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CÍL SOUTĚŽE
ÚVODNÍ SLOVO ZADAVATELE SOUTĚŽE

ÚVODNÍ SLOVO ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS HMP), jakožto jedna z nejlepších zdravotnických služeb v České republice
a středoevropském regionu, vděčí za své renomé nejen faktu,
že Praha je jedním z nejhustěji osídlených míst v republice, ale
také výborné vnitřní organizaci. V současné době je administrativně-technické zázemí ZZS HMP rozptýleno ve více lokalitách ve
městě. Žádný z pokusů mých předchůdců o sloučení celého zázemí do vhodnější lokality se nezdařil. Abychom předchozí chyby
neopakovali, rozhodli jsme se u takto významné investice nyní
využít všech dosavadních zkušeností z přípravy investiční akce,
které má samotná ZZS HMP i odbor investiční Magistrátu hl. m.
Prahy, a vyhlásit architektonickou soutěž. Cílem je nejprve v soutěžním návrhu a poté i ve společně dopracovaném projektu nalézt odpověď na otázku, jak zlepšit fungování ZZS HMP, zmenšit
stres personálu, ať už zasahujících záchranářů nebo operátorů
zdravotnického střediska, a napomoci tak ještě vyšší kvalitě služby. Věřím, že dobře navržené pracovní prostředí a vysoce kvalitní architektura jsou schopny práci našich záchranářů významně
podpořit. Věřím, že na širší úrovni osvědčená cesta dvoukolové
mezinárodní architektonické soutěže na projekt a zaběhnuté
mechanismy příprav investic přispějí k vyšší kvalitě staveb, po
které město a jeho obyvatelé již řadu let volají.

Tato soutěž je přelomová. Po soutěžích na mosty, lávky nebo parky, které probíhaly jako otevřené soutěže, tímto poprvé po revoluci dochází k vyhlášení otevřené soutěže na novostavbu. Věříme, že se tato soutěž stane pro město vzorem, jak i v budoucnu
hledat architekty a projektanty významných městských investic
a že se tradice zadávání projektu tomu, kdo nabídne nejnižší
cenu, stane již definitivní minulostí. Přispívá k tomu i celková atmosféra v Praze, kdy město hledá cesty, jak do soutěží zapojit
i soukromé developery; soutěž se tak zvolna stává platformou
pro vyhledávání shody o území. Již dnes víme, že se i další pražské stavby – připravovaná filharmonie či rekonstrukce veřejných
prostor holešovické tržnice – stanou otevřenou platformou pro
hledání nejlepších řešení na půdorysu architektonických soutěží.
Z naší zkušenosti je architektonická soutěž o návrh již akceptovaná politickou reprezentací Prahy jako jediná cesta ke kvalitě.
Ještě bude však nějakou dobu trvat, než se soutěž o návrh stane
šířeji akceptovanou i městským aparátem. Na poli osvěty odborů města a příspěvkových organizací, které spravují aktiva hl.
m. Prahy, se ještě musí vykonat hodně práce. Proto si nesmírně
vážíme této soutěže jako první vyhlašovanou odborem investic,
který bude investiční akci pro město zajišťovat.
Našim kolegyním a kolegům z architektonické profese přejeme
hodně úspěchu při dodání toho nejlepšího návrhu, který uspokojí náročné potřeby uživatele budovy.

Pro mě bude architektonická soutěž novou zkušeností a jsem
ráda, že spolu s kolegy z politické části poroty zastupujeme
všechny koaliční subjekty. Spolu se starostou Prahy 9 a skvělou
nezávislou částí poroty budeme hledat to nejlepší řešení pro ZZS
HMP. Architektkám a architektům – účastníkům soutěže – přeji
hodně zdaru při skládání inspirace a dobrých nápadů do vítězného návrhu, který veřejnou službu Zdravotnické záchranné služby
ještě zlepší.

Igor Kovačević
CCEA MOBA

Milena Johnová,
radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví hl. města Prahy
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POROTA
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ POROTY – NEZÁVISLÍ
JEANNETTE KUO /CH/
Architekturu vystudovala na UC Berkeley, Harvard University
a ETH Zurich. Je zakládající partnerkou švýcarského ateliéru
Karamuk Kuo sídlícího v Curychu, který se v posledních letech
zaměřuje na projekty občanské vybavenosti a průmyslových
staveb. Jeannette Kuo je autorkou dvou knih s tématem
administrativních a industriálních budov. V roli pedagožky
působila ve svých domovských Berkeley a Harvardu, ale také na
MIT nebo na polytechnice v Lausanne.
www.karamukkuo.com
PETR BURIAN /CZ/
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Již za školy
spolupracoval s architektonickou kanceláří DaM spol. s r.o. pote s
HŠH architekti s.r.o a od roku 2006 je partnerem DAM architekti
s.r.o. Je spoluautorem řady budov a rekonstrukci na území
hlavního města Prahy především Bytového domu s tělocvičnou
oceňovanou novostavbou na území Prahy 1, nebo Palác Euro na
václavském náměstí.
www.dam.cz

MARTIN SLÁDEK /CZ/
Je spoluzakladatelem brněnského atelieru consequence
forma architects, který se pravidelně zúčastňuji domácích a
mezinárodních soutěží. V současné době pracuje na projektové
přípravě Moravského náměstí v Brně a to na základě vítezství
v otevřené soutěží o návrh. Ateliér využívá zkušenosti z
vídeňského prostředí a díky tomu je úspěšný v řadě domácích a
mezinárodních soutěží.
http://www.consequence.cz

MARTIN SOBOTA /NL/
Studoval architekturu a krajinářskou architekturu v Oslu a
Hannoveru a následně absolvoval postgraduální studium
na Berlage Institute v Rotterdamu. Je zakládajícím členem
CITYFÖRSTER a vedoucím jejich rotterdamské kanceláře. Mezi
jeho současné projekty patří koncertní sál a víceúčelová stavba v
Bratislavě, turistické stavby na Albánské riviéře a také probíhající
studie Carbon-Based Design, která se zabývá snižováním emisí
uhlíku během celého životního cyklu budovy.
www.cityfoerster.net
LENKA MÍKOVÁ /CZ/
Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, zakládající členka
ateliéru edit! architekti. Od roku 2014 vede vlastní ateliér Lenka
Míková Architekti se zaměřením na stavby menších měřítek
a rekonstrukce. Mezi oceňované projekty patří rekonstrukce
předsálí České filharmonie v budově Rudolfina nebo interiér
berlínské a letenské pobočky obchodu Freshlabels.
www.lenkamikova.com
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ŘÁDNÍ ČLENOVÉ POROTY – ZÁVISLÍ

MILENA JOHNOVÁ /RADNÍ HL. M. PRAHY/
Je od roku 2018 zastupitelkou hlavního města Prahy a radní pro
oblast sociální politiky a zdravotnictví hlavního města Prahy,
kterou byla zvolena jako nestraník za sdružení Praha sobě. Před
zvolením více jak 25 let pracovala v sociálních službách. V roce
1994 spoluzaložila a vedla organizaci Rytmus.

PETR KUBÍČEK /ZASTUPITEL HL. M. PRAHY/
Byl zvolen zastupitelem hlavního města Prahy v roce 2018 jako
člen TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu. Je místopředsedou
Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu
podnikání ZHMP. Mimo to se jako zastupitel věnuje tématům
bydlení a sportu a volného času.

