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H OD NO TÍ CÍ  ZPRÁ V A  KE  KRI ZOVÉ  SIT U A CI  C OV I D  19  

V  ÚSTE C KÉ M KRA J IV  OB DO BÍ  O D 1 .3 .  DO  2 4 . 5 . 20 20   

 

 

 

Od 1. března 2020 do 24. května 2020 se v Ústeckém kraji vyskytlo 530 onemocnění Covid 19. 

Z toho se 469 osob  uzdravilo a 21 osob zemřelo. Výskyt onemocnění v čase znázorňuje graf 

č.1 

 

Nejvíce postiženým územím byly Litoměřice, protože onemocnění bylo zavlečeno do Domova 

pro seniory U Trati v době, kdy ještě nebyl dostatek ochranných pomůcek a nebylo možné jejich 

důsledné používání. Druhým nejvíce postiženým územím bylo krajské město Ústí nad Labem 

s největší hustotou obyvatel. Počet onemocnění a počty uzdravených znázorňuje tabulka č.1  

 

První nemocný byl z Děčína a onemocnění si přivezl z lyžařského zájezdu z Itálie, oblasti 

Veneto. Následovala další onemocnění, z nichž většina byla aktivně vyhledána mezi lyžaři 

z kolektivních zájezdů. Brzy také následovala komunitní onemocnění v rodinách těchto lyžařů. 

Později došlo k rozšíření mezi pracovníky sociálních služeb a bohužel také mezi zdravotníky. 

Další větší hromadný výskyt byl zaznamenán v mnohačlenném sportovním klubu. 

 

Od počátku byla nastavena velmi aktivní a úzká spolupráce mezi složkami IZS, zdravotníky, 

KHS a v neposlední řádě zástupci jednotlivých institucí v krizovém štábu Ústeckého kraje. 

Díky tomu bylo prováděno rozsáhlé testování všech osob podezřelých z nákazy ( bylo testováno 

více než 10 000 osob), které cestovaly nebo byly v kontaktu s nemocnými. Osoby pozitivní či 

nemocné byly izolovány na infekčním oddělení nebo v případě lehkého průběhu doma, osobám 

podezřelým z nákazy byla nařízena domácí karanténa (celkem 4 067 osob). V posledních 

týdnech se jednalo především o dohled nad pendlery (více jak 4000 osob) 

 

Pozitiva:  

Krizový štáb  Ústeckého kraje pracoval rychle a účinně řešil všechny předložené úkoly nutné 

k zastavení šíření onemocnění 

 

Všichni účastníci aktivně spolupracovali a nacházeli společná řešení  

 

Vyhlášení nouzového stavu umožnilo jak vládě, tak krajskému úřadu zvýšit pravomoci a tím 

akceschopnost. 

 

Vláda stanovila jako jednu z priorit rozsáhlé testování, plně hrazené zdravotními pojišťovnami 

čímž bylo umožněno přes počáteční potíže vytvořit nové laboratorní kapacity. Byla otevřena 

odběrová centra a zřízeny mobilní odběrové jednotky. 

 

Zřízení krajského koordinátora intenzivní péče zkvalitnilo poskytování zdravotní péče jak 

osobám s podezřením na Covid, tak bez podezření. Spolupracovaly nejen nemocnice Krajské 

zdravotní a.s., ale i ostatní nemocnice v kraji.  
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Spolupráce pracovníků protiepidemického odboru s pracovníky dalších odborů krajské 

hygienické stanice a jejich účinná pomoc zejména při depistážních šetřeních, trasování kontaktů 

a administrativních činnostech při realizaci prováděných potřebných protiepidemických 

opatření první vlny epidemie. 

 

 

 

Negativa: 

 

Nedostatek ochranných obleků a pomůcek na počátku pandemie. Nedostatečná a v řadě případů 

i nulová spolupráce s praktickými lékaři v prvních týdnech epidemie, kdy někteří praktiční 

lékaři v důsledku absence osobních ochranných prostředků, významně omezili anebo 

„uzavřeli“ ordinace a situaci nemocných osob s příznaky respiračního onemocnění byli nuceni 

v celém rozsahu řešit pracovníci hygienické služby. 

 

 

Přepojování krizové linky 112 na pracovníky hygienické stanice ve dne v noci paralyzovala 

část hygieniků, neboť neustále bez oddechu zodpovídali zbytečné dotazy a dokonce sprosté 

nadávky. V některých případech byly na hygieniky přepojovány osoby, kterým bylo nutné 

poskytnout rychlou pomoc. Úleva přišla až se zřízením speciálního call centra a linky 1212 

 

Spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou by se měla omezit pouze na vyjádření 

hygienika, zda je v dané lokalitě či v daném zařízení výskyt onemocnění, zda hrozí nízké, 

střední či vysoké riziko nákazy. Hygienik nemůže posuzovat, do kterého zdravotnického 

zařízení má být pacient transportován.    

 

Naprosto nedostatečná kapacita laboratoří k vyšetřování provedených odběrů v prvních 

týdnech epidemie, kdy nebylo výjimkou, že se na výsledek čekalo i několik týdnů od odběru, 

což významně komplikovalo protiepidemická opatření. 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem 25.5.2020 

MUDr. Lenka Šimůnková 

ředitelka KHS Ústeckého kraje 

se sídlem v Ústí nad Labem 
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Výskyt Covid19 v ÚK k 24. 5. 2020

pozitivní uzdravení zemřelí
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Analytický briefing CŘT 

25. května 2020

06:00 hod



Celkem odběrů v ČR: 3317

Aktuální situace ve světě 
k 24. 5. 2020 

2Zdroje: https://www.worldometers.info/coronavirus/, https://nciageo.maps.arcgis.com

Světový vývoj 23. 5. 2020 24. 5. 2020 Rozdíl Změna

Nakažených 5 397 950 5 494 455 + 96 505

Úmrtí 343 608 346 434 + 2 826

Vyléčených 2 244 885 2 299 345 + 54 460

Přírůstky v sousedních státech

za

23. 5.

za

24. 5.
Případů celkem

Německo + 273 + 342 180 324

Rakousko + 50 + 17 16 503

Slovensko + 1 +5 1 509

Polsko + 312 + 395 21 326

ČR + 77 +65 8 955



Mezidenní srovnání 20. - 23. 5. 2020 

3

Datum
Pozitivní 

celkem
Prevalentní Uzdravení Karanténa Hospitalizovaní Zemřelí

20. 5. 2020 + 74 + 11 + 50 + 6 + 4 + 5

21. 5. 2020 + 33 - 3 + 27 + 66 - 4 + 3

22. 5. 2020 + 59 + 43 + 34 0 0 + 2

23. 5. 2020 + 77 + 64 + 12 0 + 1 + 1

Celkem ČR 8 890 2 498 6 078 2 689 145 314

Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://chk.nakit.cz



Incidence případů COVID-19 
v krajích ČR k 23. 5. 2020

4
Zdroje: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, https://chk.nakit.cz/

Rizikové oblasti aktuálně :

• Moravskoslezský kraj

Rizikové oblasti dlouhodobě:

• Praha

• Středočeský kraj

• Moravskoslezský kraj

Aktuální

Potenciální

Vyřešené a nadále 

monitorované

Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://chk.nakit.cz



Porovnání vývoje počtu aktuálně nakažených          
v ČR 11. 5. - 17. 5. 2020 a 18. 5. - 23. 5. 2020
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Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní celá ČR

6Zdroj: CŘT, https://uzis.cz



Situace v hl. městě Praha 
k 23. 5. 2020

7Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://chk.nakit.cz

Praha 8

Praha 13

Praha 18

Praha 6

Praha-Zbraslav



Porovnání vývoje v hl. městě Praha 
11. 5. - 17. 5. 2020 a 18. 5. - 23. 5. 2020
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Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní Hl. město Praha

9Zdroj: CŘT, https://uzis.cz

Cluster Radlická

Cluster PPL Jažlovice

Cluster McDonalds

Cluster MŠ Gagarinova

Cluster DS Pod Lipami



Hlášení KHS SČK, HS HMP

Cluster PPL Jažlovice (Praha-východ)

• celkem 35 potvrzených případů, značné zastoupení cizinců (Ukrajinci, Indové)

• část pozitivních zaměstnanců bydlí na ubytovnách

• došlo i k přenosům v rámci rodiny

• 20.5. další testování – vše negativní

• společnost si u smluvní PLS (Santé) zajišťuje opakované PCR testy i RT

Ubytovna Kutilova

• 22.5. – nahlášen případ - operátor výroby (Teleplán Prague s.r.o) - naposledy na pracovišti 7.5. 

