
PARDUBICKÝ KRAJ 

V Pardubicích 22. července 2021 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při zvýšení proočkovanosti obyvatel 
Pardubického kraje, kterou považujeme za zásadní k zamezení dalšího šíření nemoci Covid-
19. 

Pardubický kraj v součinnosti se Společností Podané ruce o.p.s. nabízí možnost provést 

očkování mobilním očkovacím týmem co nejblíže občanům dojezdem očkovacího 

kamionu. Podmínkou je dostatečný počet zájemců o očkování v jednom místě, tj. alespoň 
50 osob. 

V případě zájmu občanů vašeho města - obce o tuto formu očkování jej sdělte, prosím, na 
e-mail krizovy.stab@pardubickykraj.cz nejpozději do pondělí 26. července 2021 do

10:00 hodin.

Po vyhodnocení požadavků jednotlivých obcí bude následně sestaven optimální logistický 
plán s termíny a místy stanovišť očkovacího kamionu v Pardubickém kraji a bude Vám 
zaslán k informování občanů. 

Dosavadní využití očkovacího kamionu v Pardubickém kraji je k dispozici např. zde: 
https://www.pardubickykraj.cz/search.aspx?searchText=O%c4%8dkovac%c3%ad%20kamio 

n 
nebo zde: 
https:/ /www. pa rd u bickyk ra j. cz/aktua I ity/ 112689/take-v-pard ubickem-kra I i-je-otevrena-cesta-k
ockovani-bez-req istrace 

Druhou možností zvýšení kolektivní imunity je využít stávající stacionární očkovací místa 

(OČM), která jsou rozmístěna napříč Pardubickým krajem. V příloze naleznete mapu 
jednotlivých OČM. V případě zájmu lze opět prostřednictvím Pardubického kraje dohodnout 
skupinové očkování pro zájemce. Své případné požadavky zašlete opět na e-mail 
krizovy.stab@pardubickykraj.cz. 

Pokud potřebujete podrobnější informace k oběma vyse uvedeným způsobům zajištění 
očkování, obraťte se na pracovníky odboru krizového řízení - Ing. Štěpánka Makarová, tel. 
466 026 307, e-mail: stepanka.makarova@pardubickykraj.cz nebo Mgr. Matěj Kačírek, tel. 
466 026 411, e-mail: matej.kacirek@pardubickykraj.cz. 

S pozdravem 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman 

/ 

Ing. Michaela Matoušková, MPA 
náměstkyně hejtmana 

zodpovědná za zdravotnictví 



!(!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Lázně Bohdaneč

Rybitví

KOLF
Pardubice

Nemocnice
Pardubice

Seč

Chrudim

Luže

Hlinsko

Vysoké Mýto

Litomyšl

Brandýs nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

Česká Třebová
Lanškroun

Žamberk

Králíky

Svitavy

Jevíčko

Moravská
Třebová

Polička

AKTIVITA OČKOVACÍCH MÍST
V PARDUBICKÉM KRAJI

0 10 205 km Ü

Očkovací místo
páteřní síť očkovacích míst

záložní očkovací místa

očkovací místa s ukončeným provozem

Nemocnice Pardubice; Chrudimská nemocnice; 
Orlickoústecká nemocnice; Litomyšlská nemocnice; 
Svitavská nemocnice; MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o. - Seč;
Livián s.r.o. - KOLF Pardubice; Rehabilitační ústav Brandýs 
nad Orlicí; MUDr. Špitálníková - Endipra s.r.o. Hlinsko; 
Odborný léčebný ústav Jevíčko; Nemocnice následné péče Rybitví

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. - Lázně Bohdaneč; Vysokomýtská nemocnice; 
Nemocnice následné péče Moravská Třebová; Albertinum Žamberk; Poličská nemocnice;
Hamzova odborná léčebna Košumberk - Luže

Renturi s.r.o. - Česká Třebová; Renturi s.r.o. - Lanškroun;  Livián s.r.o. - Králíky; CCR Pardubice
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CCR
Pardubice
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