EVA HORÁKOVÁ /ZASTUPITELKA HL. M. PRAHY/
Je od roku 2018 zastupitelkou hlavního města Prahy, předsedkyní
výboru pro sociální politiku a místopředsedkyní zastupitelského
klubu Pirátů. Kromě celoměstské politiky je i zastupitelkou MČ
Prahy 5. Před svým zvolením pracovala 12 let jako zdravotní
sestra a 13 let byla součástí farmaceutického odvětví.

TOMÁŠ PORTLÍK /STAROSTA MČ PRAHA 9/
Je od roku 2021 je starostou městské části Praha 9, a od roku
2018 zastupitelem hlavního města Prahy, je členém obalstní rady
ODS. Od roku 2006 je zastupitelem a radním městské části Praha
9. Absolvoval Fakultu sociálních věd UK Praha, obor Mediální
studia, a magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha.
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NÁHRADNÍCI

PAVEL ZELENKA /RADNÍ HL. M. PRAHY/
ZÁVISLÝ POROTCE – NÁHRADNÍK
Zastupitelem hlavního města Prahy se stal v roce 2018,
kdy byl zvolen jako zástupce sdružení Praha sobě. Je
předsedou výboru pro bydlení a místopředsedou výboru
pro IT a SmartCity. Mimo to je místostarostou MČ Praha 7.
Před svým zvolením se věnoval grafickému designu ve studiu
Marvil, které sám založil.

JAN JAROLÍM /MÍSTOSTAROSTA MČ PRAHY 9/
ZÁVISLÝ POROTCE – NÁHRADNÍK
Je zastupitelem MČ Praha 9 nepřetržitě od roku 1994, s tím, že od
roku mezi lety 2006-2021 stál v čele zastupitelstva jako starosta,
ve zbytku let i dnes vykonává funkci místostarosty. Před vstupem
do politiky pracoval např. v Českém hydrometeorologickém
ústavu nebo ve Federálním výboru pro životní prostředí.

JAKUB KOŇATA /CZ/
NEZÁVISLÝ POROTCE – NÁHRADNÍK
Je žákem architekta Jana Bočana, se kterým následně
spolupracoval i v jeho projekčním ateliéru např. na Českém
velvyslanectví v Tbilisi. Nyní působí v ateliéru KAVA, kde se
podílel například na soutěžních návrzích pro KD Slavie v Českých
Budějovicích, Kongresové centrum v Praze nebo na návrhu
rezidence Park Kavčí hory. Na FA ČVUT vedl se svými kolegy
Tomášem Novotným a Tomášem Zmekem ateliér navrhování.
www.atelierkava.cz

7

HISTORIE ADMINISTRATIVNĚTECHNICKÉ BUDOVY ZZS
Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy byla
založena 8. prosince 1857, kdy začala fungovat díky skupině
dobrovolníků.
Služba dlouho fungovala v rámci různých provozů a nemocnic.
První oficiální sídlo pražského zdravotnického operačního
střediska vzniklo v 50. letech 20. století v ulici Dukelských
hrdinů v Holešovicích, kde vydrželo až do konce 20. století, kdy
se přesunulo na ul. Korunní na Vinohrady. Zrekonstruovaná
budova je však pro celkový provoz ZZS nevyhovující a tak od
roku 2005 vznikají plány na výstavbu nové centrální budovy ZZS,
kde by se kromě dispečinku ZOS sdružovaly i další provozy jako
administrativní zázemí, servis sanitních vozidel nebo výcvikové
a vzdělávací centrum.
Jako první vznikl plán na výstavbu ZZS v areálu FN Bulovka na
Praze 5, od toho se v roce 2007 ustoupilo a začalo se uvažovat
o výstavbě na pozemku na křížení ulic Povltavská a Vodácká
v Troji, kde postupně vznikly dva návrhy nové budovy. Kvůli
neshodě o výměně pozemků mezi městskou částí Praha-Troja
a Magistrátem hl. města Prahy, ale po sedmi letech plánování
z výstavby sešlo a v roce 2017 se začalo uvažovat o nové
možnosti – přestavbě nedostavěného centra Nová Palmovka.
Návrh přestavby byl zpracován Josefem Pleskotem, architektem
původního návrhu Městského úřadu Prahy 8. Po volbách v roce
2019 se však i od tohoto návrhu ustoupilo.
Současná architektonická soutěž se po 11 letech od prvního
záměru na výstavbu nové budovy ZZS snaží najít podobu nového
sídla ZZS a jeho čtvrtou podobu na třetím místě.
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Plány na novou budovu – Troja I

Plány na novou budovu – Troja II

Plány na novou budovu – Palmovka

?
Plány na novou budovu – Střížkov
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Řešené území se nachází na k.ú. Střížkov spadající pod území
MČ Prahy 9.
DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
Ze severu vede kolem ŘÚ městská radiála D8 – ulice Liberecká, ze
západu ul. II. třídy – Vysočanská, která se směrem na sever stáčí
pod sídlištěm Ďáblice na západ.
Městskou hromadnou dopravou je pozemek nejlépe dostupný
ze zastávky metra C – Střížkov, v jehož okolí jsou také zastávky
několika linek autobusů. Nedaleko se nachází také zastávka
autobusů Poliklinika Prosek.
OCHRANNÁ PÁSMA
Řešeným územím procházejí sítě a jejich ochranná pásma.
Jihozápadně od ŘÚ leží ochranné pásmo telekomunikačního
zařízení. Do ŘÚ ale nezasahuje.
Řešené území v administrativních hranicích Prahy
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Řešené území a síť pražského metra

Liberecká

Řešené území a síť pražské automobilové dopravy
10

11

OC Letňany >>>
Porsche

poliklinika Prosek

metro Střížkov
LOKALITA

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Řešené území se nachází na pozemcích p. č. 515/19, 515/56,
515/58, 515/60, 515/61, 515/62, 515/63, 515/64, 515/65,
515/66, 515/770, 515/85 v k. ú. Střížkov, na severní hraně sídliště
Prosek.

Podle platného územního plánu se ŘÚ nachází na území určeném
k výstavbě veřejné vybavenosti. Ze severu s ním sousedí izolační
zeleň, která spolu s terénním valem území odděluje od ul.
Liberecká. Na západě se nachází území s povoleným smíšeným
využitím2, s mírou využití E. Platný územní plán definuje řešení
území jako VV - veřejné vybavení. Viz „Platný územní plán Prahy“
na str. 13.

Sídliště Prosek bylo vystavěno mezi lety 1964–71 podle návrhu
architektů Z. Kotase, Z. Turzické, B. Kociána a J. Novotného
jako součást tehdy plánovaného Severního města1. Je tvořeno
především deskovými domy o výšce 9 NP (23 m) a 11 NP (32 m)
a bodovými domy o výšce 5 NP (13 m), které jsou doplněny
nízkými objekty vybavenosti.

Důležitý je ochranný limit Letiště Kbely, je stanoven opatřením
obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma vojenského
letiště Kbely. Z vyjádření Ministerstva obrany k záměru výstavby
budovy ZZS je uvedeno, že se řešené území nachází v ochranném
pásmu vojenského letiště Kbely a maximální celková výška
budovy v místě zástavby je 327 m.n.m. Maximální výška vysílače
IZS na objektu budovy je 6 m.

