dvou písčitých plážích: hlavní 
a  Australské. Na  hlavní pláži, kte-

rá je celoročně udržovaná, najdete 
sociální zařízení, převlékárny a sta-
nici první pomoci s  profesionální 
zdravotní službou. Na své si přijdou 
i milovníci psů, pro které je zde při-
pravena tzv. „psí pláž“, kam mohou 
i  psi. V  době vybírání vstupné-
ho psi nesmí na  hlavní pláž. Tato 
pláž se nachází před potápěčským 
centrem. Součástí celého areálu je 
i  vyhledávaný Eurocamp Barbora 
a  Yachtclub Barbora, kde se kona-
jí i  živá vystoupení místních kapel 
nebo různých hudebních uskupení. 
Kempu využívají převážně návštěv-
níci s  karavany a  obytnými auty. 

Je zde 6 karavanů pouze ke  spaní 
s celkovou kapacitou 24 lůžek. Mís-
to si najdou samozřejmě i návštěv-
níci se stany. Parkovné je zde v se-
zoně zpoplatněno. Otevírací doba 
je 1.6. – 30.9., pondělí až neděle 
od 8 do 19 hodin. Vstupné je 50 Kč. 
Snížená cena: 25 Kč. Rodinná cena: 
70 Kč. Poloviční vstupné se platí 
po 17. hodině. K vodní nádrži Bar-
bora jezdí v  létě speciální rekreač-
ní spoje č. 143 z Benešova náměstí 
v Teplicích. Na rekreačních spojích 
platí normální tarifní podmínky 
MHD Teplice. Linka je v  provozu 
od prvního června do začátku září.

golfbarbora.cz



Jezero Chmelař s kempem u městečka Úštěk
Jezero vzniklé zatopením ob-

lasti bývalé vesnice Zelená ves je 
pojmenované příznačně Chmelař. 
V  pivu se tu koupat sice nebudete, 
ale obrovská vodní plocha o rozloze 
67 hektarů, dvě písečné pláže a spor-
tovní vybavení kempu s  možností 
ubytování ve  stanech i  v  chatkách 
vás v  horkém létě osvěží zaručeně. 
Pokud vás omrzí koupání a vyhřívá-
ní na pláži, můžete si zpestřit odpo-
ledne vyjížďkou po jezeře. V areálu 
koupaliště vám půjčí lodičku, šla-
padlo i  paddleboard. Zahrát si zde 
můžete plážový volejbal, stolní tenis 
i  minigolf. Ti nejmenší se mohou 
vyřádit na  dětském hřišti u  pláže. 
Fotbálek, kulečník a  stolní tenis 

pak můžete využít i v herně kempu. 
V kempu jsou hned dvě restaurace, 
v  areálu koupaliště je pak několik 
stánků s občerstvením přímo u plá-
že a  nabídka kolotočů a  několika 
atrakcí pro děti. Ubytovat se v kem-
pu můžete ve  vlastním stanu nebo 
ve 2 až 5lůžkové chatce s příslušen-
stvím i  bez. Vstupné na  pláž: do-
spělí 40 Kč, děti 20 Kč. Osobní auto: 
50 Kč/den, motorka: 30 Kč/den, 
stan: 100 Kč/den + 50 Kč dospělý/
den, 30 Kč dítě/ den. Pes: 50 Kč. Lo-
dička 60 Kč/hod., šlapadlo  (2míst-
né) 80 Kč/hod., šlapadlo (4místné) 
100 Kč/hod. Provozní doba recepce 
kempu 8–21 hod. (14–15 hod. pře-
stávka), vstupné do  areálu koupa-
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Termální koupaliště
Benešov nad Ploučnicí

Termální koupaliště se nachází 
v klidné části Benešova nad Plouč-
nicí u  vjezdu do  města ze směru 
od Děčína. Bazén je rozdělen na dvě 
části – hlavní bazén a dětské brouz-
daliště. Rozměr bazénu je 20x40 m. 
Okolí bazénu tvoří zatravněná plo-
cha, která slouží jako odpočinková 
plocha pro návštěvníky. Teplota 
termální vody je v  průměru 26 °C. 
V  areálu koupaliště je možnost 
sportovního vyžití, zejména plážo-
vý volejbal, volejbal, nohejbal, ruské 
kuželky, venkovní šachy. Nedaleko 
od  koupaliště lze využít tenisové 
kurty. Dále je k  dispozici dětský 
koutek s  pískovištěm a  dětskými 
atrakcemi. Občerstvení v  areálu 
koupaliště zajišťuje kiosek, kde si 
přijdou chuťově na své dospělí i děti. 

Jezero Milada – rekreační cíl
Rekreační oblast jezera Milada 

leží nedaleko měst Ústí nad La-
bem, Teplice, Chabařovice, Trmice 
a může se stát příjemnou zastávkou 

při vašich letních cestách do Kruš-
ných hor, do  oblasti Tiských stěn, 
Českého středohoří nebo Národní-
ho parku České Švýcarsko. Jezero, 

které vzniklo zatopením uhelného 
lomu (tzv. hydrickou rekultiva-
cí), bylo veřejnosti otevřeno v  roce 
2015, jeho napouštění trvalo 9 let 
a se svými 252 hektary a maximál-
ní hloubkou 24,7 metrů dnes patří 
k  největším jezerům u  nás. Díky 
řízené rybí obsádce je voda vhod-
ná pro koupání i  na  konci léta, ale 
pozor – rybolov zde není povolený! 
Pokud si vezmete vybavení na šnor-
chlování, je možné dál od břehu vi-
dět různé zástupce vodní říše. Jestli 
máte rádi aktivní dovolenou, na Mi-
ladě najdete mnoho kilometrů cest 
pro cyklisty a běžce. Také si můžete 
přivézt brusle a  jezero na  nich ob-
jet na trase dlouhé přes 10 km. Vý-

chodní část jezera je připravena pro 
kiting nebo potápění. Též můžete 
využít služeb půjčoven paddlebo-
ardů a  šlapadel. Pláže mají pozvol-
ný vstup do  vody a  jsou oblázkové 
jako u  moře, proto je lepší použít 
vhodnou obuv. Na  březích jezera 
jsou během sezóny otevřeny stán-
ky s  občerstvením. Během roku se 
zde pořádají velké sportovní závody 
v běhu, cyklistice, triatlonu a kvad-
riatlonu, ale je zde také možné vi-
dět cvičení složek Integrovaného 
záchranného systému. V  současné 
době probíhá mezinárodní archi-
tektonická soutěž, která by měla 
navrhnout cesty rozvoje tohoto vel-
kého území do budoucna.

liště pro hosty kempu Úštěk u  je-
zera Chmelař zdarma (nevztahuje 
se na  termíny, které provozovatel 
určí – kulturní a jiné akce v areálu). 
Provozní doba koupaliště 10–17 ho-
din. V roce 2020 v areálu proběhne 
několik akcí, například 22. - 25. 8. 
Letní kino na Chmelaři se vstupem 

zdarma. Dalšími možnými akcemi 
potom jsou paddleboardové závody, 
cyklistické závody a  hudební veče-
ry, které jsou pořádány jednotlivý-
mi provozovateli stánků (zpravidla 
středy a soboty). Aktuální informa-
ce naleznete na facebookové stránce 
Město Úštěk.

