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Mikrobusy na objednání pro hendikepované budou od roku 

2022 zajišťovat noví dopravci 

Aktuálně provozovaná služba mikrobusů na objednání pro přepravu osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze (dále jen 
přeprava OZP), byla Hlavním městem Prahou na jaře letošního roku přesoutěžena a od 1. 1. 2022 
jí budou provozovat dva noví poskytovatelé. Ve veřejné soutěži zvítězili Vega Tour s.r.o. a Lutan 
s.r.o. Ti budou provozovat 35 speciálně upravených vozidel, která bude obsluhovat personál 
speciálně vyškolený pro tuto činnost. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3-4 cestujících 
a 10 pro přepravu jednoho pasažéra. Každé vozidlo musí umožňovat přepravu alespoň jednoho 
klienta na vozíku (elektrickém nebo mechanickém). V případě potřeby smlouvy obsahují i vyhrazené 
změny umožňující rozšíření vysoutěžených služeb, tak aby služby fungovaly pro celé období 
platnosti smluv efektivně. Dosud bylo v rámci dopravy na objednání provozováno 27 vozidel. 

„Cestování do práce, k lékaři, za kulturou, přáteli a tak dál je důležité i pro lidi se zdravotním 
postižením, kteří ovšem ne vždy mohou využít veřejnou dopravu, byť jsme se v odstraňování bariér 
v posledních dvaceti letech nesmírně vylepšili. Těší mě, že konečně budeme mít stabilní řešení, 
které přinese lidem jistotu, že se dostanou tam, kam potřebují,‘‘ řekla Milena Johnová, radní pro 
sociální politiku a zdravotnictví.  

Kromě telefonických objednávek bude nově možné objednávat tuto speciální přepravu přes 
webovou stránku cca od října/listopadu 2021 (kontaktní údaje a detaily pro objednávání budou 
upřesněny v průběhu podzimu 2021).  

„O mikrobusy na objednání je velký zájem, proto bylo při výběru nového dopravce naším cílem 
navýšení počtu vozů, abychom mohli tuto službu nabídnout co nejvíce Pražanům se zdravotním 
omezením a také zkrátit čekací dobu na objednání. Mikrobusy nám posloužily ale i během pandemie, 
kdy je mohli využívat senioři starší osmdesáti let při cestě na očkování a zpět, ale také senioři starší 
sedmdesáti let s pohybovým omezením,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy 
pro oblast dopravy. 

Na provoz a co nejefektivnější využití mikrobusů bude nově dohlížet dispečink ROPID. Cílem je 
poskytnout kvalitnější služby a zkrátit čekací objednávkové časy. Současní provozovatelé Societa 
v.p.s. a Handicap-Transport s.r.o. budou tuto službu provozovat podle stávajících podmínek do 
konce letošního roku, tedy pro přepravu ještě v letošním roce je možné objednávat službu za 
stávajících podmínek u těchto dopravců. 

Mikrobusy bude možné stejně jako nyní využívat pro cesty po Praze i do vybraných 
středočeských měst a obcí v bezprostředním okolí Prahy. Služba bude zpoplatněna nástupní 
sazbou 10 Kč a jednotlivým jízdným ve výši 40 Kč. Při cestě z Prahy do příměstských obcí stojí jedna 
jízda 60 Kč (jízdné pro děti od 6 do 15 let bude poloviční, děti do 6 let se přepraví zdarma).  

Detaily nových podmínkách dopravy na objednání včetně rozsahu pokrytého území:  

https://pid.cz/prakticke-informace/bezbarierove-s-pid/?tab=4  

(informace bude průběžně doplňována).  
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