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TISKOVÁ ZPRÁVA
„Den otevřených dveří nové budovy
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.“

Den otevřených dveří nové budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského
kraje, p.o.“ (ZZS JMK) konaný dne 27. 9. 2012 představuje jedinečnou příležitost prohlédnout
si nejen prostory nové budovy ještě před tím, než bude uvedena do provozu, ale i seznámit
se blíže s prací záchranářů.
V současné době má ZZS JmK umístěn zdravotnický provoz na území města Brna v
pěti lokalitách. Ve vlastním objektu na náměstí 28. října sídlí ředitelství, krajské zdravotnické
operační středisko (dále jen KZOS) a výjezdové týmy. V pronajatých prostorách areálu FN
Brno a v objektu v Brně-Černovicích jsou výjezdové týmy v setkávacím systému (rendezvous), letecká záchranná služba má svoji základnu v prostorách poskytovatele letadel firmy
Alfa-helicopter v Brně-Tuřanech a autoservis působí v pronajatých prostorách Integrované
střední školy automobilní v Brně-Králově Poli.
V roce 2010 přijatá Koncepce rozvoje ZZS JmK rozhodla o rozmístění pozemních
zdravotnických týmů pro zásahy ve městě Brně tak, aby byla zajištěna optimální dojezdnost
nejen do všech městských částí v návaznosti na jeho územní rozvoj, ale také, aby bylo možné
přednemocniční neodkladnou péči zajišťovat v navazujícím spádovém území, včetně dálnice
D1 v obou směrech, rychlostní komunikace R52 směrem na Pohořelice či silnice I. třídy č. 43
a navazujících sídelních útvarů.
Uvedená koncepce předpokládá vybudování celkem tří výjezdových stanovišť, a to
v Brně-Bohunicích, Brně-Černovicích a Brně-Ponavě. K realizaci záměru přispělo rovněž i stáří
budovy na náměstí 28. října 23 a její fyzické a morální opotřebení. Budova nevyhovuje
zdravotnickému provozu a dlouhodobě nesplňuje základní hygienické požadavky vzhledem k
umístěným kapacitám zdravotníků, zejména s ohledem na jejich pracovní a psychickou zátěž
při výkonu náročné činnosti v záchranné službě. Za hranicí životnosti jsou i podmínky pro
ostatní umístněné provozy, včetně veškerého technického vybavení. Výrazně nevhodným z
hlediska provozu výjezdového stanoviště ZZS je i dopravní napojení na komunikační systém

města Brna v bezprostřední blízkosti křižovatky malého městského okruhu s ulicí Milady
Horákové. Vzhledem k nárůstu dopravní intenzity ve městě se vznikem častých kolon na
malém městském okruhu značně zpomaluje průjezdnost vozidel ZZS ve všech směrech.

Novostavbou objektu ZZS JmK v nové lokalitě městské části Brno-Bohunice budou
vyřešeny jak problémy bezkolizního dopravního napojení na komunikační systém města
Brna, tak dojde ke zrychlení zásahů týmů ZZS ve spádovém území. Nový objekt poskytne
technicky, provozně i prostorově odpovídající zázemí a podmínky pro výkon záchranné
služby jak výjezdovým týmům a krajskému zdravotnickému operačnímu středisku, tak
administrativě i nutnému technickému zázemí, odpovídající současným požadavkům při
dodržení zákonných pracovních a hygienických podmínek. Výstavba objektu v Bohunicích je i
podmínkou pro získání prostředků Evropské unie k realizaci projektu „Jednotná úroveň
informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového
volání základních složek integrovaného záchranného systému“, který významným způsobem
zkvalitní podmínky pro řízení výjezdových týmů ZZS v celém Jihomoravském kraji, podmínky
pro zaměstnance KZOS i vzájemnou spolupráci základních složek IZS.
Dokončení budovy je načasováno tak, aby bylo možné zahájit činnost výjezdových
týmů z této lokality od 1. 1. 2013.
Z Bohunic budou operovat dva výjezdové týmy rychlé lékařské pomoci (z toho jeden
v režimu rendez – vous), tři výjezdové týmy rychlé zdravotnické pomoci a rovněž síly a
prostředky pro převoz orgánů k transplantacím či odborníků k operacím dle potřeb
navazujících lůžkových zdravotnických zařízení. Na stavbu objektu v Bohunicích budou
navazovat stavby výjezdových stanovišť v Brně-Černovicích a v Brně-Ponavě. Jejich
dokončením získá město Brno síť výjezdových stanovišť ZZS, která zajistí kvalitní a bezpečnou
přednemocniční neodkladnou péči i v podmínkách neustále se rozšiřující sídelní aglomerace.
Kromě Brna se předpokládá vybudování nového výjezdového stanoviště i ve Znojmě,
následovat budou také změny podmínek zdravotnických záchranářů v dalších lokalitách
kraje. Tyto změny by nebyly možné bez pochopení důležitosti ZZS JmK jako jedné ze
základních složek IZS ze strany orgánů Jihomoravského kraje. Zejména podpora hejtmana
Michala Haška znamenala zajištění financování těchto akcí v řádu stovek milionů korun.

