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Zápis z 1. zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina č. 1/2020 – COVID 19 
konaného dne 14. 3. 2020 

 
Přítomni: 

1. MUDr. Jiří Běhounek (hejtman Kraje Vysočina, 

předseda BRK) 

12. Ing. Ivana Šteklová (vedoucí Odboru sekretariátu 

hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina) 

2. Ing. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje 

Vysočina) 
13. Ing. Jan Mlčák, MBA. (ředitel Nemocnice Pelhřimov) 

3. Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. (ředitel 

Krajského úřadu Kraje Vysočina) 
14. Ing. Eva Tomášová (ředitelka Nemocnice Třebíč) 

4. brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek (ředitel Krajského 

ředitelství policie kraje Vysočina) 

15. MUDr. Aleš Bílek (náměstek pro léčebnou péči 

Nemocnice Havlíčkův Brod) 

5. Ing. Vladislava Filová (ředitelka Zdravotnické 

záchranné služby Kraje Vysočina) 
16. Ing. Alexander Filip (provozně-technický náměstek 

Nemocnice Jihlava) 

6. Ing. Miloš Štěpanovský (ředitel Jaderné elektrárny 

Dukovany) 
17. MUDr. Jiří Janů, FEBU (náměstek LPP Nemocnice 

Nové Město na Moravě) 

7. plk. Mgr. Jiří Němec (ředitel Hasičského záchranného 

sboru Kraje Vysočina) 
18. Ing. Jitka Svatošová (vedoucí Oddělení tiskového 

Krajského úřadu Kraje Vysočina) 
8. plk. gšt. Ing. Ladislav Sekan (ředitel Krajského 

vojenského velitelství Jihlava) 
19. kpt. Ing. Petra Musilová, DiS. (tisková mluvčí 

Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina) 

9. Ing. Soňa Měrtlová (vedoucí Odboru zdravotnictví 

Krajského úřadu Kraje Vysočina) 

20. plk. Ing. Libor Hanuška (náměstek ředitele 

Hasičského záchranného sboru Kraj Vysočina na úseku IZS a 
operačního řízení) 

10. Ing. Jan Murárik (tajemník Bezpečnostní rady Kraje 

Vysočina) 
21. plk. Ing. Martin Totek (vedoucí oddělení KOPIS 

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

Vysočina)  

 
Program: 
 
Zahájení, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina);  
Sdělil, že na základě vyhlášení Nouzového stavu vládou, vývoje situace  a posledních  usnesení 
vlády svolal zasedání krizového štábu, kde se jednotlivé složky vyjádří k přípravě případných 
jednotlivých kroků. 
 

1. Aktuální informace o šíření koronaviru v ČR 
 
Závěr, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina). 
 
Zahájení 
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil mimořádné jednání krizového 
štábu. Přednesl návrh programu, který byl všemi přítomnými schválen. 
 

1. Aktuální informace o šíření koronaviru v ČR 
 
Byly stanoveny  krizové postupy nemocnic v Kraji Vysočina – 

 omezit plánované operace. Je zapotřebí, aby byly volné kapacity zaměstnanců, tím také 
dojde k menší spotřebě ochranných pomůcek. O 

