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Doprava pro seniory a OZP: 

 

 

 

ProMedicus Home Care Services s.r.o – Senior odvoz, tel.: 800 030 303 – již jako taxi nefunguje! 

 

 

 

 
Název, společnost 

 
tel. kontakt 

 
Kolín i 
ORP 

 
auto pro 
vozíčkáře 

 
podmínky k 1. 1. 2021 

 
cena 

 
poznámka 

HandiTAXI – Spirála 
pomoci 

774 488 495 ano ano volat týden až 14 dní 
předem; 
pro seniory a zdravotně 
postižené občany 

cesta v Kolíně tam – 79,- Kč, zpět 79,- 
Kč. 
čekání na klienta 2,- Kč/min. 
Mimokolínští: 8,- Kč/km k lékaři, 10,- 
Kč/km např. nákupy 
 

 

MSZS - pečovatelská 
služba Kolín 

321 720 757 
702 067 782 

pouze 
Kolín 

ne volat co nejdříve; 
služba pouze pro 
klienty dalších služeb 

30,- Kč/úkon (cesta tam i zpět) 
váže se k tomu cena za doprovod - 60,- 
Kč/úkon. 

v období Covidu 
se fakultativní 
úkony neposkytují 

LH CAR 737 773 785 asi ano ?  přistavení vozu – 28,- Kč; 
přistavení vozu mimo Kolín – 9,-Kč/km; 
odvoz klienta – 15,- Kč/km; 
čekání do 15 minut zdarma, každá další 
minuta 2,- Kč 

Info z letáku, 
neověřeno, na 
telefon nikdo 
nereagoval 

PB HELP ASISTENT 
Kolín 

733 708 534 
604 912 837 

? dle fota se 
zdá, že ne 

  neověřeno, 
nebrali telefon, 
web bez 
informací 
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Pozn. v praxi se osvědčilo objednat komerční taxi. Je pružnější a mnohdy i levnější. 

TAXI 

 
 

   

 
Název, společnost 

 
tel. kontakt 

 
Kolín i 
ORP 

 
auto pro 
vozíčkáře 

 
podmínky k 1. 1. 2021 

 
cena 

 
poznámka 

Taxi Líbal 321 722 123 ano ne, ale 
pomohli by 

nonstop po Kolíně za 69,- Kč do 4 km (každý 
další 25,- Kč); 
přistavení vozu zdarma; 
mimo město: 20,- Kč/km + nástupní 
sazba 25,- Kč 
čekání 5,- Kč/min 
 

velmi ochotní  
auta jsou combi, 
po předchozí a 
včasné domluvě 
ochota pomoci 
vozíčkáři, vozík 
složí do kufru, 
řidič by byl muž. 

GP Taxi Kolín 601 069 069 ano ne, ale 
pomohli by 

nonstop po Kolíně za 69,- Kč do 3km (každý 
další 22,- Kč); 
mimo město: nástup 21,- Kč + 22,- 
Kč/km město, cesta z města 10,- 
Kč/km; 
čekání 5,- Kč/min 
 

lze předobjednat; 
po předchozí a 
včasné domluvě 
ochota pomoci 
vozíčkáři, vozík 
složí do kufru. 

TAXI ESO Kolín 776 140 140 ano ne nonstop 
každá 10. jízda zdarma 

 

po Kolíně za 69,- Kč do 4 km; 
čekání 5,- Kč/min; 
mimo město: 25,- Kč/km 
 
 

vozíčkáře by 
nepřevezli, 
nemají vybavení 