Otevírací doba je červenec až srpen, 
pondělí-neděle od  10 do  20 hodin. 
Od 1. 9. do 30. 9. je otevřeno pondělí 
až pátek od 14 do 18:30 hodin a so-
bota až neděle od 10 do 18:30 hodin. 
Vstupné: dospělí 50 Kč, důchodci 
20 Kč, děti od 6 do 18 let 25 Kč, děti 
do 6 let zdarma, invalidé po předlo-
žení průkazu ZTP, ZTP/P zdarma. 
Koupání v  poslední hodině provo-
zu: dospělí 25 Kč, důchodci a  děti 
(6–18 let) 10 Kč. 

 V areálu koupaliště je také mož-

nost ubytování v chatkách, apartmá-
nu, vlastních stanech a karavanech. 
Chatky jsou dvou a  čtyřlůžkové, 
mají samostatnou zakrytou ve-
randu, umyvadlo s  vodou, rych-
lovarnou konvici, vaření je možné 
ve  společné kuchyňce v  areálu, so-
ciální zařízení je v areálu, v ceně je 
zahrnuto i  celodenní užívání bazé-
nu. Apartmán: dva pokoje, dvojlůž-
kový a  obývací s  manželskou po-
stelí a  rozkládací sedací soupravou. 
Součástí apartmánu je vybavená 

kuchyňka, sociální zařízení, terasa 
(možnost uschování jízdních kol). 
V ceně je zahrnuto i celodenní uží-
vání bazénu. Bar Plovárna je v are-
álu koupaliště. Možnost pronájmu 
(restauračního zařízení) pro uzavře-
né akce (oslavy, svatby, abiturientské 
večírky atd.) s kapacitou 50–60 míst. 
Možnosti pronájmu: sluzby.mesta@
benesovnpl.cz, tel.: 412  589  816, 
mobil: 604 691 508.

Diana Jandečková Purnochová



Všechny kulturní akce jsou zdarma nebo mají zvýhodněné vstupné díky podpoře Statutárního města Teplice. 

Změna vyhrazena.

1.8. - 31.8. /  21.00
úterý - neděle

1.8. / 16.30-18.00
sobota

2.8. / 15.00
neděle

3.8. / 19.00
pondělí

4.8. / 16.30
úterý

4.8. / 16.30-18.00
úterý

5.8. / 16.00-18.00
středa

5.8. / 19.00
středa

6.8. / 17.00
čtvrtek

7.8. / 16.30
pátek

7.8. / 17.00-19.30
pátek

8.8. / 16.30-18.00
sobota

9.8. / 15.00
neděle 

11.8. / 16.30
úterý

11.8. / 16.30-18.00
úterý

12.8. / 16.00-18.00
středa

13.8. / 17.00
čtvrtek

14.8. / 18.00-21.00
pátek

15.8. / 16.30-18.00
sobota

15.8. / 19.00
sobota

16.8. / 15.00
neděle

17.8. / 19.00
pondělí

18.8. / 16.30
úterý

18.8. / 16.30-18.00
úterý

19.8. / 16.00-18.00
středa

20.8. / 17.00
čtvrtek

21.8. / 17.00-19.30
pátek

22.8. / 16.30-18.00
sobota

22.8. / 14.00
sobota

23.8. / 15.00
neděle

25.8. / 16.30
úterý

25.8. / 16.30-18.00
úterý

26.8. / 16.00-18.00
středa

27.8. / 17.00
čtvrtek

28.8. / 18.00-21.00
pátek

29.8. / 16.30-18.00
sobota

30.8. / 15.00
neděle

LETNÍ KINO NA ZÁMKU - pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
vnitřní nádvoří teplického zámku

SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE • Cyklus letních lázeňských koncertů 2020
pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

9. Malá Paříž - 11. ročník hudebního minifestivalu • pořádá Malá Paříž z.s. 
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • altán Zahradního domu

LETNÍ KONCERTY CHRÁMOVÉ HUDBY •  MUSICA FLOREA • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Zahradní dům Teplice

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz •  Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

PLECHOVANKA  •  Cyklus letních lázeňských koncertů 2020 •  pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz •  Šanovská Mušle

Tančíme na terase s REGIUS BANDem • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

Letní večerní koncert • W. A. Mozart, D. Milhaud, H. Villa-Lobos, P. de Sarasate, F. Schubert 
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

Letní odpolední koncert • J. Fučík, G. Bizet, Z. Fibich, A. Dvořák, F. Schubert, J. Brahms a další 
pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice • více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

Dixieland na terase - k poslechu i tanci pořádá kapela OLD BOYS
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

STARÁ SEŠLOST  •  Cyklus letních lázeňských koncertů 2020 • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

10. Malá Paříž - 11. ročník hudebního minifestivalu • pořádá Malá Paříž z.s. 
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • altán Zahradního domu

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

PRŮDUŠKY •  Cyklus letních lázeňských koncertů 2020 • pořádá Dům kultury Teplice 
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

Tančíme na terase s NA POSLEDNÍ CHVÍLI - pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

Teplická tančírna pod otevřeným nebem - V. ročník - pořádají manželé Mackovi 
Terasa kavárny Krušnohorského divadla  

SEVERKA •  Cyklus letních lázeňských koncertů 2020 • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

Letní večerní koncert •  W. A. Mozart, G. Verdi • pořádá Severočeská fi lharmonie Teplice
více info na www.severoceskafi lharmonie.cz • Zahradní dům Teplice

11. Malá Paříž - 11. ročník hudebního minifestivalu • pořádá Malá Paříž z.s. 
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • altán Zahradního domu

LETNÍ KONCERTY CHRÁMOVÉ HUDBY • FIVE BRASS • pořádá Dům kultury Teplice 
více info na www.dkteplice.cz • Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

CLARINET SOCIETY •  Cyklus letních lázeňských koncertů 2020 • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

Tančíme na terase s COLORS • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice 
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

Dixieland na terase - k poslechu i tanci pořádá kapela OLD BOYS
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

KRUŠNOHORSKÁ DECHOVKA •  Cyklus letních lázeňských koncertů 2020
pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

Czech Fashion Week Teplice 2020 - velkolepá módní show • FB Czech Fashion Week
kolonáda Domu kultury Teplice

12. Malá Paříž - 11. ročník hudebního minifestivalu • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • altán Zahradního domu 

Pohádková představení pro děti od 4 let • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

DOUBRAVANKA •  Cyklus letních lázeňských koncertů 2020   • pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

Tančíme na terase s WINDIBANDem • pořádá Dům kultury Teplice • více info na www.dkteplice.cz
Terasa kavárny Krušnohorského divadla

Koncert hudby klasické, jazzové či world music • pořádá Regionální knihovna Teplice
více na www.knihovna-teplice.cz • Seumeho kaple (naproti budově knihovny v Lípové ulici)

Teplická tančírna pod otevřeným nebem - V. ročník - pořádají manželé Mackovi 
Terasa kavárny Krušnohorského divadla  

REGIUS BAND • Cyklus letních lázeňských koncertů 2020 •  pořádá Dům kultury Teplice
více info na www.dkteplice.cz • Šanovská Mušle

