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     Potěšila mě
mobilizace lidí

Už přes měsíc prožívá celá země nouzový stav a s ním i řadu restriktivních opatření vedoucí  
k zabránění nekontrolovatelnému šíření nového typu koronaviru. Liberecký kraj si ve statistikách 
vede velmi dobře. Jak pandemii vnímá a prožívá, na to jsme se zeptali hejtmana Martina Půty.

 Vzpomenete si ještě, co vám v sou-
vislosti s prvním případem ohlášené 
nemoci COVID-19 v Česku proběhlo 
hlavou? 
Od  začátku  jsem  věřil,  že  zásah  v  na-
ší zemi nebude tak velký, a to, co jsme 
sledovali před Vánoci v Číně, že se za-
vírají celá velká desetimilionová města, 
u nás takový průběh mít nebude. Uka-
zuje se však, jak málo jsme v téhle vě-
ci byli předvídaví. V průběhu bitvy už 
jsou  všichni  generálové.  Kdybychom 
informace měli, tak bychom samozřej-
mě v prosinci a v lednu už zaváděli ce-
lou řadu opatření, která by měla směřo-
vat ke zpomalení nástupu a myslím, že 
i přesto, že to nikdo nečekal a nikdo ne-
věřil tomu, že se koronavir rozšíří rych-
le do celého světa, tak jsme ta opatře-
ní udělali v České republice i my v kraji 
včas. U nás v regionu dokonce s předsti-
hem. Byli jsme za to kritizováni a mys-
lím, že to hodně pomohlo tomu, že ná-
stup v České republice nebyl tak rych-
lý.  Odborníci  dneska  mluví  o  tom,  že 
jsme jeden z nejvíc proočkovaných ná-
rodů na světě, tak to možná je další dů-
vod toho, proč se tady zatím neopaku-
je, a věřím, že nebude opakovat, scénář 
z Itálie nebo ze Španělska. 
 Kdy jste aktivoval krizový štáb, jak 
často zasedal a platí to stále?
Ještě  před  svoláním  krizového  štá-
bu  a  vyhlášením  nouzového  stavu 
jsme  se  scházeli  jako  epidemiologic-
ká  krajská  komise. Už  zde  jsme  řešili 
řadu  doporučení,  přesvědčovali  jsme 
třeba  zaměstnance  nemocnic  a  kraj-
ských úřadů, že jet o jarních prázdni-
nách na lyže do Itálie nebo do Rakous-
ka není úplně nejrozumnější. Chci po-

děkovat  všem,  kteří  už  tyto  předběž-
né žádosti a prosby vyslyšeli. Ti, kteří 
je  nevyslyšeli,  tak  pochopili,  že  varo-
vání nebyla úplně  vymyšlená.  Poprvé 
zasedal Krizový štáb Libereckého kra-
je 12. března, v den, kdy byl vyhlášen 
nouzový stav. Já byl v tu dobu na do-
volené  v  Beskydech,  takže  jsem  i  dí-
ky dobré  spolupráci  s panem hejtma-
nem  Čunkem  odsud  odjel  na  otočku 
na krizový štáb. Ten pak zasedal kaž- 
dý  pracovní  den  a  o  víkendech  vždy 
alespoň  jednou.  Nyní  rytmus  rozvol-
ňujeme  a  od  příštího  týdne  se  bude-
me  scházet  jenom  v  režimu  pondělí, 
středa, pátek bez víkendu. K 17. dub-
nu zasedal krizový štáb pošestadvacá-
té. Úkolů na začátku bylo hodně a asi 
jedna  z  nejdůležitějších  věcí  pro  fun-
gování každého opatření je výměna in-
formací, a ta probíhala dobře. Chci po-
děkovat jak Krajské hygienické stanici 
Libereckého kraje,  tak policistům, ha-
sičům, armádě, záchrance, zástupcům 
nemocnic a vlastně všem, kteří k tomu 
měli co říct. Rychlá dohoda na tom, ja-
ká opatření budeme dělat a kdy a kdo 
to zařídí, je v krizové situaci důležitá.
 Podle jakého scénáře od počátku 
pracujete?
Hodnotíme  momentální  nařízení  vlá-
dy,  vždy  na  začátku  se  zrekapitulu-
jí splněné úkoly, které byly naplánová-
ny na předchozích jednáních. A samo-
zřejmě  jsme  na  začátku,  kdy  ten  celý 
nouzový stav dostával nějaké parame-
try,  řadu  věcí  dělali  na  základě  vlast-
ního uvážení. Třeba jsme asi  jako prv-
ní zavedli zákaz vycházení nebo vstup 
do veřejných prostor bez roušek a bez 
ochrany  obličeje.  Mezi  prvními,  mys-

lím, že společně s Prahou, jsme zrušili 
odbavování ve veřejné dopravě, tak aby 
byli chráněni řidiči a průvodčí, v době, 
kdy nebylo dostatek ochranných pomů-
cek. Snažili jsme se koordinovat všech-
ny dobrovolníky, kteří začali šít roušky, 
když  pochopili,  že  vláda  nemá  dosta-
tek  sil  a dodavatelů na  to,  aby dodala 
roušky pro všechny občany. A myslím, 
že právě dobrovolníci,  ale  také  staros-
tové a starostky obcí, kteří to organizu-
jí na svém území, jsou ti, na které by se 
nemělo zapomenout, když se pravidel-
ně děkuje, protože bez nich by zásobo-
vání  obyvatel  prostě  vyřešené  nebylo. 
Pan premiér a ministr zdravotnictví se 
chlubí tím, jak jsme nejlepší země s nej-
větším počtem roušek, takže by ale bylo 
důležité říci, že jsme sice země s největ-
ším počtem roušek, ale že se obyvatelé 
České republiky sami o ty roušky posta-
rali. A to není zásluha vlády, ale ani kra-
jů, my jsme to jenom podpořili.
 Vlastní aktivitou na webu i sociál-
ních sítích kraje jste dokázal zmobi-
lizovat veřejnost v regionu. Kdo vám 
nejvíc pomáhal a pomáhá?
V tomto směru svoji roli nějak nepřece-
ňuji. Myslím, že celá řada spoluobčanů 
se prostě  sama  rozhodla,  že něco pod-
niknou, když viděli, že převážně v těch 
prvních  dnech  je  zásobování  ochran-
nými pomůcky nedostatečné,  nefungu-
je. Že přes sliby v televizi je realita jiná 
a ochranné pomůcky prostě nejsou. Pro-
to  jsem  již  poděkoval  dobrovolníkům. 
Chci  samozřejmě  poděkovat  Technické 
univerzitě v Liberci a jejím vědcům, pro-
tože přišli  s  celou  řadou nápadů,  které 
se teď průběžně postupem času realizu-
jí. Díky nim jsme vyrobili už cca milion 
a půl nanofiltrů a 100 000 nanoroušek, 
které nám výrazně pomohly převážně v 
prvních dnech ve zdravotnictví a v tom 
následujícím období i v pobytových zaří-
zeních sociálních služeb. Mohli jsme ta-
ké zásobovat pracovníky v tzv. první li-
nii, jako jsou zaměstnanci úřadů, členo-
vé krizových štábů, dobrovolné i profe-
sionální  hasiče,  policisty,  zaměstnance 
obchodů,  pošt.  Nanofiltry  a  nanorouš-
ky mají samozřejmě větší míru ochrany 
než  obyčejná  plátěná  ústenka.  Myslím 
si, že nástup nemoci v kraji byl poměrně 
pozvolný a zvládnutý. Navíc se ukázalo, 
že v našem kraji máme velký potenciál 
v nápadech a šikovnosti podniků a jejich 
zaměstnanců.  Chtěl  bych  proto  podě-
kovat rovněž firmám, které nám na za-
čátku vlastně „na dobré slovo“ poskytly 

své technologie, prostory a zaměstnan-
ce,  protože  nápad  technické  univerzity 
vlastně  vytvořil  továrnu  v  těch  dalších 
dvou týdnech a dnes díky Drylocku, El-
marcu a Nanomedicalu a celé řadě dal-
ších  společností  vyrábíme  ty  nanofil-
try a nanoroušky, ale taky třeba ochran-
né štíty, které se tisknou třeba na 3D tis-
kárnách.  Díky  Severochemě  jsme  byli 
schopní již od třetího dne krize vyrábět 
desinfekční prostředky a zásobovat  tak 
obce a všechny potřebné prostory. 
 Jaká je spolupráce s vládou a jed-
notlivými ministry?
Mám  pocit,  že  situace  se  po  tom  prv-
ním týdnu uklidnila. Jsem rád, že zhru-
ba po dvou týdnech vznikl ústřední kri-
zový  štáb,  který  podle  nouzového  zá-
kona má řídit všechny složky a organi-
zovat  záchranné  práce.  Myslím,  že  to 
bylo nakonec správné rozhodnutí. Mož-
ná bych uvítal, kdyby informace posky-
tované na tiskových brífincích po jedná-
ní vlády byly stručnější a více věcné. Jest-
li mi něco přijde, že se občas úplně ne-
povede, pak že  jsou mezi prohlášeními 
členů vlády, třeba hlavního epidemiolo-
ga pana Prymuly rozpory a pro běžného 
občana je to potom nesrozumitelné. Na-
příklad, když jeden člověk mluví o pro-
mořování a druhý člověk říká, že se pro-
mořovat  nebude.  Jedna  strana  říká,  že 
děti půjdou do školy v květnu a druhá, 
že  půjdou  v  září.  A  samozřejmě  zprá-
vy o tom, že hranice budou zavřené dva 
nebo tři roky či informace o tom, že se 
z krize budeme vzpamatovávat 8 let. Vě-
řím,  že  předně  jsou  tyto  věci  podlože-
né  nějakými  analýzami,  proto  by  bylo 
docela fajn, kdyby se všichni, kteří ma-

