
Slovo ke dni
V neděli 17. května v Česku skončil nouzo-

vý stav, který 12. března vyhlásila vláda. Byly 
to krušné dny a týdny, v kterých si mnozí sáh-
li na dno sil. Pandemii se díky odpovědnosti, 
solidarity a  sounáležitosti tisíců lidí podařilo 
udržet pod kontrolou, a tak nyní ve vlnách do-
chází k rozvolňování přísných opatření. Je čas 
se znovu nadechnout a restartovat zemi, Ústec-
ký kraj nevyjímaje. 

Myslím teď na  rodiny obětí v  souvislos-
ti s  Covidem-19, na  pacienty, kteří jsou ještě 
v nemocnicích, a držím jim palce, aby se mohli 
brzy vrátit domů. Myslím na všechny ty, kteří 
se o ně často s vypětím všech sil starali a stá-
le ještě starají: lékaře, sestřičky, mediky a další 
zdravotnický personál. Úctu si zaslouží vojáci, 
kteří pomáhali pečovat o  pacienty v  karanté-
ně v nemocnicích nebo v sociálních službách. 
Obrovský kus práce odvedli záchranáři, prak-
tičtí lékaři, hygienici, laboranti testovacích 
pracovišť, hasiči, policisté, ale také prodavač-
ky v  obchodech s  potravinami, pečovatelky, 
z nichž některé zůstaly se svými svěřenci non-
stop v ústavech, aby dovnitř nezavlekli nákazu, 
řidiči veřejné dopravy, pedagogové s  výukou 
na dálku a další stovky žen i mužů, kteří used-
li k šicím strojům a neúnavně vyráběli roušky 
pro všechny. Seniorům pomáhali dobrovolníci 
jak fyzicky, tak i  psychicky a  přitom vznikala 
nádherná přátelství. Možná jsem v  dlouhém 
výčtu na někoho zapomněl. Pokud ano, nebyl 
to úmysl. Vážím si práce všech, kteří pomáhali, 
jak nejlépe dovedli. Společně jsme zvládli první 
kolo a za to upřímně děkuji. 

Vstupujeme do  další etapy, kdy je nutné 
probudit ekonomiku, která díky koronavirové 
krizi dostala pořádnou ránu. Do  pomoci fir-
mám, podnikatelům, živnostníkům, osobám 
samostatně výdělečně činným, farmářům, 
zkrátka všem postiženým se přirozeně zapojil 
i  Ústecký kraj. A  to jak finančně formou do-
tačních programů, tak i  metodicky. Připravili 
jsme akční plán obnovy regionu a začala kam-
paň na podporu cestovního ruchu, který patří 
k nejvíce zasaženým odvětvím. V tomto přípa-
dě může přispět každý z nás tím, že si letošní 
víkendy a  dovolenou naplánuje doma a  bude 
investovat do  svého zdraví, gastronomických 
a ubytovacích služeb. Všichni potřebujeme na-
brat síly a u nás je přeci tak krásně. Zároveň tak 
můžeme pomoci lázním, regionální kultuře, 
sportovištím i památkám. Těším se na případ-
ná setkávání s Vámi. 

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje 

Akční plán
Firmám, podnikatelům, živnostníkům, farmářům a dalším subjektům postiženým nouzovým stavem v souvislos-

ti s pandemií koronaviru slouží nový podweb OBNOVA KRAJE. Zájemci jej najdou na www.kr-ustecky.cz. Obsahu-
je jak možnosti masivního poradenství těm nejohroženějším, tak cílené aktivity pro znovunastartování ekonomiky, 
včetně vypsání nových dotačních titulů. Spuštěn byl také dotační program na podporu malých podnikatelů a kraj 
zahájil marketingovou kampaň na podporu domácího cestovního ruchu. Akční plán chce posílit investiční činnosti 
financované především z evropských fondů, úspory na provozu budov Ústeckého kraje zavedením energetického 
managementu, pomoc obcím s projektovou přípravou na období 2021+. V návaznosti na současná omezení Ústecký 
kraj plánuje podporu zavádění on-line prostředků komunikace v zařízeních sociálních služeb a také inovací a on-li-
ne výuky ve školství. Kromě marketingových aktivit vzniká dotační program na podporu poskytovatelů ubytovacích 
služeb. Měl by být vyhlášený tak, aby prostředky z něj mohli žadatelé využít k investicím před sezónou 2021. Dále 
je připravený program na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji, který v případě místního natáčení zlepší 
povědomí o kraji, ale především podpoří místní podnikatele, u kterých budou filmaři nakupovat služby.

Obezřetnost je stále na místě
Kus poctivé práce při zvládání koronavirové pandemie odvádě-

jí epidemiologové. Ředitelky Krajské hygienické stanice MUDr.  Lenky 
Šimůnkové se proto ptáme, jaká je jejich role a jak se mají lidé chovat 
po ukončení nouzového stavu? 

