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POPRVÉ
OD SAMETOVÉ TÁHLI
ČEŠI ZA JEDEN PROVAZ
Pandemie poodhalila nečekanou soudržnost společnosti a sympatické reakce ﬁrem,
miliardářů, ﬁlantropů a mnoha dalších lidí.

MLADÍ V ČELE. Právě mladí v této krizi
Ondřej Souček

PRVNÍM NÁZNAKEM, že tato krize
bude probíhat jinak než ty dřívější, byla
bleskurychlá akce, díky níž si deset milionů Čechů během pár dní nasadilo roušku, která nebrání jejího nositele, ale zmírní
rizika pro lidi okolo. V minulosti by se
jen těžko hledal podobný moment, při
němž panovala taková společenská shoda.
Roušky zkrátka nosili senioři i jinak všem
pravidlům vzdorující výrostci.
Iniciativa Mask4all, tedy roušky pro
všechny, byla dílem výboru Czech-Covid,
který vede rektor ČVUT Vojtěch Petříček.
Kampaň si vzal na starost spisovatel Petr
Ludwig s podnikatelem a ﬁlantropem
Martinem Hausenblasem. Jejím hlavním
výstupem bylo mimořádně úspěšné video,
které zhlédlo celkem 1,2 miliardy lidí.
S trochou nadsázky by se dalo říci, že
dívku, která ve videu propaguje nošení
roušek, vidělo více lidí než kdy prezidenta
Václava Havla.
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převzali významný kus odpovědnosti.
Akceschopnost prokázala nejen nová
generace podnikatelů, jako třeba vývojář
3D tiskáren Josef Průša, který lékařům
rozdal přes sto tisíc ochranných štítů, ale
i zakladatelé crowdfundingových projektů, skauti nebo jen ochotná mládež, která
pomáhala sousedům. Zatímco střední
generace zastoupená velkými ﬁrmami
a miliardáři hasila hlavně na začátku krize
problémy s nedostatkem respirátorů a roušek v nemocnicích, mladí seniorům rozváželi vedle roušek také léky a potraviny. Vše
samozřejmě zdarma. Pomocí crowdfundingu se zase hradil například vývoj českých
ochranných pomůcek a ventilátorů nebo
se ﬁnančně podporovaly různé skupiny
lidí či podnikatelů. Republika poprvé od
revoluce táhla za jeden provaz.

REKORDMAN. Největším ﬁnančním
dárcem v Česku je antivirová společnost
Avast, která boj proti koronaviru podpořila v přepočtu více než 600 miliony korun.
Pomoc pražské ﬁrmy je navíc jedinečná v tom, kam směřuje. Zatímco velké
české skupiny a miliardáři spíše rozdávali
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personál v Alzheimer centrech a mnoho
dalšího,“ vyjmenoval mluvčí Penty Ivo
Mravinac projekty, kam peníze mířily.

potřebný zdravotnický materiál, Avast se
zaměřil na vědu a výzkum.
Necelá polovina prostředků Avastu
míří do programu na vývoj léčby a testování koronaviru pod názvem COVID-19
erapeutics Accelerator, který v březnu
založila Nadace Billa a Melindy Gatesových. Dalších osm milionů dolarů pak do
projektu CEPI, v němž vědci pracují na
vakcíně, a zbývajících pět milionů dolarů
na převážně české projekty, například
plicní ventilátory CoroVent.
„Jsme přesvědčeni, že nejrychlejší
způsob, jak z krize ven, povede přes
opravdový vědecký výzkum a inovace,“
má jasno šéf Avastu Ondřej Vlček. „Jedině
systematický a dobře ﬁnancovaný přístup
k testování, léčbě a k vakcinaci povede
k uvolnění karanténních opatření a v konečném důsledku k záchraně více životů
a minimalizaci ekonomických ztrát.“
Štědrá byla i česko-slovenská ﬁnanční
skupina Penta, která vyčlenila na pomoc
přes 400 milionů korun. V Česku a na Slovensku díky tomu rozdala na 3,5 milionu
kusů ochranných pomůcek včetně respirátorů. „Přesné náklady dnes nikdo nevyčíslí,
protože to nejsou jen ﬁnance za zdravotnický materiál a testy, ale také za stavební
úpravy nemocnic i lékáren, na triážové
stany před nemocnicemi, improvizovaná
karavanová městečka pro zdravotnický
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antivirová
společnost Avast.

