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Raději
testy
než
zavřít

Dvacetimetrový
pád ze skály
nepřežili. Roli
sehrál alkohol

Test u stolu Ve slavkovské firmě Liko-s odebírají
vzorky pro antigenní testování přímo na pracovišti,
klidně v kanceláři. Foto: Anna Vavríková, MAFRA

JEVIŠOVICE Nešťastná náhoda, na
níž měl velký podíl alkohol. Takovému scénáři odpovídají dosavadní
zjištění v tragickém případu, který
se v úterý odpoledne stal v Jevišovicích na Znojemsku. Po pádu ze skály tam zemřeli muž a žena, z dvacetimetrové výšky se totiž zřítili na kamenitý terén.
Záchranáři k místu neštěstí poblíž
budovy zdejšího Komenia okamžitě vyslali dvě nejbližší pozemní posádky. „Dostali jsme se tam rychle
jen díky znalosti terénu zdejších
dobrovolných hasičů, dvojici jsme
však už bohužel nemohli pomoci,
oba zemřeli už před naším příjezdem,“ poznamenala mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Případem se zabývají policisté.
„Zatím všechno nasvědčuje tomu,
že šlo o nešťastnou náhodu,“ informoval policejní mluvčí David Chaloupka. Kdy přesně se neštěstí stalo, podle něj zatím nelze určit. Během záchranné operace se stmívalo. „Jsme teprve na začátku vyšetřování, musíme prověřit spoustu informací,“ dodal Chaloupka.

Omezit chod podniku, nebo
testovat? Firmy na jižní
Moravě volí první variantu.
Vadí jim ale slabý příspěvek.
Markéta
Dušková
Marek
Osouch
JIŽNÍ MORAVA Od včerejška platí
povinné testování na koronavirus
ve firmách s více než 250 zaměstnanci, ty s alespoň 50 pracovníky
se k systému začnou připojovat zítra. MF DNES na jižní Moravě oslovila téměř tři desítky velkých podniků a nenarazila na jediný případ,
kdy by vedení raději zvolilo cestu
omezení výroby či činnosti, nebo
snad dokonce úplnou stopku.
Vláda žádá antigenní kontrolu jednou týdně, Dopravní podnik města
Brna za tu dobu zvládne 1 200 zaměstnanců v dost netradičním prostředí – v pivní tramvaji ŠalinaPub,
která umožňuje přesun mezi pracovišti. Druhá polovina lidí využije samotestování. „Zájem o testy a v budoucnu případně i očkování je mezi nimi velký,“ poznamenává mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
A nejde o výjimku. Podobná reakce přišla od všech oslovených firem. Část z nich navíc dávno testuje i bez nařízení vlády, třeba výrob-

ní a stavební firma Liko-s ve Slavkově u Brna už od začátku roku. A to
kombinací testů – jedny ze stěru
z nosohltanu a další ze vzorku krve,
které detekují protilátky. „Dodržujeme již rok přísná opatření a testy
bereme jako doplněk. Samy o sobě
problém nevyřeší,“ má jasno předseda představenstva Libor Musil.
Zaměstnance na dezinfikovaných
pracovištích tak oddělili příčkami
a vybavili je respirátory. Pokud se
u někoho projeví pozitivní test, nařídí mu karanténu. „Ihned také opakovaně testujeme všechny, s nimiž
mohl přijít do styku, a sledujeme
je. A funguje to,“ dodává Musil.
Týdenní zkušenost s antigenním
testováním ze vzorků z okraje nosu
má i brněnský E.ON. Odebírá je mobilní výjezdová jednotka ze specializované laboratoře, která v případě
pozitivity hned přistupuje i k přesnějšímu PCR testu. „Začínáme rozdávat i selftesty, tedy antigenní testy, které si každý může udělat a vyhodnotit před odchodem do práce,“ upozorňuje mluvčí energetické firmy Roman Šperňák.
Jedním z klíčových opatření je tu
však home office pro všechny za-

městnance, kteří z domova pracovat mohou – jde o 75 procent lidí.
U zbytku zavedli střídání směn, prodlouženou karanténu či zákaz externích návštěv v budovách.