 omezit zbytné ambulantní výkony. 
Na úterním jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina bude navrhováno uvolnění 20 miliónů korun na 
nákup nezbytných ochranných prostředků a pomůcek pro sociální i zdravotní služby, dezinfekční 
prostředky a další nezbytné věci pro řešení COVID-19. Finanční prostředky budou převedeny na 
položku krizového řízení. Krajským nemocnicím bude prostřednictvím HZS KV poskytnut stan, 
který bude umístěn před nemocnicí. Tímto stanem budou muset projít všichni pacienti, mířící do 
nemocnice, a vykazující jakékoliv příznaky podobající se nemoci COVID - 19. Po víkendu budou 
stany instalovány HZS KV. Od stanu bude veden koridor do nemocnice. Počet stanů je celkem 
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šest kusů. Na základě domluvy s HZS KV budou stany přerozdělovány. Bylo nakoupeno 10 tis. 
kusů respirátorů PPF2. Bude rozděleno na základě domluvy mezi ZZS KV a nemocnicemi. 
V nemocnicích budou svolány KŠ, ustaveno krizové řízení v čele s primáři a vrchními zdravotními 
sestrami. Mělo by být řešeno: zajištění stravování pro zaměstnance nemocnic, ambulantní kontroly 
by měly být řízeny, opatření k omezení pohybu v areálu nemocnic (jedna vstupní cesta). Zástupci 
nemocnic na pondělní zasedání KŠ vypracují rozbor režimu dezinfekce čekáren, společných 
prostor a stanů. Vladimír Novotný doplnil, že tyto informace již byly projednány na včerejším 
zasedání s nemocnicemi. Plánovaná operativa se pozastavuje. Zástupci nemocnic se shodli na 
pořízení stanů před nemocnicemi. Jiří Běhounek shrnul informace, že budou pozastaveny 
plánované operace, omezeny zbytné ambulantní výkony, odkládány plánované ambulantní 
kontroly a budou zveřejněny krizové linky nemocnic. Vladimír Novotný doplnil, že respirátory PPF3 
zatím nedostanou poskytovatelé sociálních služeb. Soňa Měrtlová doplnila, že bylo dovezeno 548 
kusů respirátorů FFP2 a 1 700 kusů FFP3 pro celý Kraj Vysočina. Následně bude řešeno 
jednotlivé rozdělení nemocnicím. Jiří Běhounek doplnil, že v případě nárůstu nakažených by bylo 
možné ve stanech zřídit odběrná místa. Jan Murárik doplnil, že ministerstvo financí má kapitolu 
„Všeobecná pokladní správa“, ze kterého je možné čerpat finance na řešení krizové situace. 
Vladimír Novotný vznesl dotaz na laboratorní kapacity na diagnostiku koronaviru.  
Seznam laboratoří je na odkazu: https://www.mzcr.cz/dokumenty/vzorky-na-koronavirus-testuje-jiz-
osmnact-laboratori_18726_1.html 
Jiří Janů vznesl dotaz na rychlotesty. Jiří Běhounek odpověděl, že stát slíbil nákup testů z Číny, 
ale zatím nejsou k dispozici. Moravskoslezský kraj nakoupil 30 tisíc rychlotestů, nakupují přes 
AGEL. Jiří Janů dále vznesl dotaz na odklad všech plánovaných operací. Onkochirurgické operace 
je vhodné ponechat. Jiří Běhounek doplnil, že záleží na každé nemocnici, které operace odloží. Je 
vhodné uvolňovat kapacity pro případ krizové situace. Aleš Bílek vznesl dotaz na případný postup 
provádění odběrů ve stanech. Jiří Běhounek odpověděl, že na základě doporučení praktického 
lékaře, hygieny, nebo pokud by byl do nemocnice dovezen pacient s příznaky nákazy, tak tito 
pacienti budou testovány ve stanech. Od úterý k současné jedné výjezdové sanitce, která vyjíždí 
z Jihlavy, přibude ustaven pro Vysočinu druhý odběrový tým, který bude sestaven na výjezdovém 
stanovišti záchranky v Havlíčkově Brodě. 
 
Členové KŠ hlasovali o usnesení: 
Usnesení 01/01/2020/KŠ 
Krizový štáb Kraje Vysočina 
ukládá 
Janu Murárikovi zpracovat návrh žádosti kraje na ministerstvo financí o dotaci z kapitoly 
„Všeobecné pokladní správy“ na čerpání finančních prostředků na řešení krizové situace 
odpovědnost: Jan Murárik 
 
 
Výpomoc mediků v nemocnicích v Kraji Vysočina - nemocnice tuto nabídku zhodnotí, do 
pondělí 16. 3. 2020 bude podán seznam požadavků z řad nemocnic. Je nutné s mediky následně 
uzavřít DPČ, zajistit ubytování a stravu. Na pondělní zasedání krizového štábu budou pozváni 
zástupci okresního SDH z důvodu výpomoci  starým  a osamoceným občanům kraje. Jiří 
Běhounek doplnil, že Zdeněk Kadlec zajistí online informace starostům a tajemníkům obcí v kraji, 
bylo by vhodné v případě potřeby aktivovat krizový štáb. Dále bylo stanoveno, že veškerá 
zasedání komisí Rady Kraje Vysočina a výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina jsou do odvolání 
zrušena. Jiří Němec řekl, že bylo v Praze zřízeno Call centrum podávající informace pro obyvatele, 
na které KOPIS směřuje dotazy občanů a organizací. Jiří Běhounek vznesl dotaz na zástupce 
nemocnic na stav medicinálních plynů. Tato informace bude dodána na pondělní zasedání 
krizového štábu. Vladimír Novotný vznesl dotaz na zástupce složek IZS na možnost poskytnout 
nějakou část ochranných pomůcek pro zaměstnance v sociálních službách. Aleš Bílek pohovořil o 
informaci „Paciente, jdeš do nemocnice? Nasaď si roušku! Chráníme zdravotníky“, která je určená 
pro pacienty Nemocnice Havlíčkův Brod před návštěvou nemocnice. Je zde také uveden postup, 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/vzorky-na-koronavirus-testuje-jiz-osmnact-laboratori_18726_1.html
https://www.mzcr.cz/dokumenty/vzorky-na-koronavirus-testuje-jiz-osmnact-laboratori_18726_1.html
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jak si roušku vyrobit sám. Jan Mlčák řekl, že nemocniční lékárna Nemocnice Pelhřimov disponuje 
určitým množstvím ústenek. 
 