• PP 9.5. (horečka, kašel) – u PL dostal ATB, proveden RAPID test, poté PCR (po přemlouvání lékařky) 

• výkon zaměstnání – Jažlovice, přes silnici PPL, do práce dojíždí metrem a autobusem

• ubytovna Kutilova – izolován na samostatném patře, které mají vyčleněno pro tyto účely

• kontakt z pokoje izolován na samostatném pokoji (odebrán 22.5., výsledek dosud není k dispozici) 

• další kontakty (patro) jsou v karanténě

• 25.5. budou provedeny odběry PCR ( 24 osob)

10Zdroj: CFA, hlášení KHS SČK a HS HMP



Cluster PPL Jažlovice
vývoj v čase a vztah k ostatním zařízením

11Zdroj: CFA, hlášení KHS SČK a HS HMP

Časová osa

35 případů

20 případů



Ubytovna Kutilova, Praha 4, Modřany

Ubytovna Kutilova

• Jedná se o 11patrový objekt, kde je cca 500 ubytovacích míst, kapacita 

naplněna z poloviny. Ubytování formou buněk ( 2 dvoulůžkové pokoje se 

sociálním zařízením), na patře společná kuchyňka. 

• Ubytovna Kutilova 3061/2, Praha 4 Modřany

12Zdroj: CFA, http:google.com



Situace ve Středočeském kraji
k 23. 5. 2020

13Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://chk.nakit.cz
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Porovnání vývoje ve Středočeském kraji
11. 5. - 17. 5. 2020 a 18. 5. - 23. 5. 2020
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Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní Středočeský kraj

15Zdroj: CŘT, https://uzis.cz

Cluster Ubytovna Kostelec nad Labem

Cluster GDM Kladno



Situace v Ústeckém kraji
k 23. 5. 2020
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Porovnání vývoje v Ústeckém kraji
11. 5. - 17. 5. 2020 a 18. 5. - 23. 5. 2020
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Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní Ústecký kraj

18Zdroj: CŘT, https://uzis.cz



Srovnání Ústeckého kraje a sousedních krajů SRN
k 23. 5. 2020

19Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://citypopulation.de, https://chk.nakit.cz

Bautzen
Počet osob pozitivních v Sasku (SRN) a Ústeckém kraji

Počet osob pozitivních na COVID-19, 27. 3. – 23. 5. 2020 (kumulativně po týdnech) • omezení volného pohybu je zrušeno,

• většina obchodů a obchodních center jsou

otevřena,

• stále platí dodržování bezpečné vzdálenosti

alespoň 1,5 metru od sebe,

• od 2. 3. 2020 bylo celkem 5212 osob

pozitivních na COVID-19 z toho 202 úmrtí,

• Od 18. 5. 2020 jsou otevřeny základní školy a

centra péče o děti,

• Od 27. 4 . 2020 mohou pendleři do SRN,

musí předkládat negativní výsledek testu co

30 dní a to maximálně 4 dny starý.



Hlášení z KHS Ústí nad Labem

• Za poslední týden hlášeno16 nových potvrzených případů

• 4 případy - vyšetření pro typickou symptomatologii

• 4 případy - aktivně vyhledány v rámci EPI šetření (v rodině, v ZZ, na pracovišti)

• 6 případů - předoperačních vyšetření nebo hospitalizace z původně jiného důvodu

• 2 případy – import (Anglie - repatriace, Německo - student - níže)

• V nemocnici Krajské zdravotní a.s. zajištěny v týdnu dva porody v COVID 
režimu 

• jedna rodička pozitivní, jedna rodička v karanténě

• Individuální řešení si začínají žádat maturanti a pedagogické sbory 
středních škol v karanténě 

• Pendleři - evidováno 4288 osob, z doposud testovaných pouze jeden 
pozitivní 

• test proveden v Německu, všechny opakovaná vyšetření v ČR negativní

20Zdroj: CFA, hlášení KHS ULK



Hlášení z KHS Ústí - PPL Modlany u Teplic

Cluster PPL Modlany

• Celkem nahlášeno 8 potvrzených případů

• 6.5. – první případ (PP 2.5.) – vyšetření rodinných kontaktů

• Dohledány 2 pozitivní kontakty v rodině:

• syn - brigáda v PPL (centrum Modlany u Teplic), lehkými PP již 28.4.

• manželka - zdravotní sestra v soukromé rehabilitační ambulanci (Krupka, okr. Teplice) 

• Vyšetření dalších kontaktů – dohledány další případy:

• spolupracovník syna (PPL), bezpříznakový, řidič

• přítelkyně syna - zaměstnankyně O2 call centra v Ústí nad Labem

• 3 kontakty manželky v RHC - vedoucí lékařka a dvě pacientky

• Karanténní opatření přijata v rámci kolektivů 

• PPL - centrála Modlany

• O2 call centrum Ústí nad Labem

• rehabilitační ambulance přerušila provoz (RHC ambulance Krupka, Teplice)

21Zdroj: CFA, hlášení KHS ULK



Hlášení z KHS Ústí - Elegrin, s.r.o. 

Cluster Elegrin, s.r.o., Bohušovice nad Ohří, Litoměřice 

(montáže, opravy a revize veškerých elektrických zařízení)

• celkem nahlášeny 3 potvrzené případy

• 1. případ (26 let) s výraznou symptomatologií (od 11.5.) – 14.5. pozitivní

• v rámci EPI šetření → další dva případy:

• 1 pozitivní kolega (21 let) 

• 1 pozitivní rodinný kontakt (35 let, bratr)

• oba pracovníci fy Elegrin cestovali po ČR, mj. Vlašim, Plzeň

• manželka pozitivního rodinného kontaktu po porodu, v karanténním režimu 

(zatím 2x negativní PCR test), novorozenec na oddělení fyziologických 

novorozenců

22Zdroj: CFA, hlášení KHS ULK



Hlášení z KHS Ústí nad Labem

Karanténní opatření ve dvou zařízeních sociální péče:

• Dětský domov Hamry 

• v rámci clusteru Teplice RHC ambulance

• aktivně vyhledáno bezpříznakové onemocnění u uklízečky

• zajištěna karanténa a vyšetření u 32 dětí a 12 osob personálu

• z prvního vyšetření všichni negativní

• DOZP Stará Oleška, Děčín

• onemocnění klientky s mentální retardací

• zajištěna karanténa a vyšetření celkem u 42 klientů a 28 osob personálu

• z prvního vyšetření všichni negativní

23Zdroj: CFA, hlášení KHS ULK



Situace v Karlovarském kraji
k 23. 5. 2020

24Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://citypopulation.de, https://chk.nakit.cz
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nové/celkem

celkem na 100 tis. obyvatel 



Porovnání vývoje v Karlovarském kraji
11. 5. - 17. 5. 2020 a 18. 5. - 23. 5. 2020
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Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní Karlovarský kraj

26Zdroj: CŘT, https://uzis.cz



Srovnání Karlovarského kraje a sousedních krajů SRN
k 23. 5. 2020

27

Bautzen
Počet osob pozitivních v Bavorsku (SRN) a Karlovarském kraji

Počet osob pozitivních na COVID-19, 27. 3. – 23. 5. 2020 (kumulativně po týdnech) • bylo zrušeno omezení volného pohybu,

• pozvolné uvolňování EPI opatření,

• většina obchodů a obchodních center jsou

otevřena,

• stále platí dodržování bezpečné vzdálenosti

alespoň 1,5 metru od sebe,

• od 25. 5. 2020 jsou otevřeny základní školy a

centra péče o děti,

• od 27. 4 . 2020 mohou pendleři do SRN,

musí předkládat negativní výsledek testu co

30 dní a to 4 dny starý.

Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://citypopulation.de, https://chk.nakit.cz



Situace v Plzeňském kraji
k 23. 5. 2020

28

SRN

nové/celkem

celkem na 100 tis. obyvatel 
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0/53
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26,5

0/21

12,3 

0/6

55,6 

0/35

103,1 

0/89

53,8 

0/103

Klatovy

Domažlice

Tachov

Plzeň-sever

Rokycany

Plzeň-jih

Plzeň-město

Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://citypopulation.de, https://chk.nakit.cz



Porovnání vývoje v Plzeňském kraji
11. 5. - 17. 5. 2020 a 18. 5. - 23. 5. 2020
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Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní Plzeňský kraj

30Zdroj: CŘT, https://uzis.cz



Srovnání Plzeňského kraje a sousedních krajů SRN
k 23. 5. 2020

31Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://citypopulation.de, https://chk.nakit.cz

Bautzen

Počet osob pozitivních v Bavorsku (SRN) a Plzeňském kraji

Počet osob pozitivních na COVID-19, 27. 3. – 23. 5. 2020 (kumulativně po týdnech)

• bylo zrušeno omezení volného pohybu,

• pozvolné uvolňování EPI opatření,

• většina obchodů a obchodních center jsou

otevřena,

• stále platí dodržování bezpečné vzdálenosti

alespoň 1,5 metru od sebe,

• od 25. 5. 2020 jsou otevřeny základní školy a

centra péče o děti,

• od 27. 4 . 2020 mohou pendleři do SRN,

musí předkládat negativní výsledek testu co

30 dní a to 4 dny starý.



Situace v Moravskoslezském kraji
k 23. 5. 2020

3232Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://chk.nakit.cz

Nový Jičín
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město

8/471 

146,6

Karviná

45/159

64,1

nové/celkem

celkem na 100 tis. obyvatel 

Pozitivní  v posledních 2 týdnech: Karviná a Ostrava - město



Porovnání vývoje v Moravskoslezském kraji
11. 5. - 17. 5. 2020 a 18. 5. - 23. 5. 2020
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Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní Moravskoslezský kraj

34Zdroj: CŘT, https://uzis.cz

Cluster OKD 



Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní okres Karviná

35Zdroj: CŘT, https://uzis.cz

Cluster OKD 



Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní Ostrava-město 

36Zdroj: CŘT, https://uzis.cz

Cluster OKD 



Rozdíl pozitivních a uzdravených, popř. zemřelých
za posledních 14 dní okres Frýdek-Místek 

37Zdroj: CŘT, https://uzis.cz

Cluster OKD 



38

Situace v příhraničí s Polskem

k 24. 5. 2020
• Dne 24. 5. bylo v celém Polsku nových pozitivních případů 

305, 

• Z počtu v oblasti Slezsko (6 958) je cca 2 700 horníků => 

38,8%.

• Přehled počtu pozitivních případů v oblasti Slezsko: 

• Grafické porovnání denních přírůstků pozitivních případů 

Polsko vs. Slezsko 

Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://Katowice. gosc.pl, https://mapakoronawirusa.pl, https://chk.nakit.cz

nové/celkem

celkem na 100 tis. obyvatel 

Opolsko

3/593 

60,1

161/6958

153,5

Slezsko

Dolnoslezsko

8/2407 

83

53/1429

118,8

MSK

2/737

116,5

OLK

0/287

55,2

PDK

0/196

35,6

KHK

0/200

45,2

LBK

19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5. 24.5.

4994 5159 5339 6 501 6 780 6 958

386 165 180 168 162 161

Slezsko

Denní nárůst 

Celkové počty



Cluster OKD, Důl Darkov – KHS MSK 

• Aktualizace ke 24. 5. 19:00 hod – celkem 212 potvrzených 

Případů:

• 154 zaměstnanců (z toho 6 pendlerů)

• 54 rodinných příslušníků

• 4 jiní pracovníci

• průběh: 50% asymptomatický / 43% lehký / 6% střední

• Bez nutnosti hospitalizace

+ Důl ČSM Jih – 3 případy (2x báňský záchranář, 1x doprava) 

+ Důl Armáda – 1 případ (kontakt případu z dolu Darkov)

• 18.5. a 22.5. - 24.5. – 2 393 odběrů u zaměstnanců OKD (OT AČR + ZZS)

• dosud vyšetřeno 2 101vzorků , z toho 133 pozit. (6%)

39Zdroj: CFA, hlášení KHS MSK



Cluster OKD, Důl Darkov – KHS MSK 

Pro potřebu EPI šetření zapojeni další pracovníci:

• Za KHS MSK

• zaměstnanci dalších oddělení KHS MSK a ÚP 

• celkem 30 nových přístupů do Daktely

• Za AČR

• celkem vypomáhá 15 proškolených mediků FVZ s přístupem do Daktely

• 5 mediků v Ostravě

• 10 mediků - volání probíhá vzdáleným přístupem (mimo KHS) 

40Zdroj: CFA, hlášení KHS MSK



Cluster OKD, Důl Darkov – KHS MSK 

Činnost odběrných týmů AČR při plošném testování:

• Termín: 23. – 24. 5. 2020 (So-Ne)

• Průběh odběrů:

- v pátek (cca 300 odběrů) a v pondělí zajišťuje odběry ZZS MSK

- sobota - odebráno celkem 903 vzorků (bylo plánováno cca 700 osob)  

- neděle - odebráno celkem 292 vzorků

• Rozsah zabezpečení odběrnými týmy: celkem 6x OT AČR + 1x ZZS

- dosud dislokované týmy 18 a 19

- posílení týmy 7, 8, 20, 23 (v případě nutnosti možnost stažení týmu z OLK)

41Zdroj: CFA, hlášení KHS MSK



Cluster OKD, Důl Darkov – KHS MSK 

42Zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=3200007180030977&set=pcb.3200010450030650



Cluster OKD, Důl Darkov – KHS MSK 

Mimořádné opatření č. 2/2020 KHS MSK: 

• spočívající s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání 
tohoto mimořádného opatření na území okresu Karviná v:

1. omezení konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách 

2. nařízení zákazu návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se 
poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

- přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení 

- návštěv nezletilých pacientů

- návštěv pacientů s omezenou svéprávností

- návštěv pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného 
onemocnění

3. nařízení zákazu návštěv osob v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všech odlehčovacích 
sociálních službách

43Zdroj: CFA, hlášení KHS MSK



Stav testování v MSK k 23. 5. 2020

44

Vyšetřené vzorky 

za 22.5.2020

Zdroj: CŘT, CFA

23.5.2020

Nově pozitivních 

33



Stav testování v MSK k 24. 5. 2020

45

24.5.2020

Vyšetřené vzorky 

za 23.5.2020

Zdroj: CŘT, CFA

Nově pozitivních 

53



Hlášení z KHS Pardubice – potenciální riziko

Návrat rodiny z Anglie – dne 14.5.

