
Přeprava seniorů a handicapovaných 
 
Novodobá sanitka 
www.novodobasanitka.cz 
pražská pobočka-dispečink tel.608404040 
Přeprava speciálně upraveným vozem (i pro vozíčkáře), doprovod až do ordinace, nejen před 
budovu zdravot.zařízení. Pokud lékař vypíše doklad o převozu ( vyúčtování náhrady 
cestovních nákladů soukromým vozidlem), je cena za službu částečně hrazená zdravotní 
pojišťovnou klienta dle zákona č.48/1997Sb.§ 37. Platí v případě, že klient nemá nárok na 
sanitku, ale potřebuje odvoz k lékaři, nejedná se tedy o náhradu sanitky např. v akutních 
případech, nenahrazuje převoz s lékařským dohledem apod. 
Nutno objednat alespoň 2-3 dny předem,. 
Cena z Klecan + po Praze 140,- + 12,-/km.  
 
Handicap transport 
www.handicap-transport.cz 
tel.602267040 
Přeprava speciálně upravenými vozy, ale jen pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P 
Sídlo Praha 8-Karlín 
Cena z Klecan + po Praze 40,- ( jako bus PID) + nástupní sazba 10,-Kč 
Lépe objednat týden předem. 
 
AAA taxi 
www.aaataxi.cz 
Pro objednání nejlevnějšího taxi nutno volat na dispečink tel. 14014 a výslovně požadovat 
tarif nejlev.taxi. Poté je cena kolem 17,-/km po Praze, mimo Prahu platí cena 28,-/km. 
Jedná se o klasickou taxi službu bez doprovodu a dalších služeb, není ale nutno objednávat 
dlouho dopředu, přijedou do 15 minut po zavolání. 
 
Kangaroo service 
www.kangarooservice.cz 
tel.724666614 
Firma sídlí v Holešovicích, přepravu zajišťuje osobními automobily (kombi) nebo mikrobusy, 
poskytují i pečovatelku, doprovodí až do ordinace a odvezou zpět, lze si sjednat jednorázové 
nebo pravidelné jízdy. Info o ceně získá zájemce telefonickým nebo meilovým dotazem, na 
webu není u této společnosti uveden ceník. Dotazovala jsem se na cenu na Prosek, na 
Bulovku a do Vojenské nemocnice, osobním autem je to 750,-( 150,-/1 hod.čekání), 
mikrobusem 1050,-(200/1 hod.čekání). 48 hod. předem lze stornovat bezplatně, více jak 24 
hod.je storno popl. 50 procent, méně jak 24hod. 100 procent. 
 
Pohoda transport 
www.pohodatransport.cz 
tel.774888085, sídlí v Hostivicích, ale poskytují služby i v našem regionu. Stejně jako u 
Novodobé sanitky i tady lze uplatnit jízdní příkaz od lékaře k částečnému proplacení 
zdravotní pojišťovnou. Lépe je objednat 1-2 dny předem, mají osobní auta i speciální 
„dodávku“ pro vozíčkáře a ležící. Ceník na webu mají, ale konkrétně za cestu na Prosek 
osobákem zaplatí klecanští 534,- Kč tam i zpět, na Bulovku 585,-Kč, do Vojenské 731,-( mají 
kilometrovou sazbu a při cestě tam i zpět mají sníženou sazbu, takže je lepší si zavolat a 
nechat si to spočítat předem na konkrétní trasu). Každá započatá půlhodina čekání je za 50,-
Kč, jen první půlhodina je zdarma. 

http://www.novodobasanitka.cz
http://www.handicap-transport.cz
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http://www.kangarooservice.cz
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Societa, o.p.s. 
www.societa.cz 
tel.778007858 
Nutno objednat předem alespoň 14 dní, vhodné hl. pro plánované jízdy. Systém rezervací 
funguje takto: od 15. každého měsíce začínají rezervace na další měsíc, v případě plného 
požadovaného termínu bude klient veden jako náhradník a  je možnost zavolat několik dní 
před termínem, jestli se třeba někdo neodhlásil. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají 
výhodnější ceny dle ceníku ROPID na webu firmy, ostatní mají smluvní ceny, na které si 
musí zavolat. Ceníky jsem si nestahovala, pokud to po mně někdo bude chtít, zjistím mu to 
vždy aktuálně. 
 
 
 Handicap transportu řeší problém s čekáním nebo domlouváním zpáteční jízdy tak, že se již 
při objednávání vyšetření u lékaře domluví na co nejpřesnějším čase, kdy budou opravdu 
ošetřeni, z důvodu domluveného komerčního dopravce. 

http://www.societa.cz