13. Malá Paříž - 11. ročník hudebního minifestivalu • pořádá Malá Paříž z.s.
www.mala-pariz.cz a facebook.com/zahradnidum • altán Zahradního domu 
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Opravdovou perlou je kostel 
Neposkvrněného početí Panny 
Marie v  Dubí. Architektonicky 
ojedinělý, umělecky cenný s  nád-
hernou mramorovou výzdobou 
vně i  uvnitř. Byl postaven podle 
vzoru kostela „Santa Maria del 
Orto“ v Benátkách. Jednotlivé čás-
ti kostela pocházejí ze 7. století 
a nacházely se na italském ostrově 
Torcello. V  Benátkách je koncem 
19. století koupí získal a  do  Čech 
přivezl bývalý majitel teplického 
panství, hrabě Clary-Aldringen. 
Zároveň získal i další umělecká díla 
románské a  pozdně gotické doby, 
která se později při výzdobě kostela 
uplatnila. Samotná stavba probíha-
la pod vedením stavitele Jindřicha 
Siegmunda z  Teplic. Plány koste-
la vypracoval profesor Akademie 
 výtvarných umění v  Benátkách – 
Pietro Bigaglio, který osobně stav-
bu v  Dubí sledoval. V  plánu bylo 
připojit ke kostelu klášterní budo-
vu s otevřenou křížovou chodbou. 
Tato část ale nebyla uskutečněna. 
Stavbu kostela financoval hrabě 
Clary-Aldringen. Po  vyčerpání 
jeho finančních možností se na do-
končení a  vnitřní výzdobě podílel 
Spolek sv. Bonifáce a použity byly 
i sbírky. 

Město Dubí je bránou do Krušných hor a místním občanům i turistům má co 
nabídnout. Dnes se budeme věnovat sakrálním památkám, o které se Dubští 
velmi dobře starají. 

Sakrální památky slouží
díky péči Města Dubí veřejnosti

Bližší podrobnosti najdete na http://www.mkzdubi.cz/

Tento chrám v  majetku Města 
 ovšem neslouží jen věřícím. Městské 
kulturní zařízení zde pořádá celou 
řadu akcí, zejména koncertů. Zve-
me vás na  ty nejbližší. Ve  čtvrtek 
20. srpna od  18.00 hodin se koná 

varhanní koncert. Za  královský 
nástroj usedne Přemysl Kšica a do-
provodí ho otec a  syn Kuchválkovi 
hrou na  housle a  violu. V  pátek 
28. srpna využijí dokonalou chrá-
movou akustiku operní pěvec 
Štefan  Margita a  Ambroš Ladies 
 Orchestra. Začátek je v 17.00 hodin, 
v tomto případě je nutné si ve dnech 
10. až 21. srpna osobně v Městském 
kulturním zařízení v  Sadové ulici 
rezervovat místa. 17. září od 17.00 
hodin potěší hudbymilovné pu-
blikum další varhanní koncert 
Vladimíra Roubala, kterého do-
provodí harfenistka Ivana Pokor-
ná a  violoncellista Pavel Barnáš. 
A nakonec: 18. až 20. září se uvnitř 
i vně chrámu bude konat Slavnost 
u příležitosti 114. výročí posvěcení 
kostela. Vstup na všechny uvedené 
koncerty je zdarma. 

Další sakrální památkou, 
kterou Město Dubí spravuje, 

je barokní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie s  přilehlým hor-
ským hřbitovem na  Cínovci. 
Stojí u rybníka při česko-němec-
ké hranici a od roku 2005 je chrá-
něn jako kulturní památka České 
republiky. Péčí Města prochází 
tato svatyně rozsáhlými oprava-
mi, na které přispěla dotace z Mi-
nisterstva kultury. Vnitřek zdobí 
rokoková malba kadaňského ma-
líře V. Roitha. Po  roce 1945 sem 
byl umístěn oltář s  ústředním 
motivem Nanebevzetí P.  Marie 
z roku 1510, pocházející ze saské-
ho Fürstenau. V  současné době 
je vystaven v  expozici církevní-
ho umění v  Regionálním muzeu 
Teplice. Bohoslužby se tu pravi-
delně nekonají, přesto kostelík 
a jeho okolí několikrát ročně oží-
vá. V neděli 16. srpna se tu bude 
konat od  10:00 hodin poutní 
mše, na kterou jste srdečně zváni 
i vy, vážení čtenáři. 

Zveme vás: 

Kostel Neposkvrněného početí
Panny Marie v Dubí

Kostel na Cínovci 
se pyšní novou fasádou
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Jaké máte vzpomínky z  dět-
ství?

Ty nejhezčí. Z  pohledu formo-
vání osobnosti a ukotvení hodnot 
považuji dětství za  nejdůležitější 
část lidského života. Léto a prázd-
niny pro mne představují nejkrás-
nější část roku. Trávila jsem je 

na vsi, celé dny běhala venku, jez-
dila na kole a jedinou starostí bylo, 
zda nebude pršet. Vzpomínám si 
často na dny, kdy děda s babičkou 
na  poli hrabali seno. Přála bych 
každému, aby tenhle pocit, když je 
v létě ráno rosa a začíná hřát slun-
ce, zažil. 

Jak často se vracíte se do rod-
ného kraje a kam nejraději?

Není důvod se vracet, nikdy 
jsem neodešla. Žiji v  kraji pod 
Řípem od  narození a  aktuálně 
nemám v plánu to měnit. Jsem tu 
doma. 

Jaká je pracovní náplň vrchní 
státní zástupkyně? 

Snoubí se v  ní prvky klasické 
práce státního zástupce v  dozo-
ru nad prací policie či dohledo-
vé kontroly podřízených stupňů 
s  úkoly ryze manažerskými. Byl 
by to dlouhý výčet a  právě tato 

Vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. se narodila a vyrůstala na 
Roudnicku. Je tedy naší krajankou. Jaký je život v takto vysoké pozici? Čeho se musela vzdát 
a co jí tohle povolání, nebo spíš poslání přináší? Na to i na její vyznání rodnému regionu jsme 
se zeptali v rozhovoru. 

Lenka Bradáčová:
JSEM TU DOMA
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JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. 
Vyrůstala v Kostomlatech pod Řípem, později 
žila v Roudnici nad Labem. Po ukončení tamního 
gymnázia pokračovala studiem práva a právní vědy 
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kterou 
absolvovala se ziskem ceny Karla Engliše pro 
nejlepší studenty společenskovědních disciplín. 
V roce 2001 dokončila postgraduální doktorské 
studium v oboru veřejné právo. Byla státní zástupkyní 
v Litoměřicích a náměstkyní krajského státního zástupce 
v Ústí nad Labem. Vrchní státní zástupkyní v Praze 
je od 30. července 2012. Pracuje také jako lektorka 
v oboru trestní právo na Justiční akademii. V oboru 
trestního práva získala ocenění Právník roku 2016. 

»

rozmanitost a rozsah mě stále na-
plňují a baví. Dva stejné dny bych 
hledala těžko. 

Co pro vás znamenají pojmy 
právo a spravedlnost?

Odpověď by vydala na  knihu, 
ale pro účely tohoto rozhovoru 
se omezím na  antickou zkratku, 
která však vystihuje podstatné. 
Spravedlnost patří mezi nejdůle-
žitější z ctností, je to jednoznačně 
regulativní idea pro uspořádání 
společnosti a  pro právo samotné. 
Být spravedlivým znamená pocti-
vě žít, nikomu neškodit, každému 
dávat, co mu patří. Spravedlnost 
znamená férovost. 