• 4 pozitivní členové rodiny – izolace na Inf. odd. NPK, a.s. 

• kontakty – dohledané a odebrané

• 17 kontaktů v romské komunitě - 3 různé adresy

• 2 taxikáři

• kontakty v šetření

• další kontakty v místě bydliště

• dopravní spoj z GB – není znám – nemohou si vzpomenout

• jedna žena v ID se chystá k porodu – PG oddělení NPK, a.s. informováno 

• další žena objednána v inkubační době k výkonu v gynekologickém centru 

Sanus – také upozorněno na nutnost provádění protiepidemických opatření

46Zdroj: CFA, hlášení KHS PAK



Týdenní hlášení KHS v CFA

KHS JČK:

• Postupné vyhasínání ohniska Konopiště (očekáváno příští týden)

• Srovnávací průřezová studie SÉROPREVALENCE (Strakonice, Písek)
• odběry ukončeny, laboratorní zpracování probíhá (Nemocnice Strakonice a 

Nemocnice Písek)

• statistické zhodnocení po PCR vyšetření u pozitivně testovaných osob

• z průběžných výsledků prozatím všechny osoby PCR negativní

• 20.5. – vyhodnoceno testování 910 zaměstnanců pečovatelských 
služeb a home care (sérologické metody)
• 908 negativní

• 1x IgM pozitivní a 1x IgG pozitivní - PCR u obou negativní

47Zdroj: CFA, hlášení KHS JČK



KHS JMK:

• Dokončení výběru subjektů do studie vyléčených (spolupráce s MZ a ÚZIS) 
za JMK
• vlastní realizace studie - odběry krve ve FN Brno 18. - 24. 5.

• Zaznamenávány pouze výskyty v těsném a dlouhodobém kontaktu (rodiny, 
spolubydlící)

• K 22. 5. je v JMK 82 % případů splňujících kritérium pro vyléčené

KHS OLK:

• 14. - 21.5. - 9 nových případů - sporadický výskyt

• Řešeno 10 rodinných kontaktů v souvislosti s případem z OKD Darkov

• 3 nové pozitivní kontakty od 2 případů z mlékarny Otínoves

• Zpracovávání velkého počtu žádostí repatriantů.

48

Týdenní hlášení KHS v CFA

Zdroj: CFA, hlášení JMK, OLK



KHS KHK:

• Situace klidná

• Poláci nastupující do Škodovky v Kvasinách přijíždějí vlastními vozy na odběry 
v Rychnově nad Kněžnou a ihned se zase vracejí zpět do Polska, kde čekají na 
výsledky - pozitivní by se k nám již neměl dostat
• hlášení případných pozitivních by bylo polské hygieně

• 20.-21.5. testováno již cca 600 těchto osob - všichni negativní

• poslední plánovaná skupina - 29.5.2020

KHS VYS:

• jen sporadický výskyt 

• vyléčení všech osob z obce Kynice (okr. HB), na kt. byla vyhlášena karanténa

49

Týdenní hlášení KHS v CFA

Zdroj: CFA, hlášení KHK, VYS



KHS MSK:

• Aktuálně se řeší situace OKD Důl Darkov
• Dosavadní protiepidemická opatření rozšířená o: 

striktnější oddělení zaměstnanců

nepřesouvání pracovníků z dolu Darkov na pracoviště v jiné lokalita

verifikace platnosti PCR testů u pendlérů před vstupem do zaměstnání

čtyřsměnný provoz nahrazen třísměnným

KHS LBK:

• příznivý vývoj (2 nové případy bez souvislosti)

• vzhledem k ukončení nouzového stavu přestal jednat krajský krizový štáb a 
jeho úlohu převzala v rámci svých kompetencí opět krajská epidemiologická 
komise, která na svém středečním jednání projednala rizikové priority 
současného stavu - zdravotnictví, sociální péči a zahraniční pracovníky

50

Týdenní hlášení KHS v CFA

Zdroj: CFA, hlášení MSK, LBK



KHS SČK:

• dopřesnění epid. situace v aktuálních clusterech

• ve Studii protilátek u vyléčených osob bylo osloveno 698 uzdravených –
s účastí souhlasilo 347
• předány IKEM

KHS ZLK:

• 21. 5. - potvrzeno 7 nových případů – bez EPI souvislosti

KHS PAK:

• řešeny 4 pozitivní případy po návratu z Anglie – romská komunita
• probíhá EPI šetření

51

Týdenní hlášení KHS v CFA

Zdroj: CFA, hlášení SČK, ZLK, PAK



HS HMP:

• Zaznamenán narůst onemocnění mezi občany Ukrajiny
• 18.5. - jednání s Cizineckou policií o kontrolách stanovených opatření

• HSHMP nadále  zajišťuje  s pomocí OT AČR: 
• odběry u zaměstnanců sociálních služeb (hrazeno Magistrátem)

• v průběhu uplynulého týdne bylo provedeno cca 135 odběrů, všechny negativní

• provádění rapidtestů u pracovníků Evropského vesmírného výzkumu
• provedeno 197 odběrů, 1 výsledek pozitivní (PCR negativní)

• Zapojení do Studie protilátek u vyléčených pacientů 
• získán souhlas se studií u 607 vyléčených pacientů

52

Týdenní hlášení KHS v CFA

Zdroj: CFA, hlášení HMP



Požadavky KHS

HS HMP:

• Opakovaná připomínka k Chytré karanténě – generování 
vzpomínkových map trvá průměrně 1 – 1,5 hod, někdy až 3 –
potřeba možnosti provádět EPI šetření v rámci 1. hovoru
(vzpomínková mapa jen doplněk), případné nesrovnalosti se 
vyřeší dalším hovorem

KHS OLK:

• Předávání kontaktů v rámci krajů - nefunkční v Daktele, nelze 
kontakty napojit na pozitivního pacienta z jiného kraje.

• V případě spuštění této aplikace prosíme o vyřešení notifikace  
např. oznámení na služební e- mail.

53Zdroj: CFA, hlášení HMP, OLK



Požadavky KHS

KHS VYS:

• Testování Daktely u sporadických případů - čekání mezi prvním a 
druhým hovorem na vygenerování mapy (90 min.) - z 
epidemiologického hlediska dlouhá prodleva

• Do jaké doby v případě útlumu pandemie (třeba dočasného) je 
předpokládán výkon funkce  krajského koordinátora pro intenzivní péči 
v souvislosti s Covid-19?

• Narůstající frekvence překračování státní hranice ze strany obyvatel 
kraje - narůstající rozsah administrativy s tím spojené

KHS LBK:

• V jednom ze dvou nových případů bylo  po získání souhlasu 
provedeno mapové trasování, které však nepřineslo zisk dalších 
kontaktů

54Zdroj: CFA, hlášení VYS, LBK



Požadavky KHS

KHS PAK:

• Absence napojení systému ÚZIS a Daktela
• na opakované dotazy propojení systémů UZIS (ISIN a žádanka UZIS)a Daktela je 

odpověď ze strany zástupců Daktela, že „míč“ je na straně UZIS

• Přetrvává pro KHS nedostupnost negativních výsledků z laboratoří NPK, 
a.s. Pardubická nemocnice a Litomyšlská nemocnice 
• nutno zjišťovat telefonicky v jednotlivých laboratořích

• Přetrvává zátěž agendy repatriací, vstupování cizinců i občanů ČR na 
území ČR:
• telefonické dotazy, administrace a komunikace ohledně vyvazování z karantény

• vypracovávání rozhodnutí  a agendu spojenou s jejich odesíláním

• vstupní údaje jsou nedostatečné (chybí  často telefonický kontakt, pro zjištění 
aktuálních údajů; pokud je bydliště na úřadě, není kam rozhodnutí poslat)

• obtížná komunikace s cizinci

55Zdroj: CFA, hlášení PAK



Hodnocení situace v ČR k 23. 5. 2020

• Počet infikovaných COVID-19 přesahující celorepublikový průměr (83,4) zaznamenán v

Karlovarském kraji (153,6), hlavním městě Praha (153,4), Moravskoslezském kraji (118,8),

Olomouckém kraji (116,5) a Plzeňském kraji (112,9).

