
Zápis ze zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina – COVID 19 č. 15/2020
konaného dne 1. 10. 2020

Přítomni:

1.  MUDr.  Jiří  Běhounek  (hejtman  Kraje  Vysočina,
předseda BRK)

16. Ing. Eva Neuwirthová (úředník na úseku informování
a prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti  Oddělení
tiskového Krajského úřadu Kraje Vysočina)

2.  Ing.  Vladimír  Novotný  (náměstek  hejtmana  Kraje
Vysočina)

17.  Ing. Radim Hošek  (úředník  na úseku informování  a
prezentace činnosti  organizace ve vztahu k veřejnosti  Oddělení
tiskového Krajského úřadu Kraje Vysočina)

3.  Mgr.  Ing.  Zdeněk  Kadlec,  dr.  h.  c.  (ředitel
Krajského úřadu Kraje Vysočina)

18. Bc.  Martin  Hadrava  (úředník  na  úseku  statistiky,
metodiky, koncepce a řízení PO Odboru analýz a podpory řízení
Krajského úřadu Kraje Vysočina)

4. brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek (ředitel Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina)

19. Ing. Radim Schell  (úředník na úseku hospodářských
opatření  pro  krizové  stavy  Oddělení  krizového  řízení  a
bezpečnostní Krajského úřadu Kraje Vysočina))

5.  Ing.  Vladislava  Filová  (ředitelka  Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina)

20.  Bc.  Roman  Sýkora (vedoucí  Oddělení  rodinné  a
seniorské  politiky  a  rozvoje  služeb  Krajského  úřadu  Kraje
Vysočina)

6. plk. Mgr. Jiří Němec (ředitel Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina)

21.  MUDr.  Alena  Dvořáková  (ředitelka  Odboru
protiepidemického Krajské hygienické stanice kraje Vysočina)

7.  plk.  gšt.  Ing.  Ladislav  Sekan  (ředitel  Krajského
vojenského velitelství Jihlava)

22. MUDr. Petr Novotný  (náměstek  LPP Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina)

8.  Ing.  Soňa  Měrtlová  (vedoucí  Odboru  zdravotnictví
Krajského úřadu Kraje Vysočina)

23.  MVDr.  Pavel  Barták,  Ph.D. (ředitel  Státní
veterinární ústav Jihlava)

9. Ing. Jan Murárik  (tajemník  Bezpečnostní  rady  Kraje
Vysočina)

24.  Ing.  Michal  Šulc,  Ph.D.  (obchodně-ekonomický
náměstek VAS, a.s.)

10.  Mgr.  Pavel  Franěk  (1.  náměstek  hejtmana  Kraje
Vysočina)

25.  MUDr.  Lukáš  Velev,  MHA  (ředitel  Nemocnice
Jihlava)

11. Ing. Ivana Šteklová  (vedoucí  Odboru  sekretariátu
hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina)

26. Mgr. David Rezničenko, MHA (ředitel Nemocnice
Havlíčkův Brod)

12. JUDr.  Věra Švarcová  (vedoucí  Oboru  sociálních
věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina)

27.  MUDr.  Aleš  Bílek  (náměstek  pro  léčebnou  péči
Nemocnice Havlíčkův Brod)

13. RNDr. Kamil Ubr (vedoucí Odboru školství Krajského
úřadu Kraje Vysočina)

28. Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA (ředitel Nemocnice
Pelhřimov)

14.  Ing.  Petr  Pavlinec  (vedoucí  Odboru  informatiky
Krajského úřadu Kraje Vysočina)

29. Ing. Eva Tomášová (ředitelka Nemocnice Třebíč)

15.  Ing. Jitka Svatošová  (vedoucí  Oddělení  tiskového
Krajského úřadu Kraje Vysočina)

30.  JUDr. Věra Palečková  (ředitelka Nemocnice Nové
Město na Moravě)

Program:

Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina);

1. Aktuální informace o šíření koronaviru a stanovení následných postupů;
2. Diskuze, různé;

Závěr, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina).

Zahájení:
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání krizového štábu kraje.
Přednesl  návrh  programu,  který  byl  všemi  přítomnými  schválen.  Byly  zhodnoceny  úkoly
z posledního zasedání.

Úkoly z     posledního zasedání:
Jiří Běhounek přednesl výstupy ze zasedání z ÚKŠ:

1) otázka kritické infrastruktury.
Na základě této informace byl stanoven následující úkol:
Úkol: Oslovit firmy kritické infrastruktury z důvodu přípravy na dramatičtější situaci.
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Odpovědnost: J. Murárik
Termín: 7. 10. 2020

2) Vyhlášení nouzového stavu. S tím souvisí možnost podat žádost u volnění 10 mil. Kč ze
státního rozpočtu pro Kraj Vysočina na položku krizového řízení. Požádání o tuto částku
akcentuje i skutečnost, že krajskými volbami končí mandáty zastupitelstev a kraje nebudou
moci  rozhodovat  o případném uvolnění  vlastních finančních prostředků,  které by mohly
následně chybět při financování mimořádných nákupů.