jí tu velkou moc a mluví v médiích k li-
dem, byli co nejvíc při zemi a snažili se 
nevytvářet  paniku,  ale  spíš  uklidňovat. 
A myslím,  že  občas mediální  prohláše-
ní předcházejí i některým rozhodnutím 
k mimořádným opatřením, která nařizu-
je vláda. Ve finále, a to hlavně na začát-
ku, to probíhalo tak, že některý z minis-
trů něco řekl a my jsme do druhého dne 
čekali, co za těmi slovy bude konkrétně 
skryto. Co konkrétně bude v textu. Jedna 
konkrétní věc, která se nepovedla a mrzí 
mě to, bylo, že se onemocnění vozí z ly-
žařských  zahraničních  zájezdů.  Tehdy 
vláda  řekla,  že půjdou všichni,  kteří  se 
vrací ze zájezdů z Itálie nebo Rakouska 
do povinné karantény, ale  tu povinnou 
karanténu nařídila vlastně až za 24 ho-
din. Spousta lidí toho využila k tomu, že 
se vrátila na poslední chvíli domů a tvá-
řila se, že nemají žádný problém. Já vím, 
že to pro ně bylo nepříjemné, těch 14 dní 
v karanténě. Na začátku to vypadalo ja-
ko strašně dlouhá doba, dneska po mě-
síci a půl, když to člověk hodnotí, tak je 
třeba vidět, že taková věc má fungovat 
jinak. Když se nařizuje karanténa v jed-
nu hodinu, tak se má říct, že zpětně pla-
tí od 12:00 a kdo překročí hranice, do ní 
vlastně půjde, protože to pak neznemož-
ňuje obcházení těch nařízení, která tu si-
tuaci spíš zhoršovala. S členy vlády má-
me  pravidelné  videokonference.  Zařekl 
jsem  se,  že  kritizovat  jednotlivé  kro-
ky nebo ministry budu, až ta věc skončí 
a až proběhne nějaké vyhodnocení. Teď 
prostě jsme v nouzové situaci a je potře-
ba se soustředit na nelehká řešení. 

pokračování na 2. straně

Martin Půta:
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SÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Středočeského kraje

Praha | Po letech příprav začala 
ve středu 15. dubna celková re-
konstrukce jednoho z největších 
náměstí ve střední Evropě – Vác-
lavského náměstí. Představitelé 
hlavního města slavnostně pře-
dali staveniště firmě Hochtief CZ, 
která zajistí rekonstrukci spod-
ní i horní části prostranství za ne-
celých 327 milionů korun. Pro-
jekt opravy by měl být dokončen 
do roku 2025.

Rekonstrukce zřejmě nejvýznamnější-
ho místa v České republice – Václavské-
ho náměstí – začala  předáním staveniš-
tě. Převzala si jej stavební firma Hochtief 
CZ, která zajistí jeho opravu. V první fázi 
se bude jednat o revitalizaci úseku mezi 
ulicemi Na Příkopech a Vodičkova, velké 
změny ale čekají i horní část tohoto his-
torického místa.
„Těší mě, že po letech a po celé řadě dlouhých 
příprav konečně začne rekonstrukce tohoto 
ikonického pražského náměstí! Oproti pů-
vodnímu návrhu zmizely z Václavského ná-
městí dlouho diskutované rampy do soukro-
mých podzemních garáží. Naopak součás-
tí revitalizace je i obnova a výsadba stromů, 
za což jsem velmi rád,“ přiblížil primátor 
hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.
Ve spodní části náměstí se bude jed-
nat především o úpravy, které směřu-
jí ke zvýšení kvality prostředí pro oby-
vatele a návštěvníky. Nově budou vy-
dlážděny povrchy náměstí a osazen no-
vý mobiliář, dále se plánuje vysazení 
dvouřadého stromořadí po obou stra-
nách náměstí včetně zajištění mecha-

nismů pro zavlažování stromů. Vedle 
těchto zásahů, které pomohou k větší 
obytnosti prostoru, bude postaveno ta-
ké několik technických prvků, které za-
jistí ochranu stanic metra proti případ-
nému zaplavení. Nejzásadnější změnou 
v horní části náměstí bude vybudová-
ní nové tramvajové trati, která pove-
de v bočních částech náměstí. Střed ná-
městí bude ponechán jako pěší zóna 
s rozšířenými chodníky a vyčleněným 
pruhem pro cyklisty.
„Jsem velmi rád, že po dlouhých přípra-
vách konečně začínáme se samotnou reali-
zací. Projekt vznikl podle vítězného návrhu 
architektů z kanceláře Cígler Marani archi-
tects z roku 2005. V tomto nelehkém období, 
které všichni prožíváme, vnímám jako dů-
ležité na takovýchto projektech pokračovat 
a tím dávat Praze a Pražanům pozitivní im-
pulz do budoucnosti. Každá úprava veřejné-
ho prostoru mne velmi těší, o to víc, že se jed-
ná o takto významné náměstí. Doufám, že 

po revitalizované spodní části náměstí se br-
zy sám projdu a celá rekonstrukce bude do-
končena už v roce 2025,“ nastínil Petr Hla-
váček, náměstek primátora hl. m. Prahy 
pro oblast územního rozvoje.
Velký důraz byl kladen také na výběr no-
vé zeleně. Stávající bude totiž nahrazena 
novými alejemi líp malolistých. Smyslem 
změny je navázat na historickou tradi-
ci, kdy právě lípy byly na Václavském ná-
městí už od konce 19. století.
Oproti původním plánům nebude spod-
ní část Václavského náměstí vybavena 
rampami, které měly zajistit dopravní 
obslužnost garáží plánovaného develo-
perského projektu. „Podařilo se nám vy-
měnit vjezd do garáží za nový vstup do me-
tra. Nájezdové rampy tak nebudou vyční-
vat do prostoru nejcennějšího náměs-
tí České republiky a zároveň tím docílíme 
zklidnění oblasti Prahy 1 od automobilo-
vé dopravy. Zvýšíme také dostupnost MHD 
a komfort cestujících, kteří budou moci pa-

sážemi developerského projektu Savarin 
vstupovat přímo do vestibulu stanice me-
tra Můstek. Zároveň zůstává místo pro 
tramvaj a i ve spodní části Václavského ná-
městí vznikne komfortní a široká zóna pro 
pěší a cyklisty,“ upřesnil Adam Schein-
herr, náměstek primátora hl. m. Prahy 
pro oblast dopravy.
Náměstí by se mělo také více otevřít ve-
řejnosti, aby nelákalo jen turisty, ale slou-
žilo ve velké míře Pražanům a návštěvní-
kům z tuzemska. „Václavské náměstí si za-
slouží důstojné postavení nejen v české his-
torii, ale i v současnosti. A já doufám, že 
právě zahajovaná rekonstrukce tomuto tak 
důležitému místu dodá podobu, která bu-
de lákat k procházkám, setkávání místních 
a oživí zdejší síť obchodů a služeb,“ řekl Pe-
tr Hejma, starosta Prahy 1.
Celkovou rekonstrukci má na starost sta-
vební společnost Hochtief CZ. Prvních 
dokončených změn by se lidé mohli do-
čkat už příští rok „Těší nás, že v nejbližších 
dnech můžeme začít s plánovanými prace-
mi na revitalizaci dolní části Václavského 
náměstí. Pokud půjde vše podle plánu, z no-
vé moderní podoby tohoto historického mís-
ta by se mohli Pražané těšit již na konci ro-
ku 2021,“ uvedl předseda představenstva 
společnosti Tomáš Koranda.
Architekt návrhu Jakub Cígler k tomu do-
dal: „Často myslím na to, že v době Karla IV. 
bylo vystavěno celé Nové Město za devět ro-
ků a v dnešní době trvalo celých patnáct ro-
ků připravit do realizace rekonstrukci tohoto 
náměstí, jenž je jeho pouhou částí. Nicméně 
mám obrovskou radost z toho, že se můžu 
podílet na obnově nejdůležitějšího veřejného 
prostoru naší země.“ (od dop.)

Na Václavském náměstí začala
dlouho očekávaná celková rekonstrukce

Praha umožní  
zřízení Asistenčního 
centra pomoci
Při vzniku mimořádných nebo krizo-
vých situací bude v prostorách Měst-
ské knihovny v Praze zřízeno Asis-
tenční centrum pomoci. To by mě-
lo sloužit především k poskytování 
informací a pomoci pro rodinné pří-
slušníky, osoby blízké, příp. i osoby 
zasažené mimořádnou událostí. Je-
ho vznik schválila Rada hl. m. Prahy.
Asistenční centrum pomoci (ACP) by 
tedy bylo aktivováno při mimořádné 
události s velkým počtem zraněných či 
mrtvých osob, kdy se předpokládá vy-
soká poptávka po informacích o zasa-
žených osobách. V těchto případech by 
mohlo dojít k přetížení tísňových linek 
složek IZS a ostatních dotčených sub-
jektů. „V případě mimořádných událos-
tí se celkem 43 poboček Městské knihovny 
stane centry asistenční pomoci pro obča-
ny. Každý Pražan tak v blízkosti svého by-
dliště bude mít centrum, kde mu v přípa-
dě mimořádných událostí poskytnou in-
formace, materiální i lékařskou pomoc,“ 
uvedl náměstek primátora pro oblast 
bezpečnosti Petr Hlubuček.
Objekt Městské knihovny v Praze 
a její vybrané pobočky splňují jak 
prostorové nároky na provoz ACP, 
tak možnost nepřetržitého provozu 
a především jsou již vybaveny na po-
žadované technické úrovni. Současně 
jsou velmi dobře dohledatelné svou 
polohou a prostorově uzpůsobeny 
s ohledem na počty obyvatel ve svém 
okolí. Proškolení obsluhy ACP zajistí 
Hasičský záchranný sbor hl. m. Pra-
hy ve spolupráci s ostatními složka-
mi IZS a odborem bezpečnosti Magis-
trátu hl. m. Prahy. (od dop.)