• Největší výskyt pozitivně identifikovaných v uplynulých 36 hodinách byl v MSK a hl. městě

Praze.

• Největší riziko rozšíření nákazy přetrvává ve zdravotnických zařízeních a v hromadných provozech s

účastí cizích státních příslušníků (Polsko, Ukrajina a Slovensko).

• V MSK na Karvinsku proběhlo testování v OKD.

• Potencionální riziko v romské komunitě v Pardubicích po návratu 4 pozitivních z Anglie.

56Zdroj: CŘT, ÚZIS, https://chk.nakit.cz



Činnost OdT AČR k 25.5. 05:30

57

Dne 24. 5. 2020 bylo provedeno

celkem:

• 345 odběrů. (292 Darkov)

• 0 rapid testy.

Od zahájení činnosti dne 31. 3. 2020

bylo provedeno celkem:

• 16 067 odběrů.

• 327 rapid testů (od 11. 5. 2020).

Kraj Týmy Celkem 
Počet rapid testů

24.5. 2020
Počet odběrů

24.5. 2020

Hlavní město Praha 32 33 2 0 0

Moravskoslezský 18 19 20 7 8 5 0 244

Středočeský 9 16 12 3 0 15

Jihomoravský 1 2 2 0 11

Ústecký 5 1 0 0

Jihočeský 0 0 0

Liberecký 31 1 0 0

Plzeňský 10 28 2 0 19

Zlínský 26 1 0 0

Olomoucký 0 0 0

Královéhradecký 0 0 0

Pardubický 0 0 0

Vysočina 25 1 0 0

Karlovarský 15 1 0 8

Z indikace HH MO (ZO) 23 1 0 48

Hotovost

4 16 22 27 24 29

13 0 014 13 6 11 21 30

3

Celkem 20 0 345

- V TERÉNU ( k 05:30 25.5.2020)

- V HOTOVOSTI

- ČEKAJÍCÍ NA VÝJEZD

DARKOV

18,19,20,7,8,23



Změna omezení provozoven provozů a služeb

• omezení provozoven stravovacích služeb mezi 23:00 a 6:00

• zákaz konzumace potravin na veřejnosti v místě jejich prodeje, nejde-li o potraviny 
určené k bezprostřední konzumaci

• zákazníkům má být aktivně bráněno, aby se zdržovali ve vzdálenosti menší než jsou 
2 metry

Změna zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků úst a nosu

• ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, 

• v prostředcích veřejné dopravy, 

• na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti 
než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 
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Omezení práva shromažďovacího:

• zákaz konání akcí nad 300 osob, s omezením:
- zachování odstupu nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých,

- je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích 
cest

Omezení práva na vzdělání:

• zákaz vzdělávání v institucích ve skupinách nad 15 osob
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Omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních 
služeb

• přítomnost návštěvy a doprovodu do 2 osob (s výjimkami), za podmínky:
- vyplnění dotazníku a tělesná teplota do 37 °C (mimo pacienta v terminálním stádiu 

nevyléčitelného onemocnění),

- návštěvy ve venkovních prostorách, je-li to možné,

- umístění paravánů mezi lůžky vícelůžkových pokojů,

- po návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce.

Omezení lázeňské léčebně rehabilitační péče:

• stravování v jídelně při rozestupech 2 m s výjimkou klienta a jeho průvodce, nebo 
pokud jsou klienti společně ubytováni na jednom pokoji,

• skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 10 osob.
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Omezení provozu zařízení sociálních služeb, zařízení domovů pro osoby se 
zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním 
režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací 
služby v pobytové formě:

• přijetí osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně 
přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, 
co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem.
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Činnosti na úseku IZS v souvislosti s pandemií  

nad rámec běžné agendy 
 

KOPIS a TCTV 112 
- příjem hovorů od občanů s podezřením na COVID-19 (na základě vydaného pokynu 

Ministerstvem zdravotnictví); 

- zprostředkování kontaktů s pracovníky místně příslušné krajské hygienické 

stanice;  

- odesílání emailů na KHS v případě nedostupnosti tel. linek KHS (postup dle Algoritmu č. 

2); 

V počátečním období znamenaly tyto aktivity značnou zátěž pro linku TCTV 112 
(řádově stovky zpracovaných hovorů denně, v současnosti jednotky, max. desítky 
hovorů). 

- zajišťování distribuce vydaných vládních nařízení a ostatních dokumentů 

vztahujících se ke COVID-19 krizovým orgánům, orgánům samosprávy, KÚ, ORP a 

starostům včetně zajišťování zasílání upozornění o zaslání cestou AMDS nebo SMS  

Tato činnost přinesla časovou zátěž a ekonomický dopad vzhledem k množství 
odeslaných upozornění (nárůst z průměrných hodnot na dvojnásobek - jen SMS 
z průměrných 9000 tisíc na 21 000 za měsíc). 
- Distribuce informací pro HZS (KŠ HZS ULK, GŘ) - cca 200 emailů (pro cca 25 osob) 

+ SMS/AMDS; 

- Řešení událostí přímo spojených s COVID 19, k 19. 5. 2020 celkem 430 událostí; 

- Ověřování možné nákazy v místě zásahu přes databázi karantény u každého zásahu. 

Oddělení KIS 
- zajištění nákupu 15 ks notebooků v celkové částce 305 000 Kč včetně DPH pro účely 

nařízené služby příslušníků/práce zaměstnanců z domova; 
- rozšíření počtu přístupů a certifikátů přes zabezpečenou VPN pro bezpečné 

připojení pro práci z domova; 
- zajištění videokonferenčních hovorů, jak v rámci republiky, tak i kraje; 

- zabezpečení vyrozumění subjektů v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 ve 

spolupráci s KOPIS. 

