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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.
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Sanitní vozidla RLP Zajištění pravidelné obměny vozového parku ZZS, která je naprosto nezbytná pro udržení 

akceptovatelné výše nákladů na jeho provoz. 
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