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Na novou sanitku by mohly přispět obce z regionu – tisková zpráva 

 

Nemocnice Kyjov letos plánuje koupit další dvě moderní sanitky pro přepravu pacientů. O 

pomoc s financováním přitom žádá okolní obce. Ty už v minulosti s obměnou vozového 

parku vypomohly. 

 

Průměrné stáří sanitek kyjovské nemocnice přesahuje 9 let. Rekordmanem je vůz uvedený 

do provozu v červnu 1997, jiná sanitka má pro změnu na tachometru údaj 1.215.300 ujetých 

kilometrů. Kandidátů vhodných na výměnu ale vozový park nemocnice čítá víc. I proto její 

vedení uvítalo záměr některých starostů přispět na nákup nové sanitky. „Není to poprvé, kdy 

bychom takto vypomohli naší spádové nemocnici. Dohodli jsme se, že oslovíme zastupitele 

všech obcí z regionu, aby se k nám přidali,“ uvedl starosta Bzence Pavel Čejka, který je 

současně předsedou Čestné rady nemocnice, v níž zasedají představitelé dvou desítek měst a 

obcí z Kyjovska. Právě na posledním jednání tohoto poradního orgánu nemocnice návrh 

vzešel. Jedním z členů je také František Lukl, starosta města Kyjova, které jednu zbrusu 

novou sanitku nemocnici darovalo vloni na podzim. „Motivace byla jednoznačná. Sanitky 

slouží pacientům nemocnice, kteří jsou současně našimi občany. Nové vozy jim při převozu 

poskytují mnohem větší komfort, i proto Kyjov takto přispěl už podruhé,“ potvrdil Lukl.   

Kompletně vybavený vůz vyjde zhruba na 1.150.000 korun a disponuje špičkovou 

zdravotnickou technikou. Uvnitř jsou nejlepší dostupná nosítka, nechybí rozvod elektřiny po 

celém prostoru vozidla a možnost připojení infuzí. Nedílnou součástí je klimatizace. 

„Obnova vozového parku je v Nemocnici Kyjov dobře nastavena. I díky pomoci měst a obcí 

z regionu jsme schopni každý rok obměnit zhruba deset procent sanitek,“ poznamenal 

ředitel nemocnice Lubomír Wenzl. 

Dopravní zdravotní služba nemocnice provozuje v Kyjově a ve Veselí nad Moravou celkem 23 

sanitních vozů. Ty v loňském roce najezdily více než milion kilometrů, během kterých 

převezly bezmála 20 tisíc klientů. Na rozdíl od záchranky, která je určena pacientům ve 

vážném stavu, do sanitek dopravní zdravotní služby Nemocnice Kyjov nejčastěji usedají méně 

pohybliví klienti, kteří do zdravotnického zařízení přijíždějí na pravidelné kontroly a 

hospitalizace, případně pacienti, jež je po vyšetření zapotřebí dopravit zpátky domů. Na 

dálkové trasy jsou zařazovány výhradně nové vozy. 
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