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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/LINKA: MÍSTO ODESLÁNÍ (datum):

ZZS 1215/2021 Ščigalek/.................. Olomouc, 22. 9. 2021

Objednávka: Vzdělávací a výcvikové středisko -  architektonická studie

Vážený pane architekte,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 10. 8. 2021 objednáváme u Vaší firmy zhotovení 
architektonické studie Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS OK za cenu 435 600,- Kč vě.
DPH. Objekt bude umístěn v areálu Hněvotínská 60, Olomouc na pozemcích parc.č. 201/6 a parc.č.
2146 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc.

Součástí studie bude:
- návrh parkovacích ploch v celém areálu,
- retenční nádrž pro odvod dešťové vody,
- demolice stávajícího objektu DTS na ul. Hněvotínská 60, Olomouc. Tato budova stojí na 

pozemku parc.č. 2146, kde bude stát část nové budovy a je zatížena výskytem azbestu ve 
stavebních materiálech.

Termíny plnění a ceny:
- architektonická studie -  koncept ve variantách: do 15. 12. 2021

cena za koncept: 180 000,- Kč bez DPH splatná po odevzdání díla
- architektonická studie -  čistopis: do 31. 03. 2022

cena za čistopis: 180 000,- Kč bez DPH splatná po odevzdání díla

Pro užití díla platí následující podmínky:

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným autorem autorského díla
2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších 
předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva 
dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za 
účelem pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. Objednatel není povinen licenci 
poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta 
v celkové ceně díla.
3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu 
a potřebu osob zúčastněných za účelem pořízení dalších stupňů projektové dokumentace a na 
realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám
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např. za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také 
v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez předchozího 
svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí 
osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj 
souhlas.

Zdravotnická záchranná služba 
Olomouckého kraje 
příspěvková orgonizoct;
Aksamitová 557. 3,779 00 OLOMOUC, ^9) ----- “

Přílohy:

č. 1 -  W S  ZZS OK 
č. 2 -  W S  budova A 
č. 3 -  W S  budova B 
č. 4 -  dokumentační zpráva 
č. 5 -  nákladová studie
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Výcvikové a vzdělávací středisko ZZS Olomouckého kraje

Účelem návrhu na výstavbu Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS OK (dále jen W S) je 
zkvalitnění výukových a výcvikových podmínek pro zaměstnance ZZS OK s cílem 
zdokonalovat a zvyšovat připravenost na řešení akutních krizových stavů u dospělých i 
dětských pacientů, na řešení záchranných a likvidačních prací v rámci hromadného postižení 
zdraví, na řešení stavů a situací spojených s epidemií a vysoce nakažlivými nemocemi, v 
operačním a krizovém řízení v rámci zdravotnického operačního střediska, ve výcviku členů 
letecké záchranné služby. Výstavbou nového W S a za pomoci výcvikového vybavení bude 
možné zajistit podmínky pro teoretickou přípravu i praktický výcvik, konkrétně simulování 
podmínek akcí a zásahů u výše uvedených událostí.

W S  bude možné využít i pro součinnostní vzdělávání složek integrovaného záchranného 
systému (HZS, PČR, a dal.)

Přednáškový sál (v budově A) by umožnil při navržené kapacitě účasti až 170 osob, což 
odpovídá >2 všech zaměstnanců ZZS OK, pořádat větší semináře v rámci propojeného 
vzdělávání zaměstnanců všech územních odborů ZZS OK, eventuálně i pořádání společných 
seminářů a dalších vzdělávacích akcí složek IZS.

Prostor zdravotnického operačního střediska by sloužil k výcviku i jako možnost záložního 
ZOS ZZS OK.

Tři vzdělávací místnosti v budově B jsou navrženy na možnost simulování krizových stavů u 
dospělých a dětských pacientů a pro přípravu na řešení mimořádných událostí (HPZ, W N  
apod.). Předpokladem je účast 30 frekventantů a 6 lektorů v jednom dni.

Budova A (předpokládané možnosti půdorysu budovy až 25x20 m) obsahuje přednáškový sál 
se zázemím v l.N P , ve 2.NP záložní ZOS se zázemím, servrovnu. Obě patra jsou navzájem 
dostupná schodištěm i nákladním výtahem a jsou průchozí do budovy B.

l.N P
• vestibul (vstupní hala)
• přednáškový sál se svažitým hledištěm až pro 170 osob (navrženo dle možnosti pozemku)
• občerstvovací a hygienické zázemí pro přednáškový sál (kuchyňka, šatna, 3x WC -  muži, 

ženy, invalidé)
• sklad pod hledištěm
• technická místnost pro úklid
• schodiště do 2. NP, výtah a průchod do budovy B



2.NP
• hlavní sál ZOS - 6 dispečerských pultů
• kancelář vedoucího ZOS
• kuchyňka ZOS
• 2x šatna s WC a sprchou = 15+15 osob (ženy + muži)
• pracoviště OIKT, serverovna pro (záložní) ZOS
• výtah a průchod do budovy B

Budova B (předpokládané možnosti půdorysu budovy jsou 15 x 30m) obsahuje podzemní 
garáže, v 1. NP 6 garáží, místnost s lezeckou stěnou, šatny a sociální zařízení, ve 2. NP 
skupinu simulačních učebny, místnosti pro nácvik modelových situací událostí, denní 
místnost pro účastníky vzdělávání, místnost/přípravnu pro lektory s kuchyňkou, místnost s 
lezeckou stěnou a ochozem (pokračování z l.NP) a dále sociální, skladové, technické 
prostory. Podzemní podlaží a obě patra jsou navzájem dostupná schodišti, nákladní výtah je 
přístupný průchody v obou NP v budově A.

l.PP

• podzemní garáže, k dispozici minimálně 12 parkovacích míst
1. NP
• garážová stání v počtu 6 garáží

o pět garáží je určeno pro stání osobních vozidel 
o jedna velká garáž určena pro potřeby W S -  s trenažérem na W N

• 2 x šatny a sprchový kout pro účastníky kurzů vzdělávacího a výcvikového centra (muži + 
ženy), 2x sociální zařízení

• technická místnost pro úklid
• místnost s lezeckou stěnou s přesahem do 2.NP -  pro simulace práce ve výškách
• schodiště do 2.NP, průchod do budovy A

2. NP

• denní místnost sloužící k teoretické výuce
• 3 učebny (výukové místnosti) pro simulační výuku na pokročilých trenažérech -  

pacientech, simulace mimořádných událostí, skladové prostory výukového centra mají být 
součástí každé výukové místnosti (učebny)

• zázemí školitelů střediska - kancelář W S, přípravna lektorů včetně kuchyňského koutu
• místnost lezecké stěny s ochozem -  pokračování z l.NP -  simulace práce ve výškách

Součástí studie bude rovněž retenční nádrž pro odvod dešťové vody a demolice stávajícího 
objektu DTS na ul. Hněvotínská 60, Olomouc. Tato budova stojí na pozemku, kde bude stát 
část nové budovy a je zatížena výskytem azbestu ve stavebních materiálech.
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BUDOVA "B" - W S  
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