
VIDEOKONFERENCE HEJTMANKY PLZEŇSKÉHO KRAJE SE STAROSTY ORP. 
 

Dne 24. listopadu 2021 se v 13:00 hodin uskutečnila další videokonference hejtmanky Plzeňského kraje se 
starosty ORP. Den předtím jednali hejtmani se zástupci vlády a Ministerstvem zdravotnictví. Následně pak hejtmani 
jednali samostatně. Dopoledne před videokonferencí jednal Krizový štáb kraje. Důvodem těchto jednání byla situace 
kolem šíření Covidu 19.  

Videokonference se zúčastnili zaměstnanci krajského úřadu a zástupci Krajské hygienické stanice.  

Hejtmanka uvedla, že na jednání KŠ kraje byla zhodnocena situace v kraji. V kraji došlo oproti minulému týdnu 
k dennímu nárůstu nakažených o 16,3 %, nejvíce nakažených je ve věkové kategorii do 14 let, pak od 15 ti do 19 ti let a 
pak 55 - 64 let. Situace je zatím lepší než na jaře letošního roku. V současné době je s Covidem hospitalizováno 260 
pacientů, z toho jich je 50 na JIP a 22 na úplné plicní ventilaci. Kulminace se počítá těsně před Vánoci a odhad je, že by 
mohla dosáhnout 2/3 hodnot jarní kulminace (2.3.2021 bylo v nemocnicích kraje 718 nakažených). Vše ale závisí na 
účinnosti a dodržování nařízených opatření a na stavu proočkování populace. Ta je v současné době v kraji nad 
průměrem republiky.   

Vedoucí odboru sociálních věcí kraje informoval o stavu v pobytových sociálních službách kraje. V kraji je 
v těchto službách umístěno celkem 4 172 klientů. Nakažených je z nich celkem 61, z toho 44 je jich v zařízení 
v Janovicích. Vesměs všichni mají lehký průběh. V těchto krajských službách pracuje celkem 2 812 zaměstnanců, 53 je 
pozitivních na Covid a 214 je buď v karanténě, nebo na OČR. Režimové opatření se dodržují. Provádí se očkování třetí 
dávkou.  

Vedoucí odboru školství poděkovala pracovníkům ORP za spolupráci. V minulém týdnu se na školy v kraji 
distribuovalo 119 500 testů. Bylo rozhodnuto o pokračování testování i od 6.12.2021 a pak každé pondělí. Testy bude 
zajišťovat stát. V týdnu 15.-19.11.2021 se karanténní opatření týkalo 76 základních škol a 28 středních škol. Školám bude 
zasláno krajským úřadem doporučení o zrušení lyžařských zájezdů. 

Vedoucí oboru bezpečnosti a krizového řízení seznámil se způsobem vyžadování pomoci nemocnicím příslušníky 
AČR. V současné době je poskytována výpomoc armády v Sušické a Domažlické nemocnici.  

Vedoucí odboru zdravotnictví seznámil s průběhem očkování v kraji. Celkem bylo podáno 715 000 vakcín, 
dokončené očkování druhou dávkou má 342 000 osob a 35 000 osobám byla podána třetí dávka. Denní očkovací kapacita 
v kraji je 3 800 osob, denně chodí v průměru 2 500 – 3 000 osob. Nejhorší jsou pátky, kdy chodí lidi bez registrace a 
naočkováno bylo i 3 500 osob. Kraj má v republice nejkratší dobu čekání na podání dávky. Ta činí max. 5 dnů od 
registrace. Naopak je kraj druhý nejhorší v republice s podáváním očkovacích dávek praktickými lékaři. Pouze 13 % 
dávek bylo podáno praktickými lékaři. I když byla slíbena kapacita 3 000 dávek denně, skutečně je praktickými lékaři 
aplikováno cca 500 - 600 dávek denně. Požádal starosty o pomoc a apel na praktické lékaře k zapojení do očkování. 
Zmínil možnost očkování dětí ve věku 5 – 11 let od ledna 2022. Kraj objednal 6 000 dávek pro tyto děti. Opět požádal 
starosty o pomoc se zapojením pediatrů do očkování, které by mohlo začít někdy mezi svátky. Pediatři jsou ti, kteří by 
měli očkovat takto malé děti.    

Informaci doplnil infektolog z FN Plzeň, který podpořil očkování výhradně praktickými lékaři. Zdůvodnil to 
možným stresováním dětí v očkovacích centrech. Děti v tomto věku absolvují vícero očkování, které může být rozloženo 
podle skutečného stavu dítěte jinak. Je to specifická věc, kterou zná jenom pediatr.  

Hejtmanka zmínila jednání hejtmanů s vládou, kde hejtmani jednoznačně odmítli vyhlášení nouzového stavu. 
Situace podle ní v kraji nevyžaduje vyhlášení NS. Víc se diskutovalo na tomto jednání o tom, že zdravotníkům kvůli 
nárůstu pacientů hrozí, že nebudou mít vánoce a na druhé straně se pořádají velké hromadné akce. Hejtmani navrhovali 
větší zapojení hygienických stanic do regulace hromadných akcí.  

Dále apelovala, že i starostové mohou přispět k omezení velkých akcí. Buď doporučením je omezit, nebo i zrušit. 
V případě provádění akcí striktně trvat na dodržování stanovených opatření. Jednotliví starostové pak v diskusi zmínili 
rušení a omezení mikulášských akcí, rozsvícení vánočních stromků a částečně omezení vánočních trhů. K tomu byla mezi 
starosty shoda.   

Poté hejtmanka ukončila svůj příspěvek a otevřela diskusi.   

Starosta města v diskusi představil rozhodnutí omezit program rozsvícení vánočního stromku v Sušici. Toto se 
bude konat bez kulturního programu, bez stánků a bez veřejnosti.  

V diskusi starostů se probírala tématika omezování hromadných akcí, trasování nakažených, karantény, 
vystavování pracovní neschopnosti. Do diskuse se zapojila KHS.              

Na závěr hejtmanka poděkovala starostům za účast a vyjádřila přání, aby se dodržováním stanovených opatření 
situace v kraji nezhoršila do nepřijatelného stavu.  

   
Starosta města Sušice žádá obyvatele o dodržování všech proticovidových opatření. Současně apeluje na 

občany, aby se v co největším počtu nechali očkovat. Očkování je nejlepší způsob ochrany, pokud chceme žít bez 
různých omezení. Zatím nikdo nic lepšího nevymyslel. Všichni si určitě přejeme prožít vánoční svátky v klidu.   

 
Krizový štáb ORP Sušice 