Silničáři uklízejí odpadky podél silnic 
v jejich správě na území celého regio-
nu. Stěžují si přitom na chování mnoha 
lidí, kteří již automaticky počítají s tě-
mito pracemi a nejrůznější odpad ne-
chávají na krajnicích. Likvidují pak sta-
ré sedací soupravy, stavební suť, uhy-
nulá domácí zvířata i záchodové mísy. 
„V některých místech jsou doslova čer-
né skládky. V těchto případech spolupra-
cujeme s obcemi. V jedné vesnici v okrese 

Praha západ byla v úseku deseti kilome-
trů skládka starých poškozených autodí-
lů, hromada pneumatik a o kus dál staré 
střešní tašky. Všechny tyto černé skládky 
měli na svědomí místní občané,“ řekl Bo-
humil Taraba, vedoucí provozu kladen-
ské oblasti KSÚS Středočeského kraje.  
Silničáři otevřeně říkají, že jedno z ne-
příznivých období na výskyt odpadků 
v silničních příkopech jsou Velikonoce. 
Je znát, že lidé ve větším počtu opouš-
tění hustě obydlená sídliště měst a vy-
dávají se na chaty a chalupy. Při cestě 
neobydlenou krajinou pak vyloží pyt-
le s odpadem nastřádaným minimálně 
za několik týdnů.

„Ochrana životního prostředí by mě-
la být věcí nás všech. Protože tomu tak 
ale není, jsou velmi důležité tyto aktivi-
ty. My samozřejmě uklízíme kolem silnic 
v naší správě, ovšem úklid za účasti dě-

tí a dobrovolníků má kromě jiného i vý-
chovný efekt a v neposlední řadě šetří fi-
nanční prostředky, které mohou být vy-
užity třeba na samotnou opravu komu-
nikací,“ uvedl Jiří Procházka, vedoucí 

oddělení BESIP Krajské správy a údrž-
by silnic Středočeského kraje. Jeho slo-
va potvrdil také ředitel silničářů Zde-
něk Dvořák, podle kterého by podob-
né aktivity měly být i na ostatních mís-
tech kraje. „Mnohdy to vypadá tak, že 
lidé automaticky počítají s úklidem a vů-
bec jim nedochází, kolik taková služ-
ba stojí mnoho peněz. Pokud do celkové 
sumy zahrneme i nezbytné skládkovné, 
tak jsou to miliony korun ročně,“ doplnil 
Zdeněk Dvořák.
Slušnější část veřejnosti zastává názor, 
aby silničáři neuklízeli a lidé v jednot-
livých místech žili v blízkosti odpadků 
a uvědomili si, že i na jejich přístupu 
k životnímu prostředí velmi záleží. To 
však není jednoduché. Odpadky brání 
například sekání travních porostů, od-
toku vody z příkopů, ucpávají propust-
ky a ztěžují tak práci silničářů.

Úklid odpadků za miliony korun je tradiční součástí práce středočeských silničářů

Stovky tun odpadků mizí v tomto období z příkopů a dalších pozemků 
podél silnic II. a III. třídy ve Středočeském kraji. Probíhá zde každoroč-
ní úklid v režii tamní krajské správy a údržby silnic. Situace je alarmu-
jící, odpadků meziročně přibývá.

 Co vám v současné, byť nelehké době dělá 
největší radost?
Mě osobně potěšilo, kolik se zmobilizovalo lidí, 
právě pro šití roušek, pro další pomoc, kolik lidí 
třeba chodí nakupovat svým sousedům v seni-
orském věku, kolik lidí dělá něco, protože prostě 
chce. To mi třeba potvrzuje moji osobní zkuše-
nost s povodněmi v roce 2010 a především z do-
by při odstraňování těch největších škod, kdy 
spousta lidí, kteří neměli doma problém, tak si 
vzali týden dovolenou a jeli někam pomáhat. 
Myslím, že to je vlastně podobné, i když tento-
krát ta povodeň zasáhla celou zemi a nikdo ne-
máme štěstí, že třeba žijeme na nějakém vět-
ším kopci, všichni jsme nějak dotčení zavedený-
mi opatřeními, která vláda přijala, a taky je řada 
lidí dotčená opatřeními, která přijímá kraj. Sa-
mozřejmě si plně uvědomuji, že když se zakáže 
třeba parkování na turisticky navštěvovaných 
místech, že to některé lidi může naštvat. Nedě-
lám to s nějakou velkou osobní radostí, vždycky 
o těch opatřeních hodně diskutujeme dopředu, 
než je přijímáme, tak prosím obyvatele za jis-
té pochopení. 

 Jak se pandemie podle vašeho názoru pode-
píše na rozpočtu kraje a jak pomáháte firmám, 
podnikatelům, živnostníkům a neziskovkám?
Začali jsme připravovat úsporná opatření. Je evi-
dentní, že duben, květen, s velkou mírou pravdě-
podobnosti i červen a další měsíce budou z pohle-
du výběru daní horší, než jsme očekávali. Ta míra 
toho poměru poklesů daňových příjmu státu, kra-
jů a obcí teď vystupuje, jsou dokonce zdroje, které 
mluví o tom, že pokles výběru daní může být třeba 
až 20%, tak my se připravujeme, hledáme vlast-
ně ve všech částech rozpočtu a u všech příspěvko-
vých organizací desetiprocentní úspory, nerozděli-
li jsme čtvrt miliardy z úspor z loňského roku. My-
slím, že ten letošní rok jako kraj zvládneme. Bu-
deme se samozřejmě snažit neomezovat investice, 
budeme se snažit podporovat malé drobné inves-
tice neziskovek, vlastníků památek, budeme urči-
tě rozhodovat o dotačním fondu tak, abychom re-
strikcemi neudělali víc škod než užitku, ale samo-
zřejmě v provozních výdajích budeme muset hle-
dat nějaké úspory ve střednědobém horizontu. 
Přímou podporu jako dotace pro firmy, podnika-
tele a živnostníky a neziskovky v souvislosti s co-
videm nečekáme a nepřipravujeme. Myslím si, že 
to je jasná úloha státu. Budeme určitě podporo-

vat inovace a drobné investice, jak jsem řekl, urči-
tě chceme nabídnout nějakou formu pomoci i kul-
turním organizacím. Parametry dotačního fondu 
budeme upravovat na konci května. Může se zdát, 
že trochu s odkladem, ale ten hlavní důvod je, aby-
chom už trochu lépe mohli odhadnout pokles da-
ňových příjmů, který nás nepochybně čeká. 
 Máte připravený program pro návrat k nor-
málnímu životu, až epidemie skončí?
Krajská Agentura regionálního rozvoje poskytu-
je podporu podnikatelům. Děkuji i Frank Bold 

advokátům a dalším, kteří nám pomáhají s po-
radenstvím, jak třeba využít dotace k Covid 1 
a Covid 2 a připravený Covid 3. Podnikatelský 
inkubátor Lipo.ink dělá poradenský servis pro 
podnikatele a živnostníky. Já myslím, že jedna 
věc je zřejmá už teď. Dá se čekat, že nás v lé-
tě čekají spíš domácí dovolené než v zahrani-
čí, takže se pojďme snažit propagovat kraj jako 
místo pro skvělou tuzemskou turistiku i v létě, 
že sice nemáme moře, ale máme tady krásnou 
přírodu. Připravujeme program na podporu re-
gionálních výrobců, myslím, že i v téhle krizové 
situaci se každý, kdo jde nakupovat potraviny, 
může rozhodnout, jestli koupí jablka ze Španěl-
ska nebo z Českého ráje. Nebo jestli kupuje džu-
sy od nějaké nejmenované zahraniční firmy, ne-
bo bude kupovat džusy vyrobené z ovoce, kte-
ré se sklidilo tady a každý z nás si může v této 
situaci říct, že těmi penězi, které může utratit, 
prostě podpořit nějakou místní firmu tady v re-
gionu, která tady zaměstnává lidi anebo něja-
kou nadnárodní společnost. Je to rozhodnutí ka-
ždého z nás a my budeme určitě podporovat tu 
první variantu. A připravujeme se, že bychom to 
možná promítli do nějakého e-shopu. 

Připravila: L. Richterová, foto: archiv LK

Martin Půta: Potěšila mě mobilizace lidí
dokončení z 1. strany
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Policisté  
pro záchranáře
Důkladná ochrana zdravotnické-
ho personálu je nejdůležitějším 
úkolem v současné koronavirové 
pandemii. Nejvhodnější k tomu-
to účelu jsou respirátory nejvyš-
ší kategorie FFP3. Pět set těch-
to ochranných pomůcek předala 

Policie České republiky pracov-
níkům Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje. „Od na-
šeho vedení jsme dostali pokyn, 
abychom shromáždili možná co 
nejvíc respirátorů FFP3. Nám pro 
výkon služby postačí respirátory 
nižších kategorií, popřípadě rouš-
ky,“ uvedl ředitel Krajského ředi-
telství policie Libereckého kraje 
Vladislav Husák.

