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Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou

hradec.idnes.cz

Hradecký

HRADEC KRÁLOVÉ Členové hu-
dební skupiny Poetika se v Hradci
Králové zapletli do hromadné neho-
dy. Při nehodě hrály svou roli dro-
gy. Stačila chvilka nepozornosti a
na vozidlech vznikla škoda podle
předběžného odhadu v celkové
výši 820 tisíc korun.
„Dnes jsme se s Danielem Hrdlič-

kou a Ondřejem Brejškou podruhé
narodili. Tři sekundy rozhodly, že
tu ještě můžeme být. Šílená hra
času,“ napsal v příspěvku na Face-
booku člen skupiny Poetika Edu-
ard Rovenský. „Taková ta klasická
středa, když vystoupíte v Hradci s
Eduardem a Danielem ze zaparko-
vaného auta a ještě než si u toho
auta stihnete povytáhnout kalhoty,
tak do vás vletí ko*ot v bavoráku,
co jede asi kilem přes obec,“ popsal
nehoduOndřej Brejška. „Pármetrů
jsme se proletěli a jsme obouchaní
a sešití. Ale jinak jsme v pohodě,“
dodal muzikant.
Oznámení o hromadné dopravní

nehodě, která se stala v Hradci Krá-
lové, přijali hradečtí policisté ve
středu v pravé poledne. Čtyři zraně-
ní byli předáni do péče lékařů, in-
formovala na svém webu Policie
ČR.
Dvacetiletý řidič BMW jedoucí od

ulice Na Brně k ulici Brněnské po-
dle prvotních informací zřejmě ne-
přizpůsobil rychlost své jízdy a při
předjíždění ohrozil řidičku jedoucí
ve vozidle Honda Civic, která chtě-
la odbočit na parkoviště. Do hondy
narazil a jeho BMW nakonec skon-
čil na volkswagenu kapely. Při ne-
hodě byla zraněna jak řidička vozi-
dla Honda Civic, tak tři lidé stojící v
době střetu u vozidla Volkswagen
Touareg.
U jednoho z řidičů byl proveden

test DrugWipe s pozitivním výsled-
kem na amfetamin. (sub)

Hradecký neurolog
a podiatr Miroslav
Havrda vystupuje na
demonstracích a tvrdí,
že za přetížené nemoc-
nice nemůže jen co-
vid, ale především
dlouhodobá personál-
ní devastace českého
zdravotnictví.

HRADEC KRÁLOVÉ Máme skvělé
zdravotníky, kterým nestačí jen dě-
kovat, ale také jim nastavit odpoví-
dající platy. Ti, kteří pracují na covi-
dových odděleních, musí mít ně-
mecké mzdy. Zdravotní sestry be-
rou v porovnání s jinými vysokoško-
láky směšné peníze. Nemocnice ne-
mohou současně léčit covidové i
ostatní pacienty, testovat a ještě oč-
kovat. Personálně zdevastované
bylo české zdravotnictví už před
pandemií. Ta to pouze umocnila.
Tvrdí to hradecký lékař Miroslav

Havrda. Neurolog, podiatr a specia-
lista na sportovní medicínu, který v
roce 1996 spoluzaložil Svaz soukro-
mých lékařů a podnikatelů ve zdra-
votnictví a byl také jeho první prezi-
dentem.
V poslední době na sebe upozor-

nil účastí na pražských demonstra-
cích iniciativy Chcípl PES. Vystou-
pit měl také v neděli na Staroměst-
ském náměstí, ale policie akci vel-
mi záhy ukončila.

Jaká byla v neděli na Staroměst-
ském náměstí atmosféra?
Velice pozitivní, podobně jako 10.
ledna. Bylo tam přibližně 200 lidí,
při rozloze náměstí by na každého
demonstranta připadlo asi 19 met-
rů čtverečních. Bylo krásné počasí,
svítilo sluníčko a téměř všichni
účastníci měli roušky. Náladu kazi-
ly pouze stovky policistů. Na ná-
městí bylo i hodně fotografů a po-
četná pořadatelská skupina. Je po-
třeba říci, že už tři hodiny před za-
hájením akce policejní složky včet-
ně těžkooděnců zablokovaly všech-
ny vstupy na náměstí. Pouze poli-
cie rozhodovala, kolik lidí se na ná-
městí nakonec shromáždí.

O čem jste chtěl na pódiu hovo-
řit?
O přetížených nemocnicích. Ne-
mocnice nemohou současně léčit
covid, starat se o akutní a chronic-
ké pacienty, zároveň testovat a oč-
kovat. Chybí v nich zejména zdra-
votní personál, sestřičky a někde
i lékaři. Kritická je situace hlav-
ně na severozápadě Čech, kde
mnoho zdravotníků kvůli níz-
kým platům raději pracuje v
Německu. Například sestra v
nejmenované oblastní ne-
mocnici v Královéhradec-
kém kraji má na covidovém
oddělení tarifní plat 23
500 korun hrubého. Také
v našem kraji chybí léka-

ři. Nebýt těch z Ukrajiny, měli by-
chom i zde obrovské potíže. Potom
se nemůžeme divit, že to vypadá
tak, jak to vypadá.