RESPIRÁTORY Z AUTOMOBILKY.
Pomáhaly ale i další vlivné skupiny. PPF
Petra Kellnera postupně rozdala zdravotnický materiál a ﬁnanční pomoc v celkové
hodnotě 200 milionů korun. V přepočtu
zhruba 215 milionů korun na zdravotnický materiál vyčlenily společně rovným
dílem i skupiny EPH Daniela Křetínského
a J&T Patrika Tkáče. Jejich pomoc mířila
do Česka i na Slovensko.
Škoda Auto, která je největším ryze
soukromým českým zaměstnavatelem, zase
rozdala sto nových aut a na charitativní
účely zapůjčila dalších 200 vozů ve své
carsharingové službě Hoppygo. Škodovácká technická laboratoř pak na 3D
tiskárnách tiskla i neporézní respirátory
nejvyšší třídy FFP3, které vyvinulo ČVUT.
Výrobce elektroniky Foxconn pomáhal
vybavit zdravotníky a záchranáře v Pardubickém kraji, Agrofert dodal statisíce litrů
surovin k výrobě dezinfekce, Komerční banka se zase zaměřila na kulturu a na umělce.
A podobně by se dalo pokračovat dlouho.

CHUDÁK NEZISKOVKY. Po sečtení jen
pár největších dárců je zřejmé, že celková
suma, která šla z rozpočtů českých ﬁrem,
přesáhla miliardu korun. Přesnou částku
protikoronavirových výdajů lze ale jen
těžko odhadnout, míní Asociace společenské odpovědnosti i Fórum dárců. Obě
organizace navíc upozorňují, že boj proti
koronavirové krizi byl v mnoha případech
hrazen z peněz, se kterými počítaly projekty neziskových organizací.
„Čekáme, kdy a zda se situace vrátí do
normálu. Už je ale jasné, že řada neziskovek tuto krizi nepřežije,“ upozorňuje šé a
Fóra dárců Klára Šplíchalová.
Společenská odpovědnost je v Česku
dobrovolná a jediné, co si ﬁrmy mohou
odepsat z daní, jsou dary. Podle údajů
ministerstva ﬁnancí takto ročně uplatňují
zhruba čtyři miliardy korun.
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JAK SI VEDLY ZNÁMÉ PROJEKTY

(údaje jsou ke konci května)

DONIO A ČESKOPROTICOVID19
Crowdfundingová platforma Donio, kterou založil teprve 26letý
David Procházka a později do ní podílově vstoupila i známá investiční
skupina Miton, se původně zaměřovala na získávání ﬁnančních
prostředků pro lidi v nelehké situaci. S příchodem koronavirové
krize se stala hlavním centrem pro ﬁnanční podporu iniciativ, které
se rozhodly zmírnit následky pandemie. „Od samého začátku
jsme byli v kontaktu se skupinou Covid19cz, která sdružuje české
technologické ﬁrmy a IT nadšence, a stali jsme se hlavní platformou,
na níž mohli lidé podpořit nápady, jimž chyběl dostatek ﬁnancí.
Kategorii, ve které se později objevily desítky sbírek, jsme nazvali
Česko proti COVID-19,“ říká Lada Brůnová z Donia, jež má sbírky na
starosti.

COVMASK

ENERGIILEKARUM

Vybráno: 8,2 milionu korun
Rozdáno: 22 tisíc masek

FOTO COVMASK

Vybráno: 5,3 milionu korun
Rozdáno: 64 tisíc balíčků

FOTO ENERGIE LÉKAŘŮM

První myšlenka na vytvoření masky se zrodila 13. března
a za jedenáct dní už běžela sériová výroba. Takto
bleskurychlý proces umožnila spolupráce s ČVUT. První
masky tak pomáhaly nasytit obrovskou počáteční
poptávku po veškerých ochranných pomůckách.
Maska vypadá jako ze sci-ﬁ ﬁlmu. Vznikla z nakoupené
šnorchlovačky, do které vývojáři přidali ﬁltr z vysavače.
„Nástavce, které pojily masku s ﬁltrem, jsme vyráběli
pomocí 3D tisku, což nám umožnil fakt, že 3D tiskařská
komunita je v Česku asi vůbec nejrozšířenější na světě,“
říká vývojář masek Robin Fišer. Kapacita 3D tisku má ale
limity, a navíc bylo nutné od tiskařské komunity nástavce
dovážet. V další fázi se proto CovMask rozhodl přejít na
výrobu nástavců pomocí vstřikolisu.
Koordinátor projektu David Miklas navíc hovoří
o další výzvě. „Pracujeme na přetlakové masce, která
bude komplexním řešením přesně podle požadavků
zdravotníků. „Nyní probíhá rešerše dostupných
technických řešení a jejich validace a výpočty,“ přibližuje
současný vývoj Miklas a dodává, že produkce by mohla
být zahájena příští rok. S komercializací projektu pomůže
i dotační program ministerstva průmyslu RaiseUP.