stvem,“ uvádí Pospíšilová s tím, že
někteří zaměstnanci mají odborníkem z ORL potvrzené, že pravidelné dlouhodobé testování z nosohltanu zhoršuje jejich zdravotní stav.
Naprosto „mimo“ je podle ní i příNepříjemné, neudržitelné, drahé spěvek od státu 60 korun na test
Raritou je pak Diecézní charita Br- a zaměstnance, maximálně čtyřino, jeden z největších zaměstnavakrát měsíčně. „V tutelů v kraji, který dobrovolně testuto chvíli žádný
je od loňského jara. „Sami jsme
tak levný test
apelovali na ministerstvo, že je
na trhu není.
to jediný způsob, jak omezit
Navíc je třeba
hrozbu vniknutí covidu mezi rizipřičíst čas prokorun může být poku- školeného prakové skupiny,“ připomíta při pochybení fir- covníka, který
ná HR manažerka Lenmy.
ka Pospíšilová. I
testuje a vyhodtady využívají komnocuje, jeho ochranbinaci vzorků ze
né pomůcky a podobně,“ postěru a krve, které
ukazuje Pospíšilová.
Ve firmě Liko-s příspěvek
vyhodnocují na
korun může zaplatit
přístroji, a pak zaměstnanec za od- pokryje asi půlku nákladů,
obávají se i růstu ceny. „Týdentaké testy od minismítnutí testu.
ní náklady se pohybují okolo 30 titerstva zdravotnictví.
síc bez podpory státu. Na současnou
Charita však poukazuje,
že testování z nosohltanu není pří- krizi to není málo,“ tvrdí Musil.
jemná záležitost, ministerstvo upozorňuje na dlouhodobou neudrži- Testy nestačí? „Vypnout nejde“
telnost a hledá méně invazivní me- Zatímco se firmy snaží popasovat
tody. „Žádná však zatím nesplňuje s testováním, zní hlasy o „vypnutí
přísná kritéria daná minister- průmyslu“. Centrum pro modelo-

500

50

tisíc

tisíc

vaní biologických a společenských
procesů tvrdí, že jediná možnost,
jak rychle snížit počty případů covidu, je omezení kontaktů ve výrobních podnicích. Proti se naopak staví část ekonomů i Svaz průmyslu
a obchodu. A samozřejmě firmy.
„Zastavení dodávek by znamenalo astronomické sankce, často v milionech za každou opožděnou zakázku. Na straně evropských odběratelů by to byly prakticky likvidační sankce pro naši společnost,“ hlásí Libor Witassek, výkonný ředitel
modřického Kovolitu, kde dosud
prý měli mezi 430 zaměstnanci jen
desítku případů koronaviru.
Firmy zároveň apelují na potřebnost očkování. Pro Vodárenskou akciovou společnost, jež zásobuje pitnou vodou přes 550 tisíc obyvatel
jižní Moravy a Vysočiny, by bylo
nejdůležitějším opatřením prioritní
zařazení strategických pracovníků
v očkovací strategii státu. „Asi nikdo z nás si nedovede představit,
co by při současném stavu epidemie znamenalo, kdyby lidem v domácnostech, ve zdravotnických zařízeních i jinde netekla voda,“ tlačí
na vládu mluvčí Iva Librová.

Podle policistů nic
nenasvědčuje tomu,
že šlo o lezce
s vybavením, kteří
skálu zdolávali.

Oběma obětem bylo přes třicet
let. Podle policistů nic nenasvědčuje tomu, že šlo o lezce s vybavením,
kteří skálu zdolávali. „Nebyli to lidé
z Jevišovic. Velkou roli v této tragédii zřejmě sehrál alkohol,“ reagoval
starosta Pavel Málek (STAN).
Dvojice ze zřítila v oblasti, kterou
vede stezka do údolí řeky Jevišovky. „Je to oblíbené místo na vycházky. Nacházejí se zde vyhlídky, odkud je pěkně vidět na starý zámek
a lidé zde pořizují jeho fotky. Za posledních deset let se tady stal jen jeden úraz, kdy pán v podnapilém
stavu uklouzl, ale měl pouze oděrky,“ popsal Málek. (rkr)

INZERCE

DLUHOPISY PRO OBČANY

PROPAGAČNÍ
SDĚLENÍ

JIŽ 20 LET INVESTUJEME DO NEMOVITOSTÍ

5,6%
Zámek Račice, přestavba

Obchodní galerie, Jihlava

ROČNÍ ÚROK

Celé portfolio našich nemovitostí najdete na webové adrese www.e-ﬁnance.eu.

Investice od 30 000 Kč

Možnost předčasného splacení

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

Upsání a převod bez poplatků
Osobní i elektronická objednávka

www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555
Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy,
které ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený
ČNB naleznete na www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Vyzkoušeli jsme pro Vás a doporučujeme:
OTEVŘENO OD 1. 2. 2021

Z nabídky Pojisteni.Com dnes vybíráme:

NOVÝ ŘEMESLNÝ PIVOVAR
V BRNĚ, nám. 28. října 23

+420 515 555 565 · www.efishop.cz
AKCE 2+1 GRATIS
K zahájení provozu EFI Pivovaru
dostanete ke každým dvěma zakoupeným pivům jedno pivo ZDARMA.
Akce platí do vyprodání zásob.

Pojištění podnikatelů
Poptejte si nabídku pojištění podnikatelů on-line.
Pojišťujeme i znalecké kanceláře. Vyplňte formulář
a obratem se Vám ozve náš pojišťovací poradce
s nabídkou pojištění.

Porovnávejte pojištění online
na www.Pojisteni.Com