 
Jak jsme na  tom podle vaše-

ho názoru v  jejich uplatňování 
ve srovnání s vyspělými zeměmi 
světa?

Česká justice snese srovnání co 
do délky řízení se všemi evropský-
mi státy. Dokonce patří v  rámci 
zemí EU do lepší poloviny. Je však 
třeba podotknout, že kvalita by 
se neměla poměřovat jen délkou 
procesu, jak se u  nás někdy děje. 
Významnými faktory jsou i důvě-
ra v  rozhodnutí, která je spojena 
s přesvědčivostí a srozumitelností 
odůvodnění. A  tady máme re-
zervy. Podle mého názoru jsme 
přesmíru formalističtí. A  do  for-
malismů se často skryje i nekvalita 
a alibismus. Vytrácí se podstata, to 
mi vadí. 

Která kauza vám, lidově řeče-
no, dala nejvíc zabrat a proč? 

Kauza spojená s dnes již odsou-
zeným Davidem Rathem. Nikoli 
proto, že by byla výjimečná práv-
ní náročností, ale překvapivá pro 

mě byla délkou a postupy v řízení 
před soudem. Intenzita a  obsah 
mediální prezentace, kterou po-
skytoval odsouzený veřejnosti, 
se vymykala všemu obvyklému 
stejně jako zcela nepředvídatelné, 
nezákonné rozhodnutí Vrchního 
soudu v Praze, které věc protáhlo 
o řadu měsíců. 

Jaký je osobní život v téhle po-
zici? Čeho jste se musela vzdát 
a co vám naopak přináší?

Mnohdy náročnější pro ty, kteří 
stojí vedle mne. Jednou mi jeden 
z  kolegů napsal, že kdo má úpl-
ně všechno, nemůže být šťastný. 
Hodně si o tom přemýšlím.

Necítíte se osamělá?
Někdy se to tak může jevit, ale je 

to dobrovolná osamělost a důleži-
tý je pocit svobodné volby. 

 
Na  Justiční akademii předná-

šíte trestní právo. Jakou budouc-
nost mu předvídáte?

Bohužel jsem realista a obávám 
se dalšího bujení formalismů a by-
rokracie, které odvádějí od  pod-
staty a pochopitelně budí u větši-
nové veřejnosti nedůvěru. Účelem 
trestního procesu musí zůstat 
základní idea, že smyslem je úsi-
lí o  odhalení pachatele trestného 
činu a jeho spravedlivé potrestání. 
Tu nesmíme ztratit. 

Jak si nejlépe odpočinete?
Tvořivou manuální prací, která 

má okamžitý výsledek. V  právu 
na něj čekáme mnohdy i řadu let. 

Za rozhovor děkuje
L. Richterová

Foto: Václav Bradáč

Zažijte atmosféru
bydlení 50. let
www.muzeumvezaku.cz

M U Z E U M  V Ě Ž Á K Ů
K L A D N O



Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

Radek Andres • tel.: 774 077 050 • www.vyhodnereality.cz

Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Bc. Jaroslav Andres - tel.: 603 472 304

www.vyhodnereality.cz

Pěší 113
405 02 Děčín XXXIII-Nebočady
+420 412 548 445
www.hotelformule.cz

Ubytování v klidném prostředí, nedaleko ale pořád v Ústeckém kraji, na okraji 
města Děčína s kapacitou 65 lůžek na hotelu. V našem areálu také provozuje-
me kemp, kde nabízíme možnost stanování ve vlastních stanech či ubytování 
v mobilních domech a chatkách.
Vlastní restaurace, venkovní terasa s nabídkou grilování a kapacitou 80 osob. 
Možnost uspořádání svatebních, společenských, firemních i rodinných akcí na 
terase, v restauraci či v salónku s další kapacitou až 70 osob.
V areálu sportovní vyžití včetně venkovního bazénu. Pouhých 400 m od Lab-
ské cyklostezky a 200 m od konečné zastávky MHD. 
V dostupnosti široká na-
bídka výletů v okolí Čes-
kého a Saského Švýcarska, 
a to nejen pěších, na kole 
ale i lodí.
Prostorné parkování u ho-
telu, nebo přímo v areálu.
Letos novinka: venkovní 
posilovací stroje, nový 
dětský koutek.



Památek, které jsou během hlavní turistické 
sezóny dostupné, je celá řada. Mírovému ná-
městí vévodí gotická radnice se svojí bílou věží. 
Uprostřed náměstí se tyčí Sloup Nejsvětější Tro-
jice z  osmnáctého století. Naleznete zde také 
kostel Povýšení sv. Kříže a kašnu tzv. Šlikovský 
rybník. Nejužší Katovou uličkou můžete projít 
na městské hradby, které jsou spolu s Žateckým 
barbakánem, hradem a  Mikulovickou branou 
součástí městského opevnění. Na  Špitálském 
předměstí stojí kostel Stětí sv. Jana Křtitele a zde 
začíná Nábřeží Maxipsa Fíka. Po něm se můžete 
vydat procházkou okolo řeky až ke Kadaňskému 
stupni, nad kterým se po visuté Lávce Víta Bran-
dy dostanete k františkánskému klášteru – sídlu 
městského muzea. Rozsáhlý areál kláštera nabízí 
možnost relaxace v zahradách, občerstvit se lze 
v místní Konírně a můžete navštívit domácí zví-
řata nebo se poučit u pozorovacího úlu. Pokud 
si adoptujete zdejší včelku, dostanete na podzim 
skleničku medu. 

Zahrady františkánského kláštera budou i  le-
tos hostit multižánrové Kadaňské kulturní léto. 
Letní víkendy se ponesou v duchu swingu – Big 
Band Zdeňka Tölga, zavítá sem i matador české 
hudební scény s kapelou 5P Luboš Pospíšil nebo 
zahraje místní Baranijanka. V  Amfíku na  Ná-
břeží Maxipsa Fíka proběhne v  srpnu koncert 
skupiny Coffeebreak. Celé léto završí pohádkové 
zpívání oblíbeného divadla Hnedle Vedle, které 
potěší především děti. 

V  půlce srpna budou zahrady františkánské-
ho kláštera hostit festival pARTy ve Františkánu 
a  sladce to klášterem zavoní 23.8., kdy se bude 
konat Medové odpoledne.

Milovníci cyklosportu si do  Kadaně nemusí 
vozit svá kola, stačí navštívit turistické infor-
mační centrum, jehož součástí je i půjčovna kol 
a  elektrokol. Mohou si zde uschovat svá zava-
zadla a nabít i  vlastní elektrokolo. Na obhlídku 
města odejdou z infocentra vybaveni množstvím 
map a letáků, které jsou zde zdarma k dispozici. 

Pozvánka do Kadaně
Zajímavé památky, množství kulturních akcí 
i krásnou přírodu, to vše nabízí letní Kadaň

Děti se zde mohou zapojit do prázdninové sou-
těže České televize – Déčko „Zachraňte troseč-
níky“. Jeden soutěžní kód získají v  turistickém 
informačním centru a druhý z kešky musí vysto-
povat na městských hradbách. 

Kadaň se snaží podpořit místní podniky, 
které negativně ovlivnil koronavirus. Turisté si 
uschovají účtenky z návštěvy místních podniků 
– restaurací a kaváren a za každých utracených 
250,- Kč získají vstupenku na  památku dle 
vlastního výběru.

