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24.3.2011 - ZZS ZK má nové vozidlo pro posádky v 
režimu RV 

 

Nové vozidlo Škoda Yeti bylo pořízeno v únoru letošního roku. Je určeno pro výjezdy v režimu rande 
vous a pro akutní převozy krve a krevních derivátů. 

  

„Model Yeti je v současné době ideálním vozidlem pro výjezdy v režimu RV. Poměrně malé, výborně 
ovladatelné vozidlo se rychle stává oblíbené u řady záchranných služeb v České republice 

díky dostatečnému výkonu a výborným jízdním vlastnostem za nejrůznějších podmínek. Dříve 
používané Octavie sice měly větší zavazadlový prostor, ale při složení posádky 1+1 (řidič záchranář – 
lékař) lze velmi dobře využít i prostor na zadních sedadlech. Nové auto vyniká především v jízdních 
vlastnostech i v průchodnosti lehkým a středním terénem. Prakticky bez ohrožení újmy na technice 
bravurně zvládá vše od nejrůznějších asfaltových komunikací po nejhorší polní cesty s hlubokými 
kolejemi. Lehce se vypořádá také s přejížděním obrubníků nebo jiných překážek,“ uvedl Martin 

Konečný (vedoucí dopravy ZZS ZK). 

  

Yeti má motor 2,0 CR 81 kW, 6-ti stupňovou manuální převodovku a trvalý náhon na všechna čtyři 
kola se spojkou Haldex. 

Ve zvláštní výbavě je zahrnut paket pro špatné cesty obsahující kryty motoru, převodovky, palivového 
a brzdového vedení. 

Zástavbu vozidla provedla firma FD Servis Praha s.r.o. 
Spočívala v přelakování na žlutou barvu s polepem retroreflexní mikroprismatické fólie  Reflexite dle 
Battenbergské dohody. Ve voze byla instalována světelná rampa Whellen Justice, dva páry předních 
zábleskových světel v předním nárazníku a reproduktor zvukového výstražného zařízení s ovládáním 

na volantu. 

 
Vůz byl dále vybaven pevnou podlahou v zavazadlovém prostoru, zádržným systém pro zavazadla v 

prostoru pro cestující, CarPC, jednotkou GPS, záznamovou kamerou a vysílačkou. 

  

Celková pořizovací cena vozidla se speciální výbavou činí 607 000,- Kč. 

 
(hp) 

 
Text a foto: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 

 

 

 

 

 



                                         Zástavby sanitních, užitkových a speciálních vozidel                                           www.fdservispraha.cz  

2 / 2 
 

Nové RV Škoda Yeti u ZZS ZK 
 

Již třetí krajská záchranná služba, která se začíná spoléhat na tento typ vozu. Po Středočeském a 
Pardubickém kraji přichází s tímto novým vozidlem Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. 

Jedná se o vůz Škoda Yeti, který je určen pro výjezdy v režimu rendez-vous. 

 

 
Vozidlo bylo zakoupeno v únoru letošního roku. Zástavbu vozidla provedla firma FD Servis Praha 

s.r.o, přestavba spočívala v přelakování na žlutou barvu s polepem retroreflexní mikroprismatické fólie 
Reflexite dle Battenbergské dohody. Ve voze byla instalována světelná rampa Whellen Justice, dva 

páry předních zábleskových světel v předním nárazníku a reproduktor zvukového výstražného 
zařízení s ovládáním na volantu. 

Vůz byl dále vybaven pevnou podlahou v zavazadlovém prostoru, zádržným systém pro zavazadla 
v prostoru pro cestující, CarPC, jednotkou GPS, záznamovou kamerou a vysílačkou. 

„Model Yeti je v současné době ideálním vozidlem pro výjezdy v režimu RV. Poměrně malé, výborně 
ovladatelné vozidlo se rychle stává oblíbené u řady záchranných služeb v České republice díky 

dostatečnému výkonu a výborným jízdním vlastnostem za nejrůznějších podmínek. Dříve používané 
Octavie sice měly větší zavazadlový prostor, ale při složení posádky 1+1 (řidič záchranář – lékař) lze 

velmi dobře využít i prostor na zadních sedadlech. Nové auto vyniká především v jízdních 
vlastnostech i v průchodnosti lehkým a středním terénem. Prakticky bez ohrožení újmy na technice 
bravurně zvládá vše od nejrůznějších asfaltových komunikací po nejhorší polní cesty s hlubokými 

kolejemi. Lehce se vypořádá také s přejížděním obrubníků nebo jiných překážek,“ uvedl Martin 
Konečný (vedoucí dopravy ZZS ZK). 

Yeti má motor 2,0 CR 81 kW, 6-ti stupňovou manuální převodovku a trvalý náhon na všechna čtyři 
kola se spojkou Haldex. Ve zvláštní výbavě je zahrnut paket pro špatné cesty obsahující kryty motoru, 

převodovky, palivového a brzdového vedení. 

Celková pořizovací cena vozidla se speciální výbavou činí 607 000,– Kč. 

-tuw- 

 
Text: HvězdaŽivota.cz 

Foto: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 