Na základě této informace byl stanoven následující úkol:
Úkol: Prověřit  možnost získat dotaci od MF ve výši 10 mil.  Kč z důvodu vyhlášení  nouzového
stavu. Připravit návrh textu žádosti na MF.
Odpovědnost: J. Murárik
Termín: 7. 10. 2020

3) Otázka covid pozitivních lidí bez přístřeší.
Na základě této informace byl stanoven následující úkol:
Úkol: Až budou zaslány bližší informace od MPSV, MV a Policie ČR sestavit postup poskytnutí
nezbytných sociálních služeb těmto osobám.
Odpovědnost: J. Murárik, M. Trojánek
Termín: 7. 10. 2020

4) Otázka uzavírání škol. Bude řešeno individuálně podle krajů a jednání s KHS. V případě
zhoršení epidemiologické situace v okrese, může na základě domluvy dojít k selektivnímu
uzavírání škol. V současné době se uzavírání týká pouze středních škol v kraji.

5) Otázka uvolnění 10 ks respirátorů pro učitele do škol. O této problematice bude jednat
vláda. MŠMT zpracuje souhrnné seznamy potřeb respirátorů (10 ks na osobu) a následně
je  předá  krajům.  V okamžiku,  kdy  ochranné  pomůcky  budou  dodány,  jejich  distribuci
v rámci regionu bude zajišťovat Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Bude se jednat o
2 900  tis.  ks  respirátorů.  Kamil  Ubr  doplnil,  že  distribuce  by  měla  probíhat  tak,  že
respirátory budou HZS KV dovezeny na ORP, kde následně proběhne přerozdělení  do
škol. Jiří Běhounek doplnil, že je nutné mít přijímací a předávací protokoly.

Na základě této informace byl stanoven následující úkol:
Úkol: V zájmenné spolupráci stanovit algoritmus přerozdělení respirátorů do škol v Kraji Vysočina.
Odpovědnost: S. Měrtlová, K. Ubr, I. Šteklová
Termín: 7. 10. 2020

6) Otázka problematiky stravovacích zařízení. O této problematice bude jednat vláda.

KHS KV:
Alena Dvořáková informovala o aktuální epidemiologické situaci v Kraji Vysočina. Je zaznamenán
velký až dvojnásobný nárůst. V okrese Jihlava došlo k nárůstu covid pozitivních pacientů o 117,
v okrese Havlíčkův Brod o 96 pozitivních, v okrese Pelhřimov o 145 pozitivních, v okrese Třebíč o
132  pozitivních,  v okrese  Žďár  nad  Sázavou  o  129  pozitivních.  Došlo  ke  třem  úmrtím
s koronavirem.  Žádné  nové  ohnisko  není  evidováno,  většinou  se  jedná  o  jednotlivce  a  jejich
kontakty. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě nařizuje s účinností od 5.
října 2020 do 18.  října  2020 omezení  provozu vysokých,  středních a  vyšších odborných škol,
základních  uměleckých  škol  a  jazykových  škol  s  právem  státní  jazykové  zkoušky.  Počínaje
pondělkem tak bude na všech krajem zřizovaných středních školách zahájena distanční výuka,
výjimkou je praktické vyučování  a praktická příprava. Region se počtem nedohledaných zdrojů
nákazy začíná blížit  hranici  potvrzující  komunitní  přenosy,  v regionu roste počet  přenosů mezi
školními dětmi.
Dále podala informaci, že na druhém stupni základní školy v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku nemusí
mít při výuce nasazené roušky. Toto bylo doporučeno Radou města Přibyslav. Jiří Běhounek řekl,
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že apeluje na všechny zřizovatele ve všech oblastech v Kraji Vysočina z důvodu znovuzavedení
systému, který byl praktikován v jarních měsících (utírání klik, denní reporty, měření teploty, pohyb
bez ochranných prostředků dýchacích cest, atd.).

Usnesení 52/15/2020/KŠ
Krizový štáb Kraje Vysočina
upozorňuje a vyzývá
všechny  zřizovatele  jednotlivých  organizací  a  vedoucí  jednotlivých  organizací  na  území  Kraje
Vysočina k jednoznačnému respektování a dodržování jednotlivých omezujících opatření vydaných
MZdr  ČR.  Především  s důrazem  na  Mimořádné  opatření  MZd.  Č.  j.:  MZDR  15757/2020-
35/MIN/KAN, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa)  jako  je  respirátor,  rouška,  ústenka,  šátek,  šál  nebo  jiné  prostředky,  které  brání  šíření
kapének.
Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
odpovědnost: členové krizového štábu, zřizovatele jednotlivých organizací a vedoucí jednotlivých
organizací na území Kraje Vysočina
termín: 1. 10. 2020

Oblast zdravotnictví:
Vladimír  Novotný  podal  informaci,  že  od  soboty  26.  9.  2020  funguje  protialkoholní  záchytná
stanice. Dále informoval, že IFCOR v Jihlavě zřídila odběrovou laboratoř. Každý den je laboratoř
schopna provést 150 vzorků. Jiří Běhounek vznesl podnět, zda do laboratoře posílat vzorky od
samoplátců.  Dále  řekl,  že  Nemocnice  Jihlava  a  Havlíčkův  Brod  se  preventivně  připravují  na
případné omezení neakutní zdravotní péče. Kapacity akutních lůžek pro COVID pozitivní pacienty
vyžadující stálou péči jsou v těchto dvou krajských zařízeních na hraně. Vyčlenění vyššího počtu
akutních  lůžek  pro  COVID  bude  představovat  určitá  omezení.  Opatření  jsou  plánována  na
okamžik, kdy by došlo k obsazení kapacit ostatních tří krajských nemocnic.

