
Vyjádření hejtmanky Jihočeského kraje k dodávce ochranných prostředků dne 28.03.2020 

Vážení poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb. Jihočeský kraj dnes nad ránem obdržel 2 dodávky osobních 

ochranných prostředků.  

Dne 28.03.2020 v 01:15 hod. obdržel:  

Roušky 180 000 ks 

Ochranné obleky 1 800 ks 

Ochranné brýle 1 200 ks 

Respirátory 6 650 ks 

Rukavice 10 000 ks 

 

Dne 28.03.2020 v 05:00 hod. obdržel: 

Respirátory 18 000 ks 

 

Jediný způsob dopravy ochranných prostředků do České republiky je letecký most vytvořený s Čínou, který 

zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR. Rozumím tomu, že „hlad“ po ochranných prostředcích trápí nejen Českou 

republiku, Evropu, ale dnes už vlastně celý svět. Hůře je pro mě pochopitelná skutečnost, že jsme vládou  

a sdělovacími prostředky informováni, že v Praze, Pardubicích a Ostravě přistávají velkokapacitní letadla  

se statisíci respirátorů, miliony roušek a dalších ochranných prostředků. K nám do Jihočeského kraje jich však 

dorazí pouhé tisíce, v lepších případech desetitisíce. Nerozumím tomu a velmi těžko se mi to vysvětluje Vám, 

poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, ale i běžným občanům našeho kraje. Chápu, že dodávky jsou 

určeny i pro další důležité subjekty v oblasti zemědělství, průmyslu, dopravy, ale tato čísla by měla být 

zveřejňována. Voláme po tom všichni hejtmané a rovněž po informaci, kolik ochranných prostředků jde do přímo 

řízených organizací zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pokud se ředitel fakultní nemocnice vyjádří  

ve smyslu, že o co si řekne, to prakticky dostane a jedna dodávka respirátorů do fakultní nemocnice je někdy 

vyšší než do celého našeho kraje pro všechny zdravotní a sociální služby, pak už nevím, co si o tom mám myslet.  

Jak mám potom vysvětlovat lékařům, když je žádáme, aby byť v omezené míře, dále pokračovali ve své práci  

a neuzavírali ordinace pro své pacienty? 

Nicméně i pod tlakem musíme přijímat nelehká rozhodnutí. Vzhledem k obdrženému množství ochranných 

prostředků bude rozdělení této dodávky následovné: 

Respirátor 3 000 ks Poskytovatelé sociálních 
služeb 

Z důvodu řešení situace 
v pobytových zařízeních 
sociálních služeb dle MO MZ 
ČR č. j.: MZDR 
13719/2020-1/MIN/KAN a 
doporučeného postupu 
MPSV 6/2020 ze dne 
27.03.2020 

Respirátor 1 600 ks ZZS JčK Pro zajištění přednemocniční 
neodkladné péče 

Respirátor 4 000 ks Nemocnice – akutní péče Pro zajištění akutní péče, 
odběrových míst a lůžek 
intenzivní péče 

Respirátor 16 000 ks Poskytovatelé 
zdravotních služeb dle 
distribučního seznamu 
vyjma výše 
vyjmenovaných 

Z důvodu zajištění zdravotní 
péče v JčK dle počtu 
zdravotnických pracovníků 
v závislosti na disponibilním 
počtu OOP a s přihlédnutím 
k doporučení prioritizace MZ 

 

 



Roušky 30 000 ks Poskytovatelé sociálních 
služeb 

Z důvodu řešení situace 
v pobytových zařízeních 
sociálních služeb dle MO 
MZ ČR č. j.: MZDR 
13719/2020-1/MIN/KAN a 
doporučeného postupu 
MPSV 6/2020 ze dne 
27.03.2020 

Roušky 150 000 ks Poskytovatelé zdravotních 
služeb dle distribučního 
seznamu 

Z důvodu zajištění zdravotní 
péče v JčK dle počtu 
zdravotnických pracovníků 
v závislosti na disponibilním 
počtu OOP a s přihlédnutím 
k doporučení prioritizace 
MZ 

 

Ochranné brýle 500 ks Poskytovatelé sociálních 
služeb 

Z důvodu řešení situace 
v pobytových zařízeních 
sociálních služeb dle MO 
MZ ČR č. j.: MZDR 
13719/2020-1/MIN/KAN a 
doporučeného postupu 
MPSV 6/2020 ze dne 
27.03.2020 

Ochranné brýle 700 ks PZS dle distribučního 
seznamu.  
! Pouze na vyžádání a 
s přihlédnutím k rizikovosti 
poskytované zdravotní péče 
dle oboru činnosti. Viz 
odůvodnění a postup 
vpravo. 

Ochrannými brýlemi mají 
být vybaveni poskytovatelé 
zdravotních služeb, kteří je 
pro svou činnost potřebují 
(WHO – Rozdělení OOP dle 
rizika). Ochranné brýle 
budou uloženy v centrálním 
skladu Jihočeského kraje.  
Na žádost poskytovatelů 
zdravotních služeb 
adresovanou na e-mail – 
covid19@kraj-jihocesky.cz 
budou vydávána dle 
rizikovosti poskytované 
zdravotní péče dle oboru 
činnosti.   

 

Rukavice 10 000 ks Poskytovatelé sociálních 
služeb 

Z důvodu řešení situace 
v pobytových zařízeních 
sociálních služeb dle MO 
MZ ČR č. j.: MZDR 
13719/2020-1/MIN/KAN a 
doporučeného postupu 
MPSV 6/2020 ze dne 
27.03.2020 

 

Ochranný plášť 500 ks Poskytovatelé sociálních 
služeb 

Z důvodu řešení situace 
v pobytových zařízeních 
sociálních služeb dle MO 
MZ ČR č. j.: MZDR 
13719/2020-1/MIN/KAN a 
doporučeného postupu 
MPSV 6/2020 ze dne 
27.03.2020 

mailto:covid19@kraj-jihocesky.cz


Ochranný plášť 500 ks ZZS JčK Pro zajištění 
přednemocniční 
neodkladné péče 

Ochranný plášť 800 ks Nemocnice – akutní péče Pro zajištění akutní péče, 
odběrových míst a lůžek 
intenzivní péče 

 

Uvědomuji si, že je to neradostné čtení. Připadá mi, že člověk v této době a v této situaci je nucen vybírat pouze 

ze špatných rozhodnutí. Chtěla bych těm z Vás, kteří stojí v první linii a starají se o své pacienty a klienty moc 

poděkovat. Ten potlesk, který zní každý večer v osm hodin na sídlištích, a i jinde v kraji, patří Vám. Je zasloužený. 

V tuto chvíli mě bohužel napadají už jen v kontextu této doby tragikomická slova citátu největšího českého 

klasika, kterým se pokusím odlehčit situaci: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi 

tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“ 

Prosím vydržte, nadále sledujte webové stránky Jihočeského kraje – www.kraj-jihocesky.cz  

! DISTRIBUCE Z TÉTO DODÁVKY OOP BUDE ZAHÁJENA 30.03.2020! 

http://www.kraj-jihocesky.cz/

