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1

ZZS JMK - Letecká záchranná 

služba

Od 1.1.2021 do 31.12. 2028 bude vrtulníky pro provoz LZS zajišťovat privátní provozovatel. 

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.

JMK Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 3

682 01 BRNO

Odbor investic Jihomoravského kraje

Ing. Pavel Šrom - vedoucí odboru

tel: 541 651 271

email: srom.pavel@kr-jihomoravsky.cz

Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

110 77 2023 2025 příprava PD ne

2

ZZS JMK - výstavba TZ a 

parkovacích stání Brno-

Bohunice

Objekt ZZS JmK v Brně Bohunicích je díky umístění velké výjezdové základny, ředitelství, 

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.

JMK Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 3

682 01 BRNO

Odbor investic Jihomoravského kraje

Ing. Pavel Šrom - vedoucí odboru

tel: 541 651 271

email: srom.pavel@kr-jihomoravsky.cz

Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

269 188,3 2023 2025 příprava PD ne
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3

ZZS JMK - výjezdová základna 

Břeclav

Vybudování nové výjezdové základny ZZS JmK v Břeclavi. Stávající základna již nevyhovuje 

legislativním požadavkům, některé prostory jsou technicky ve špatném stavu, Nemocnice 

Břeclav potřebuje prostory, aktuálně pronajaté ZZS JmK k realizaci vlastních záměrů 

rozvoje.

JMK Jihomoravský kraj

Žerotínovo nám. 3

682 01 BRNO

Odbor investic Jihomoravského kraje

Ing. Pavel Šrom - vedoucí odboru

tel: 541 651 271

email: srom.pavel@kr-jihomoravsky.cz

Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +42073596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

80 56 2022 2024 příprava PD ne

4

sanitní vozidla RLP 72 ks Zajištění pravidelné obměny vozového parku ZZS, která je naprosto nezbytná pro udržení 

akceptovatelné výše nákladů na jeho provoz. 

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Pavel Chvalina, tel.: +420702207420,email: 

chvalinap@zzsjmk.cz

326,5 228,55 2022 2027 nerelevantní

5

osobní vozidla pro setkávací 

systém 6 ks

Periodická obměna osobních vozidle pro setkávací systém v letech 2022, 2024, 2026 - vždy 

po 2 ks

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

12,7 8,89 2022 2026 nerelevantní

6

monitory životních funkcí 60 ks Zahájení komplexní obměny přístrojového vybavení, která umožní konzultaci posádek RZP s 

lékařem ZZS, při které bude mít lékař náhled na data monitoru zasahující posádky v 

reálném čase. Toto povede ke zrychlení a zkvalitnění poskytované péče v souladu s 

aktuálním trendem ZZS ve vyspělých zemích. Zároveň tento systém připravuje ZZS JMK na 

variantu nedostatku lékařů pro PNP a nutnost poskytovat obdobný či větší rozsah péče jako 

nyní i s menším počtem lékařů. 

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

40,9 28,63 2022 2027 nerelevantní

7

Výpočetní technika Obměna stávající techniky a doplnění stavu. ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

36,55 25,585 2022 2027 nerelevantní

8

dýchací přístroje 20 ks Periodická obměna zdravotnické techniky v letech 2022-2027 ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

5,5 3,85 2022 2027 nerelevantní

9

Komunikační technika Obměna stávající techniky a doplnění stavu. ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

4,575 3,2 2022 2027 nerelevantní

10

vozidla pro technický úsek Rozšíření vybavenosti a tím zvýšení kvality. ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

4 2,8 2022 2027 nerelevantní



11

vozidlo vedoucího lékaře pro 

koordinaci a řízení osádek ZZS 

JM nejen v rámci MU 

Zajištění vozidla s dostatečnou  kapacitou pro spolehlivou komunikaci jak mezi jednotlivými 

složkami IZS v místě MU, tak pro komunikaci a předávání dat na KZOS ZZS JMK v rámci 

třídění a odsunu pacientů. Mimo případy MU bude vozidlo používáno při každodenní řídící a 

kontrolní činnosti při zajišťování běžného provozu posádek ZZS v rámci JMK. 