Od obytné zástavby je ŘÚ odděleno areálem Polikliniky Prosek,
budovou o výšce 2–4 NP, která byla dostavěna v květnu 1985.
VYBAVENOST V OKOLÍ

METROPOLITNÍ PLÁN

Poliklinika Prosek je největším zdravotnickým zařízením ležícím
v území MČ Prahy 9 a jedním z největších v Praze. Poskytuje
ambulantní zdravotní péči v základních i specializovaných
lékařských oborech a zároveň disponuje i lůžkovou kapacitou.
Spádovou oblastí polikliniky je především Praha 9 a přilehlá část
Prahy-východ.

Metropolitní plán ŘÚ řeší v rámci lokality 504 / Sídliště Prosek
a definuje ho jako transformační plochu, která je určená k
obytnému způsobu využití. Jedná se o nezávaznou informaci
jelikož v době vyhlášení soutěže metropolitní plán není v
platnosti a nepřepokládá se jeho platnost v brzké době.

Nedaleko ŘÚ (cca 1,2 km) se nachází OC Letňany. Nákupní
středisko s širokým spektrem obchodů a služeb.

TERÉN
2
VV - veřejné vybavení - Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného
vybavení města, tj. Zejména pro školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociální
služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém

1
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADdli%C5%A1t%C4%9B_Prosek
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Platný územní plán Prahy

Návrh metropolitního plánu
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ŘÚ leží v mírně sklonitém svahu, který z výšky cca 295 m n. m.
klesá na úroveň 293 m n. m. (B.p.v.) severovýchodě.
Území je od ul. Liberecká odděleno terénním protihlukovým
valem o výšce 7 m.
GEOMORFOLOGIE
Dle provedených inženýrsko-geologických průzkumů se svrchní
vrstva skalnatého podkladu – opuky a slínovce –, nachází
v ŘÚ v hloubce cca 3,2–4,2 m pod povrchem (tzn. cca 288,7–
291 m n. m). Skalní podklad pokrývají tři geotechnické typy
pokryvných útvarů a to:
1/ GT1 – navážky – převážně písčité hlíny a hlinité písky
2/ GT2 – eolické a eolickodeluviální sedimenty –
		

spraše a sprašové hlíny tuhé konzistence

3/ GT3 – deluviální sedimenty – zvětraliny slínovců 		
(žlutohnědá hlína tuhé konzistence)
Základy stavby by tak měly být realizovány hlubinnými piloty
nebo suterénním podlažím do skalního podkladu.
Hladina podzemní vody v území se očekává v hloubce 14-16 m
pod terénem.
V území se nachází asi 3 m vysoká deponie, která bude před
stavbou odstraněna.3

3
Podrobný IG průzkum, Geologický průzkum pro vsakování srážkových vod.
Zimola, P. září 2020. Praha.
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Katastrální mapa a terén v okolí řešeného území
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Podrobný inženýrskogeologický průz

Podrobný inženýrskogeologický průzkum

„Stavba číslo 8211 Administrativně – technická budova ZZS“
Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

KRAJINA
Na ŘÚ se nachází zelené plochy, stromové porosty
a 35 samostatných stromů, které obklopují parkoviště
a zpevněné betonové plochy. Podle dendrologického průzkumu
provedeného v srpnu 2020, ale žádný ze stromů nepodléhá
sadovnickému hodnocení 1 nebo 2 (kde 1 znamená nejvyšší
sadovnickou hodnotu dřeviny), tudíž žádný z nich není potřeba
chránit.4
Dle Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody
a krajiny dle §67 zákona5: „... se [v území] nevyskytují přírodní,
ani přírodě blízké biotopy. Jedná se o urbanizovaná území (X1).
Vyskytuje se zde ruderální vegetace bylin, křoviny s ruderálními
a nepůvodními druhy (X8), resp. nálety pionýrských dřevin
(X12B).“
Hodnocení uvádí, že se v území nevyskytují žádné zvláštně
chráněné druhy rostlin, nachází se zde ale dvě rostliny
z Červeného seznamu ČR a to tis červenný (který ovšem neroste
v přírodních podmínkách, nýbrž byl vysazen jako okrasná dřevina)
a blín bílý vyskytující se na navážce v severní části, jehož výskyt
lze ale považovat víceméně za náhodný a tudíž žádné omezení
výstavbě nepřináší.

Pohled na území z protihlukového valu

Obr. 5: Pohled na lokalitu z protihlukového valu

„Stavba číslo 8211 Administrativně – technická budova ZZS“
Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

Ve vazbě na ŘÚ byla zaznamenána přítomnost několika zvláště
chráněných druhů fauny, které budou výstavbou přímo ovlivněny,
jejich přítomnost ale není překážkou budoucí výstavbě. Pro hladký
průběh výstavby jsou doporučena opatření na minimalizaci
negativních dopadů stavby na území. Je doporučeno dřeviny
kácet v mimovegetační období od začátku listopadu do konce
března a při výstavbě předcházet zavlékání nových invazivních
dřevin do území.

„Stavba číslo 8211 Administrativně – technická budova ZZS“
Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.

Územím neprochází žádné migrační koridory. Územím neprochází
žádné území ÚSES, nenachází se zde žádný významný krajinný
prvek, ani žádné ochranné pásmo.
Obr. 6: Navážka zeminy v květnu 2020

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

13
EXprojekt s.r.o.

Na parcelu je v současné době přivedena kanalizace a voda, a to
paralelně s ulicí Vysočanskou pod průjezdem polikliniky Prosek.
Pod severozápadním rohem parcely vede plynové potrubí.
Rozvody elektřiny končí u západního křídla polikliniky Prosek.

Pohled na postupně zarůstající betonové plochy

Obr. 9: Postupně zarůstající vybetonované plochy

V návrhu je potřeba počítat s nadprůměrným zasíťováním území.
Obr. 9: Postupně zarůstající vybetonované plochy

4
Dendrologický průzkum. Administrativně-technická budova ZZS, k.ú. Střížkov.
Křeček a Plundra, s.r.o. srpen 2020. Praha

i

Obr. 10: Výsadba okrasných dřevin ve střetu se záměrem
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EXprojekt s.r.o.

5
Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67
zákona č. 114/1992 Sb.. Martina Fialová. září 2020.

i

Okrasná výsadba v rozporu se záměrem

Obr. 10: Výsadba okrasných dřevin ve střetu se záměrem
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PŘIDRUŽENÉ PROVOZY
Návaznost provozů mezi poliklinikou Prosek a plánovanou
administrativně-technickou budovou je potřeba zajistit
především mezi částí výjezdové základny a ŘÚ.
VYSÍLACÍ KORIDORY
Při projektování budovy je potřeba umístit antény na takové
místo, aby byly signál, který přijímají a vysílají procházel volnými
koridory směrem ke všem požadovaným vysílačům. V cestě
signálu nesmí stát žádné pevné překážky (krajinné, ani budovy).
Směry vysílačů jsou vyznačené v mapě, jejich výška popsána
u každého směru. Antény musí být umístěny v těsné blízkosti ZOS
a jeho technologického zázemí.
Vhodné umístění antén a volný průchod pro přenos signálu je
potřeba doložit v samostatné situaci a řezech. (podklad P.11).
BEZPEČNOST
Administrativně-technická budova ZOS je prvkem kritické
infrastruktury, a proto je potřeba při jejím navrhování zachovat
od hrany pozemku ochranné pásmo min. 10 m. Pásmo umožní
průjezd těžké techniky a zamezí přímému útoku na budovu.