Nadace SYNER

Také Nadace SYNER se přida-
la k distribuci ochranných pro-
středků. Přes 100 000 jednorá-
zových  ústenek z netkané texti-
lie získala od svého zřizovatele, 
firmy SYNER, aby je cíleně daro-
vala těm nejpotřebnějším. Me-
zi příjemce pomoci patřila Kraj-
ská nemocnice Liberec, Nemocni-
ce s poliklinikou Česká Lípa, Hos-
pic sv. Zdislavy a také liberecký 
Krajský úřad, který ochranné po-
můcky dále předal svým organi-
zacím, a to domovům pro senio-
ry a dětským domovům. „Nesmír-
ně si vážíme nasazení a práce lidí 
ve zdravotnictví a sociálních služ-
bách. Protože víme, že roušky jsou 
stále potřeba, chtěly jsme i tímto 
krokem vyjádřit uznání jak lidem 
v první linii, tak klientům a zdra-
votníkům v sociální péči,“ shodu-
jí se obě představitelky Nadace 
SYNER Eva Syrovátková a Iva Ur-
banová. 

První rouškomat
Začal fungovat v OC Forum Li-
berec. Výtěžek z  prodeje věnuje 
provozovatel rouškomatu, měs-
to Liberec, na nákup ochranných 
pomůcek proti koronaviru, dez-
infekčních prostředků a dalšího 
potřebného vybavení.

STRUČNĚ Z KRAJE

Podpisy darovacích smluv, zleva 
Martin Půta, Eva Syrovátková,  
Pavel Marek a Richard Lukáš.

K iniciativě v boji proti nemoci COVID-19 se hned od počátku pandemie zapojili studenti a pedagogové 
Technické univerzity v Liberci. Spolupracovat začali i s Českým vysokým učením technickým v Praze a je-
jich společné dílo přináší ovoce.

Zdroj Technická univerzita Liberec

Lékaři libereckého oddělení 
ARO s úspěchem testují respi-
rátory vzniklé z původně dý-
chacích masek i upravené ští-
ty. S těmito pomůckami mohou 
na sál nebo za pacienty díky 
inovacím našich vědců z CxI.

Původně pouhé dýchací masky urče-
né do hyperbarické komory se díky 
novým filtrovým nástavcům vytiště-
ným na naší špičkové 3D tiskárně HP 
Jet Fusion 4200 proměnily v respiráto-
ry nejvyšší třídy.
I když mají lékaři na očích ještě spe-
ciální brýle, mohou přes tyto ochran-
né pomůcky pohodlně použít také 
štít. Na obličeji dobře sedí a zdra-
votníka spolehlivě kryje díky úpra-
vám provedenými vědci z CxI. Ti to-
tiž pozměnili design. Štít pak za po-

moci laseru a 3D tiskárny pro lékaře 
z ARO vyrobili. „Štít ve spojení s respi-
rátorem a brýlemi funguje dobře, a to 

je hlavní,“ zhodnotil lékař z odděle-
ní ARO Krajské nemocnice v Liberci 
(KNL) Jan Ferech.

Lékař ARO liberecké nemocnice Jan Ferech  
testuje inovovaný štít a nový respirátor.

3D tisk zahájil 
ofenzivu proti 
virové nákaze
Respirátory pro zdravotníky a zá-
chranáře v první linii vytiskla TUL 
na speciální 3D tiskárně. Tím 
Technická univerzita Liberec za-
reagovala na výzvu z ČVUT. Rov-
něž koordinuje dobrovolníky, kte-
ří tisknou filtry k celoobličejovým 
potápěčským maskám. Ty pak 
spolehlivě ochrání před viry.
ČVUT zahájilo spolupráci s minis-
terstvem zdravotnictví na dodáv-
ku nových respirátorů nejvyšší třídy 
do fakultních nemocnic. Technická 
univerzita v Liberci se do této výzvy 
od kolegů z Prahy mohla zapojit, 
protože jako jedno z mála pracovišť 
v republice má nejmodernější 3D 
tiskárnu HP Jet Fusion 4200, která 
tiskne neporézně – hotový materi-
ál nepropustí vodu ani viry. Jednou 
z výhod špičkového zařízení je ta-
ké rychlost. „Technologie je unikátní 
v tom, že jednu vrstvu dokáže vytisk-
nout za osm až devět vteřin. Jiným 
technologiím to trvá mnohem déle,“ 
nastínil Jiří Šafka z Laboratoře pro-
totypových technologií Ústavu pro 
nanomateriály, pokročilé technolo-
gie a inovace (CxI) a dodává, že díly 
z této tiskárny jsou  svými vlastnost-
mi srovnatelné se vstřikovanými.
První respirátory vytištěné naší uni-

verzitou na speciální 3D tiskárně 
Hewlett-Packard Jet Fusion 4200 
míří ke zdravotníkům v první linii.

Komerční výzkum vysoce účinné an-
tibakteriální roušky zadala naší uni-
verzitě firma DORN System. Univer-
zita díky speciálnímu vybavení a od-
borníkům nejrůznějších odvětví tes-
tuje funkčnost a zlepšuje parametry. 
Na vývoji se podílí několik pracovišť 
naší univerzity. „Pracujeme už na ně-
kolikátém prototypu roušky a vlastnosti 
se neustále zlepšují. Vývoj je velmi slib-
ný. Chceme, aby nová rouška měla co nej-
víc přidaných hodnot a aby byla vysoce 
funkční. Hodláme ji certifikovat. Předpo-
kládáme i nějaký výstup ve formě paten-
tu. Finále vidím tak za tři, čtyři měsíce,“ 
uvedla za firmu DORN System Šárka 
Mejcharová.

Teflon nevpustí  
kapénky s viry

Kapka vody, která nese bakterie ne-
bo viry, neulpí díky hydrofobní úpra-
vě na bázi fluoroakrylového polyme-
ru Teflon na povrchu roušky. Vněj-
ší látka obsahuje také antibakteriální 
vrstvu ve formě pyrithion zinku. Ta je 
i z vnitřní strany roušky. Tato povrcho-
vá modifikace bavlny dokáže ničit pa-
togeny.
„V plazmové komoře testujeme ještě oxid 
měďnatý, který má rovněž antibakteriál-
ní vlastnosti. Pomocí magnetronového 
naprašování jej nanášíme na povrch ba-
vlny. Antibakteriální vrstva roušky bak-
terie ničí. Ještě budeme zadávat antiviro-
vé testy. V plánu máme i další variantu 

s nanočásticemi koloidního stříbra,“ ře-
kl profesor Petr Louda, vedoucí Kated-
ry materiálů Fakulty strojní TUL (FS).
Laboratoř FS využívá při výzkumu ta-
ké skenovací elektronový mikroskop. 
Zařízení v hodnotě dvaceti milionů ko-
run má rozlišovací schopnost v jednot-
kách nanometru. „Pomocí skenovacího 
elektronového mikroskopu s možnos-
tí lokální chemické mikroanalýzy sledu-
jeme, zda a v jaké formě je antibakteri-
ální účinná látka přítomna na povrchu 
materiálu. Také hodnotíme, jak reaguje 
na údržbu, jako je praní, sterilizace, žeh-
lení,“ uvedl profesor Louda.
Vložený nanofiltr by neměl negativně 
ovlivňovat prodyšnost roušky. „Pokud 
by byla tlaková ztráta 100 až 120 Pas-
calů, rouška by nešla 'prodýchat'. Tahle 
rouška má samotná hodnotu 10 Pascalů, 
s nanofiltrem přibližně 60 Pascalů. S na-
novložkou se sice o něco hůř dýchá, po-
řád je to ale dobré. Filtr se ale musí pravi-
delně měnit,“ přiblížil Petr Louda.
Na vývoji ochranného prostředku se 
podílí také Fakulta zdravotnických stu-
dií TUL (FZS). V ostrém provozu rouš-
ku testují zdravotníci pracující na fa-
kultě. Díky záchranáři Jakubu Rečko-
vi, jenž vyučuje i na FZS, dostali rouš-
ky i členové Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje ve Frýdlan-
tě i v Liberci. „Byli bychom rádi, aby se 
brzy rouška dostávala ve větších počtech 
právě mezi zdravotníky, kteří jsou v nej-

větším ohrožení. Zpracovali jsme dotaz-
ník, v němž zdravotníci hodnotí vlast-
nosti roušky. Tento výstup pomůže vylep-
šit parametry roušky,“ uvedl Aleš Rich-
ter, proděkan FZS a dodal: „Roušku už 
testují například dentisté v Praze nebo lé-
kaři Nemocnice Motol a dalších zdravot-
nických zařízení,“ zmínil profesor Rich-
ter. Jeden z prototypů roušky mimo ji-
né nosí i náměstek ministra zdravot-
nictví a epidemiolog Roman Prymula.

 
Firmy čekají v pořadníku

Vědci také řeší další důležitou věc. To-
tiž, aby při sterilizaci u roušky nedo-
cházelo k degradaci antibakteriálních 
a hydrofobních vlastností. Problema-
tiku vhodné sterilizace nyní vědecký 
tým konzultuje s doktory Leošem Na-
vrátilem, Janem Břízou a Emilem Pav-
líkem z Katedry zdravotnických oborů 
a ochrany obyvatelestva Fakulty biome-
dicínského inženýrství ČVUT v Praze.
Zájem soukromých firem o tento typ 
roušek je značný už nyní, kdy ještě vý-
voj není u konce. „Roušky se zatím stan-
dardně koupit nedají. My jen zajišťujeme 
výrobu menšího množství roušek na tes-
tování. Velké nadnárodní firmy si už ale 
u nás zarezervovaly výrobu v řádu mili-
onů kusů. Velký zájem čekáme i v Polsku 
a na Slovensku. Na výrobě spolupracuje 
konsorcium firem právě těchto tří států,“ 
doplnila za DORN System Šárka Mej-
charová. Adam Pluhař

Ničí patogeny a nepustí kapénky

Roušky začali testovat také liberečtí záchranáři. Zkouší je i Jakub Reček z fakulty zdravotnických studií.