Foto: Tomáš Krucký

Kontakty:  Kulturní zařízení Kadaň, p.o.
 www.kadan.eu, www.kultura-kadan.cz  
 https://www.facebook.com/mestokadan/
 infocentrum@kultura-kadan.cz



Proč jste vstoupil do politiky?
V Mostě jsem se narodil a žiji tu 

stále. A pokud někdo Most zná, ví, 
že politické prostředí je tam dlouhá 
léta prohnilé. Klientelismus, záku-
lisní kšeftíky, kmotrovské praktiky 
… to všechno tam bylo a  bohužel 
stále je. A  já šel do  politiky proto, 
že jsem nechtěl jen nadávat někde 
bokem, ale udělat něco pro to, aby 
jednou tohle všechno skončilo. Chci 
stále, aby na  prvním místě byl ob-
čan, jeho přání a potřeby. V politice 
jsem už delší dobu a stále věřím v to 
zásadní, s čím jsem do ní vstupoval.

Do  krajského zastupitelstva 
kandidujete poprvé. Jaké zkuše-
nosti z  dosavadní praxe politika 
můžete nabídnout?

Je to zejména schopnost propojit 
všechna patra politiky ve  prospěch 
našeho kraje, což je mou každoden-
ní náplní už nyní. Proto jsem dostal 
důvěru vést tým ANO do  těchto 
voleb. A  bez nadsázky, jako jediní 
v  Ústeckém kraji nabízíme něco, 
o  čem se ostatním může jen zdát. 
V komunální politice máme úspěš-
né primátory, starostky a  starosty, 
několik náměstků a  místostarostů, 
desítky radních a  neuvěřitelných 
176 zastupitelů. V  Poslanecké sně-
movně PČR je nyní sedm poslanců 
ANO za Ústecký kraj, z  toho jeden 
ministr zaručující ten nejrychlejší 
kontakt s  vládou ČR. Europoslanci 
komunikují výborným způsobem 
a  Brusel je tak blízko. Jak vidíte, 
máme pro vedení kraje strategicky 
nejlepší postavení. A já této výhody 
hodlám bezezbytku využít.

Jak byste charakterizoval Ústec-
ký kraj?

Jako krásný a různorodý. Z velké 
části se navracíme zpátky k  přiro-
zené krajině, kterou jsme záviděli 
ostatním. Zároveň ale bojujeme 
s rozvojem jiných aktivit, které jsou 
od průmyslu a těžby velice vzdálené. 
Každá změna v našem kraji je svým 
způsobem testem, ve kterém se sna-
žíme obstát. Nedílnou a významnou 
součástí jsou zejména lidé našeho 
kraje, kteří jsou zoceleni předešlým 
životem a jen tak se nevzdávají.

Lídrem kandidátky hnutí ANO 2011 v podzimních volbách do Ústeckého kraje je Ing. Jan Schiller 
z Mostu. Je městským zastupitelem v Mostě a od roku 2017 také poslancem Parlamentu ČR, 
kde pracuje ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Výboru pro životní prostředí 
a v Podvýborech pro zdravotnictví, vědu, výzkum a inovace. Pojďme se s ním blíže seznámit.
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Čím se podle vašeho názoru 
může v rámci republiky pochlubit 
a co je naopak třeba změnit?

Naší chloubou jsou jednoznačně 
jezera Milada a Most. Je to unikát-
ní a krásné dílo, a pokud ještě stu-
die, které probíhají, ukáží, že tato 
jezera a  další, která budou vznikat 
po ukončení těžby uhlí, mají ener-
getický potenciál, bude to projekt 
evropského významu. Změnit je 
potřeba zejména vnímání naše-
ho kraje zbytkem republiky. Vím, 
o čem mluvím a snažím se o to už 
třetím rokem v Poslanecké sněmov-
ně. Jde to pomalu, ale nesmíme se 
vzdát. Ústecký kraj se musí ještě 
více prezentovat v  oblasti krajiny, 

přírodních a  kulturních památek, 
sportovních a volnočasových zážit-
ků a setřít ze sebe ten povlak měsíč-
ní krajiny. 

Jaké priority vidíte pro jeho dal-
ší rozvoj v  nadcházejícím voleb-
ním období?

Těch priorit je více, pokusím se 
říci ty podstatné. Ústecký kraj s do-
savadním vedením totiž nejen že 
zaostává za  všemi ostatními kraji, 
ale také za  moderní dobou, která 
je ve  znamení nových technologií. 
Jako stěžejní vidím rozvoj zdravot-
nictví, které je nyní bez jakékoliv 
koncepce. Důležité je trvale udr-
žitelné životní prostředí, proble-

matika zadržování vody v  krajině, 
podpora zemědělství a regionálních 
zemědělských produktů. Dále musí 
kraj smysluplně investovat s  do-
sahem do  budoucnosti. Prioritou 
je také efektivní, moderní a  čistá 
dopravní obslužnost. Školství je 
potřeba přiblížit potřebám podni-
katelských činností v kraji. A v ne-
poslední řadě nesmíme zapome-
nout na rozvoj sociálních služeb, jak 
co do rozsahu, tak do bezpečnosti. 
Je toho opravdu mnoho a čtyři roky 
možná ani nebudou stačit.

V  Poslanecké sněmovně pracu-
jete ve shora uvedených výborech, 
které se úzce dotýkají našeho re-

Jan
Schiller

Občan na prvním místě



gionu. Jak se vám konkrétně daří 
měnit zákony ve prospěch obyvatel 
ČR?

 Práce v poslanecké sněmovně je 
jiná, než jak jí vnímají občané. Ti 
vidí pouze přenos z  jednání sně-
movny, které nezasvěceným mnoh-
dy přijde nesrozumitelné a  nejvíce 
je zaujmou hádky a  dohadování. 
Největší díl práce ale právě probíhá 
ve  výborech, podvýborech a  komi-
sích. Já konkrétně se z největší části 
zabývám životním prostředím, ve-
řejnou správou a  regionálním roz-
vojem. V  životním prostředí pro-
sazuji už s ohledem na mou profesi 
zejména ochranu vody, a to ve všech 
možných návrzích zákonů, které se 
vody týkají. Jsem zpravodajem zá-
kona o  odpadech, tedy srozumitel-
něji, řídím proceduru, která povede 
ke schválení tohoto zákona. Do to-
hoto zákona jsem podával několik 
pozměňovacích návrhů a  jedním 
z nejdůležitějších je tzv. třídící sleva. 
Je to možnost navyšovat cenu za od-
pady postupně po dobu několika let, 
a  ne okamžitě s  platností nového 
zákona. Přímo pro náš region jsem 
podal a úspěšně prosadil pozměňo-
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vací návrh v zákoně o emisních po-
volenkách, kde finanční prostředky 
vybrané z  těchto povolenek půjdou 
přímo do rozpočtu Ministerstva ži-
votního prostředí. To následně pro-
střednictvím tzv. Modernizačního 
fondu bude přednostně podporovat 
projekty na  ochranu a  obnovu pří-
rody právě našeho, Karlovarského 
a Moravskoslezského regionu. Když 
to zjednoduším, vyjádřím se takhle: 
náš region a  jeho obyvatelé trpí 
v  důsledku emisí z  uhelných elek-
tráren a průmyslu, máme tedy právo 
na  tyto prostředky potřebné k  ob-
nově a zkvalitnění našeho životního 
prostředí. Doba, kdy jsme museli 
žít ve  špatném prostředí a  v  Praze 
si za to podporují tramvaje, je pryč. 
A to se povedlo. 