Usnesení 53/15/2020/KŠ
Krizový štáb Kraje Vysočina
ukládá
projednat  posílání  vzorků  od  samoplátců  do  odběrného  místa  IFCOR  a  domluvit  činnost
technického zajištění.
odpovědnost: členové pracovní skupiny COVID, V. Novotný, P. Pavlinec, KHS KV
termín: 7. 10. 2020

Usnesení 54/15/2020/KŠ
Krizový štáb Kraje Vysočina
ukládá
zpracovat postupy v případě dalšího nárůstu potřeby počtu hospitalizovaných. Omezení neakutní
zdravotní péče je na rozhodnutí jednotlivých ředitelů krajských nemocnic.
odpovědnost: členové pracovní skupiny COVID, V. Novotný, ředitelé krajských nemocnic
termín: 1. 10. 2020

Oblast sociální:
Věra Švarcová podala aktuální informace. V současné době jsou v Domově pro seniory Třebíč –
Manž. Curieových tři klienti a 13 zaměstnanců covid pozitivních. V církevním zařízení Domov pro
seniory Moravec proběhne u 22 klientů a 16 zaměstnanců testování na koronavir. V církevním
zařízení Diakonie Myslibořice je KHS KV nařízeno u 15 klientů a tři zaměstnanců testování na
koronavir. Domovy si vzorky odebírají samy, jejich zaměstnanci byli proškoleni.

Usnesení 55/15/2020/KŠ
Krizový štáb Kraje Vysočina
ukládá
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zaslat na všechny poskytovatele sociálních služeb metodické postupy a všechny kroky, které jsou
určeny pro sociální zařízení, jako preventivní opatření proti šíření koronaviru.
odpovědnost: OSV
termín: 1. 10. 2020

HZS KV:
Jiří Němec sdělil, že HZS Kraje Vysočina zaznamenal odhlašování jednotek dobrovolných hasičů
z akceschopnosti.  Důvodem  je  stav,  kdy  jSDH  obce  není  schopna  vyjet  v legislativou  daném
početním stavu vlivem pozitivitě COVID nebo karanténě členů jSDH obce. Díky tomu nelze dodržet
posloupnost  vysílání  jednotek požární ochrany dle schváleného nařízení Kraje Vysočina. Tento
stav se dá zatím operativně řešit vysláním jiné jSDH z vyššího stupně poplachu. Nadále bude HZS
Kraje Vysočina sledován trend vyřazování  z akceschopnosti  a na dalších zasedáních KŠ bude
podána aktuální informace o stavu.
Dále doplnil,  že na základě rozhodnutí  ministra vnitra je připraveno příjmové místo pro OOPP.
Jedná se o stanici Jihlava. Odpovědná osoba bude určena operačním střediskem.

OOPP:
Ivana Šteklová sdělila, že příští čtvrtek bude dodáno 8 tis. ks zkumavek s inaktivačním médiem.
Zbývající část bude dodána do dvou týdnů.

Armáda:
Ladislav Sekan sdělil,  že volby formou DRIV-IN, kde byli  přítomni příslušníci  armády,  proběhly
v pořádku.  Celkem  tuto  možnost  v Kraji  Vysočina  využilo  262  voličů.  Zdeněk  Kadlec  v této
souvislosti  poděkoval  všem  složkám,  které  se  na  tomto  způsobu  voleb  podílel.  Dále  bude
postaveno  šest volebních komisí s vybavením pro výjezdy a hlasování do přenosných volebních
schránek.

Jan Murárik informoval,  že ÚKŠ stanovil  úkol, že každý den se musí zasílat hlášení o činnosti
v kraji.  Přes  KOPIS  je  hlášení  posíláno  na  ÚKŠ.  Mimořádná  a  krizová  opatření  od  MZ  jsou
zasílána na ORP a všechny obce v kraji. Z ORP je 1x týdně prováděn sběr informací o dění na
území ORP, akutní problematika je řešena ihned.

Závěr:
Termín příštího zasedání krizového štábu je stanoven  na středu 7. 10. 2020 od 11:00 hod. v
sídle  Krajského  úřadu  Kraje  Vysočina,  Žižkova  57,  Jihlava,  zasedací  místnosti  B  1.05
(kongresový sál).

Jiří Běhounek poděkoval všem přítomným za aktivní účast a jednání ukončil.

MUDr. Jiří Běhounek, v. r.
hejtman Kraje Vysočina
předseda Krizového štábu Kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik, v. r.
tajemník Krizového štábu Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 1. října 2020
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