Na plné obrátky 
jedou i doma
Zatímco tiskárna Hewlett-Packard Jet 
Fusion 4200 v hodnotě osmi milionů 
korun je špičkové speciální zařízení, s 
3D tiskem pomůcek pro zdravotníky 
nebo záchranáře nyní pomáhá celá řa-
da lidí i v domácích podmínkách. Tech-
nická univerzita Liberec se totiž zapo-
jila i do další výzvy ČVUT, jež vybízí 
dobrovolníky, aby pomáhali tisknout 
adaptéry pro filtry ke šnorchlovacím 
maskám řetězců se sportovním vyba-
vením Decathlon a Sportissimo. Tyto 
masky poskytují ochranu na ještě vyš-
ší úrovni než respirátory, protože kryjí 
celý obličej. Za TUL tuto aktivitu rozjel 
před několika dny student fakulty me-
chatroniky, informatiky a mezioboro-
vých studií (FM TUL) Pavel Šafář.
Od středy 25. března pracuje 25 tis-
káren. „Z osmdesáti procent jde o lidi 
z univerzity, tiskne také průmyslovka a 
dobrovolníci z Liberecka a okolí. Hlásí 
se i lidé z firem, třeba i z Mladoboleslav-
ska. Zatím jsme vytiskli přibližně dvě 
stě adaptérů, další desítky jsou roztisk-
nuty. Každý další den by se mohlo vy-
tisknout asi sto padesát až dvě stě dal-
ších adaptérů,“ informoval Lubomír 
Slavík z Ústavu mechatroniky a tech-
nické informatiky FM TUL. Ve vesti-
bulu budovy rektorátu (IC, Student-
ská 2) je možné každý den vyzved-
nout materiál (PETG) a odevzdat vý-
tisky od 9.00 do 10.00 a od 15.00 do 
16.00 hodin. Dobrovolníci mohou vý-
tisky mimo tyto hodiny odevzdat i na 
vrátnici budovy IC.

Pozdrav ze sálu libereckého oddělení ARO

Technická univerzita Liberec se podílí na vývoji zcela nového typu roušek, které nepropustí aero-
solové kapénky a zároveň aktivně ničí bakterie a viry. Třetí ochranu tvoří ještě vkládaný nanofiltr. 
Roušky už testují zdravotníci a záchranáři.
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Energetici  
nezůstali stranou

Také Nadace ČEZ se bleskově zapo-
jila do pomoci v boji proti korona-
viru. Podpořila celkem 651 projek-
tů v hodnotě 30,7 milionu korun. 
V Libereckém kraji požádalo o po-
moc 47 subjektů s celkovou část-
kou 1 811 540 korun. Jednalo se 
o nákup respirátorů pro zdravotní-
ky, hasiče, policisty, textilní rouš-
ky pro pečovatelky v domovech pro 
seniory a nákup dezinfekce napříč 
celým regionem. 

Studenti  
i pedagogové
S obdivuhodným nasazením se za-
pojili studenti i pedagogové střed-
ních škol v Libereckém kraji do bo-
je s koronavirovou pandemií. Po-
máhají coby dobrovolníci v terénu, 
vyrábí ochranné pomůcky, vymýš-
lejí nová řešení. K tomu všemu se 
stále ještě na dálku vyučuje. Pomá-
hají zajišťovat péči o seniory a za-
pojili se také do aktivit Českého 
červeného kříže.

Transparentní účet 
Liberecký kraj zřídil transparent-
ní účet veřejné sbírky. Za vybrané 
peníze pořídil dva izolační přístro-
je do laboratoře Krajské nemocnice 
Liberec, díky nim bylo možné na-
výšit počet testů na koronavirus. 
Do veřejné sbírky lze přispívat na-
dále. Číslo transparentního účtu:

Šest nových sanitek
I přes plánovaná omezení a škrty 
v rozpočtu, které bude muset kraj-
ská rada z důvodu snížení daňo-
vých příjmů řešit, získá Zdravot-
nická záchranná služba Liberecké-
ho kraje od svého zřizovatele šest 
nových sanitek. Kraj na ně vyčlenil 
25 186 000 korun. „Ochrana zdraví 

občanů je pro mě absolutní prioritou 
a bez zdravotnické záchranné služby 
bychom velmi kulhali v záchraně lid-
ských životů i zdraví obyvatel,“ ko-
mentoval náměstek hetmana Pře-
mysl Sobotka.

Jizerská padesátka  
pomohla
Do charitativní akce se zapojilo 
a startovné na příští Jizerskou pa-
desátku poslalo přes 20 tisíc lidí. Pe-
níze byly určeny pro lidi, kteří bo-
jují s koronavirem v první linii – lé-
kaři, zdravotníci, hygienici, členové 
bezpečnostních složek, prodavačky 
a další obětaví jedinci. Částka přesa-
hující jeden milion korun pomohla 
Technické univerzitě Liberec, která 
pro ně vyrábí ochranné pomůcky. 

Na webových stránkách https://arr-nisa.
cz/covid-19 se mohou občané dotázat od-
borníků na možnosti, jak zmírnit dopa-
dy krize na firmy či obchody, jak uchránit 
svoje vlastní podnikání nebo jak si pora-
dit v aktuální tíživé životní situaci.
„Chtěl bych poděkovat Agentuře regionál-
ního rozvoje, která přes velikonoční svátky 
zpracovala přehledné webové stránky. Od-
borníci zde rychle a zdarma poradí všem, 
kteří hledají řešení v době koronavirové kri-
ze nejen v oblasti podnikání,“ uvedl Mi-
chal Kříž, člen rady kraje pro resort hos-
podářského a regionální rozvoje, evrop-
ských projektů a územního plánování.

Poradenství funguje denně online pro-
střednictvím formuláře, který je do-
stupný na https://arr-nisa.cz/covid-19. 

Zároveň zde zájemci časem naleznou 
nejčastější dotazy včetně odpovědí 
a návodů nebo odkazy na důležité in-
formace. (od dop.)

„O jeho udělení rozhoduje Rada Liberec-
kého kraje na základě doporučení vý-
boru cestovního ruchu, památkové pé-
če a kultury. Titul se uděluje výrobci, re-
spektive řemeslníkovi na dobu neurči-
tou,“ uvedl hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta; právě jeho podpis nechy-
bí na jmenovacím dekretu, který oce-
nění řemeslníci obdrží.
Současně s dekretem získají oceně-
ní řemeslníci i grafické logo jakož-
to marketingovou známku kvality. 
Mohou jej používat na svých výrob-

cích. „Ocenění je vyjádřením veřejné-
ho uznání a podpory osobám žijícím 
ve zdejším kraji, které se snaží udržet 
znalosti a dovednosti nutné pro provo-
zování tradičních rukodělných techno-
logií, účinně a kvalifikovaně je prezen-
tují a předávají dalším generacím. Ti-
tul může být udělen výrobcům činným 
v oborech tradiční rukodělné výroby, 
které jsou ohroženy, či jim přímo hrozí 
zánik,“ doplnila radní pro resort kul-
tury, památkové péče a cestovního 
ruchu Květa Vinklátová.

Dva řemeslníky pro tento rok nomino-
valo Muzeum Českého ráje v Turnově. 
Jsou jimi Jiřina Štrynclová z Pěnčína, 
která vyrábí skleněné figurky a košíkář 
Patrik Budka z Dlouhého Mostu. Návrhy 
na udělení titulu se podávají písemnou 
formou Muzeu Českého ráje v Turnově 

nejpozději do 30. října 2020 pro udělení 
v roce 2021. Součástí návrhu je obrazo-
vá dokumentace výrobků, případně je-
jich reprezentativní ukázka. Jednotlivé 
obory tradiční rukodělné výroby se vy-
mezují podle základního materiálu, se 
kterým výrobce pracuje. Titul může být 
udělen pouze občanům České republiky 
s trvalým pobytem na území Liberecké-
ho kraje. Návrhy na udělení titulu mo-
hou předkládat vědecké a odborné in-
stituce, muzea, občanská sdružení, ji-
né neziskové a zájmové organizace, 
fyzické osoby, působící v daném obo-
ru, orgány státní správy a samosprávy. 
Od roku 2012 obdrželo titul Mistr ruko-
dělné výroby Libereckého kraje celkem 
19 osob. (od dop.)

Nominujte mistra tradiční rukodělné výroby
Liberecký kraj | Rukodělné tradice v moderní době drží při živo-
tě řemeslníci a drobní výrobci. Jejich snahu v zachování dávné-
ho odkazu předků oceňuje a od roku 2012 udílí titul Mistr tra-
diční rukodělné výroby Libereckého kraje.

Měří teplotu, vysílají odběrové 
sanity nebo pomáhají s che-
mickou očistou zdravotníků. 
Desítky studentů Fakulty zdra-
votnických studií TUL (FZS) 
teď pracují v nemocnicích ne-
bo na krajské záchrance.