FOTO DONIO

Vybráno: 33,7 milionu korun

Další úspěšný projekt
se týkal také podpory
zdravotníků, tentokrát
se ale zaměřil na to, aby
energeticky nestrádali.
„Ochranné pomůcky sehnat
neumíme. Od samotných
zdravotníků jsme ale zjistili,
že jim velmi chybí i základní
čas na oddech, natož na
pravidelnou stravu, což je
přitom v takovém nasazení
ohromně důležitá věc,“
líčí iniciátor projektu Jan
Lukačevič, který je rovněž
popularizátorem vědy.
Balíčky, které obsahovaly
například nutriční tyčinky
a nápoje, sušené ovoce,
ořechy či kávu, postupně rozváželo celkem 55 dobrovolníků. Pro partu
mladých nadšenců to byla ohromná logistická výzva, ale postupně se
vše podařilo vyladit. „Neustále jsme řešili, jak být ekologičtější, občas se
stalo, že dobrovolník, který rozvážel po Praze, něco ve skladu zapomněl
a samozřejmě nechyběl občasný komunikační šum,“ vyjmenovává drobné
zádrhele Veronika Hájková, která je součástí řídícího týmu.
Nyní oba aktéři zvažují, že by v pomoci pokračovali i po odeznění
koronavirové krize. „Je to myšlenka, se kterou pracujeme od úvodních
týdnů celé iniciativy, kdy nás příjemně překvapila široká podpora veřejnosti.
Rádi bychom proto dodávali energii lékařům dlouhodobě, ale i jinými
cestami, než jsou původní potravinové balíčky. Zatím je ale vše teprve
v rané fázi příprav,“ poodhaluje plány Lukačevič.
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SKAUT
Česká odnož mezinárodní organizace se stejně jako Sousedská pomoc
rozhodla podpořit seniory. Na 700 skautských dobrovolníků rozváželo
a rozváží ve spolupráci s linkou seniorů Elpida po celé republice zpočátku
zejména ochranné roušky, a později hlavně potraviny, hygienické potřeby,
léky a další věci, které si lidé objednají. „Nejkurióznější byla žádost
o píchnutí injekce,“ popisuje mluvčí skauta Barbora Trojak.
Skaut tento hlavní projekt také utlumuje, mnohé jednotlivé skautské
oddíly i individuální dobrovolníci nicméně pomáhají i v dalších iniciativách
dál.

KULTURA ŽIJE

Vybráno: 9,3 milionu korun (ve 190 sbírkách)

FOTO JUNÁK

FOTO ČTK KATEŘINA ŠULOVÁ

Iniciativu sbírek pro umělce s organizací Donio pomáhala
rozjet televize Mall.tv. Cílem bylo umožnit umělcům
realizovat umění pro diváky, byť přes obrazovku, a zároveň
vybrat peníze buď pro samotné umělce, nebo na jinou
dobročinnost. „Pro řadu umělců to byl v tu chvíli jediný
příjem,“ vysvětluje svou motivaci Eva Kašpárková, která
sbírky Kultura žije zaštiťuje.
Například Dejvické divadlo (na snímku) vybralo
400 tisíc korun a díky pravidelně streamovaným
koncertům se daří i moravské kapele Mňága a Žďorp.
„Během stavu nouze jsme pokračovali v běžném
pracovním nasazení. Odehráli jsme 11 koncertů za 11 týdnů
a každý ten koncert byl jiný. Díky přispěvatelům si
nemůžeme stěžovat ani ﬁnančně, všem fanouškům bych
chtěl upřímně poděkovat,“ říká Petr Fiala, frontman kapely,
která už vybrala zhruba 540 tisíc korun.