Územní odbory 
- výstavba a likvidace odběrných stanovišť u nemocnic Krajské zdravotní a. s., 

Rumburk (ještě v provozu), Žatec a Litoměřice a v prostorách areálu PČR v Teplicích 

(stany, kontejnery); 
- výstavba, přesun a likvidace stanovišť PČR/AČR na hraničních přechodech 

(Jiříkov, Hora Sv. Šebestiána, Vejprty, Cínovec a Krásný Les); 

- měření teploty na hraničním přechodu (Krásný Les); 
- zajištění technické podpory (elektrocentrála, teplomety, PHM, kontejner nouzového 

přežití, stany, zásobování pitnou vodou) PČR/AČR na hraničních přechodech (Jiříkov, 

Rumburk, Cínovec, Hora Sv. Šebestiána a Vejprty); 

- zajištění a poskytnutí možnosti provozování osobní hygieny pro Armádu ČR PS 

Petrovice; 

- zajištění služby odvozu vzorků podezřelých z nákazy do laboratoře SÚJCHBO 

Příbram; 
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- distribuce, dovoz a odvoz osobních ochranných pomůcek a dezinfekce v rámci 

územních odborů, pro JSDHO (předurčené pro ochranu obyvatelstva), pro ORP, pro 

Ústecký kraj (např. sklady Lovosice, Lázně Bohdaneč, Opočínek, Sedlčany, SSHR 

Sedlčany, ZÚ Jihlava); 

- zabezpečení chodu Centra humanitární pomoci Česká Kamenice – uskladnění, 

příjem a výdej většího množství dezinfekce o osobních ochranných pomůcek (pro 

dopravce, zdravotnictví, sociální služby, obce atd.); 

- dovoz a odvoz lehátek pro ÚSP Brtníky, 15 ks rozkládacích lehátek a spacáků Domovu 

důchodců Louny, masek CM4 a filtrů pro Domov důchodců Maštov; 

- účast v krizových štábech obcí a ORP; 

- nastavení režimových opatření v rámci výkonu služby v organizačním i operačním 

řízení; 

- repatriace občanů ČR (turistů) ze zahraničí autobusem HZS Ústeckého kraje (SRN – 

1x Frankfurt n. M., 2x Berlín á dva příslušníci); 

- dezinfekce mateřských a základních škol, knihovny a dětských center (ozonizéry, 

chemická dezinfekce) 

- zajištění odvozu nebezpečného odpadu (použité obleky a roušky). 

Oddělení IZS a služeb 
- metodická a organizační součinnost za účelem výše uvedených aktivit; 

- obstarání a distribuce stanů, dezinfekce a osobních ochranných pomůcek; 

- organizační zajištění distribuce dezinfekce a OOP pro Ústecký kraj; 

- zpracování podkladů pro nastavení režimových opatření v rámci výkonu služby 

v organizačním i operačním řízení; 

- nákup věcných prostředků, dezinfekce a osobních ochranných pomůcek; 

- účast v krizovém štábu HZS Ústeckého kraje. 

 

 



MINISTERSTVO OBRANY ČR

KVV Ústí nad Labem 

stručná hodnotící zpráva ke krizové situaci – COVID-19

plk. gšt. Ing. Petr Gajdoš
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- Úkol AČR – Asistence PČR - ochrana státní hranice

- Zahájení dne 16.3.2020

2/

Operace „OKO“

Rotace Termín Počet osob Počet techniky

1 16.3. - 25.3.2020 84 9

2 25.3. - 3.4. 2020 79 9

3 3.4. - 12.4.2020 79 9

4 12.4. - 21.4.2020 79 9

5 21.4. - 30.4.2020 79 9

6 30.4. - 9.5.2020 79 9

7 9.5. - 18.5.2020 115 11

8 18.5. - 27.5.2020 115 11

9 27.5. - 5.6.2020 115 11

Celkem k 29.5.2020 824 87



MINISTERSTVO OBRANY ČR MINISTERSTVO OBRANY ČR

- Úkol AČR – posílení KHS a provádění odběrů vzorků

- Zahájení dne 9.4.2020

- Plánované ukončení 31.5.2020

- Odběrové týmy budou od 1.6.2020 v pohotovosti (v omezeném počtu)

- Celkem provedeno 2 037 odběrů (stav k 20.5.2020)

3/

Posílení KHS a odběrové týmy 

Studenti na KHS Mobilní odběrové týmy AČR

Datum Počet osob Počet techniky Datum Počet osob Počet 

techniky

od 9.4.2020 5 0 od 9.4.2020 4 2

od 27.4.2020 7 0

od 11.5.2020 6 0

od 25.5.2020 4 0

od 31.5.2020 0 0 od 31.5.2020 0 0



MINISTERSTVO OBRANY ČR MINISTERSTVO OBRANY ČR

- Úkol AČR:

• dne 22.4.2020 výstavba OM pro zabezpečení prevalenční studie – 15. žp

• ve dnech 23. – 28.4.2020 pomoc při zabezpečení chodu OM – celkem 12 

vojáků (2 zdravotníci, 4 ženisté, 6 vojenských policistů)     

4/

Odběrové místo Litoměřice 

(OM)



MINISTERSTVO OBRANY ČR MINISTERSTVO OBRANY ČR

Stravování:

- komerčně – k 22.5.2020 uhrazeno 1 634 575,90Kč 

Ubytování:

- posádkové cvičiště chemického vojska v Tisé- bez finančních nákladů

- ostatní komerčně – k 22.5.2020 uhrazeno 432 550,-Kč

5/

Logistické zabezpečení



MINISTERSTVO OBRANY ČR MINISTERSTVO OBRANY ČR

Materiál pro KVV a pro vojáky v operaci „OKO“:

- Ochranné a hygienické prostředky – celkem uhrazeno 28 207,-Kč

6/

Logistické zabezpečení

Název materiálu Množství

Prostředek na podlahy 15 l

Prostředek čistící Savo 15 l

Ubrousky hygienické vlhčené desinfekční 50 bal

Mýdlo tekuté 500 ml 30 ks

Pytel LDPE 70x110 cm 70 ks

Rukavice latex 8 bal

Prostředek pro dezinfekci 10 ks

Utěrky skládané jednorázové Wypall 60 bal

Me Too gel na ruce dezinf. 50 ml 25 ks

Me Too gel dezinf. 500 ml 50 ks



MINISTERSTVO OBRANY ČR MINISTERSTVO OBRANY ČR

Distribuce materiálu pro zabezpečení činnosti odběrových týmů a pro 

nasazené studenty na KHS v rámci operace „Chytrá karanténa“ cestou 

KVV

7/

Logistické zabezpečení

Název materiálu Množství

Rouška- ústenka 3700 ks

Sud na infikovaný materiál Pls 120 2 ks

Výtěrové sety 720 ks

Dezinfekce Isolda 65 ml 200 ks

Dezinfekce Isolda 500 ml 20 ks

Ochranný oděv 264 ks

Ochranné brýle 185 ks

Ochranný štít 151 ks

Respirátor FFP2 240 ks

Rukavice vyšetřovací vel. „L“ 1700 ks

Rukavice vyšetřovací vel. „M“ 1400 ks

Pláštěnka 180 ks
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8/

Logistické zabezpečení

Název materiálu Množství

CORISOL skin 500 Isolda 500 ml 35 ks

DFPDE 500 apl. Dezinfekce 500 ml +

aplikátor

63 ks

Lopatka na jazyk dřevěná 500 ks

Omnifilm 5 cm x 9 cm 31 ks

Pervin/perl. Podl 95 x 150 cm 400 ks

Odběrové sety s médiem 520 ks

Pytel LDPE 70x110 cm 18 ks

Kontejner zdrav odpad 2 l 8 ks

Výtěrové sety ID 803 40 ks

Výtěrové sety ID 798 40 ks

Sáček HDPE se zipem 60 ks

Pásky Duct-tape 1 ks
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Děkuji za pozornost

7/









 
 
 

 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace 
      Sociální péče 799/7A; 400 11 Ústí nad Labem              Tel.: 475 234 111, FAX: 475 234 532 

IČO: 00829013, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 759 

   Ředitel MUDr. Ilja Deyl       Tel. 475 234 513        e-mail: deyl.ilja@zzsuk.cz     
  

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje 

                                                                                                                  V Ústí nad Labem dne 21. 5. 2020 

 

Stručná hodnotící zpráva ke krizové situaci – COVID - 19 

 

Se začátkem pandemie COVID-19 v ČR ZZS ÚK pozměnila pravidla pro příjem tísňové výzvy. 