Tvrdíte, že se všechno hodilo na
nemocnice. Jaké byste navrho-
val řešení?
Do práce v současné době nechodí
mnoho úředníků nebo vědecko-vý-
zkumných pracovníků. Proč by
tito lidé nemohli pomoci s adminis-
trativou? Například ve Francii oč-
kují lékárníci. Není prostě možné,
aby v nemocnicích očkovaly zdra-
votní sestry, které pak chybějí na
sálech.

Iniciativa Chcípl PES radí podni-
katelům v gastronomii jak ob-
cházet vládní nařízení. Několik
barů a restaurací zůstalo přes
zákaz otevřených. Je to podle
vás v současné situaci, kdy má
Česká republika nejhorší koro-
navirová čísla na světě, v pořád-
ku?
Není. Je potřeba říci, že restaurace
jsou s přerušením zavřené už rok.
V Německu a Rakousku takto posti-
žení podnikatelé dostávají od státu
odškodnění ve výši 70 až 80 pro-
cent předchozích zisků. U nás je to
tak 10 až 15 procent. Z čeho pak ti
lidé mají žít?

Představitelé iniciativy často
skloňují sousloví „zdravý ro-
zum“. Kde ho v současnosti nej-
víc postrádáte?
U vlády a po neděli i u Policie České
republiky. Majorita lidí, včetně
mě, se chová velmi zodpovědně
a slušně. Dodržuji rozestupy,
nosím respirátor a jsem po ce-
lou dobu pandemie k dispozici
svým pacientům. Ani mi nic jiné-
ho nezbývá, protože jsem i přes
vyšší náklady na chod ordinace a
podstatně nižší objem výkonů ne-
dostal od státu navíc ani koru-
nu. Podobnou zkušenost
má asi většina sou-
kromých lékařů.

Mnoho lidí je na tom však podstat-
ně hůř. A právě za ně bojuje Chcípl
PES.

Jak vaši aktivitu v iniciativě vní-
mají kolegové lékaři? Setkal jste
se s kritikou, nepochopením?
Na mé vystoupení na Staroměst-
ském náměstí překvapivě reagova-

ly desítky kolegů z celé republiky a
ani jeden ohlas nebyl negativní.
Podstatné je, že můj projev slyšeli
nebo četli.

Na demonstracích iniciativy vy-
stupovali lidé jako Václav Klaus
nebo Daniel Landa. Nevadí vám,
že vaše jménomůže být spojová-
no s těmito, řekněme kontro-
verzními, osobnostmi?
Pokud budemoje jméno spojováno
s prezidentem VáclavemKlausem a
Danem Landou, nemám nic proti
tomu. Jako tehdejší prezident Sva-
zu soukromým lékařů jsem se ten-
krát ještě s premiérem Klausem se-
tkával opakovaně, vždy se choval k
soukromým lékařům slušně. A Dan
Landa je umělec, na kterého chodí
statisíce lidí tři desítky let. Na sociál-
ních sítích ho sleduje čtvrt milionu
lidí a jeho nová píseň Blanický ma-
nifest má jen na YouTube od začát-
ku roku 2,7 milionu zhlédnutí.

Koronavirová krize nastavila
zdravotnictví v každé zemi zrca-
dlo. Co prozradilo o tom čes-
kém?
Že máme skvělé zdravotníky, kte-
rým nestačí jen děkovat, ale je po-
třeba nastavit jim také adekvátní
platy a dobré podmínky pro práci.
Ti, kteří v covidové době pracují na
jednotkách intenzivní péče, musí
mít německé platy.

Na jedné z demonstrací na Staro-
městském náměstí jste kritizo-
val stav českého zdravotnictví
už před nástupem pandemie.
Jak k tomu došlo?
Tak 20 let dochází k personální de-
vastaci českého zdravotnictví. Po-
kud by se dodržoval zákoník práce,
musela by se velká část oddělení v
nefakultních nemocnicích okamži-
tě zavřít. Stačí si z veřejných zdrojů
dohledat informace. Například v ná-

chodské nemocnici chybělo
už před třemi lety 20 léka-

řů a 40 sester. Trut-
novská nemocnice
loni v létě zavřela
porodnici, proto-
že nebyli lékaři.
V příhranič-
ních oblas-
tech našeho

kraje nejsou dětští lékaři a většina
praktiků je v důchodovém věku
nebo jim je víc než 60 let. A není
kde brát. Jde o psychicky a někde i
fyzicky velmi náročnou, zodpověd-
nou práci. Množí se administrativa,
v nemocnicích roste nervozita, pro-
tože je soustavně porušován záko-
ník práce a lékaři musí pracovat
nad rámec zákonných 412 hodin
služeb ročně. Ubývají velmi špatně
ohodnocené sestry, které mají
dnes i vysokoškolské vzdělání, ale v
porovnání s jinými vysokoškoláky
berou směšné peníze.

