
Zápis ze zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina – COVID 19 č. 23/2020
konaného dne 12. 11. 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.  Ing.  Roman  Havlín  (ředitel  Jaderné  elektrárny
Dukovany)

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

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

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

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

24. Ing. Eva Tomášová (ředitelka Nemocnice Třebíč)

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

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

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

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

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

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

12.  Ing.  Miroslav  Březina (ředitel  sekce  pro  službu
veřejnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina)

28.  MVDr.  Pavel  Barták,  Ph.D. (ředitel  Státního
veterinárního ústavu Jihlava)

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

29. Ing. Bronislav Remeš, Ph.D.  (ředitel  VAS,  a.s.,
Divize Jihlava)

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

30. Miloš Morávek (oblastní manažer E.ON distribuce)

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

31. Mgr. Vítězslav Schrek (ředitel Domova pro seniory
Velké Meziříčí)

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

32. Mgr. Hana Hajnová (projektová manažerka)

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 informoval:
 průměrný  denní  počet  testovaných  na  Vysočině  je  nyní  cca  1  450  osob,  tento  počet

umožňuje  na  některých  odběrových  místech  (mimo  ZZS  KV,  Nemocnice  Třebíč  a
Nemocnice Havlíčkův Brod) testování v den indikace, tzn. bez čekání
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 kapacity laboratoří jsou bez problémů
 požadavky na SSHR jsou předávány přes Krizkom, záležitosti týkající se HFO jsou řešeny

přes krajského koordinátora intenzivní péče.
Dále sdělil,  že na zítřejším zasedání  Rady vlády pro zdravotní rizika bude projednávána nová
tabulka  cestovatelského  semaforu.  Dále  je  nutné,  na  zasedání  rady  vlády,  doložil  přehled
dodaných ochranných obleků ve všech zdravotnických a sociálních zařízeních v kraji.

Na základě této informace byl stanoven následující úkol:
Úkol: Zjistit  aktuální  stav  vybavení  ochrannými  obleky  ve  všech  zdravotnických  a  sociálních
zařízeních Kraje Vysočina. 
Odpovědnost: OSV, OZ
Termín: 12. 11. 2020

Také informoval, že Pracovní skupina MPSV, MZd a MV připraví metodiku pro náhradu za výkon
pracovní povinnosti.

KHS KV:
Alena Dvořáková sdělila, že za posledních 14 dnů má Kraj Vysočina prozatím nejvyšší incidenci -
1 830 nemocných na 100 tis. obyvatel, nová ohniska nejsou dramatická, situace se však zhoršuje
v provozech mateřských škol, z důvodu nemocnosti personálu muselo být několik školek v regionu
zcela uzavřeno. Nově je nákaza v Domově pro seniory Mitrov, zde je 12 zaměstnanců a 14 klientů
pozitivních. Ve Věznici Rapotice je jeden nakažený vězeň.

Z důvodu nárůstu nakažených J. Běhounek sdělil, že je zapotřebí provést ve spolupráci OŠMS s
ostatními odbory kontrolu vybavení učitelů ve školách respirátory a také kontrolu způsobu řešení
epidemiologicko-hygienických postupů. Od 18. 11. se částečně otevírají školy, nově zejména 1. a
2. ročníky ZŠ.

Na základě těchto informací byly stanoveny následující úkoly:
Úkol: Provést kontrolu vybavení učitelů ve školách respirátory.
Odpovědnost: OŠMS
Termín: 19. 11. 2020

Úkol: Připravit informaci po 17. 11. 2020 o situaci v dětských domovech.
Odpovědnost: OŠMS
Termín: 19. 11. 2020

K. Ubr sdělil, že i po dílčím otevření škol bude pokračovat činnost určených škol – pro děti vyšších
ročníků prvního stupně. Podle aktuálního hlášení do nich na Vysočině dochází 267 dětí, otevřely
se už i  dvě nově určené školy v Polné a Strážku,  další  se na přijetí  dětí  připravují  dle zájmu.
Celková kapacita těchto zařízení je nyní nastavena až na 990 dětí. OŠMS je dále pověřen sledovat
situaci a v případě potřeby reagovat.