Svoji pomoc nabídli dobrovolně a v době 
koronavirové nákazy jsou zahrnuti do os-
trého provozu. Působí například v nemoc-
nicích v Turnově, Liberci nebo Jablonci 
nad Nisou. Se stovkami lidí denně přijde 
do blízkého kontaktu i studentka 2. roč-
níku oboru záchranář Kateřina Najmono-
vá. „Nákazy se nebojím. Máme ochranné po-
můcky – štíty, obleky, rukavice – a dávají tu 
na nás opravdu pozor. Rodiče sice obavu mě-
li, ale tuto práci mi nerozmlouvali, když jsem 
se rozhodla,“ líčí Kateřina Najmonová.
Spolu s dalšími spolužáky působí v tri-
ážním stanu liberecké nemocnice. Sto-
jí u vstupu před budovou B u urgentního 
interního příjmu. Kontrolují se v něm li-
dé, co míří do areálu. Screening se vztahu-
je i na pacienty, kteří přijedou sanitou se 
zdravotní dopravní službou. Studenti se-
píší s návštěvníky dotazník a termokame-
rou změří teplotu. Až když příchozí pro-
jde kontrolou, dostane potvrzení a může 
vstoupit na správné oddělení.

Vysílají sanity nebo měří teplotu

Na snímku studenti FZS Václav Nocar a Kateřina Najmonová při práci v triážním stanu liberecké nemocnice.

Soutěž Vesnice
roku se letos ruší 
O rok déle si obec Svojkov na Čes-
kolipsku udrží za Liberecký kraj ti-
tul Vesnice roku. Letošní, již šesta-
dvacátý ročník stejnojmenného ce-
lostátního klání se kvůli pandemii 
koronaviru ruší, pročež se neusku-
teční ani jeho krajská kola. 
„Než přistoupit k nějakému provizo-
riu, rozhodli jsme se soutěž zrušit. 
Upřímně nás toto rozhodnutí mrzí, 
ale zároveň věříme, že je správné a že 
příští ročník bude o to úspěšnější,“ 
uvedla ministryně pro místní rozvoj 
Klára Dostálová.
Zároveň byly zastaveny také veške-
ré akce, které s letošním ročníkem 
souvisely včetně motivačních semi-
nářů. Přihlášky a uhrazené regist-
rační poplatky dostanou obce zpět. 
„Je to škoda, protože soutěž je mezi 
obyvateli obcí v Libereckém kraji vel-
mi oblíbená a hlásí se jich pravidelně 
mnoho.  V minulých letech se v kra-
ji staly nositelkami tohoto titulu ob-
ce Prysk, Kruh, nebo Tatobity,“ sdě-
lil Jiří Löffelmann, radní Liberecké-
ho kraje pověřený řízením resor-
tu životního prostředí, zemědělství 
a rozvoje venkova.
Přihlášené obce hodnotí komise 
z mnoha úhlů. „Zohledňují se napří-
klad společenský život, aktivity občanů, 
podnikání, péče o stavební fond a ob-
raz vesnice, občanská vybavenost, inže-
nýrské sítě a úspory energií, péče o ve-
řejná prostranství, přírodní prvky a ze-
leň v obci, péče o krajinu, připravované 
záměry a informační technologie obce,“ 
uzavřel Jiří Löffelmann. (od dop.)

Liberecký kraj | Most u Dubé a silnice mezi Pod-
bozkovem a Cimbálem. To jsou dvě další doprav-
ní stavby v kraji, na kterých se nyní pracuje. 

V prvním případě má být hotovo nejpozději do konce srp-
na, v tom druhém bude silnice opět průjezdná od listopa-
du. Stavebních akcí je ale v plánu na letošek ještě celá řada.
Rekonstrukce nevyhovujícího mostu na silnici II. třídy čís-
lo 260 mezi Dubou a Tuhaní na Českolipsku odstartovala. 
„Jde vlastně o úplné odstranění mostu, který je dlouhodobě 
v nevyhovujícím stavu. Nahradí jej zcela nový most,“ vysvětlil 
Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic 
a veřejných zakázek.
Liberecký kraj vlastní celkem 650 mostů. Vysoký počet je-
jich rekonstrukcí a oprav v posledních letech se významně 
projevil na hodnocení stavu a v současné době má Liberecký 
kraj nejlepší stav mostů za dobu své existence.
Na Semilsku je v plném proudu dlouho očekávaná rekon-
strukce silnice II. třídy mezi obcemi Podbozkov a Cimbál. 

Stejně jako u mostu přes Dubou, i v tomto případě je celý 
úsek silnice až do konce října neprůjezdný.
Uvedenými akcemi ale ruch na dopravních stavbách v kra-
ji zdaleka nekončí. Rada kraje vybrala zhotovitele dal-
ších staveb, jimiž jsou rekonstrukce silnic III/28617 Mříč-
ná, III/28745 Zbytky – Velké Hamry, III/2629  Častolovice, 
kde dojde i na opravu dvou propustků a silnice III/2882 
a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice. (od dop.)

Agentura spustila online poradenství

Konkrétní oblasti,  
na které lze směřovat dotazy: 
1.  Omezení podnikatelských pro-

jektů a provoz v důsledku aktuál-
ních mimořádných opatření

2.  Možnosti, které stát na zmírnění 
dopadů krize vytvořil

3.  Řešení, jak uchránit své podnikání
4. Rady ohledně žádostí o podporu

Rekonstrukce krajských silnic pokračuje

Liberecký kraj a Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. (ARR) nabízí poradenství v tíživých situacích, 
ve kterých se ocitli podnikatelé či zaměstnanci libereckého regionu v důsledku korovinavirové krize. 
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Dům Bára  
pro seniory

Jeden ze tří domů Domova seniorů 
v Liberci – Františkově byl uzpůso-
ben pro případnou karanténu seni-
orů, kteří onemocní na COVID-19, 
ale přitom budou vykazovat mír-
ný průběh nemoci. Do Domu Bára 
budou přestěhováni senioři, jejichž 
stav nebude zatím vyžadovat hos-
pitalizaci v nemocnici. Vyčleněno je 
51 pokojů s celkovou kapacitou 73 
lůžek. Původní obyvatelé zůstanou 
v Domu Adam a Domu Cilka. 

Online příprava 
Gymnázium Dr. Randy v Jablonci 
nad Nisou nabízí vlastní formu on-
line přípravy na příjímací zkoušky. 
„Původně jsme tento projekt rozjíždě-
li pouze pro ty, kteří podali přihlášku 
ke studiu na našem gymnáziu. Pokud 
ale bude volná kapacita a zájem, mů-
žeme přibrat i další uchazeče,“ ozná-
mil ředitel školy Tomáš Hoffrichter. 
Pravidelná online příprava se ko-
ná čtyřikrát týdně a zahrnuje čes-
ký jazyk a matematiku. V podve-
černích hodinách se zapsaní ucha-
zeči účastní online videopřenosu. 
Během přenosu lektoři procházejí 
různé typy úloh včetně těch, které 
byly v testech z loňských let.

Festival  
Lípa Musica
Kvůli pandemii museli pořadatelé 
festivalu aktualizovat své plány. Kon-
certy Českolipského komorního cyk-
lu přesunuli na podzim. Předprodej 
vstupenek na letošní 19. ročník MHF 
Lípa Musica by měl být zahájen bě-
hem června. Zakoupené vstupenky 

zůstávají v platnosti, o konkrétních 
náhradních termínech bude Česko-
lipský kruh přátel hudby informo-
vat. Spolek ARBOR zapojil i do pomo-
ci potřebným výrobou textilních rou-
šek. Ty distribuuje ve stovkách kusů 
svým příznivcům a partnerům i insti-
tucím zaměřeným na sociální a zdra-
votní péči v České Lípě.

Hnutí pro život
V reakci na aktuální mimořádný stav 
způsobený koronavirem nabízí Hnu-
tí Pro život ČR v rámci projektu „Ne-
soudíme. Pomáháme“ mimořádnou fi-
nanční pomoc až do výše 50 tisíc ko-
run každé ženě, která nečekaně otě-
hotněla a je ve složité životní situaci. 
Hnutí Pro život ČR se obává, že stres 
z koronaviru a nejistota mohou za-
příčinit unáhlená rozhodnutí a nárůst 
umělých potratů. Tyto ženy v nouzi 
se mohou obracet na Linku pomoci, 
na číslo 800 108 000. Finanční pomoc 
je určena na okamžité řešení situa-
ce v případech, které nedokáže řešit 
stát svými sociálními nástroji. Pokud 
budou finanční prostředky vyčerpá-
ny, požádá Hnutí Pro život ČR o další 
pomoc tisíce dárců, kteří spolek dlou-
hodobě podporují. „Vítáme tuto sociál-
ní pomoc nečekaně těhotným, které jsou 
ve složité životní situaci a mohly by pod-
stoupení interrupce později litovat,“ ře-
kl k nabídce Hnutí Pro život ČR MUDr. 
Vladimír Dvořák, předseda České gy-
nekologické a porodnické společnosti. 
Finanční pomoc je nevratná. Příjemky-
ně pomoci pouze podepisuje smlouvu 
o daru, ve které na sebe bere morální 
závazek obdobně pomoci ženám, kte-
ré nečekaně otěhotní, a to v době, kdy 
si to bude moci finančně dovolit.

Rizikové léky jsou  
těžce rozeznatelné

V minulosti bývaly takové léky na oba-
lu označeny výstražným trojúhelníkem. 
„Veškeré léčebné přípravky proto vyžadují-
cí obezřetnost a pečlivé přečtení příbalové-
ho letáku,“ zdůrazňuje Jan Polák, šéf Tý-
mu silniční bezpečnosti. Motoristé by 
měli v případě sebemenších pochybnos-
tí konzultovat vhodnost používání s lé-
kárníkem. Rizikové mohou být i někte-
ré volně prodávané přípravky proti kaš-
li, bolesti či kapky do očí. Pokud je lék 

na předpis, rozhodně by měli příslušné-
ho lékaře upozornit na to, že chtějí used-
nout za volant. „Užití léků zpomaluje re-
flexy. Člověk se chová podobně jako v opi-
losti, je nepozorný, nedokáže koordinovat 
svůj pohyb, nevnímá, může vidět rozmaza-
ně, může být agresivní,“ pokračuje Jan Po-
lák. Motoristé si navíc mnohdy neuvědo-
mují, že negativní účinek léčiv může pů-
sobit i několik hodin po jejich podání. 
„Pokud šofér zaviní nehodu pod vlivem 
léku, u něhož je v příbalovém letáku uve-
deno upozornění na možné negativní 

účinky na řízení vozidel, musí počítat 
s tím, že k tomu může být při vyšetřová-
ní nehody přihlédnuto,“ upozorňuje Ro-
man Budský z Platformy VIZE 0.