Členové KŠ hlasovali o usnesení: 
Usnesení 03/01/2020/KŠ 
Krizový štáb Kraje Vysočina 
souhlasí 
se zdrojem ústenek pro zaměstnance v sociálních službách v Kraji Vysočina z Nemocnice 
Pelhřimov. 
odpovědnost: Jan Mlčák, Soňa Měrtlová 
 
Jiří Běhounek vznesl podnět na zasílání informací o počtu zaměstnanců v karanténě. Jiří Janů 
sdělil, že je celkem sedm lékařů v karanténě. Aleš Bílek odpověděl, že je celkem patnáct lékařů na 
a deset zaměstnanců je na OCŘ. Eva Tomášová odpověděla, že je celkem 15 lidí v karanténě. 
Alexander Filip odpověděl, že informaci nemá k dispozici. Jan Mlčák odpověděl, že jsou zatím dva 
doktoři v karanténě, počet zdravotních sester bude dodán na pondělní zasedání krizového štábu. 
Miloš Štěpanovský vznesl dotaz na stav řešení rizik a realizovaných opatření vyplývajících 
z COVID-19 v oblasti distribuce pitné vody a elektrické energie v Kraji Vysočina. 
 
Usnesení 04/01/2020/KŠ 
Krizový štáb Kraje Vysočina 
ukládá 
ředitelům krajských nemocnic jednou denně sdělovat počty zaměstnanců v karanténě OZ KrÚ. 
odpovědnost: ředitelé nemocnic, Soňa Měrtlová 
 
Usnesení 05/01/2020/KŠ 
Krizový štáb Kraje Vysočina 
ukládá 
Janu Murárikovi předložit zprávu o stavu řešení rizik a realizovaných opatření vyplývajících 
z COVID -19 v oblasti distribuce pitné vody a elektrické energie u společností v Kraji Vysočina. 
odpovědnost: Jan Murárik 
 
Miloš Trojánek řekl, že policie kontroluje 24 hodin denně dodržování vládních opatření. Do dnešní 
16 hodiny bude provedena kompletní kontrola všech povinně uzavřených zařízení. Bez jakýchkoli 
problémů a s maximální ochotou provozovatelů byla uzavřena a zkontrolována všechna velká 
obchodní centra. Bylo vyjádřeno poděkování HZS KV za vydefinování měkkých cílů – nákupní 
centra. Ladislav Sekan doplnil, že je celkem připraveno 2 100 příslušníků armády pro kontroly na 
hranicích. Aktivní zálohy se hlásí k nasazení. Aleš Bílek doporučil veřejnosti důsledně omezit 
návštěvy u prarodičů. Právě nejvíce ohroženou skupinou s potenciálně nejtěžším až fatálním 
průběhem nemoci COVID-19 jsou především senioři. Potenciálním a velice skrytým rizikem jsou 
pro ně malé děti, u nichž nejsou příznaky nemoci dlouho zřejmé. Infekce může probíhat delší čas 
bezpříznakově. Toto riziko je četnější, neboť jsou zavřené školy a rodiče často nechávají děti hlídat 
prarodiči. Ivana Šteklová nabídla možnost, že bude kontaktovat krejčovské firmy v Kraji Vysočina 
s žádostí ušít provizorní roušky. Kraj Vysočina se už dnes obrátí na vedení Věznice Světlá nad 
Sázavou a požádá o pomoc s výrobou provizorních roušek. Jiří Běhounek vznesl dotaz na 
dezinfekční prostředky. Jiří Němec do příštího zasedání krizového štábu dodá seznam dodavatelů 
lihu v kraji. Jiří Běhounek požádal o oslovení firmy ALPA, a.s.. 
Závěr 
Termín příštího zasedání krizového štábu je stanoven na pondělí 16. března 2020 od 16:30 hod. v 
sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15. 
 
Jiří Běhounek poděkoval všem přítomným za aktivní účast a jednání ukončil. 
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MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman Kraje Vysočina 
předseda Krizového štábu Kraje Vysočina v. r. 
 
 
 
 
Ing. Jan Murárik 
tajemník Krizového štábu Kraje Vysočina v.r 
 
 
 
Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová 14. března 2020 