OCHRANNÁ PÁSMA VOJENSKÉHO LETIŠTĚ KBELY
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PLÁNY VÝSTAVBY

BYTOVÉ DOMY

V okolí řešeného území se plánuje několik stavebních projektů.

Další plánovanou výstavbou v okolí ŘÚ jsou dva bytové domy
na pozemcích, které má ve většinovém vlastnictví (cca 53%)
společnost BEK Construction, v menšinovém (cca 47%) hl. město
Praha. Domy budou zabírat zastavěnou plochu cca 1700 m2
a dosahovat výšky 8 a 11 NP. Mají vzniknout podle návrhu
ateliéru A.D. studio.

NOVÁ KOMUNIKACE
Nová komunikace vedoucí západně z ul. Vysočanská na řešené
území, by se měla stát hlavní příjezdovou trasou k nové
polyfunkční budově ZZS. Ovšem s ohledem na majetkové poměry
v území a nutnost časově sladit jednotlivé investice soukromého
a veřejného sektoru je nutné v rámci soutěže navrhnout
i variantní přístupovou cestu skrze bránu stávající polikliniky
z ulice Lovosická. Variantní přístup přes stávající bránu polikliniky
je nutné navrhnout jako dočasné napojení pozemku na dopravní
infrastrukturu do doby, než budou vybudována všechna ostatní
dopravní propojení v území.
Spolu s komunikací je u ulice Vysočanské plánovaná výstavba
parkoviště o rozloze cca 3000 m2 a kapacitě cca 120 parkovacích
míst.
PARKOVACÍ DŮM
Kapacita parkování je v území dále rozšířena parkovacím domem
vystavěným mezi ul. Lovosickou a poliklinikou Prosek, který na
zastavěné ploše 3200 m2 ve 4 NP poskytne 378 parkovacích míst.
Parkovací dům je navržený studiem ai5, s.r.o. a realizovaný MČ
Praha 9 s přispěním MHMP.

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PROSEK IV
Dům je investicí městské části Praha 9, která je zamýšlena
na pozemcích parc. č. 515/59 a 515/765, 515/766, 515/768
a 515/769 v k.ú. Střížkov, které sousedí s pozemky pro výstavbu
ZZS. K dispozici je studie z 12/2019, kterou vypracoval Zero
atelier, s.r.o., v níž bylo zpracováno i území ZZS. Platná je ovšem
jen pro Objekt I. Objekty II a III se nachází na řešeném území ZZS
a nebudou realizovány.
DALŠÍ VÝSTAVBA
Plány na pozemku 515/41 ležící na západ od řešeného území
zatím nejsou zveřejněny, vzhledem k vlastníkovi pozemků –
společnosti FINEP, se ale dá předpokládat, že zde vznikne další
obytná výstavba.

NOVÁ KOMUNIKACE

Koordinační situace připojení komunikace budovy Záchranné služby hl.m. Prahy a Polikliniky Prosek - stav 05/2022
20

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU PROSEK IV

objekt III
nebude realizován

objekt II
nebude realizován

S ohledem na majetkoprávní poměry bude realizován jen objekt
„I“, který bude realizovat MČ Praha 9. Ostatní objekty jsou ve
studii uvažovány na pozemku řešeného území a realizovat se
nebudou.

Vizualizace objektu „I“ – stav k 05/2022
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objekt I

PROGRAM

PROGRAMOVÉ SEKCE
Administrativně-technická budova ZZS HMP je polyfunkční
budovou s těmito sekcemi:

Nová administrativně-technická budova ZZS je plánovaná
jako hlavní sídlo pražské zdravotnické záchranné služby. Svým
dispozičním řešením i architektonickým zpracováním by měla
reagovat jak na komplexnost a komplikovanost provozu, tak
na pohodlí uživatel, kteří jsou při výkonu své práce vystaveni
nadměrně stresovým situacím.

1. ADMINISTRATIVA A ŘEDITELSTVÍ
2. ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO
3. VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO

Ústředním bodem budovy je Zdravotnické operační středisko
– dispečink, kde pracovníci ZOS přijímají hovory a řeší krizové
situace. ZOS je doplněno dalšími provozy jako je vzdělávací
a výcvikové středisko se zázemím pro výcvik záchranářů
i veřejnosti, servis a očista sanitních vozidel a další
záchranářské vybavenosti, nebo administrativní zázemí celé
pražské záchranné služby.

4. TĚLOCVIČNA A SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ
5. VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA
6. PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
7. PRACOVIŠTĚ VRCHNÍ SESTRY A BIOTECHNIKA

Je důležité, aby každý z provozů tvořil ucelený samostatný
celek, který ale bude podle daných požadavků a možností
propojený se zbytkem budovy.

8. UBYTOVÁNÍ

Zadání uvádí koncepční přehled požadavků na budovu.
Podrobně jsou požadavky na program rozepsány
v tabulce 1 – program.

10. DOPRAVNÍ ODDĚLENÍ A AUTOSERVIS

POŽADAVKY NA OBJEKT A DOPRAVU

12. AUTOPLOCHA

9. JÍDELNA S KUCHYNÍ

11. PARKING

Z obecných požadavků na program a s ohledem na kapacitu
vyplývá, že požadovaná velikost administrativní budovy je cca
27 000 m2 HPP. Kapacita budovy je cca 100 zaměstnanců
a cca 100-150 návštěvníků.

13. ARCHIV
14. PRÁDELNA
15. TECHNICKO-PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Doprava v klidu a další kapacity pro administrativní budovu
vycházejí z těchto údajů.

16. SERVISNÍ A TECHNICKÉ PROVOZY

Režiim provozování budovy je 24/7/365 a to v rámci sekce
řídícího centra ZZS.

Každá sekce má vlastní požadavky na provoz, které jsou v případě
nutnosti dále rozvedeny. Obecné požadavky na celou budovy a
koordinaci sekcí v rámci celku jsou:

Nad rámec administrativní budovy jsou předpokládány
zvýšené průjezdy sanitních a speciálních vozidel a vozidel
rychlé záchranné pomoci. Tyto požadavky jsou dále rozepsány
v sekci 11. DOPRAVA, PARKING A GARÁŽE.
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•

v celé budově zajistit přirozené větrání

•

na základě zkušenosti uživatele dimenzovat zázemí dle
popsaného programu a provozu

•

kanceláře projektovat jako samostatné

•

jednací místnosti umístit podle programu tak, aby schůzky
mohly probíhat po celé budově

•

na každé podlaží umístit úklidovou místnost

•

zajistit dvoustupňovou úroveň bezpečnosti

•

oddělit prostor ZOS (včetně hygienického zázemí a venkovní
terasy) od zbytku budovy tak, aby mohl fungovat jako
režimové pracoviště (prvek kritické infrastruktury)

•

výjezdové skupiny umístit co nejblíž k zásahovým vozidlům

•

zásahová vozidla umístit blízko výjezdu z objektu

•

umístit kanceláře autoprovozu co nejblíž garáží a dílen

•

všechny skladové prostory zpřístupnit pro vykládání
základních vozidel

SCHÉMA NÁVAZNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ
1. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR

0. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR

UBYTOVÁNÍ

1. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR
2. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR

VZDĚLÁVACÍ
A VÝCVIKOVÉ
STŘEDISKO

ZOS
TECHNOLOGIE ZOS

TĚLOCVIČNA

TECHNOLOGICKÁ
PODPORA

RECEPCE

KOMUNIKAČNÍ JÁDRO

ADMINISTRATIVA

VRCHNÍ SESTRA
PRACOVIŠTĚ
KRIZOVÉ
PŘIPRAVENOSTI
PRÁDELNA

SAMOSTATNÝ
VCHOD

VJEZD

DOPRAVNÍ ODDĚLENÍ

JÍDELNA

AUTOSERVIS

PROVOZNÍ
TECHNIKA

SKLADY

AUTOPLOCHA

PARKING NÁVŠTĚVNÍKŮ

PARKING SANITEK
A REFERENTSKÝCH VOZIDEL

NÁKLADOVÁ PLOCHA

VJEZD

VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA
A INSPEKCE

LEGENDA
SEKCE BEZ NUTNOSTI
ZASTŘEŠENÍ
SEKCE
VCHOD / VJEZD

1. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR

0. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR

VYŽADOVANÉ VAZBY
NEPOVINNÉ VAZBY
ROZHRANÍ
BEZPEČNOSTNÍCH
PERIMETRŮ
PLOT

23

0. HLAVNÍ VSTUP

1.

ADMINISTRATIVA A ŘEDITELSTVÍ

Samostatně jsou určeny prostory hlavního vstupu, kde dochází
ke kontaktu zaměstnanců ZZS s veřejností a který se tak nachází
na rozhraní 0. a 1. bezpečnostního perimetru.

Sekce administrativy a ředitelství je administrativním zázemím
celé budovy. Programově je rozdělená na několik podsekcí:

V rámci vstupu je umístěna recepce se vstupní halou a čekárnou,
prostor pro prezentaci ZZS, tiskový (konferenční) koutek pro styk
ZZS s novináři a malá jednací místnost, podatelna s místností pro
ruční archiv a pokladna s místností pro trezor.

1.1.

ŘEDITELSTVÍ

1.2.

SEKCE NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Soustavou kanceláří a společenského zázemí. V sekci je nutné
počítat se zvýšeným pohybem osob u mísností určených pro
provoz výjezdových skupin, které budou v těsném kontaktu
s výjezdovou rampou. Proto je doporučené tento provoz umístit
blízko komunikačního jádra.

Z prostoru recepce by mělo být se zbytkem budovy propojeno
ubytování, vzdělávací a výcvikové středisko a v ideálním případě
i jídelna.

1.3.

SEKCE LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE

Vyžaduje kanceláře a sklady v blízkosti příjezdu vozidel zásobování
s možností nakládky a vykládky zboží (rampa), v přízemí nebo
těsné blízkosti nákladního výtahu, možnost najetí s paletovým
vozíkem rovnou do skladů a bezbariérový přístup.

JEDNACÍ
MÍSTNOST

TISKOVÝ
KOUTEK

POKLADNA
PODATELNA

PŘÍSTUP PRO
VEŘEJNOST

1.5.

SEKCE EKONOMICKÁ

1.6.

SEKCE TECHNICKO-PROVOZNÍ

ŘEDITELSTVÍ

NLZP
PŘÍSTUP PRO
ZAMĚSTNANCE

SLPP

RECEPCE

VCHOD
JÍDELNA

VCHOD
VVS

VCHOD
UBYTOVÁNÍ

VCHOD

SEKCE PERSONÁLNÍ

SCHÉMA ROZDĚLENÍ SEKCE ADMINISTRATIVA

SCHÉMA USPOŘÁDÁNÍ VSTUPU

PŘÍSTUP PRO
VEŘEJNOST

1.4.

SEKCE PERSONÁLNÍ

SEKCE EKONOMICKÁ
PŘÍSTUP PRO
ZAMĚSTNANCE

SEKCE TECHNICKO-PROVOZNÍ
(VEDENÍ SEKCE)

JEDNACÍ
MÍSTNOST

PREZENTACE

LEGENDA

LEGENDA

1. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR

0. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR

MÍSTNOSTI/
PROSOTRY

SEKCE

VCHOD

PODSEKCE

PŘÍSTUP
BEZPEČNOSTNÍ
PERIMETR

24

SCHÉMA PROVOZU ŘEDITELSTVÍ

SCHÉMA PROVOZU EKONOMICKÉ SEKCE

ŘEDITELSTVÍ

SEKCE EKONOMICKÁ
SPOLEČNÉ
PROSTORY

NŘ

ODDĚLENÍ
POŘIZOVÁNÍ
DAT
ASISTENT

ŘEDITEL

SEKRETARIÁT

ODDĚLENÍ
ZDRAVOTNÍCH
POJIŠŤOVEN

ŘIDIČ
PRÁVNÍ
ODDĚLENÍ

ZÁZEMÍ

ODDĚLENÍ
VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK

TISKOVÉ
ODDĚLENÍ

EKONOMICKÉ
ODDĚLENÍ

PŘÍMO ŘÍZENÉ
ÚTVARY

SCHÉMA PROVOZU PERSONÁLNÍ SEKCE

SCHÉMA PROVOZU SEKCE NELÉKAŘKÝCH PRACOVNÍKŮ

SEKCE PERSONÁLNÍ

NLZP
NŘ

ASISTENT

NŘ

ASISTENT
VEDOUCÍ
PERSONÁLNÍHO
ODDĚLENÍ

PROVOZ
VÝJEZDOVÝCH
SKUPIN

ÚČETNÍ

ZÁZEMÍ

SCHÉMA PROVOZU TECHNICKO-PROVOZNÍ SEKCE

SCHÉMA PROVOZU SEKCE LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍCH
PRACOVNÍKŮ

STP

SLPP
NŘ

NŘ

ASISTENT
PRIMARIÁT

ASISTENT
ODDĚLENÍ
INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ

ZÁZEMÍ

LEGENDA
SEKCE
PODSEKCE
PŘÍMÉ VAZBY
NEPŘÍMÉ VAZBY
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2. ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO

Technologické požadavky na sály (ZOS, krizový a výcvikový) jsou
vybaveny klimatizací a možnost přirozeného větráním; vybavení
centrálním vysáváním; vybavení systémem plynového hasícího
zařízení; vyřešení akustiky.

Zdravotnické operační středisko (ZOS) je prvkem kritické
infrastruktury, proto funguje jako režimové pracoviště, které je
oddělené od zbytku provozu.

O patro níž pod krizovým, výcvikový sálem a sálem ZOS budou
umístěny v celé ploše sálů technologické místnosti (TM).

Jeho program tvoří dvě podsekce:
1/ pracoviště ZOS;

Technologicky musí být do TM přivedeny dva nezávislé přívody
elektrické energie napájené centrálním dieselagregátem
budovy. Součástí TM bude silnoproudý rozvaděč. TM budou
vybavené vlastním systémem klimatizace a chlazení technologií.
TM budou navazovat na svislé a vodorovné šachty, kterými
bude možné přivést do místností externí zemní vedení
slaboproudu. TM budou propojeny s ostatními TM.

2/ pracoviště technické podpory – ICT ZOS
Vzhledem ke své povaze musí být ZOS umístěno přímo pod
anténami tak, aby s nimi bylo co nejkratší cestou propojeno a byl
zajištěn kvalitní signál.
2.1.