I únava je rizikový faktor
V policejních statistikách sice není ja-
ko příčina dopravních nehod uváděna 
únava, podle odborníků ale způsobu-
je až dvacet procent nehod. Často má 
na svědomí přejetí do protisměru ne-
bo nezvládnutí vozidla, což vede k nej-
tragičtějším kolizím. „Únavě napomá-

hají nedostatečný spánek, vysoké teplo-
ty a horko ve voze, což nás čeká v násle-
dujících měsících. Pokud k tomu přidáme 
možný stres, zhoršenou fyzickou či psy-
chickou kondici, může být taková jízda 
opravdu riskantní,“ varuje Budský.
Člověk by měl vždy vyjíždět odpočatý, 
v dobré kondici. „Únavu bychom rozhod-
ně neměli podceňovat, je dobré sledovat 
signály těla. V případě pocitu ospalosti by 
měl řidič na vhodném místě okamžitě za-
stavit, protáhnout tělo, projít se,“ doporu-
čuje MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek 
hejtmana Libereckého kraje pro resort 
zdravotnictví. Podle něj není vhodným 
řešením káva, hlasitá hudba, otevře-
né okno. „Tím únavu řidič zažene jen 
na okamžik, po chvíli se dostaví znovu,“ 
dodává MUDr. Sobotka. (od dop.)

Únava za volantem aneb jak předejít nehodám
Únava, vyčerpání, ale i řada léků znamenají pro účastníky silnič-
ního provozu nebezpečí. Pokud se řidiči cítí ospalí nebo si vez-
mou prášek na tlumení bolesti, jejich reakce jsou zpomalené 
a neměli by za volant usedat. Výrazně totiž zvyšují riziko zavině-
ní dopravní nehody, a to i té, která může skončit fatálně.

 Co podle vašeho názoru lidem obec-
ně nejvíc vadí?
Nelze zobecňovat, ale podle mého ná-
zoru většině lidí vadí poměrně výraz-
ná omezení, restrikce limitující jejich ži-
vot. Omezení jsou vnímána jako překáž-
ky, které jim brání v dosažení jejich cílů, 
oddalují možnost jejich dosažení, ome-
zují uspokojování některých potřeb, rea-
lizaci zájmů, koníčků. Opatření mnohdy 
omezují či vylučují možnost setkávat se 
s rodinnými příslušníky, blízkými, s přá-
teli atd. Lidé jsou tedy frustrováni, depri-
vováni. Avšak nejsou to pouze omeze-
ní, která někteří lidé vnímají a prožíva-
jí negativně. Objevuje se tu další zatěžu-
jící faktor. Tím je obava, strach například 
o své zdraví, o zdraví svých blízkých, 
o práci, strach z narušení partnerské-
ho vztahu, strach z toho, že někoho na-
kazí, z budoucnosti atd. Většině lidí tak 
ve své podstatě vadí vše, co narušuje je-
jich komfortní zónu. 
Mezi lidmi dnes nevidíme velké rozdí-
ly v tom, co jim vadí, ale lidé se liší ze-
jména v tom, do jaké míry určitá omeze-
ní prožívají negativně, jak moc jim vadí, 
jak jsou schopni je přijmout, adaptovat se 
na ně a jak na ně nahlížejí. Pojímají ome-
zení jako něco, co omezuje jejich osobní 
svobodu a připravuje je o jejich práva, ne-
bo je chápou jako dočasná omezení, která 
chrání je a jejich blízké? Čím více jedinec 
určitá opatření prožívá negativně, tím ví-
ce celou situaci prožívá jako nadměrnou 
zátěž - jako negativní stres, tzv. distres. 
A zejména dlouhodobý, chronický stres se 
promítá do oblasti psychické, do oblasti 
chování a oblasti tělesné.   
 Jaké příznaky na sobě mohou zdra-
ví jedinci pozorovat?
Jako příklady příznaků v oblasti psychic-
ké, kam je možné zařadit i oblast pro-
žívání, můžeme uvést poruchy spánku, 
například ztížené usínání, časté buze-
ní se, noční můry, poruchy pozornosti, 
poruchy paměti, vtíravé negativní my-
šlenky, strachy, úzkostné stavy, prožit-
ky vzteku, smutku, a to často bez aktu-
ální zjevné příčiny, beznaděj, bezmoc. 
Vzhledem k tomu, že nadměrná zátěž 
vede mimo jiné ke zvyšujícímu se vnitř-
nímu napětí, naše tenze roste, dochází 
také k nárůstu naší afektivní dráždivos-
ti, jsme tedy lidově řečeno „podráždě-
ní“. V důsledku toho jako kdyby ubýva-
lo pozitivních podnětů, ale naopak při-
bývá podnětů, které vnímáme jako ne-
gativní a prožíváme je negativně. A tím 
opět roste napětí a afektivní dráždivost. 
V chování se toto obvykle projevuje ten-
dencí k sebelítosti, častým pláčem, zvý-
šenou tendencí reagovat agresí, objevu-
jí se konflikty v mezilidských vztazích, 
tendence k nehodovosti a nezřídka zvý-
šená tendence ke konzumaci alkoholu. 

Dlouhodobá nadměrná zátěž se však 
umí promítnout i do naší oblasti tě-
lesné. Nezřídka se objevují bolesti hla-
vy, břicha, tlak na hrudi, průjmy, zácpy, 
bolesti svalů, kloubů, ekzémy, třes ru-
kou, celková tělesná slabost… A pokud 
jedinec zátěž a její příčiny neřeší, pak 
uvědomování si příznaků a jejich nega-
tivní prožívání může celou situaci ješ-
tě zhoršit.   
 V návaznosti na přijatá vládní 
opatření máme pobývat doma. Na to 
nejsme zvyklí a může to v rodinách 
vést k tzv. ponorkové nemoci. Co 
byste poradil?
Máte pravdu, že opatření z důvodu pan-
demie, zejména opatření karanténní, ve-
dou v některých rodinách k „ponorkové 
nemoci“. V podstatě jsou určitá opatření 
významným narušením stereotypu na-
šeho minulého života. Avšak v případě, 
že jsou lidé nuceni trávit většinu času 
po mnoho dnů společně bez možnosti 
kontakt alespoň na určitou dobu přeru-
šit, vytváří se nová situace, která je cha-
rakteristická nedostatkem podnětů, ste-
reotypní činností a vědomím si nutnos-
ti pobývat společně v omezeném prosto-
ru bez možnosti odejít. Toto na jedince 
vytváří opět zvýšený tlak se všemi dů-
sledky. Tenze roste, afektivní dráždivost 
rovněž, napětí eskaluje, averze roste, je-
dinci na sobě začínají vnímat spíše ne-
gativní rysy (pozitivních ubývá), množí 
se mezilidské konflikty, roste tendence 
k agresi v podobě verbálních či dokonce 
fyzických útoků. A v důsledku „ponorko-
vé nemoci“ někteří dospějí k učinění roz-
hodnutí, které bylo předtím pouze zva-
žováno - například rozchod s partnerem 
či partnerkou. 
Ptáme-li se, jak na „ponorkovou ne-
moc“, pak je možné vyjít z příčin po-

norkové nemoci a tyto eliminovat. Jed-
ním z kroků, který považuji za důleži-
tý, je změna náhledu na celou situaci. 
Jak často si člověk stěžoval - nemám čas 
na děti, nemám čas na rodinu, své blíz-
ké, nemám čas na domácnost, na knihy, 
které si chci přečíst, na věci, které chci 
dělat… A najednou je nám dáno toho, 
čeho byl nedostatek - je nám dán čas. 
A je na nás, jak ho využijeme. Je možné 
začít tím, že si vytvoříme příjemné pro-
středí. Můžeme uklidit, nově uspořádat 
domácnost, můžeme se pobavit o tom, 
co udělat, aby se doma lépe žilo. Dále 
je vhodné vytvořit si program, a to pro-
gram nejen společných aktivit, ale také 
aktivit individuálních, bez účasti ostat-
ních členů rodiny. Náplň dne by nemě-
la postrádat určitý režim. Je tedy dob-
ré si rozvrhnout čas na konkrétní čin-
nosti. Nejsou na škodu i určité rituá-
ly, například společné stolování, učení 
se s dětmi, hry atd. Chaos je rizikem. 
Je rovněž vhodné zajistit klid na prá-
ci sobě i ostatním. Není sobecké vy-
hradit si na určitou dobu čas a prostor 
pro sebe a využít ho pro rozvoj sebe sa-
ma, pro četbu, své koníčky, pro aktivity, 
na které jsme dříve neměli čas. Vzhle-
dem k tomu, že pro naše zdraví těles-
né i duševní je důležitý pohyb, vymez-
me si čas na pohybové aktivity, které je 
možné realizovat i v omezených pod-
mínkách. Nedělejme si výčitky, že za-
nedbáváme ostatní, že s nimi po urči-
tou dobu nekomunikujeme. Vždyť i jim 
tímto dáváme jejich prostor. V této sou-
vislosti je dobré nenutit se do konver-
zace například tím, že se vytahují sta-
ré problémy jen proto, aby se o něčem 
mluvilo. Proto bych v této nestandard-
ní situaci doporučil nevytahovat staré 
problémy, dát si v tomto případě jakési 