Co je potřeba udělat pro to, aby
se české zdravotnictví dostalo
do lepší kondice?
Dodržovat zákoník práce, narovnat
platy těm, bez kterých se neobejde-
me, a zejména investovat do vzdělá-
ní mladých lékařů a zdravotních
sester.

V minulých letech zanikly tisíce
nemocničních lůžek, regulérní
nemocnice se v mnoha městech
proměnily pouze na léčebny
dlouhodobě nemocných. Pove-
de pandemie v tomto ohledu k
systémové změně?
Nevím, asi ano. Ale je jasné, že pan-
demie - zejména testování a očková-
ní - stojí zdravotní pojišťovny obrov-
ské peníze. A pokud poroste neza-
městnanost a podnikatelé nebudou
mít z čeho odvádět daně, budou si
muset pacienti celou řadu výkonů
hradit sami. Například rehabilitaci
nebo lázně. Covid tady ale může
být klidně pět let. Kdo by si před
rokem pomyslel, že právě teď bude
nejtěžší vlna pandemie? Ale může
být i daleko hůře.

Necovidová lékařská péče se z
několika důvodů ocitla na ved-
lejší koleji. Nemocnice zásadně
omezily neakutní péči, odkláda-
jí se operace, lidé se bojí chodit
k lékaři, zanedbávají preventiv-
ní prohlídky a tak dále. Projevi-
lo se to i ve vaší ordinaci?
Ano a podstatně. Mám pacienty z
celé republiky. Mnoho objednaných
pacientů se mi třeba den před do-
mluveným termínem omluví, že
mají covid, že jsou v karanténě nebo
se necítí dobře. Mnoho lidí se také
při uzavřených okresech nechce há-
dat s policií. Všeobecně se zejména
starší lidé bojí chodit k lékařům a i
když potřebují v rámci své chronic-
ké choroby pravidelné konzultace,
návštěvu odkládají. Čekají, že bude
lépe, ale ono je to stále horší.

Od minulého týdne mohou
hejtmani nařídit pracovní povin-
nost lékařům, tedy jejich výpo-
moc v nemocnicích. Umíte si
představit, že byste zavřel ordi-
naci a šel sloužit do nemocnice?
Na podiatrické klinice v Hradci Krá-
lové je na mé přítomnosti závislých
dalších osm osob, které chtějí na
konci měsíce dostat výplatu. Pla-
tím bance velké peníze za koupi a
rekonstrukci kliniky. Jsem také ri-
zikový pacient. Kdyby to bylo
před dvaceti třiceti lety, neměl

žádné závazky a byl zdravý,
neměl bych s tím pro-
blém.

Skupina Poetika
po nehodě:
Podruhé jsme
se narodili

Tomáš Plecháč
redaktor MF DNES

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz
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HradecKrálové

Kontroly na
horách opět zesílí
Stejně jako před týdnem policie o
víkendu opět zesílí kontroly na vjez-
dech do horských středisek Krko-
noš a Orlických hor. Ve čtvrtek hlíd-
ky znemožnily cestu mezi okresy
v kraji 60 vozidlům, jen o něco více
než v předchozích dnech. Zkontro-
lovali téměř pět tisíc osob a objek-
tů, zaevidovali 203 porušení krizo-
vých vládních nařízení. (top)

HradecKrálové

Výuku zatraktivní
mobilní učebny
Po vzoru Finska pořídí kraj do škol
mobilní učebny. Vyhlásil zakázku
na nákup 800 tisíc notebooků a
bezdrátových per pro psaní na do-
tykovém displeji a 40 skříní s napá-
jením na notebooky za 16 milionů
korun. Pedagogy příští školní rok
proškolí lektor. Vybavené mobilní
učebny budou školy využívat pro
výuku všech předmětů. (top)
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Profil
Miroslav Havrda

Vystudoval lékařskou fakultu
v Hradci Králové. Jeho původní
specializací je neurologie. Na za-
čátku 90. let se jako první u nás za-
čal věnovat podiatrii, oboru zabý-
vajícím se nemocemi a léčbou
nohou. V roce 1992 založil společ-
nost MEDsport specializující se na
komplexní medicínsko-sportovní
služby. O šest let později otevřel
v Hradci Králové první centrum
komplexní péče o nohu. V součas-
nosti provozuje u nás první podiat-
rickou kliniku Zdravá noha. V roce
1996 Miroslav Havrda spoluzaložil
Svaz soukromých lékařů a pod-
nikatelů ve zdravotnictví, šest let
byl jeho prezidentem, dalších šest
let tajemníkem. Šestnáct let byl prv-
ním viceprezidentem České podiat-
rické společnosti, kterou před té-
měř 20 let spoluzakládal. Je členem
politické strany Svobodní, od letošní-
ho února i jejím místopředsedou.

Náraz Takhle dopadlo BMWpři hro-
madné nehodě. Foto: Policie ČR

Nestačí jen děkovat