PRACOVIŠTĚ ZOS

2.2.

Ústředním prvkem ZOS je sál ZOS s vlastním vstupem, na který
budou prostorově navazovat kanceláře, kuchyně s jídelnou,
krizový sál a sklady. Přímý průchod a spojení prosklenými
stěnami je vyžadováno z kanceláří vedení ZOS, z privátní
odpočinkové místnosti a z krizového sálu (skleněná zeď zde
bude využita k pozorování sálu návštěvami). Kuchyňka s jídelnou
mohou být přístupné přes chodbu. V blízké návaznosti na sál
by měl být venkovní prostor terasy (kuřárny). Šatny a sociální
zázemí mohou být umístěny o poschodí níže.

PRACOVIŠTĚ TECHNICKÉ PODPORY (ICT – ZOS)

Pracoviště technické podpory slouží jako zázemí pracoviště ZOS.
Jeho provoz na pracoviště ZOS přímo navazuje.

Dispozičně by měla být jedna stěna sálu ZOS plná v celé výšce
tak, aby se zde daly v budoucnu umístit velkoplošné panely.
Technologický prostor sálu by měl být přímo napojen na
technologickou místnost.
Krizový sál by měl mít ideálně vlastní klimatizaci i hygienické
zázemí
V rámci řešení ZOS je potřeba poskytnout v souladu
s programem místnosti pro tři druhy odpočinku:

SCHÉMATICKÝ ŘEZ ZOS

1/ aktivní – cvičení;
2/ noční – odpočinkové místnosti;

SÁLY

3/ tichý – tiché místnosti pro psychický odpočinek.

ZÁZEMÍ
(variabilní muži/ženy)

Na pracovišti ZOS by měl být mezi technickými místnostmi
a místnostmi provozu odděleno osobní a nákladní spojení.
T E C H N O LO G I E
SÁLŮ ZOS

TECHNICKÁ
PODPORA –
ICT ZOS

SCHÉMA VYŽADOVANÝCH NÁVAZNOSTÍ ZOS
ZOS

ODP.

TECHNICKÁ PODPORA –
ICT ZOS

TECHNOLOGIE
ZOBRAZOVACÍ
STĚNY

MÍSTNOST

TECHNOLOGIE SÁLŮ ZOS
TERASA

OBLUŽNÉ ČÁSTI
PODSEKCE / MÍSTNOST
MÍSTNOSTI

VIZUÁLNÍ
NÁHLED PRO
NÁVŠTĚVY

HYGIENICKÉ
ZÁZEMÍ

KRIZOVÝ SÁL
KUCHYNĚ
A JÍDELNA

SEKCE
PODSEKCE

VÝCVIKOVÝ
SÁL

SÁL ZOS

LEGENDA

KANCELÁŘE
VEDENÍ
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PŘÍMÉ VAZBY

SKLAD

PRŮCHODY PŘES
CHODBU

KUCHYŇKA

VIZUÁLNÍ VAZBY

3. VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO
Prostory VVS jsou dimenzovány jako dva na sobě nezávislé prvky:

Simulační místnosti jsou uspořádány kolem ovládací místnosti
a jsou zařízeny podle šesti typických míst zásahů:
1/ byt;

1/ prostor pro vzdělávání zaměstnanců ZZS HMP;

2/ sanitní vozidlo;

2/ simulační centrum, které bude sloužit ze 2/3 pro 		
vnitřní účely organizace a z 1/3 pro externí subjekty.
3.1.

3/ zástavba vrtulníku;

VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ CENTRUM

4/ stavba, venkovní prostor;

Je prostor pro vzdělávání, přednášky, jednání. Jeho program tvoří
knihovna, studovna, kanceláře, učebny, aula, zasedací místnost
a obslužné prostory.
3.2.

SIMULAČNÍ CENTRUM

Simulační centrum je, kvůli využívání externími subjekty,
soběstačná jednotka s vlastním vstupem.
Jádrem simulačního centra je šest simulačních a jedna ovládací
místnost, které fungují podobně jako sály televizního studia – je
možné upravovat jejich velikost; částečně měnit jejich dispozice;
jsou přímo napojeny na technologii přenosu obrazu a zvuku, atd.
Ovládací místnost slouží k ovládání simulací v okolních
místnostech, se kterými je vizuálně spojena jednosměrným
sklem. Je vybavena technologiemi pro přenos a záznam zvuku
z místností. Vede do ní samostatný vstup mimo simulační
místnosti.

5/ urgentní příjem;
6/ zákrokový sál;
Každá z místností je přístupná velkými vstupními dveřmi, které
umožňují stěhování velkých nákladů (např. sanitní vozidlo,
vrtulník, atd.) a je doplněna skladem na zdravotnický materiál
a nepoužívané rekvizity. Do místností a mezi místnostmi musí být
možné vjet technikou (např. sanitním vozem). Vyšší zátěži musí
být uzpůsobena nosnost podlah. Každá z místností odpovídá
velikostí požadovanému programu.
Dále se poblíž simulačního centra nacházejí min. dvě místnosti
pro debriefing a ideálně i dvě místnosti s kapacitou 10 osob na
dávání zpětné vazby a případně seminární místnost s kapacitou
20 osob pro debriefing a teoretické úvody.
V simulačním centru se dál nacházejí místnosti pro přípravu
lektorů, kanceláře, kuchyňka a prostor pro stravování a odpočinek
účastníků, vstupní aula a hygienické zázemí se šatnami.
SCHÉMA POŽADOVANÝCH VAZEB
SIMULAČNÍCH MÍSTNOSTÍ

SCHÉMA POŽADOVANÝCH VAZEB
VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA
VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ CENTRUM
VEDOUCÍ VVS

SKLAD

ASISTENT

UČEBNY
A VZDĚLÁVACÍ
MÍSTNOSTI

SIMULAČNÍ
MÍSTNOSTI

VZDĚLÁVACÍ
A VÝCVIKOVÉ
CENTRUM

ZÁZEMÍ

BYT

OVLÁDACÍ
MÍSTNOST

SKLAD

ZÁZEMÍ

URGENTNÍ
PŘÍJEM

LEGENDA

DEBRIEFING

PODSEKCE

NEPŘÍMÉ VAZBY

MÍSTNOSTI

VIZUÁLNÍ VAZBY

SAMOSTATNÝ
VCHOD

ZÁKROKOVÝ
SÁL

SKLAD

PŘÍMÉ VAZBY

VJEZD
TECHNIKY

STAVBA /
EXTERIÉR

ROZVOJ

SEKCE

SKLAD

ZÁSTAVBA
VRTULNÍKU

UBYTOVÁNÍ
ODDĚLENÍ
KVALITY

SANITNÍ
VOZIDLO

SKLAD

SPORTOVNÍ
CENTRUM

ODPOČINKOVÉ
MÍSTO
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SKLAD

ZPĚTNÁ
VAZBA

SAMOSTATNÝ
VCHOD

MÍSTNOSTI NAD
RÁMEC PROGRAMU

VJEZD
TECHNIKY

SEMINÁRNÍ
MÍSTNOST

4. TĚLOCVIČNA A SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ

10. DOPRAVNÍ ODDĚLENÍ

Budova ZZS nabízí i základní sportovní zázemí, které se skládá
z tělocvičny s hrací plochou 10 × 20 m, posilovny, šatny, skladu
nářadí a hygienického zázemí. V ideálním případě by měla být
tělocvična rozvržena a umístěna tak, aby mohla sloužit i jako
společenský sál pro všechny zaměstnance ZZS (cca 100 lidí).
Vhodné by bylo i nalezení místa pro umístění lezecké stěny.