Provádíme epidemiologická šetření, při nichž zjišťujeme anamnézu, jak 
mohlo k onemocnění dojít a osoby v kontaktu, které jsou z nákazy podezřelé. 
Sami vzorky neodebíráme, ale připravujeme pro zdravotníky seznamy osob 
k odběru. Hned od začátku jsme byli zavaleni ohromným množstvím telefo-
nických dotazů ve dne i v noci, protože nám byli lidé přepojováni z linky 112. 
Teprve v okamžiku nasazení speciální linky 1212 jsme měli trochu více klidu 
na práci. Našim kolegyním a kolegům z protiepidemických oddělení přišli 

na pomoc pracovníci z ostatních hygienických odborů, ale i tak jsme museli a stále musíme pracovat až do večera 
včetně víkendů a svátků. Nemocných sice ubývá, ale musíme evidovat a kontrolovat výsledky u takzvaných pen-
dlerů, kterých máme v kraji tisíce. Naštěstí nám vydatně pomáhá Policie ČR, která provádí kontroly na hranicích. 
Na druhou stranu nás policisté zavalili neuvěřitelným množstvím přestupků za porušení mimořádných opatření 
vlády nebo ministerstva zdravotnictví, a tak denně vystavujeme desítky příkazů k pokutám. Dalším naším velkým 
pomocníkem je Armáda ČR, která nám poskytla na každé pracoviště studenta univerzity obrany a dále odběrové 
týmy, které vydatně pomáhají především s odběry osob, jež jsou zdravotně handicapované nebo při hromadných 
odběrech v domovech pro seniory a v podobných zařízeních. Díky klesajícímu stavu nemocných dochází k uvolňo-
vání protiepidemických opatření, v našem kraji vidíme sice velmi pozvolný, ale přeci jen nárůst počtu nakažených. Je 
proto třeba nespoléhat na to, že se nenakazím a dále používat ochranné prostředky, hlavně roušku v co největší míře 
a pokud možno, co nejméně vyhledávat akce, kde se shromažďuje velké množství osob v uzavřených prostorách.

Pozn. redakce: K ukončení nouzového stavu 17. května bylo v Ústeckém kraji provedeno celkem 9 415 testů, zjištěno 
519 pozitivních případů na Covid-19, 448 lidí se uzdravilo.

Autobusem, vlakem i lodí s jednotnou jízdenkou 
V sobotu 16. května začal odložený start turistických linek. Železniční linky jsou v jízdních řádech označeny „T“ 

jako turistické. Linky vedou vesměs po historických tratích a setkat se tu můžete s nostalgickými historickými i mo-
derními vozy. Součástí systému Dopravy Ústeckého kraje je také lodní osobní turistická linka 901 z Ústí nad Labem 
do Litoměřic a lodní linka 902 z Ústí nad Labem do Hřenska. Od začátku května je také spuštěna přeprava jízdních 
kol. „Na všech turistických linkách platí tarif Dopravy Ústeckého kraje. Cestujícím a turistům bych pro celodenní 
cestování určitě doporučil síťovou jízdenku DÚK, která 
za výhodných 130 korun umožní turistům za jeden den 
procestovat Ústecký kraj a mohou kombinovat dopravní 
prostředky zaintegrované do našeho systému DÚK,“ říká 
náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek. 

Na  lince T2 dojde jen k  částečnému obnovení, jez-
dit budou pouze tzv. „cyklovlaky“ Sp 1965, Os 26024 
a Sp 1967 v úsecích Děčín - Mikulášovice dolní nádra-
ží - Rumburk a zpět. V těchto vlacích do Lužických hor, 
Českého Švýcarka a Šluknovského výběžku je pro cestu-
jící-cyklisty navýšena kapacita pro přepravu jízdních kol 
až na 28. 

Všestranná pomoc i chvíle radosti
Město Litoměřice bylo v Ústeckém kraji nejvíce postiženou oblastí v sou-

vislosti s onemocněním Covid-19. Jak prožíval krušné dny, než se znovu po ka-
ranténě otevřel Domov pro seniory U Trati starosta Ladislav Chlupáč? 

Denně probíhala jednání krizového štábu o realizaci dalších opatření. Bylo nutné 
rozhodovat a přijmout celou řadu důležitých kroků. Kromě jasně daných pokynů, 
které bylo nutno dodržet, a  zajišťování ochranných pomůcek, jsme koordinova-
li dobrovolníky šijící roušky a členy technického klubu vyrábějící ochranné štíty, 
zřídili jsme sociální služby pro pomoc seniorům a potřebným, přijali opatření pro 
pomoc živnostníkům. Litoměřice jsou jedno z měst, kde bylo realizováno plošné 
testování na koronavirus. Zároveň jsem se snažil konkrétně nejvíc postižené – tedy 
obyvatele Domova pro seniory U Trati podporovat a udělat jim radost alespoň kvě-
tinami a také uspořádáním děkovného troubení, které bylo určeno nejen jim, ale 
všem složkám v tzv. „první linii“ za jejich nasazení.