Oblast sociální:
V. Švarcová sdělila, že první antigenní testy pro sociální zařízení už dorazily do kraje. Testy by
měly být  do konce týdne k dispozici  všem sociálním zařízením. Kraj  nechal  už dříve ve svých
sociálních zařízeních vyškolit na PCR odběry vlastní personál, což současné testování usnadní.
Během dneška budou zavezeny testy poslední čekající zařízení ve Věži a část zařízení Domova
Kamélie Křižanov. Ve většině zařízení zřizovaných Krajem Vysočina se testuje od 11. 11., klienti
budou dotestováni do konce tohoto týdne.

KřpkV:
M. Trojánek vznesl podnět na systém testování migrantů v KV. Může vyvstat problém s odběrem
vzorků, většinou se jedná o odběry mimo pracovní dobu.
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Na základě této informace byl stanoven následující úkol:
Úkol: Stanovit systém testování migrantů a zajistit policii antigenními testy.
Odpovědnost: KHS KV, V. Novotný, ZZS KV, KřpkV
Termín: 19. 11. 2020

V.  Novotný  doplnil,  že  antigenní  testy  jsou  k dispozici.  Je  problém,  že  policie  nedisponuje
zdravotníkem. Problém je řešen ve spolupráci s Nemocnicí Jihlava a odběry jsou zabezpečeny.
Dále informoval, že vedení PČR zajišťuje antigenní testy pro Policii ČR.

JE Dukovany:
R. Havlín sdělil, že čísla nakažených jsou stabilní. V současné době je 34 zaměstnanců elektrárny
a 39  zaměstnanců dodavatelů pozitivních,  nedochází  k přenosům v rámci  elektrárny.  Odstávka
druhého bloku běží. Od pátka dojde k odstávce i prvního bloku. Dvakrát týdně probíhá testování
zaměstnanců soukromou firmou.

Armáda:
L. Sekan sdělil, že je k dnešnímu dni nasazeno na výpomoc 329 vojáků a dalších 900 vojáků je
připraveno k nasazení v celé ČR. Pro krajské nemocnice kraje je vyčleněno 40 vojáků.   Armáda
vysílá  na pomoc 10+1 vojáků do Nemocnice  Pelhřimov a 15+1 vojáků do Nemocnice Třebíč,
Nemocnice Jihlava svůj požadavek na vyčlenění 10 vojáků prozatím pozastavila. Dnes probíhá ze
strany  armády  rekognoskace  místa  působení  a  jejich  logistického  zabezpečení  s tím,  že
předpokládaný termín nasazení je od pondělí 16. 11., vojáci budou k dispozici na dobu max. 14
dní.  22.  vrtulníková  základna  Sedlec  –  Vícenice  vyčleňuje  dalších  42  vojáků  pro  výpomoc
v nemocnicích Jihomoravského kraje, vojáci jsou v pohotovosti a vysláni budou podle konkrétních
požadavků velení AČR.

Na základě této informace byly stanoveny následující úkoly:
Úkol: Zjistit, zda 42 příslušníků 22. zVrl Sedlec – Vícenice je v centrálním rozdělovníku, nebo jejich
výpomoc může využít i Kraj Vysočina.
Odpovědnost: J. Murárik
Termín: 19. 11. 2020

Úkol: Udělat prognózu případné výpomoci armády ČR v krajských nemocnicích.
Odpovědnost: V. Novotný, L. Sekan, PS COVID-19
Termín: 19. 11. 2020

Oblast zdravotnictví:
L. Velev informoval,  že prováděných PCR testů je  přes běžný pracovní  týden 560 denně a o
sobotách  a  nedělích  280  denně.  Dále  upozornil,  že  u  antigenních  testů  u  bezpříznakových
pacientů je sensitivita 40 %.