Dopravní oddělení poskytuje údržbu, zázemí a zásobování
vozového parku. Provoz dopravního oddělení tvoří dvě podsekce:
provozy údržby vozidel (autoservis, automyčka, dílny) a sklady.
10.1.

PROVOZ ÚDRŽBY

Provoz údržby se stará o vnější i vnitřní údržbu zásahových
vozidel, měl by tak být lokalizován v blízkosti garážových stání
těchto vozidel. Samotné prostory údržby jsou především
z  mechanické dílny, prostoru pro výměnu pneumatik, servisních
boxů se zvedáky a automyčky. Na tyto prostory pak navazuje
sociální zázemí s denními místnostmi a administrativní zázemí
DO.

5. VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA
Bude sloužit jako zázemí třech výjezdových skupin rychlé
záchranné pomoci (RZP), rychlé lékařské pomoci (RLP)
a   inspektora. V sekci je umístěno také zázemí pro vedoucího
lékaře.

Funkce zajišťované provozem autoservisu jsou:

Pokoje, odpočinkové místnosti, kuchyňky, jídelny, atd. musí být
umístěny co nejblíže garážovým stáním sanitních vozidel tak, aby
posádky byly schopné vyjet v časovém limitu 2 min.

> sezónní výměna pneumatik
> skladování cca 800 ks pneumatik

Požadavek na garáže a parkovací stání je tři stání pro sanitní
vozidla.

> huštění pneumatik

inspekce

> lepení plášťů na disky, rovnání disku

> vyvažování kol

Kanceláře inspektorů, kteří vyjíždějí k závažným situacím, kde velí
přímo v místě zásahu nebo kontrolují průběh operací.

> výměna provozních kapalin
> kontrolu stavu vozidel

Nutnost umístění kanceláří co nejblíže (do 2min) od výjezdových
vozidel.

> drobnou údržbu

6. PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI

V mechanické dílně by měla být umístěna tato mechanická
zařízení:

PKP zajišťuje zásobování speciálních vozidel při krizových stavech.
Provozně navazuje na sklady a komunikační jádro. Tvoří ho tři
kanceláře se zázemím.

> Vyvažovačka kol lehké nákladní
> Zouvačka pneu lehké nákladní
> Hustící zařízení (kompresor)

7. PRACOVIŠTĚ VRCHNÍ SESTRY A BIOTECHNIKA

> 4× čtyřsloupový zvedák o nosnosti 6t

Pracoviště se zázemím pro vrchní sestru a biotechnika tvoří
kanceláře s vazbou na sklady léků a biomateriálů.

> Vypouštěcí nádoba na olej (200l)
> Servisní vozík
> Rovnačka disku

8. UBYTOVÁNÍ

> Svařovací kout

Ubytovací kapacity slouží k ubytování návštěvníků (lektorů)
a zaměstnanců. Kapacita ubytování je osm dvojlůžkových pokojů
a čtyři garsonky, které umožní dočasné ubytování zaměstnanců.
Ubytování by mělo být přístupné samostatným vchodem
přes recepci. Pokoje jsou doplněné o společenskou místnost
s kuchyňkou, sklad, kancelář, místnost na úklid a sklad na čisté
a špinavé prádlo.

> Kovoobráběcí kout

9. JÍDELNA S KUCHYNÍ

> Ohýbačka

Jídelna s kuchyní má zajišťovat výdej teplých dovezených pokrmů
a to formou samoobslužného provozu. Kapacita jídelny je 200 –
250 jídel.

> Tabulové a pákové nůžky

> Stojanová vrtačka
> Mycí pult
> Rovnací plotna
> Kovadlina

Samostatným prostorem údržby je automyčka. Automyčka
obsahuje zařízení pro automatické mytí sanitních vozidel
a prostory pro mytí ostatních vozidel. Kromě myčky samotné,
provoz obsahuje desinfekční boxy, sklad na odpad, oddělení
chemické očisty vnitřku vozidel se samostatnou místností,
skladem a zázemím (denní místnost, hygienické zázemí, šatny
a sklad) pro cca 10 osob.

Gastronomický provoz obsahuje příjem potravin, sklad
mražených nebo chlazených potravin, sklad suchých potravin
a nápojů, umývárnu, sklad termoportů, kuchyni s jednotlivými
pracovními úseky, umývárnu stolního nádobí, sklad odpadků
a kancelář pro vedoucí kuchyně. Součástí provozu je i hygienické
zázemí a šatny.

V blízkosti myčky je potřeba počítat s osazením chemické ČOV,
sedimentační nádrže, skladu chemikálií a mycích prostředků.

V jídelně je situován výdej jídel a nápojů. Kapacita je dimenzovaná
cca na 75 míst s trojnásobnou obrátkovostí.
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10.2.

11.2.

SKLADY

Sklady náhradních dílů, kapalin, pneumatik, tříděného odpadu,
tlakových lahví a tlakových lahví pro medicinský plyn a sklad
spotřebního materiálů přístupný z automobilů, by měly
být umístěny v blízkosti prostorů údržby tak, aby umožnily
zásobování sanitních vozidel, stejně jako skladování náhradních
dílů a odpadu z jejich opravy.

Nad rámec administrativní budovy jsou zadány tyto požadavky
na dopravu:

Mezi sklady budou i se samostatné sklady se zvláštním režimem,
ve kterých bude skladován odpad z údržby zásahových vozidel
(oleje, filtry, atd.) a kde bude likvidován infekční odpad.
11. DOPRAVA, PARKING A GARÁŽE
11.1.

ZVÝŠENÉ POŽADAVKY NA DOPRAVU

•

průjezd sanitních vozidel – cca 50 vozů s obrátkovostí cca 1x
denně, tj. celkem cca 100 průjezdů denně

•

průjezd vozidel rychlé lékařské pomoci – cca 15 vozů s
obrátkovostí cca 1x denně, tj. celkem cca 30 průjedů denně

•

průjezd speciálních vozidel – cca 10 vozů s obrátkovostí cca
10x denně, tj. celkem cca 200 průjezdů denně

Celkově tedy nad rámec provozu administrativní budovy
předpokládáme cca 330 průjezdů za den.

PARKING A GARÁŽE

V rámci areálu ZZS je vyžadováno vyčlenění plochy cca 4 400 m2
na parkování zaměstnanců, návštěvníků a zásahových vozů.
Jednotlivé garáže a parkování budou rozdělena podle druhu
vozidel a budou navazovat na samostatný vjezd. Všechna stání,
kromě stání pro návštěvníky, musí být umístěna v zastřešeném
a hlídaném prostoru.

1

Kapacita garáží je stanovena na:
> sanitní vozidla RZP: 			

50 stání

kategorie N2, M2
> vozidla RLP: 				

15 stání

		kategorie M1*
min.

70 stání

> zaměstnanci, výuka a návštěvnci min.

50 stání

> speciální vozidla			

10 stání

> referentská vozidla:		
		kategorie M1*

		odtahové vozidlo s ramenem, pick up, vozidlo
		
TPO – údržba, ad.
		
kategorie N2, N3, O1, O2, O3, O4* 			
> historická vozidla			
20 stání
> další garáže dle platné legislativy
Skrz parkování a garáže musí být zajištěn průjezd pro odtahové
vozidlo naložené vozidlem RZP až do části DO. Minimální světlá
výška by tak měla být 4 m.