Ústecký podnikatel, který je spoluzakladatelem například taxislužby
Liftago, patří dlouhodobě k nejaktivnějším českým ﬁlantropům. V době
koronaviru jeho snaha ještě zintenzivněla. Významně se angažoval
v komunikaci s vládou, které prostřednictvím vlastních kontaktů
pomáhal sehnat roušky, respirátory a jiné zdravotnické ochranné
pomůcky.
„V průběhu pomoci se zajištěním ochranných pomůcek jsme zjistili, že
vznikají problémy s placením do Číny z účtu ministerstva zdravotnictví,
tak jsme nakonec nabídli státu, že posloužíme jako takzvaný payment
agent, což znamená, že jsme urychleně vydávali záruky zaplacení
a v několika případech i předpláceli dopředu,“ popisuje svou roli
Hausenblas.
Kromě toho Hausenblas pomáhal s již zmíněnou kampaní Mask4All
nebo prostřednictvím své textilní ﬁrmy Adler rozvážel respirátory i ve
vlastní továrně vyráběné roušky.

FOTO PROFIMEDIA.CZ

MARTIN HAUSENBLAS
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SOUSEDSKÁ POMOC

Odbaveno: 571 požadavků
přes 28 700 roušek

Nejvíce peněz se v platformě Donio podařilo vybrat pro
plicní ventilátory CoroVent, které měly zamířit do českých
nemocnic. To se však zatím nestalo, byť třebíčská ﬁrma
Mico Medical už peníze obdržela a na serveru Donio se
chlubí úspěšným dokončením své mise.
Zda a kdy nemocnice ventilátory dostanou, není jasné.
Mico Medical totiž nemá platnou certiﬁkaci ani výjimku
od ministerstva zdravotnictví. Vyřízení certiﬁkátu přitom
trvá měsíce. „Aktuálně vyrábíme desítky přístrojů týdně,
nyní jsme 50 z nich dodali například do Brazílie. Věříme, že
slíbené ventilátory dodáme do konce roku i v Česku,“ říká
šéf ﬁrmy Michal Vychroň.
Crowdfunding tímto projektem odhaluje i svou stinnou
stránku. Neexistuje záruka, že se příspěvek vždy a včas
dostane tam, kam měl.

ZACHRAŇ PIVO & ZACHRAŇ HOSPODU
Prodej: 12 271 voucherů zhruba za 9,8 milionu
Nečekaně štědré podpory se dočkaly i minipivovary, a to díky Michalu
Pomahačovi, majiteli kytínského minipivovaru. Ten se rozhodl založit
iniciativu Zachraň pivo, v jejímž rámci se podle odhadu Svazu minipivovarů
pomohlo prodat 40 tisíc hektolitrů piva za 200 milionů korun. „Zachraň pivo
poslala lidi do minipivovarů, díky čemuž minipivovary nejenže prodaly pivo,
které by jinak musely vylít, ale navíc přitom měly vyšší marži. Díky tomu se
řada z nich na poslední chvíli zachránila,“ říká šéf minipivovarů Jan Šuráň.
Akce Zachraň hospodu zase pomáhala udržet při životě hostince.
Mechanismus byl jednoduchý – lidé si na webu zakoupili vouchery, které
hospodě poskytly tolik potřebnou hotovost, a po znovuotevření lokálu si
za ně mohli pořídit svůj oblíbený nápoj či chuťovku k pivu.

T INZERCE

COROVENT

FOTO E15 MICHAEL TOMEŠ

FOTO SHUTTERSTOCK

Projekt Sousedská pomoc sdružil a koordinoval postup
dobrovolníků v pomoci starším či nemocným lidem
v době pandemie koronaviru. Do projektu se zapojilo
celkem více než 6300 dobrovolníků z celé republiky.
Zpočátku velká část dobrovolníků šila roušky, poté bylo
potřeba spíše více techniků, kteří pomáhali například s 3D
tiskem štítů pro lékaře. „Největší poptávka je ale stále po
kurýrech, kteří rozvážejí nákupy a jiné běžné potřebné
věci. Po rozvolnění opatření ale poměrně opadla,“ říká
zakladatel iniciativy Lukáš Huňka.
Spolu se širším vedením iniciativy proto nyní chystá
pokračování projektu, které se zaměří na komunikaci se
seniory. Půjde o bezplatnou linku s názvem Sousedský
pokec, kam budou moci senioři volat a promluvit si
s dobrovolníkem na předem dané téma. „V českých
domácnostech žije více než 500 tisíc seniorů o samotě,
právě na ně tato bezplatná služba míří,“ vysvětluje Huňka.
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