V. Novotný informoval o  zahájení činnost dalšího odběrového místo na testování COVID-19 na
Vysočině, a to ve Žďáře nad Sázavou. Provozovat jej bude soukromá společnost, která prozatím
nabídne testování pouze indikovaným klientům, tedy s žádankou od lékaře nebo s doporučením
hygieniků. Uvažuje se o dalším odběrovém místě, a to ve Velkém Meziříčí.

S. Měrtlová informovala, že aktuálně je na skladě 2 600 kusů tyveků. Aby byla zajištěna zásoba na
měsíc,  je  zapotřebí  mít  na  skladě  59  tis.  kusů.  Je  to  na  základě  aktuální  spotřeby  ve
zdravotnických a sociálních zařízeních kraje. Tyveky nelze objednat, neboť nejsou k dispozici.
Za měsíc říjen bylo vydáno 202 pracovních příkazů, za měsíc listopad zatím vydáno 34 pracovních
příkazů. Dále byla poskytovatelům zdravotní péče předána metodika, kdy student ze zdravotních
důvodů odmítne nastoupit na nařízenou práci ze zdravotních důvodů.
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Antigenní  testování  se  podle  mimořádného  opatření  MZd  týká  i  vybraných  poskytovatelů
zdravotních služeb, proto se tito poskytovatelé snaží průběžné na kraji získat informace (zda jsou
v seznamu zdravotní  pojišťovny,  kdy  dostanou  testy  atd.).  Zdravotní  pojišťovna  nekomunikuje,
nejsou žádné informace. OZ se podařilo získat seznam, podle kterého by distribuce testů měla
probíhat, ale v seznamu chybí 15 subjektů. Tato problematika bude řešena. Distribuce na konečná
místa a zajištění antigenních testů je plně v kompetenci zdravotní pojišťovny.

V. Palečková doplnila, že s pojišťovnou je LDN v Novém Městě na Moravě vykomunikována. M.
Kozár sdělil, že testy byly dodány (pro domácí a paliativní péči). V. Novotný doplnil, že je problém
ve výkladu dlouhodobé péče.
V. Schrek informoval o špatné personální situaci v domovech důchodců v okresech Velké Meziříčí,
Třebíč,  Náměšť nad Oslavou.  Domov pro seniory Velké Meziříčí  dnes antigenní  testy obdržel.
Touto problematikou se bude zabývat OSV.

OOPP:
Ivana Šteklová sdělila, že je objednáno 3 tis. kusů tyveků, které budou doručeny nejpozději do 30.
11. 2020.

HZS KV:
J. Němec sdělil, že v současné době je kolem 40 příslušníků HZS covid pozitivních. Od včerejšího
dne na základě příkazu ministra vnitra HZS KV monitoruje výskyt ptačí chřipky a prasečího moru.

J. Murárik sdělil, že situace v ORP je poměrně setrvalá, KŠ ORP nebo pracovní skupiny KŠ ORP
pravidelně řeší  situaci  ve svých regionech.  Požadavky na KŠ nejsou,  kromě ORP Jihlava.  Ve
vytipovaných objektech pro lidi bez přístřeší se zatím nikdo nenachází.
Z ORP Jihlava  byl  zaslán  podnět  k přijatému usnesení  vlády  č.  1080/2020  o  přijetí  krizového
opatření týkající se režimu práce úřadů. Byl vznesen podnět na rozšíření úředních hodin úřadu, a
aby tato úprava byla v pravomoci starostů a tajemníků.
Dále sdělil, že během čtyř dnů budou dodány HFO ventilátory.

Závěr:
Předběžný  termín příštího  zasedání  krizového  štábu je  stanoven  na čtvrtek 19.  11.  2020 od
12:00 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 12. listopadu 2020
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