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Pardubická záchranka rozšířila svůj vozový park 
02.02.2009 | MICHAL BAREŠ 

 

Před budovou krajského úřadu dnes hejtman Pardubického kraje Radko Martínek předával tři nové 
sanitní vozy v celkové hodnotě 7,5 milionu korun. Vozy, které jsou v novém žlutozeleném zbarvení, 

budou sloužt v několika okresech Pardubického kraje. 

„Předávané sanity patří k nejmodernějším vozům doby, mají veškeré potřebné vybavení a funkční 
prvky. Nový design je už pak jen třešinkou na dortu,“ prohlásil hejtman Radko Martínek. „Přeji novým 

sanitkám ať dobře jezdí a dovezou pacienty včas a bezpečně do nemocnice,“ dodal hejtman. 
Nové sanitky budou sloužt na výjezdových stanovištích v Pardubicích – Pardubičkách, Svitavách a ve 

Vysokém Mýtě. 

Zdravotnická záchranná služba má v současné době v Pardubickém kraji 15 výjezdových stanovišť, 
po 24 hodin denně je připraveno pomáhat 22 posádek. Aby bylo možné zabezpečit jejich 

bezproblémovou službu, je třeba mít 38 vozů v dobrém technickém stavu a s veškerým vybavením. 

 
Text a foto: Rady v nouzi 
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Nové vybavení pro záchranáře 
 

PARDUBICE: Nové sanitky za přibližně 7,5 milionu korun mají záchranáři v Pardubickém kraji. Klíčky 
od tří nových sanitních vozů předal v pondělí 2. března hejtman  Pardubického kraje Radko Martínek 

řediteli Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Marku Obrtelovi. 

Předávané sanity patří k nejmodernějším vozům doby, mají veškeré potřebné vybavení a funkční 
prvky. Nový design je už pak jen třešinkou na dortu," prohlásil hejtman Radko Martínek. Přeji novým 
sanitkám ať dobře jezdí a dovezou pacienty včas a bezpečně do nemocnice," dodal hejtman. Nové 

sanitky budou sloužit na výjezdových stanovištích v Pardubicích - Pardubičkách, Svitavách a ve 
Vysokém Mýtě. Zdravotnická záchranná služba má v současné době v Pardubickém kraji 15 

výjezdových stanovišť. Po 24 hodin denně je připraveno pomáhat 22 posádek. Aby bylo možné 
zabezpečit jejich bezproblémovou službu, je třeba mít 38 vozů v dobrém technickém stavu a s  

veškerým vybavením. 

 
Text: Katastrofy 

 
 