Operátoři linky 155 nově od volajících začali zjišťovat epidemiologické a cestovatelské 

anamnézy v souvislosti s onemocněním Covid-19. V březnu 2020 evidujeme na ZOS zvýšený 

počet volání na linku 155 v souvislosti s dotazy veřejnosti na nově příchozí pandemii. Tísňové 

lince 155 ulevilo zřizování různých linek pro dotazy široké veřejnosti, jako linka 1212, kam 

operátoři ZOS volající odkazovali s dotazy kolem onemocnění Covid-19. Další nárůst činnosti 

operátorů ZOS byla konzultace stupně ochrany pro zasahující výjezdové skupiny se sloužícími 

lékaři KHS. Tato konzultační služba se zrušila 31. 3. 2020 a to vydáním 1. Algoritmu ZZS ÚK 

k přístupu k pacientům ZZS, který byl schválen vedením KHS ÚK. Paradoxně se v období od 27. 

2. 2020 do počátku května 2020 snížil počet událostí, kdy ZZS ÚK zasahovala. Z průměrného 

počtu 230 událostí za 24 hodin v době před Covidem-19, spadl tento průměr na 200 událostí za 

24 hodin. V květnu 2020 průměrný počet událostí začíná pozvolně narůstat, k 19. 5. 2020 tvoří 

průměrný počet událostí za 24 hodin 218 událostí. 

Průměrné počty volání v roce 2020 a 2019 ve stejném období: 

2020 – příchozích 403 za 24 hodin, odchozích hovorů 284 za 24 hodin. 

2019 – příchozích 384 za 24 hodin, odchozích hovorů 270 za 24 hodin. 

Výjezdové skupiny ZZS převezly denně průměrně 8 pacientů s potvrzeným onemocněním nebo 

s příznaky tohoto onemocnění. V nejexponovanější dny výjezdové skupiny převezly až 29 

takovýchto pacientů za 24 hod., těmito dny byly 22. a 26. 3. 2020. 

mailto:deyl.ilja@zzsuk.cz


V průběhu měsíce března ZOS organizovalo činnost mobilních odběrových týmů. ZZS ÚK měla 3 

odběrové týmy, a to v Chomutově, Ústí nad Labem a Děčíně. Mobilní týmy ZOS řídil ve dnech 7. 

3. 2020 – 20. 3. 2020. Dne 14. 3. 2020 se přidal ještě jeden tým, ale tam ZZS ÚK nedodávala ani 

vůz ani řidiče, tento zřizovala nemocnice Teplice řidičem ZDS se sanitkou ZDS. Působnost všech 

4 týmů ukončilo vybudování odběrových stanů u všech nemocnic Krajské zdravotní a.s. 

Odběrové sestry, které tvořily posádku mobilního týmu spolu s řidičem ZZS ÚK ve voze ZZS ÚK, 

byly odveleny do odběrových stanů a ZZS ÚK přestala zajišťovat tyto mobilní odběry. 

Úsek krizové připravenosti plnil běžné úkoly v rámci své agendy k zajištění krizové připravenosti 

Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, včetně příprav na nenadálou situaci a 

samotného řešení postupně se vyvíjející situace s COVID-19. V rámci svého působení jsme byli 

součástí krizových štábů ORP nebo dílčích pracovních skupin, které se zabývaly řešením 

problémů v souvislosti s COVID-19. A to jednak v roli odborných konzultantů či osob zajišťujících 

distribuci pořízených či získaných OOPP (vlastní nákup, státní dodávky – MVČR, MZČR, KÚÚK). 

Zároveň pravidelně probíhal krizový štáb ZZS ÚK, kde se především připravovaly algoritmy a 

pravidla zajišťující ochranu našich členů posádek při výjezdech, ochranu pacientů a členové 

štábu úzce spolupracovali se všemi zástupci IZS, KÚÚK, MZČR, distribučními týmy a dalšími 

subjekty. 

Díky této nadstandardní spolupráci se nám podařilo zajistit všemi dostupnými prostředky 

potřebný počet OOPP, které nám vystačí, proti běžným dnes využívaným počtům OOPP,      na 

cca 1 ½ - 2 měsíce.  

V rámci SPIS se do aktivit psychosociální pomoci aktivně zapojily určené PEERky ZZS ÚK, které 

realizovaly v uvedeném termínu v rámci peer podpory 30 intervencí. Ministerstvo zdravotnictví 

také spustilo pod číslem 1212 bezplatnou linku první psychické pomoci. Do činnosti linky se 

zapojila jedna členka PEER ZZS ÚK.  

Na aktivitách SPIS se podílel rovněž psycholog ZZS ÚK PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D., který 

realizoval celkem 21 intervencí. Dále pro potřeby ZZS ÚK zpracoval podpůrné materiály sloužící 

k eliminaci stresu a obav pracovníků ZZS ÚK, byl s ním publikován rozhovor v novinách 

Metropol a článek do interního časopisu ZZS ÚK.  

 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

KHS - Krajská hygienická stanice 



KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje 

MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky 

MZČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

OOPP – Osobní ochranné pracovní pomůcky 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

PEER – kolegiální výpomoc v mimořádné situaci 

SPIS - Systém psychosociální intervenční služby 

ZDS - Zdravotní dopravní služba 

ZOS - Zdravotnické operační středisko 

ZZS ÚK - Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 
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Opatření a činnost KŘP-U v souvislosti s Covid19 

 

1. Úprava režimu výkonu služby  

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje v souladu s celorepublikovou strategií Policie ČR 

zaměřené na snížení rizika šíření nákazy Covid19 upravilo od 12. března 2020 režim 

výkonu službu. Primárním cílem omezeného režimu výkonu služby bylo minimalizovat 

kontakt příslušníků policie s občany při řešení běžné každodenní agendy, za kterou lze 

považovat například silniční kontroly či prověřování společensky málo nebezpečných 

přestupků. Tímto opatřením KŘP-U v žádném případě nerezignovalo na své úkoly 

vyplývající ze zákona, pouze tím reagovalo na aktuální situaci, která v ČR nastala. 

Policisté i nadále plnili své úkoly, pokračovali v dohledu nad veřejným pořádkem a 

bezpečností a plynulostí silničního provozu a samozřejmě v žádném případě nebylo 

jakkoliv ohroženo vyšetřování trestních věcí. Minimalizace fyzického kontaktu policistů s 

občany bylo jedním z mnoha preventivních opatření, kterým jsme se snažili přispět k 

zamezení šíření infekčního onemocnění COVID-19.  

K zajištění akceschopnosti KŘP-U v případě šíření nákazy byly vnitřním organizačním 

opatřením rozděleni všichni policisté a zaměstnanci na dvě skupiny, které se vzájemně 

fyzicky nesetkávali. Jedna skupina užšího vedení KŘP-U a pracovníků vybraných org. 

článků byla přesunuta do záložního pracoviště. V návaznosti na usn. vlády ČR č. 332 a 

377/2020 přijalo KŘP-U nutná režimová opatření k zajištění funkčnosti operačního 

střediska KŘP-U jako prvku kritické infrastruktury.   

http://blade-etr-u.pcr.cz/etr_u3/dotazy/get_xml.asp?id=72888049&rp=20181120111312
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2. Přestupkové a trestní řízení 

Služba kriminální policie a vyšetřování KŘP-U důsledně zohledňovala fakt, že spáchání 

určitých trestných činů v době nouzového stavu země bylo okolností podmiňující použití 

vyšší trestní sazby. Přestupková agenda se rozšířila o nová protiprávní jednání spočívající 

v nedodržování vládních nařízení vydaných v souvislosti s Covid19. Naprostá většina 

spáchaných přestupků byla dle věcné příslušnosti postupována KHS Ústí nad Labem nebo 

KŘ HZS ÚK.  V této souvislosti byl dne 10. 5. 2020 přijat zákon č. 243/2020 který 

opravňuje Policii ČR a obecní policii postihovat porušení mimořádných a krizových 

opatření v souvislosti s Covid19 v blokovém řízen na místě.  

