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ZZS JMK - Letecká záchranná
služba

Od 1.1.2021 do 31.12. 2028 bude vrtulníky pro provoz LZS zajišťovat privátní provozovatel. JMK
Nelze předjímat, kdo bude provozovatelem vrtulníků pro LZS od roku 2029, v každém
případě však bude potřebovat nezbytné provozní plochy a zázemí. Jihomoravský kraj v
současnosti takové zázemí nemá a urychleně zajišťuje vybudování dočasné výjezdové
základny LZS tak, aby na ní mohl být zahájen provoz v souladu s výsledky výběrového
řízení na provozovatele vrtulníků pro LZS z roku 2019. Dočasná základna je pouze
provizoriem na dobu nezbytně nutnou k vybudování trvalé základny. Pro její vznik jsou již
vybrány prostory a zahájeny první nezbytné úkony k realizaci. K vybudování základny
budou využity zkušenosti s výstavbou těchto specifických základen ve světě i v ČR tak, aby
bylo vytvořeno moderní provozní zázemí pro LZS s minimálním množstvím vynaložených
prostředků. Základna bude plně a beze změn využitelná i v případě změny provozovatele
vrtulníků. S ohledem na probíhající jednání je velmi pravděpodobné, že k realizaci trvalé
výjezdové základny LZS dojde ve velmi úzké součinnosti JMK a Letiště Brno a.s. V důsledku
těchto jednání není vyloučena ani možnost vyřazení tohoto projektu z IROP. Pokud by k
tomu došlo, dojde z pohledu priorit pouze k následnému posunutí všech dalších projektů o
jedno místo v seznamu. Jejich pořadí zůstane zachováno.
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ZZS JMK - výstavba TZ a
parkovacích stání BrnoBohunice

Objekt ZZS JmK v Brně Bohunicích je díky umístění velké výjezdové základny, ředitelství,
JMK
centrálního skladu ZZS JmK a vzdělávacího a výcvikového střediska (VVS) nejvýznamnějším
a současně z pohledu logistiky nejnáročnějším objektem organizace. Aktuálně při tom
disponuje velmi omezenými prostorovými možnostmi, a to nejen pro umístění potřebných
pracovišť a jejich optimalizaci, ale i pro zajištění dopravní dostupnosti zaměstnanci (cca 90
v jeden den) a účastníky vzdělávacích aktivit (při souběhu 2 kurzů až 100 osob). V celé
lokalitě Bohunice je kritický nedostatek parkovacích míst. Vybudováním VVS ztratila ZZS
15 parkovacích míst. Sklad v hlavní budově, původně projektovaný pro jednu základnu se
stal centrálním skladem celé ZZS JmK. Modernizací vybavení pro řešení krizových situací
došlo k rozšíření technického parku a materiálního vybavení. V areálu je nedostatek
krytých parkovacích stání pro vozidla se speciální zástavbou. Tato musí být parkována
venku, což vyžaduje jejich trvalé připojení na zdroj 230 V, což je zvláště v zimních měsících
velice nákladné. Výstavba technického zázemí vyřeší všechny uvedené problémy. Půjde o
třípodlažní budovu, v jejímž 1.NP budou vybudovány vytápěné garáže pro záložní vozidla,
referentská vozidla a speciální vozidla BIO hazard týmu a pro další techniku pro
mimořádné události (7 vozidel), a pro vozidla inspektorů provozu. Dále se zde bude
nacházet dílna údržby a sklad techniků, sklad provozu, sklad pohonných hmot a sklady
krizového řízení a místnost správy budov. Ve 2. NP budou vybudována parkovací stání
pro vozidla zaměstnanců ZZS JmK a pro účastníky vzdělávacích aktivit, kteří přijíždějí z celé
ČR ze složek IZS, ale i z řad laické veřejnosti. Jako parkovací plocha bude určena i střecha
objektu (3.NP). Tím dojde k rozšíření parkovací kapacity v areálu o 12 pro osobní vozidla,
15 pro dodávky a 1 tahač v 1.NP, 47 míst pro osobní vozy a 8 míst pro dodávky ve 2. NP a
50 míst pro osobní vozy a 8 míst pro dodávky ve 3.NP. V neposlední řadě dojde i k
vybudování záložního výjezdu sanitních vozidel z objektu ZZS, který doposud chybí.
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ZZS JMK - výjezdová základna
Břeclav

3

Vybudování nové výjezdové základny ZZS JmK v Břeclavi. Stávající základna již nevyhovuje JMK
legislativním požadavkům, některé prostory jsou technicky ve špatném stavu, Nemocnice
Břeclav potřebuje prostory, aktuálně pronajaté ZZS JmK k realizaci vlastních záměrů
rozvoje.
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