Anketa: Jak konkrétně může vaše instituce pomoci postiženým firmám, 
podnikatelům a živnostníkům?

Jak to vidím já
Jak co nejrychleji restartovat ekonomiku? Co a v jakém časovém horizontu 

doporučuje Ing. Pavel Šedlbauer, někdejší vysoký manažer teplických a bel-
gických skláren AGC s bohatými mezinárodními zkušenostmi v byznysu?

„Podle mého názoru je teď hned třeba vrátit se s plným nasazením do práce. To 
je možné jen tehdy, pokud není společnost svázaná příkazy a zákazy. Obecně po-
važuji omezování osobních svobod za nebezpečné. Lidé jsou vystrašení neustálou 
mediální masáží o počtu celosvětově nakažených a zemřelých a v různých opatře-
ních se jen těžko orientují. Snad to nebude znít cynicky: Kolaps průmyslu je ale da-
leko závažnější, než pandemie, proto je uvolnění restrikcí zcela zásadní. Existenčně 
ohroženi jsou především malí podnikatelé a živnostníci, banky vyčkávají, měly by 
víc zariskovat, to by restartu ekonomiky prospělo. Komplikací je také neskutečná 
administrativní zátěž, na kterou jsme u nás bohužel zvyklí. Zjednodušeně vidím 
recept asi takto: Dát lidem více svobody a co nejrychleji vstoupit do eurozóny, což 
dlouhodobě pokládám za  stabilizující prvek pro Českou republiku v  současném 
světě. Počítám, že návrat do normálu nám bude trvat jeden a půl, až dva roky“. 

STARTUJE OBNOVA ÚSTECKÉHO KRAJE

Ing. Martin Mata, MBA, 
ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje: 

Již krátce po  vyhlášení nouzového stavu nám 
bylo jasné, že karanténní opatření a blížící se hos-
podářská krize zasáhne firmy a  živnostníky dost 
podstatně. V  průzkumu, kterého se účastnila více 
než stovka podnikatelů, jsme zmapovali, jak moc 
jsou firmy zasažené opatřeními, ale i  jejich aktu-
ální poptávku a  nabídku. Následně vznikla speci-
alizovaná podstránka Firmy a  koronavirus, která 
sumarizuje státní podporu a  dotační příležitosti, 
odkazuje na další specializované služby a propojo-
vací stránky pro pomoc firmám, přináší aktuality, 
expertní výhledy i  vzdělávání. Omezení pořádání 
akcí i  aktuální poptávka u  firem vedla ke  vzniku 
speciálního expertního online programu ICUK On 
Line, který pomocí bezplatných webinářů přináší 
základní znalosti pro začínající podnikatele (jak se-

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., 
rektor Univerzity J. E. Purkyně: 

Univerzita v  posledních měsících jasně ukázala, 
že v  době „krize“ automaticky funguje jako záso-
bárna odborné pomoci, dobrovolnictví, vědeckého 
potenciálu a inovací. Díky širokému spektru odbor-
níků na UJEP a modernímu technickému a labora-
tornímu zázemí jsme prospěšní velmi různorodému 

okruhu firem, podnikatelů či živnostníků. Korona-
virová krize pro nás neznamená a nebude znamenat 
útlum spolupráce se soukromými subjekty, spíše 
naopak. Budeme se všichni potýkat s ekonomickou 
recesí a ta nás povede k ještě intenzivnější spoluprá-
ci, což bude jistě přínosné pro obě strany.

stavit byznysplán na  jednu stranu, jak rozběhnout 
podnikání a kde na to vzít peníze…) i pro zavede-
né firmy (krizový management, co dělat s  obcho-
dem, když se svět zastavil…). Vedle specializované 
podstránky a online vzdělávání mapujeme příběhy 
pomoci a dobrou praxi firem i výzkumných organi-
zací v regionu v době koronavirové krize ve formě 
článků a rozhovorů. Pro firmy a podnikatele v re-
gionu poskytujeme bezplatné expertní poradenství 
a  v  exklusivním akceleračním programu Platinn 
nabízíme 90 minut zdarma s vybraným mentorem. 
Začínající firmy a  podnikatelé se mohou aktuál-

ně zapojit do  právě se rozbíhajícího dalšího běhu 
podnikatelského inkubátoru Startup Go, kde jsme 
mimořádně odpustili vstupní poplatek. Ještě do 31. 
května mohou také malé a střední podniky zažádat 
o  dotaci Inovační vouchery Ústeckého kraje, kde 
na  vývoj inovace ve  spolupráci s  výzkumnou or-
ganizací dostanou až 200  000 korun. Letos je zde 
možné mimo jiné získat prostředky na zpracování 
projektu digitalizace firmy, přičemž právě digita-
lizaci považujeme za  jedno z  účinných opatření, 
které může firmám pomoci vyrovnat s  blížící se 
ekonomickou krizí.