doma. Máte příležitost pozvat je 
k nám do Ústeckého kraje…

Tak tohle není jednoduchý úkol. 
Nerad bych na  nějaké místo zapo-
mněl. Často jezdím po  kraji a  po-
znávám jednotlivá místa, lidi a jejich 
problémy, tak vím, že jejich obyvatelé 
jsou hrdými patrioty. Proto se nejpr-
ve omluvím všem těm, jejichž krásná 
místa opomenu a snad pochopí, že to 
není úmyslně. Rád bych tedy všech-
ny, a nejen Čechy, pozval na návště-
vu našeho kraje plného nádherných 
míst. Ze všech bych rozhodně dopo-
ručil České Švýcarsko, České středo-
hoří, Krušné hory, historická města 
Žatec, Louny, Litoměřice, Terezín, 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem 
a Děčín, Lesopark Chomutov. Vidět 
by měli i  již zmíněná jezera Milada 
a Most. U nás můžete strávit aktivní 
dovolenou a  způsob si zvolit sami. 
Na  většinu míst se dostanete autem 
nebo na  kole a  na  všechny pěšky. 
Máme krásné turistické cesty a cyk-
lostezky, které stále rozšiřujeme a bu-
deme je dál budovat a propojovat. 

Foto: Archiv

 Poslanec, městský a  budoucí 
krajský zastupitel, možná hejtman. 
Jak budete všechno stíhat? 

Dnes jsem poslanec, městský za-
stupitel a  účastním se skoro všech 
krajských zastupitelstev. Vnímám 
to pozitivně jako jednoznačnou vý-
hodu. Jsem účastníkem dění, nejen 
pozorovatelem. A v případě, že v le-
tošních krajských volbách uspěje-
me a stanu se hejtmanem, chci tuto 
práci vykonávat na plný úvazek. Již 
od začátku mé nominace říkám, že 
se obě funkce z  mého pohledu ne-
dají dělat současně. 

Letošní dovolenou tráví mnozí 
Češi kvůli epidemii koronaviru 
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Nejstarší historie
V letech 1895 až 1915 se důl nazýval Kaiser 

Franz-Josef Stollen, od  roku 1915 Franz Josef 
Schacht-Neubau a  od  1. června 1919 došlo 
ke  změně názvu na  Důl Svornost. Po  druhé 
světové válce nesl důl krátce pojmenování „Ná-
rodní správa Hirschových uhelných závodů. 
Důl Svornost v Ohníči.“ Důl Svornost v Ohníči 
patřil mezi staré hlubinné doly Severočeského 
hnědouhelného revíru. Jeho dolové pole, saha-
jící od  Světce k  Ohníči, vlastnil Wiener Koh-
len-Industrieverein, založený Sasy Mauerem 

za hlubinným dolem
Svornost v Ohníči

PŘIPOMÍNKY HORNICT VÍ ÚSTECKÉHO KRAJE

a Lauem. Starší štolou ze Světce bylo roku 1893 
otevřeno dolové pole směrem k  Ohníči. Jeho 
velikost byla až tak rozlehlá, že větrací a  tě-
žební cesty přesáhly únosnou mez. Proto bylo 
rozhodnuto vyrazit ještě novou štolu v  délce 
1 350 metrů o průřezu 6,5 metrů čtverečních, 
která spojila světecké štoly s  Ohníčí. Ražení 
nové štoly z  Ohníče trvalo rok a  půl. Když si 
představíme, že se vše tehdy razilo ručně bez 
jakékoli mechanizace, jednalo se o úctyhodné 
dílo. Rychlé proražení štoly bylo také dosaženo 
tím, že se postupovalo z obou stran. A tak už 

11. září 1895 uvedli novou štolu do  provozu. 
Ta měla dvouproudovou lanovku a stružku pro 
odpadovou vodu.

 Se samotnou těžbou uhlí se započalo také už 
v roce 1895, a to v blízkosti obce Úpoř a vpravo 
od ní. Později se těžilo rovněž poblíž čedičové 
průrvy u  obce Pohradice. Důl patřil původně 
uhelné průmyslové společnosti v  Teplicích. 
Ve  štole tehdy nebyly k  dispozici žádné stro-
je ani nebyl zaveden elektrický proud, takže 
horníci museli fárat s  olejovými svítilnami. 
V  Ohníči stála třídírna a  dřevěný most přes 
řeku Bílinu k nádraží. Stroje umístěné na po-
vrchu byly poháněny parou. V roce 1903 se při 
dvousměnném provozu vytěžilo celkem 241 ti-
síc tun uhlí. Pracovalo zde 460 lidí, přičemž 
pracovní doba v  dole činila 9 hodin a  na  po-
vrchu 10 hodin. Tato pracovní doba se udržela 
až do  konce Rakousko-Uherska v  roce 1918. 
Roční těžba se pak pohybovala až do  roku 
1909 mezi 230 až 270 tisíci tunami uhlí. Rov-
něž počet osazenstva zůstával téměř na stejné 
úrovni. Koncem první světové války došlo také 
na  Bílinsku ke  dvěma hladovým demonstra-
cím a stávkám, do kterých se zapojili i horníci 
z dolu Svornost.

Po první světové válce byla od 18. listopadu 
1918, stejně jako na  jiných dolech, zavedena 
osmihodinová pracovní doba a  od  1. června 
roku 1919 závod přejmenovali na důl Svornost. 
Od roku 1922 došlo na jámě poprvé k zapoje-
ní elektrických čerpadel, aby se tak odvodnila 
místa pod úrovní samospádového odtoku vody. 
V  roce 1923 nastaly ovšem již značné potíže 
s odbytem uhlí, a proto zůstala na dole praco-
vat již jenom jedna směna. To mělo přirozeně 
za následek i snížení počtu zaměstnanců, takže 
se muselo přistoupit k propouštění. Potíže s od-
bytem uhlí se ještě více zvýšily v období hospo-
dářské krize ve třicátých letech a trvaly pak ne-
přetržitě až do roku 1938, kdy bylo vytěženo jen 
120 tisíc tun uhlí. Tento poměrně značný útlum 
se projevil také tím, že v  těchto letech nebylo 
na  rozdíl od  předešlých dob do  zařízení dolu 
téměř nic investováno. Po  záboru pohraničí 
a za druhé světové války sloužil důl především 
Němcům. V  roce 1943 byla zavedena totální 
těžba, takže se uhlí dobývalo ve dvou směnách 
po celý týden včetně nedělí.

Celkový pohled na povrchovou lokalitu dolu 
Svornost.

Třídírna a úpravna uhlí. Pohled na tehdejší, 
ještě funkční správní budovy.
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Období po 2. světové válce
K osvobození dolu došlo 8. květ-

na 1945 a  ihned po příchodu rus-
kých vojsk se přikročilo k převzetí 
vedení dolu od německých vedou-
cích. Hlavním cílem a  snahou se 
tehdy stalo urychleně zajistit těžbu 
již v prvních měsících po skončení 
války, aby se tak vytvořily nejnut-
nější podmínky pro provoz závo-
dům, které byly na dodávkách nej-
více závislé. Již dne 11. května 1945 
bylo zvoleno nové vedení závodu 
a  řízením dolu byl pověřen Ol-
dřich Vích, naddůlním byl zvolen 
Antonín Hošek, důlním Ferdinand 
Švejnoha, Antonín Chadima, Josef 
Kočí a  Karel Hejda. Administrati-
vu dolu vedl František Knedhaus 
s  paní Frkovou. Na  dole pak ještě 
nějakou dobu i  nadále pracovali 
němečtí horníci, kteří byli postup-
ně doplňováni českými pracovníky.