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

1,8 1,26 2025 2027 nerelevantní

12

vozidlo speciálních činností pro 

transport víceúčelových 

kontejnerů. Součástí vozidla  je 

nosič kontejnerů včetně 

příslušenství 

Vybudování komplexního kontejnerového přepravního programu ZZS JMK tak, aby došlo ke 

snížení celkového množství vozidel speciálního určení a zároveň bylo možno na  místo 

potřeby dopravit specifickou techniku a vybavení pro úspěšné zvládnutí zásahu. Zároveň 

tento systém, díky plánované kompatibilitě s nosiči HZS, umožní i transport i několika 

různých jednotek, v závislosti na povaze zásahu. ZZS JMK plánuje pořízení minimálně těchto 

kontejnerů - mobilní KZOS, zázemí pro zásahy s hromadným postižením osob, týlový 

kontejner pro složky ZZS.  

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

5,5 3,85 2023 2024 nerelevantní

13

víceúčelový kontejner 

skříňového typu -mobilní 

zázemí pro zásah ZZS při MU s 

HPO 

Vybudování komplexního kontejnerového přepravního programu ZZS JMK. Ze zkušeností s 

nedávné doby i námětových cvičení, považujeme za prioritní zajištění dostatečného 

komfortu pro postižené při MU. V závislosti na místě a události a počtu zasažených osob a 

dostupnosti transportních prostředků může trvat odsun pacientů až mnoho desítek minut. 

Do té doby jsou postižené osoby vystaveny vlivům povětrnostních podmínek, což může 

vést k dalšímu zhoršení jejich zdravotního stavu. Dosud používané nafukovací stany se z 

našich zkušeností jeví jako nedostatečné, vzhledem k době potřebné k jejich postavení, a 

hlavně k vysokým  nárokům na personální zabezpečení jejich stavby, což je obzvláště v 

počátku MU velmi obtížně realizovatelné.

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

1 0,7 2023 2024 nerelevantní

14

přenosné přístroje pro 

ultrazvukovou diagnostiku 10ks 

Rozšíření spektra diagnostických možností posádek RLP a zvýšení kvality a rozsahu péče 

obzvláště pro pacienty v kritickém stavu. Výrazný přínos především u pacientů s plicní 

embolii, pneumothoraxem, krvácením do dutiny břišní/hrudní.   

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

1,85 1,295 2022 2025 nerelevantní

15

terénní čtyřkolka s přívěsem 

pro transport osob a materiálu 

při zásahu v nepřístupném 

terénu 

Naplnění potřeby dopravního prostředku schopného transportu materiálu a osob v obtížně 

průchodném terénu. Potřeba tohoto vozidla je akutní především při zajišťování sportovní, 

kulturních a obdobných akcí s účastí velkého počtu osob, k jejichž konání na území JMK 

často a pravidelně dochází. Mimořádně rizikovou oblastí jsou z tohoto pohledu vinařské 

oblasti a oblast Moravského krasu. 

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

0,4 0,28 2025 2027 nerelevantní

16

motocykl terénní se 

zdravotnickou zástavbou pro 

zajištění hromadných 

sportovních akcí a zásahy v 

nepřístupném terénu 2ks 

účelem pořízení je snaha o zřízení pilotního projektu first responderů vybavených pro 

primární zásah u pacientů v nepřístupném terénu a zároveň uvnitř městské aglomerace, 

kde vzhledem k pravidelné obtížné dopravní situace dochází k prodloužení dojezdových 

časů posádek ZZS JMK. Od tohoto projektu si slibujeme zkrácení dojezdových časů zejména 

u pacientů s NZO a zkrácení doby do potencionálního prvního podání defibrilačního výboje 

v případě maligní arytmie , rychlejší obnovení funkčního oběhu a zlepšení 

postresuscitačního dlouhodobého outcomu těchto pacientů.  

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

1,1 0,77 2025 2027 nerelevantní

17

krevní analyzátory 10 ks Rozšíření vybavenosti a tím zvýšení kvality poskytované přednemocniční péče. ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje, p.o.                         

Kamenice 798/1d, 625 00 Brno               Ing. 

Petr Hýbler, tel.: +420732596692,email: 

hyblerp@zzsjmk.cz

2 1,4 2022 2027 nerelevantní

CELKEM 901,375