V době vyhlášeného nouzového stavu od 12. 3. 2020 do 18. 5. 2020 bylo na teritoriu KŘP-

U evidováno 914 trestných činů s kvalifikovanou skutkovou podstatou v souvislosti 

s vyhlášeným stavem nouze a 1918 souvisejících přestupků. Co zbylo po rozhodnutí 

soudu. 
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3. Bezpečnostní opatření na státních hranicích ČR  

Stěžejní a z pohledu výkonu služby nejnáročnější činností, kterou KŘP-U v souvislosti s 

Covid19 zabezpečuje je zajištění kontrol a ostraha na státních hranicích ČR a SRN. 

Bezpečnostní opatření bylo realizováno od 14. března 2020 a bude trvat do odvolání. 

(Zákazy omezující vstup na území České republiky a vycestování z území České republiky 

jsou krizovými opatřeními podle § 6 odst. 2 krizového zákona. Fyzická osoba je proto podle 

§ 31 odst. 3 písm. c) krizového zákona povinna strpět omezení vyplývající z těchto 

krizových opatření. Porušení této povinnosti je pak přestupkem podle § 34 odst. 1 písm. a) 

dle krizového zákona). 

Na teritoriu KŘP-U bylo k překračování státních hranic určeno v posloupnosti: 

 Od 14. 3. 2020 postupně 2, 4, 6 hraničních přechodů (dále HP)  

 Od 25. 5. 2020 + 1 železniční HP a 1 říční HP, které byly rozděleny do 3 skupin 

s různým režimem: 

- I.  nepřetržitý režim 7/24 (D8, Hora Sv. Šebestiána) 

- II.  režim 5-23 hod. 7dní v týdnu (Cínovec, Hřensko, Dolní Poustevna, 

Rumburk) 

- III.  režim dle jízdního a plavebního řádu (Děčín železnice, Labe vodní tok) 

 

 Od 26. 5. 2020 19 HP, které byly rozděleny do 4 skupin s různým režimem: 

- I.  nepřetržitý režim 7/24 (6 HP) 

- II.  namátkové kontroly (9 HP) 

- III.  režim dle jízdního a plavebního řádu (3x železnice, Labe vodní tok) 

- IV. uzavřeno – střeží AČR (8 přeshraničních propojení a turistických 

stezek, které nejsou oficiálními přechody, proto se na ně uvolnění zákazu 

nevztahuje) 

 

Společně s našimi policisty bylo do opatření na hraničních přechodech nasazeno 102 

vojáků Armády ČR a 40 příslušníků Celní správy.   
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Celkem bylo v jednotlivých fázích nasazeno do opatření až 264 policistů KŘP-U, kteří 

zajišťovali přímý výkon služby na státních hranicích ve 12 hod. směnách.   

 

Od 15. 4. 2020 až dosud stále probíhá policejní opatření „ZARÁŽKA“ za účelem zajištění 

veřejného pořádku a bezpečnosti v souladu s podmínkami danými NV, opatřením MZ a 

rozhodnutím KHS v Ústí nad Labem, kdy byla cca 500 převážně italských státních 

příslušníků udělena výjimka ze zákazu cestování a překračování státních hranic za účelem 

provedení technologické odstávky a údržby technologií (zarážky) všech provozů podniku 

UNIPETROL RPA s.r.o. Litvínov, kdy je ze strany Policie ČR KRP-U zajišťováno 

dodržování zmíněných rozhodnutí za účelem zamezení šíření nemoci Covid19.  

 

Od 20. 4. 2020 ve spolupráci s KÚ ÚK uveden do provozu prostor Hliňany pro umístění 

osob bez domova a osob vykázaných ze společného obydlí, kterým byla KHS nařízena 

karanténa. V tomto prostoru prováděla Policie ČR dohled nad dodržováním opatření 

karantény.  

 

V rámci opatření na státní hranici bylo v období od 14. 3. 2020 do 17. 5. 2020 

kontrolováno celkem 414.273 vozidel a zjištěno 1.850 správních deliktů podle zákona 

o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona. 

 

 

 

4. Další (nové) činnosti KŘP-U v rámci nouzového stavu  

 

Služba pořádkové policie KŘP-U zaměřila svoji činnost zejména na dohled nad 

dodržováním nařízených omezujících opatření. Jednalo se zejména o zákaz 

shromažďování osob, nošení roušek a dodržování uzavření provozoven a obchodů.   

V návaznosti na karanténní opatření u osob s podezřením na Covid19 se služba 

pořádkové policie zaobírala mimo jiné také otázkou osob v karanténě vykázaných z obydlí 

(např. při domácím násilí), dohledem na dodržování veřejného pořádku u odběrových míst 

a  součinností s příslušnými orgány při kontrolách dodržování nařízené karantény.  
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5. Oblasti pro zlepšení a poděkování 

 

Od počátku vypuknutí pandemie Covid19 v ČR a v Ústeckém kraji, jsme byli v úzkém 

kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem. Pro činnost KŘP-U bylo 

nezbytné mimo jiné disponovat pravidelně aktualizovaným seznamem osob pozitivních na 

Covid19. V prvních dnech a týdnech se nám s KHS ÚL bohužel nepodařilo nastavit 

komunikační kanál, který by požadované informace zabezpečil. Později byl tento problém 

částečně řešen celorepublikovým informačním systémem „Karanténa“.    

Poděkování patří Všem složkám a partnerům, kteří spolupracovali a podíleli a stále se 

podílejí na řešení pandemie Covid19 a to za jejich nasazení a spolupráci, konkrétně HZS 

ÚK a ZZS ÚK za spolupráci na hraničních přechodech, distribuci a redistribuci OOPP, kdy 

ZZS ÚK za zapojení i LZS (letecké záchr. služby). Ústeckému kraji (KÚ ÚK) za 

zprostředkování prostoru v Hliňanech pro umístění osob bez domova a osob vykázaných 

ze společného obydlí, kterým byla nařízena karanténa. Armádě ČR a Celní správě ČR též 

patří dík za spolupráci na uzavřených hraničních přechodech. Poděkování musí směřovat 

také primáři MUDr. Pavlu Dlouhému a celému infekčnímu oddělení Masarykovy nemocnice 

v Ústí nad Labem za maximálně vstřícný přístup a nasazení při spolupráci s námi.  

Směrem dovnitř Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (dále KRP-U) patří 

poděkování mimo jiné např. územnímu odboru Most KRP-U, který vlastními silami a 

prostředky zajišťoval kontrolu dodržování opatření stanovených KHS při zarážce 

v UNIPETROLU v Litvínově.  

Pandemie Covid19 zaskočila svým rozsahem a rychlostí šíření drtivou většinu subjektů 

veřejného i soukromého života. Mimořádný stav toho charakteru řešila Policie ČR i KŘP-U 

ve své historii vůbec poprvé a řada opatření byla přijímána v časové tísni a za neustále 

měnících se podmínek. I přes velmi složitou situaci se ukázalo, že jednotlivé složky 

integrovaného záchranného systému v Ústeckém zareagovali okamžitě a celý systém i 

v nejnáročnější okamžiky zafungoval velmi dobře. Je zde zřejmý vliv výborné spolupráce 

v dobách „mírových“ za což patří všem velký dík.   

  

  

         

       plk. Mgr. Jaromír Kníže  

                        ředitel krajského ředitelství  

 