Po  druhé světové válce nesl důl 
krátce název „Národní správa Hir-
schových uhelných závodů. Důl 
Svornost v Ohníči“. Dekretem pre-
zidenta republiky ze dne 24.  10. 
1945 pak byly znárodněny veškeré 
soukromé doly. V  roce 1945 sice 
bylo vytěženo pouze 160 tisíc tun 
uhlí, ale do roku 1950 se roční těžba 
zvýšila na 270 tisíc tun. Roku 1950 
začalo v dole docházet k postupné 
mechanizaci zavedením elektric-
kých vrtaček, pásových i žlabových 
dopravníků. Dne 1. července 1946 
se s  dolem Svornost organizačně 
spojily doly Karolina I  v  Křemýži 
a Karolina II ve Bžanech. Od 1. led-
na 1952 se důl Svornost stal samo-
statným podnikem a  v  roce 1958 
byl včleněn do n. p. Důl Stalingrad.

Doprovodné nebezpečné 
komplikace při těžbě uhlí 

Těžbu uhlí v podzemí občas do-
provázely různé nebezpečné do-
provodné jevy, které ohrožovaly 
nejen těžbu, ale často i životy haví-
řů. Nejinak tomu bylo též na hlu-
binném dole Svornost v  Ohníči. 
V  padesátých a  šedesátých letech 
20. století se i zde objevily průvaly 
s  kuřavkami v  nadloží. Odstraně-
ní takových následků pak trvalo 
řadu dnů, někdy i  týdnů, přičemž 
zaměstnanci museli nouzově fárat 
výdušnou jámou pomocí žebříků. 
Jeden z  největších a  posledních 
průvalů nastal 17. prosince 1968, 
když se před závalem komory pro-
trhly zvodnatělé písky z  nadloží 

a  zatopily celou spodní část jižní-
ho pole. Odstranění obrovského 
množství naplaveného písku si pak 
vyžádalo několik týdnů namáhavé 
práce, neboť sedlé písky musely 
být rozředěny vodou a  odčerpány 
do  starých nepoužívaných cho-
deb. Další riziko v  důlních chod-
bách představovala vrstva čediče 
vzniklá nad slojí, která při styku 
s  uhlím vytvořila přírodní koks. 
Tyto prostory se špatně zavalovaly 
a docházelo i k depresním ohňům. 
Místní ohně a zápary pak vznikaly 
též náchylností uhlí k samovzníce-
ní. Jeden z největších ohňů na dole 
Svornost nastal roku 1972, při kte-
rém v  chodbě shořela veškerá vý-
dřeva i pasová guma v délce 80 me-
trů. K hašení se tehdy s úspěchem 
poprvé použilo zaplnění hořícího 
prostoru kysličníkem uhličitým.

Řada rekordů vytvořená 
některými hornickými 
kolektivy

V  padesátých letech 20. století 
stoupal počet zaměstnanců dolu 
a  zároveň se zvyšovala též těžba. 
V roce 1957 zde pracovalo 540 za-
městnanců a došlo k zaznamenání 
nejvyšší roční těžby v historii dolu 
Svornost, která tehdy činila 310 
tisíc tun. Při těžbě se vyzname-
naly některé hornické kolektivy, 
které se podílely na  řadě rekordů. 
V  únoru 1975 Blahutův kolektiv 
komorářů vyrubal na  každého 
horníka za  směnu 42,25 tun uhlí 
a  v  lednu roku 1976 dosáhla tato 
parta dokonce 43,98 tun na  kaž-
dého pracovníka. Také Huňáčkův 
kolektiv razičů vytvořil v  březnu 
1974 rekord ražení chodeb výztu-
ží výkonem 225,42 cm na  hlavu 
a  směnu. V  listopadu 1974 se mu 
pak podařilo dosáhnout zvýšení 
na 230,3 cm. V prosince 1974 zase 
Dvořákova parta dosáhla výkonu 
232 cm na hlavu a směnu. V lednu 
1976 Aulíkův kolektiv překonal re-
kord výkonem 248,32 cm na hlavu 
a směnu, přičemž už v únoru 1976 
byl tento rekord znovu překo-
nán Růžičkovou partou výkonem 
252,84 cm.

Likvidace dolu
V sedmdesátých letech se přiblí-

žilo vyuhlení dolu Svornost. Ta byla 
původně plánovaná do roku 1976, 
ale podařilo se vytěžit ochranný pi-
líř jámy Úpoř, čímž se získalo dal-

ších 240 tisíc tun uhlí, takže život-
nost dolu se prodloužila až do roku 
1978. Již od  počátku roku 1976 
vedení závodu přistupovalo odpo-
vědně a citlivě k zajišťování postup-
ného přechodu techniků i  ostat-
ních pracujících na  jiné závody, 
především v  rámci Severočeského 
hnědouhelného revíru. Velká péče 
byla též věnována zajištění pracov-
níků pro nový provoz Báňských 
staveb, které už počátkem roku 
1976 započaly s výstavbou nového 
objektu na někdejším dřevišti dolu. 
Po úplné likvidaci a zániku dolu se 
totiž novým provozovatelem staly 
Báňské stavby Most.

A pak přišel den, kdy byl ze što-
ly vytažen poslední vozík uhlí. Ten 
dodnes na  náměstí v  Ohníči sym-

bolicky připomíná, že tady v letech 
1895 až 1978 existoval starý hlubin-
ný důl, který za  83 let vytěžil cel-
kem 16 milionů tun uhlí. Likvidace 
důlního provozu byla v  roce 1978 
úspěšně zvládnuta. Stejně tak se 
podařilo s přihlédnutím ke splnění 
osobních požadavků zajistit i  pře-
chod všech zaměstnanců na  jiná 
pracoviště, zejména pro potřeby 
okolních dolů. Většina zdejších za-
městnanců - jak techniků, tak i sta-
rých havířů, je dnes již na zaslouže-
ném odpočinku. Jistě se i ve svých 
vzpomínkách či při vyprávění svým 
dětem, vnukům a pravnukům vrá-
tí někdy do  dob, kdy ještě patři-
li ke  zdejšímu hlubinnému dolu 
Svornost v Ohníči na Bílinsku.

 Pavel Kovář

HET - český výrobce barev
Společnost HET spol. s r.o. je ryze českou výrobně obchod-
ní společností bez jakékoli zahraniční účasti. Začala podnikat 
v oboru stavebních hmot v roce 1991. Nejdříve distribuovala 
základní malířské suroviny. V roce 1993 rozšířila sortiment 
o nátěrové hmoty. V první fázi šlo o klasické klihové nátěry, 
postupně přibyly interiérové disperzní a fasádní barvy, omítky, 
penetrace, barvy na dřevo a kov, lazury atd.