„prázdniny“. K překonání „ponorky“ je 
také dobré umět se vžít do pocitů dru-
hých a dát najevo pocity své. Nálady se 
střídají, lidé prožívají radost, ale také 
strach, rozmrzelost, smutek. A je nut-
né si uvědomit, že tyto pocity jsou nor-
mální. Je proto vhodné umět tyto změ-
ny nálad a jejich projevů přijmout.
 Může být „lékem“ solidarita a dob-
rovolnické aktivity v pomoci ostat-
ním?
Pokud bychom chápali solidaritu a dob-
rovolnické aktivity v pomoci ostatním 
pouze jako „lék“, pak lék na co, pro-
ti čemu? Proti pocitu frustrace, depri-
vace, beznaději, strachu atd.? Nešlo by 
ve své podstatě o určitou formu úniku 
z frustrační situace? Osobně se přiklá-
ním k tomu, že zmíněné aktivity jsou 
projevem citlivost vůči problémům ji-
ných, jejich ohrožení, omezení, jde 
o projev toho, že pomoc slabším, ohro-
ženým a potřebným je přirozená. Jde 
o projev svědomí lidí, je aktivováno je-
jich „lepší já“, je efektivně realizována 
potřeba seberealizace a sebeuplatnění, 
což se často projevuje až v krizových si-
tuacích. A já těmto lidem z celého srdce 
děkuji za jejich „lepší já“, za jejich po-
moc, za to co dělají, za to, že „lepšímu 
já“ uměli dát prostor a osvobodit ho.     
 Až pandemie skončí, jaké ponauče-
ní si z ní máme vzít?
Jaké poučení si máme vzít z pandemie? 
Snad že neuvěřitelné se může stát uvěři-
telným, že neskutečné se může stát sku-
tečným, že lidstvo není schopno vždy 
ovládat a řídit vše dle svých přání, kte-
rá jsou nezřídka sobecká. Pandemie je 
krize. A krize není pouze katastrofa, je 
to hlavně výzva. Výzva ke změně. Máme 
šanci se učit novému, učit se dělat věci ji-
nak a lépe. Máme šanci uvědomit si své 
hodnoty a případně nově uspořádat je-
jich žebříček, šanci naučit se vážit si vě-
cí, které jsme dříve považovali za samo-
zřejmost, vážit si vztahů a lidí, kteří jsou 
nám blízcí, máme možnost naučit se ob-
jevovat nejen vnější svět (a být rozladě-
ni tím, že dočasně neuspokojuje některé 
naše potřeby), ale máme šanci objevovat 
také svůj svět vnitřní, své silné a slabé 
stránky, své touhy a přání. Máme šanci 
kultivovat sebe sama v pozitivním smě-
ru. A věřím, že vše dobré, co se u lidí pro-
jevilo v době pandemie, nebude zapo-
menuto a ztraceno, až se svět vrátí k ži-
votu po pandemii. Pokud by však byl ži-
vot po pandemii stejný jako život před 
pandemií, pak by to byl signál, že jsme 
se z pandemie nenaučili nic. Ale vždyť 
my se umíme učit…jen chtít a pochopit, 
že i špatné může přinést něco dobrého. 
Tak nám všem držím palce. 

Připravila: L. Richterová,  

foto: Prokop Voleník

Otakar Fleischmann: 
I zlé může přinést něco dobrého
Celý svět zasáhla pandemie koronaviru, a to s většinou lidí zamávalo nejen fyzicky, ale i psychicky. Jak se chovat v této době a jak 
dál, až epidemie skončí? Na to jsme se zeptali odborného asistenta UJEP v Ústí nad Labem a psychologa Zdravotnické záchranné 
služby Ústeckého kraje PhDr. Otakara Fleischmanna, Ph.D. 
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Aranka Slavíková z Teplic reprezentovala Česko v Mumbaí
Současný český design se počátkem března představil na týdnu 
módy pořádaném v Mumbaí největším indickým vydavatelstvím 
Times Group pod názvem Bombay Times Fashion Week. 

KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive
obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude zpracována na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.

OBJEVUJTE.
WWW.KOPECKY.CZ

BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 Radost z jízdy

Módní kolekce předních českých 
návrhářek Beaty Rajské a Aran-
ky Slavíkové zahájila 13. břez-
na třídenní program přehlídek. 
Doplnil je  příběh českého skla 
vyprávěný renomovanými čes-
kými sklářskými společnostmi, de-
signéry a umělci na doprovodné repre-
zentativní výstavě ručně vyráběného de-
korativního skla. 
Modely šatů českých návrhářek pro 
show, na kterou byla Česká republi-
ka přizvána jako partnerská země, by-
ly ušity s využitím skleněných křišťálo-
vých komponentů. Do nádherných ša-
tů vesměs inspirovaných hollywoodský-
mi a světovými filmovými hvězdami, se 
oblékly nejen modelky, ale také vítězky 
soutěží krásy v Indii. Beata Rajská do In-
die přivezla kolekci šatů nazvanou „Wo-
man Icon 2020“ a poslední model její 

přehlídky předvedla Adline Cas-
telino, vítězka soutěže krásy LI-
VA Miss Diva Universe. Módní 
show Aranky Slavíkové z Teplic 
byla vytvořena ve spolupráci 

s Preciosou a její přehlídku uza-
vírala Shivani Jadhav, držitelka titu-

lu Femina Miss Grand India.
Českou módní přehlídku zahájil krátký 
videospot „Česko tvoří skvělí lidé“ a před 
každou další bylo v průběhu všech tří 
dnů současně promítáno video věnova-
né krásám hlavního města Prahy.  Závěr 
české módní přehlídky se stal příležitos-
tí ke společnému poděkování přítomným 
hostům, k němuž byli přizváni velvysla-
nec Milan Hovorka a spolu s ním hono-
rární konzulka České republiky v Mum-
baí paní Rashmi Jolly. Na závěr se kona-
la tisková konference pro Bombay Times 
a další indická média. (od dop.)
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Méně známá místa 
v Libereckém kraji

Otázka pro Květu Vinklátovou, členku Rady 
Libereckého kraje pro řízení rezortu kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu:  
Dostatek pohybu venku nám teď citelně chybí. 
Jaké možnosti pobytu v přírodě na méně známých 
místech regionu byste doporučila občanům 
po skončení nouzových opatření?

Pro tento okamžik bych doporučila, 
aby se lidé vydávali na vycházky tam, 
kde se nedá předpokládat větší kon-
centrace lidí. Mimo značené turistic-
ké trasy. Nemusíme vždy dojít na ně-
jaké atraktivní místo. Stačí si vyjít jen 
tak po polní či lesní cestě, kterou ne-
najdete v mapách. A nikoho tam nepo-
tkáte. Sama jsem teď takových výletů 
podnikla několik. A rozhodně se nedá 
říct, že by to byla nuda. Až se situa-
ce uklidní, mohou místní i návštěvníci 
Libereckého kraje objevit další místa, 
která nejsou tolik navštěvovaná.

Doporučená místa
v okrese Liberec: 

Pro mne má velký půvab Podještědí. 
Když přejedete z Liberce Ještědský 
hřbet, otevře se před vámi úplně jiná 
krajina, než ta drsná severská. Podješ-
tědská krajina je měkká, je tu spousta 

otevřených luk, polních a lesních cest, 
po kterých nachodíte či na kole naje-
dete spoustu kilometrů. Podobně to 
mám také s Frýdlantskem. 

Doporučené místo
v okrese Jablonec:

Čertovy skály, které najdete po cestě 
z rozhledny Černá Studnice do sedla 

v Beranech. Je to místo jak pro pěkný 
výlet, tak také pro ty, jejichž koníčkem 
je horolezectví. Pověst říká, že tyto ka-
meny upustil čert po cestě z Frýdlan-
tu. Odtud také jejich název.

Doporučená místa
v okrese Česká Lípa:

Ledová jeskyně Naděje, severně od Cvi-
kova. Přírodní památka, která má nej-
bohatší krápníkovou výzdobu na jaře, 

v období tání sněhu. Jeskyně je veřej-
nosti uzavřena s ohledem na možný 
sesuv balvanů. I přesto jde o krásnou 
vycházku. 
Sloup v Čechách, plný krásných li-
dových staveb. Malá obec s velkým 

množstvím zajímavostí. Skalní hrad 
Sloup je z dálky viditelný, usazený 
na 30 metrů vysoké a 100 metrů dlou-
hé skále, ve které je vytesán kostel 
s věží. V obci najdeme také  zámek vy-
budovaný rodem Kinských, který na-
vštívil  dokonce v roce 1779 císař Jo-
sef II. Ve Sloupu návštěvníci najdou ta-
ké Samuelovu jeskyni, kterou vyhlou-
bil v roce 1718 Samuel Görner. Žil tam 
potél jako poustevník.

Doporučená místa
v okrese Semily:  

Lomnice nad Popelkou - Smetanova vy-
hlídka  (580 m. n. m.) . Jméno nese 
po Bedřichu Smetanovi, který navští-
vil Lomnici v roce 1871. Z vyhlídky je 
v případě dobrého počasí vidět Hru-
bou Skálu, Vyskeř a Klokočské skály. Při 
dobrém počasí také hřebeny Krkonoš 
a Ještěd. 
Připravila: Redakce Metropolu, foto: archiv LK
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