* druhy vozidel:

Rozměry největšího vozidla pro výpočet obalových křivek:
vozidlo velikosti kamionu - zásobování (výška kamionu cca 4 m).

N

M

motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola
a používají se pro dopravu osob
motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola
a používají se pro dopravu nákladů
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O

přípojná vozidla

M1

vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje 		
místo řidiče) a víceúčelová vozidla

M2

vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje 		
místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje
5000 kg

N2

vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale 		
nepřevyšuje 12 000 kg

O1

přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 750 kg

O2

přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 750 kg, ale 		
nejvýše 3500 kg

O3

přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 3500 kg, ale 		
nejvýše 10 000 kg

O4

přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 10 000 kg

12. AUTOPLOCHA

15. TECHNICKO-PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Autoplocha těsně sousedí s dopravním oddělením a to především
s autoservisem, parkováním sanitních a referenčních vozidel a se
sklady. Programově nemá žádnou náplň, jedná se ale o poměrně
rozlehlý prostor, který umožňuje průjezd, otáčení a odstavení
vozidel. Rozloha i prostorové uspořádání autoplochy závisí na
řešení navazujících provozů dopravního oddělení.

TPO zajišťuje chod budovy a dalších budov výjezdových
základen. Program tvoří dílny, sklady a kanceláře. Výstrojní sklad
vyžaduje návaznost na exteriér, aby byl přístupný i pro externí
zaměstnance, kteří k němu budou přijíždět sanitními vozy.
16. SERVISNÍ A TECHNICKÉ PROVOZY

13. ARCHIV

Servisní a technické prostory zajišťují chod ostatních částí budovy
a jsou lokalizovány podle potřeb jednotlivých částí. Některé
technické provozy (dopravní oddělení, technická správa ZOS)
jsou popsány samostatně.

Program archivu tvoří dva fyzické archivy a jeden archiv
elektronický doplněný o kancelář.

Ostatní provozy jsou:
14. PRÁDELNA

16.1.

Provoz prádelny začíná místností na příjem špinavého prádla,
následuje fáze praní, sušení, žehlení a konečná fáze výdeje
prádla, který je oddělen od příjmu prádla.

SERVISNÍ PROSTORY

Servisní prostory zajišťují chod budovy.
Důležitým servisním prostorem je pult centrální ochrany, kam
budou svedeny všechny technologie sloužící provozu budovy
(EZS, PO, kamerový systém, veřejný rozhlas, přesný čas, televizní
rozvod STA přístupový systém, docházkový systém, ad.).
Pracoviště pultu centrální ochrany bude fungovat v provozu
24 / 7 / 365 a bude doplněno o potřebné zázemí.

V prádelně bude oddělena čistá a špinavá zóna.
Prádelna bude navržena jako pracoviště, které splňuje
parametry pro praní a úpravu pracovních oděvů, které mohou
být znečištěny organickými i anorganickými látkami s možností
kontaktu s infekčním prostředím. Poblíž prádelny by měla být
umístěna krejčovská dílna.

Dalšími požadovanými prostory jsou dílna, sklady údržby
a místnost pro správce objektu.

Část prádla bude do prádelny přivezena z jiných pracovišť a bude
se ven zpátky vyvážet.

Dále je na každém patře je vyžadována jedna úklidová místnost.

SCHÉMA AUTOPROVOZU
VJEZD
RLP, SANITKY A REFERENČNÍ VOZIDLA
VJEZD

SKLADY

ZÁSOBOVÁNÍ

ZÁSOBOVÁNÍ
ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL
GARÁŽE SANITEK,
VOZIDEL RLP A REFERENČNÍCH VOZIDEL
SERVIS

VJEZD

ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL

NÁVŠTĚVNÍCI A ZAMĚSTNANCI
1. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR

NÁVŠTĚVNÍCI A ZAMĚSTNANCI

0. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR

GARÁŽE A PARKING

PROVOZ ÚDRŽBY

LEGENDA
SEKCE
PODSEKCE
MÍSTNOSTI
VJEZDY

* Jednotlivé vjezdy nemusí být nutně prostorově
oddělené. Výjezdy sanitek, vozidel RLP
a referentských vozidel, ale nesmí být v provozu
nikdy blokovány.
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VAZBY
ROZHRANÍ
BEZPEČNOSTNÍCH
PERIMETRŮ

16.2.

BEZPEČNOST

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Technické zázemí zabezpečuje chod jednotlivých částí budovy.
Provozně je rozděleno na dvě části:

Projektovaná budova ZZS jako základní složky IZS musí zohlednit
problematiku bezpečnosti.

1/ místnost pro záložní dieselagregát nebo baterii
2/ místnosti pro klimatizaci
		

> pro sály ZOS

		

> pro technologické místnosti

		

> pro zbytek budovy

Je nutné počítat s rizikem fyzického ohrožení budovy, za tím
účelem je nutné vyřešit stavebně-technická opatření na úrovni
následujících perimetrů:
0. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR

Součástí technického řešení budovy jsou procesy odpadového
hospodářství. V rámci provozu je potřeba vyhradit speciální
místa pro řešení:
		

> tříděného komunálního odpadu

		

> infekčního odpadu

		

> odpadu z autoprovozu

Fyzické oddělení od veřejně přístupného prostoru s řízeným
přístupem do celého areálu.
1. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR
Řízený přístup v rámci objektu, případně jeho části.
2. BEZPEČNOSTNÍ PERIMETR
Řízený přístup pro režimová pracoviště (ZOS) v rámci budovy.
Pro zajištění bezpečnosti bude použit soubor opatření:
- stavěbně-technická > ploty, závory, vrata, ad.
- technologická > kamerové systémy, dálkové ovládání,
turnikety, bezklíčový zámkový systém, ad.
- personální
Při projektování budovy je nutné zajistit bezpečnostní odstupy
od hrany pozemku a od ostatních budov a to min. 10 m. Tak, aby
byl umožněn průjezd těžké techniky a bylo zamezeno přímému
útoku na budovu.
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ZKRATKY
zkratky vysvětlení
DHM

Dlouhodobý hmotný majetek

EZS

Elektronická zabezpečovací signalizace

NLZP

Sekce nelékařských záchranných pracovníků

NŘ

náměstek ředitele

OIT

Odbor informačních technologií

OOPP

Osobní ochranné pracovní prostředky

PKP

Pracoviště krizové připravenosti

PO

Požární ochrana

PVS

Provoz výjezdových skupin

RLP

Rychlá lékařská pomoc

RZP

Rychlá zdravotnická pomoc

SLPP

Sekce lékařských záchranných pracovníků

SPIS

Systém psychosociální intervenční služby

TPO

Technicko-provozní oddělení

VLO

Vedoucí lékař oblasti

VPO

Vedoucí personálního oddělení

VPRO

Vedoucí právního oddělení

VZO

Vedoucí záchranář oblasti

VVS

Vzdělávací a výcvikové středisko

ZOS

Zdravotnické operační středisko

ZZS

Zdravotnická záchraná služby

NP

nadzemní podlaží

ŘÚ

řešené území

ÚP

územní plán

ZP

zastavěná plocha

CCEA MOBA