Zásadní zlom přišel v roce 1996, kdy firma zakoupila a začala 
přestavovat areál bývalého uhelného dolu v Ohníči, kam se po dvou 
letech přestěhovala z pronajatých prostor v lovosické chemičce. 
Od té doby se HET díky neustálým investicím do rozvoje areálu, 
výrobních procesů a moderních technologií; úspěšnému marketingu 
a aktivní obchodní politice stal druhým největším výrobcem vodou 
ředitelných nátěrových hmot v České republice. Za hranicemi ČR je 
pro firmu rozhodujícím trhem Slovensko, kde působí prostřednictvím 
dceřiné společnosti. Postupně se HETu podařilo proniknout i na trhy 
dalších států střední a východní Evropy - Maďarska, Bulharska, 
Polska, Ukrajiny a Ruska. 

Prioritou veškerého úsilí zaměstnanců společnosti HET je snaha 
nabídnout svým zákazníkům i obchodním partnerům nejen vynikající 
poměr kvality výrobků a jejich ceny, ale především uspokojení jejich 
poptávky, požadavků či řešeni problémů.

Společnost HET podporuje nadaci Kapka naděje a je prémiovým 
partnerem české fotbalové reprezentace.

www.het.cz



společnost s dlouholetou tradicí, zabývající se 
projekcí a výstavbou sklářských agregátů
a ocelových konstrukcí, obsazuje pozice:

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

NABÍZÍME:
• zajímavou práci na plný úvazek ve stabilní české firmě
• možnost získání nových znalostí
• školení zaměstnanců ke zvýšení kvalifikace v oboru
• příspěvek na stravování a pojištění
• výkonnostní prémie

Kontakt:
Teplotechna-Prima, s. r. o., J. K. Tyla 2859/1, 

415 01 Teplice, tel.: 417 816 021
e-mail pro zasílání životopisů: 

vachatova@teplotechna-prima.com R07

Přijme do pracovního poměru 

všeobecné sestry
Požadujeme: 
 vysokoškolské/středoškolské vzdělání 
 odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry
 trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 spolehlivost, flexibilnost
 schopnost samostatné a týmové práce
 znalost práce na PC (Word, Excel)
 ochota k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
 pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením
 možnost okamžitého nástupu
 zázemí úspěšné a stabilní společnosti
 moderní a příjemné pracovní prostředí 
 možnost dalšího vzdělávání financovaného zaměstnavatelem
 podpora dalšího profesního rozvoje  
 5 týdnů dovolené 
 závodní stravování

Kontakt:
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Ing. Mgr. Bc. Vlasta Kašparová
Email: vlasta.kasparova@kzcr.eu

HLEDÁME
fyzioterapeuta / fyzioterapeutku

maséra / masérku
osteopata / osteopatku

Pište na e-mail: info@therapiepunkt-oberland.de
nebo písemně na adresu uvedenou níže.

TherapiePunkt Oberland 
Centrum pro osteopatii a masáže

Käthe Kollwitz-Str. 2 • 02727 Ebersbach-Neugersdorf
e-mail: info@therapiepunkt-oberland.de

www.therapiepunkt-oberland.de

Tel. 03586/3674016 (také možno na záznamník)

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozuC
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zahradacech.cz

aneb farmářské trhy ve velkém

Otevírací doba:
od 900 do 1700 h

2020

ZAHRADA
ČECH 11. – 19. 9.

Pořadatel: Partneři:
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INZERCE

Dubská 64/12, 417 02 Dubí 2
mobil: 739 617 433

e-mail: ddd-asprahavel@seznam.cz
www.asprahavel.cz

ASPRA

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

HAVEL - HAVLOVÁ

R08

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R08

Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354

info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz 

STŘECHY
LUKÁŠ PAYERLE 

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské

a klempířské práce

R08

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ

PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz R08

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

R0
8

KLEMPÍŘSTVÍ,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
VÝŠKOVÉ PRÁCE

Michal Blahuš
tel. 775 511 099

e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785

nabízíme:
kácení horolezeckou technikou, úprava 

živých plotů, ozdravné řezy, práce 
s motorovou pilou, opravy střech a 

klempířských prvků, nátěry střech a další

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

R08

OSBD Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

www.osbdtp.cz
Volejte: 417 554 984

Již téměř 50 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY

SPRÁVU DOMŮ R08

www.chutnekrabicky.cz

Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

tel. 
775 675 728 

R0
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Benešovo náměstí 417/12
Teplice, tel. 737084385

Kompletní sortiment sáčků
pro všechny značky vysavačů
a další filtrační materiály.
Nově i bavlněné roušky a akce 
s kupónem při koupi 2 balení sáčků 
do vysavačů rouška dle vlastního 
výběru zdarma jako dárek

Kdo přijde s vystřihnutým kuponem pro sáčky
dostane roušku zdarma nebo 10% slevu

Prodejna sáčků do vysavačů

 

V ÝK U P  K N I H
VYKUPUJEME: 

knihy, pohlednice, dokumenty, 
mapy, rádia, gramofony, 

fotoaparáty, optika, gramofonové 
desky, CD audio, MC kazety

a další sběratelské předměty.

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě. 

Tel.: 723 617 198
Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

IČO: 76501531

R08

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R08

Mléčné výrobky
Potraviny
Drogerie

Masarykova třída 485/19, Teplice  Market.de/konzum.cz

AUTOSERVIS VÍTŮ
Nabízí tyto služby pro os. vozy
  Výměny olejů, garanční 

prohlídky
  Výměny čepů, tlumičů, opravy 

brzd
  Výroba brzd. trubek, 

diagnostika řídících jednotek
  Drobné karosářské práce

Otevírací doba: Po-Pá 9:00-18:00 
 (možno i víkendy)

Adresa: Smetanova 385, Krupka
 tel.: 602 128 789 R06

Autor: MIROSLAV ERBEN
Tel. 737 946 453 • e-mail: bilinoid@seznam.cz

FOTOPOSELSTVÍ
z Bíliny a okolí

KNIŽNÍ NOVINKA

R0352058

Za Drahou 462, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 50 33 77
Mobil: 602 464 286
E−mail: info@elsen.cz
www.elsen.czPROVÁDÍME:

 elektromontážní práce - bytové, průmyslové, opravy elektro, revize
 prodej elektroinstalačního materiálu
 servis a údržba strojního zařízení včetně automatizace
 zámečnické práce 
 kovovýroba 
 údržba budov
 autodoprava - dodávka expres

R07

www.elsen.cz

R08 Silniční a odtahová služba

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088
 Mobil 602 287 065
 www.odtahteplice.cz

VYMALUJI, drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.
DOPRAVA - odvezu, přivezu.     Tel.: 724 706 553.

KOUPÍM OBRAZ
od Šímy, Radimský, Zrzavý, Slavíček, Fila,

J. Čapek, Štírský, Muzika, Spála, Kremlička,
Lhoták, Kupka, Preisler, Hudeček. 

Tel. 602 424 503
e-mail: ajos.ajos@seznam.cz R0
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KÁCENÍ
A PROŘEZÁVÁNÍ

STROMŮ
horolezeckou technikou,

štěpkování větví, frézování pařezů
Tel.: 608 360 681

R0
8

15
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Nebytové prostor y,
k anceláře a byty k pronájmu
v centru Ústí  n.  L. Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com

www.vyhodnereality.cz

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m2 do 5 000 m2

Radek Andres
tel.: 774 077 050 • phrealas@gmail.com www.vyhodnereality.cz


