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Přehled městských obvodů se zvýhodněnou dopravou pro seniory 
   

Městský obvod Termín 
zahájení 

Okruh osob, Využití Cena/ podmínky Způsob zajištění Odkaz na webové stránky 

Hošťálkovice  
 
 
Senior expres 
 
 
 
 

1.2.2020 Občané nad 70 let a 
držitelé průkazu ZTP + 
ZPT/P 
+ mohou mít s sebou  
1 osobu jako doprovod 
(ale za ní se také platí) 

20,- Kč nebo 30,- Kč za 1 jízdu = jen tam 
(cena dle vzdálenosti = FN Poruba je např. za 
30,- Kč) 
6 jízd v měsíci 
toleruje se 15minutová čekací doba  

objednat nejpozději 1 den předem 

občan Hošťálkovic. Sociální odbor vystaví 
průkazku pro přepravu. 

řidič je zaměstnanec úřadu 
osobní auto úřadu s popisem 
„Senior express Ostrava - 
Hošťálkovice“ 
provoz od Po-Pá 
od 7.00 – 15.00 hodin (ve 14:00 
poslední jízda) 

http://www.hostalkovice.ostrava.cz/c
s/obcan/senior-express 

Lhotka 
 
 
Senior expres 
 

1.2.2020 Občané nad 70 let a 
držitelé průkazu ZTP + 
ZPT/P 
+ mohou mít s sebou  
1 osobu jako doprovod 
(ale za ní se také platí) 

20,- Kč nebo 30,- Kč za 1 jízdu = jen tam 
(cena dle vzdálenosti = FN Poruba je např. za 
30,- Kč) 
6 jízd v měsíci 
toleruje se 15minutová čekací doba  

objednat nejpozději 1 den předem 

občan Hošťálkovic. Sociální odbor vystaví 
průkazku pro přepravu. 

Provozovatelem je ÚMOb 
Hošťálkovice 

http://www.hostalkovice.ostrava.cz/c
s/obcan/senior-express 

Petřkovice 
 
 
Senior expres 

1.2.2020 Občané nad 75 let a 
držitelé průkazu ZTP + 
ZPT/P 
+ mohou mít s sebou 
 1 osobu jako doprovod 
(ale za ní se také platí) 

20,- Kč nebo 30,- Kč za 1 jízdu = jen tam 
(cena dle vzdálenosti = FN Poruba je např. za 
30,- Kč) 
6 jízd v měsíci 
toleruje se 15minutová čekací doba  

objednat nejpozději 1 den předem 

občan Hošťálkovic. Sociální odbor vystaví 
průkazku pro přepravu. 

Provozovatelem je ÚMOb 
Hošťálkovice 

http://www.hostalkovice.ostrava.cz/c
s/obcan/senior-express 

Mariánské Hory  
a Hulváky  
 
 
SENIOR 
EXPRES 

15.03.2015 občané nad 65 let 
držitelé průkazu ZTP 
a ZTP/P 
 
 
 

20,- Kč za 1 jízdu  
4 jízdy v měsíci 
toleruje se 15minutová čekací doba  

objednat nejpozději 1 den předem 
a maximálně 3 týdny dopředu 

občan MH-trvalý pobyt, stačí OP 

řidič je zaměstnanec úřadu 
osobní auto úřadu s popisem 
„Radnice pro lidi“ 
provoz od Po-Pá 
od 7.00 – 15.00 hodin 

https://marianskehory.ostrava.cz/cs/
informacni-rozcestnik/senior-expres  

Moravská 
Ostrava a Přívoz 
 
 
Senior 
express 

01.01.2016 
 

občané od 70 let  
držitelé průkazu ZTP 
a ZTP/P 
 
 

20,- Kč za 1 jízdu v obvodu 
40,- Kč za 1 jízdu mimo obvod 
3 jízdy v měsíci  

toleruje se 15minutová čekací doba  

objednat minimálně 1 den předem  
a maximálně 4 týdny předem 

občan MOaP – trvalý pobyt, stačí OP 

řidič je zaměstnanec úřadu 
osobní auto úřadu s popisem 
„SENIOR EXPRESS!!! MOaP“ 
(ekologický pohon -CNG) 

provoz  
Po, St 6.30-15.00 
Út, Čt 6.30-13.00 

https://moap.ostrava.cz/cs/informac
ni-rozcestnik/senior-express  

https://marianskehory.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/senior-expres
https://marianskehory.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/senior-expres
https://moap.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/senior-express
https://moap.ostrava.cz/cs/informacni-rozcestnik/senior-express
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Městský obvod Termín 
zahájení 

Okruh osob, Využití Cena/ podmínky Způsob zajištění Odkaz na webové stránky 

Slezská Ostrava  
 
 
 
Senior Taxi 

04.01.2016 občané od 70 let  
držitelé průkazu ZTP 
a ZTP/P 
 
 

25,- Kč za 1 jízdu  
8 x v měsíci  
4 jízdy tam i zpět  
 
objednat 1 den předem 
na tel.č. 720 735 322 
 
občan Slezské Ostravy, sociální odbor vystaví 
průkazku pro přepravu 

řidič i automobil jsou firmy taxi 
služby 
(získané prostřednictvím veřejné 
zakázky) 
 
 
 
provoz Po-Pá  
od 6.00-14.00 hodin 
 

http://www.slezska.cz/cs/radnice/ura
d/odbor-socialnich-veci/oddeleni-
socialnich-sluzeb-1/6-senior-taxi  

Ostrava-Jih  
 
senior EXPRES 
JIH!!! 

01.04.2017 občané nad 77 let  
 
 

25,- Kč za 1 jízdu  
4 x v měsíci  
2 jízdy tam i zpět  
objednat 1 den předem 
na tel.č. 770 130 770 
občan Ostravy Jihu, sociální odbor vystaví 
průkazku pro přepravu 

řidič i automobil jsou firmy taxi 
služby 
(získané prostřednictvím veřejné 
zakázky) 
 
provoz Po-Pá  
od 6.00-16.00 hodin 
 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/obcan/se
nior-expres-jih 
 

Ostrava-
Michálkovice 
 
 
Senior taxi 
 
 
 
 

02.04.2018 
 

občané nad 70 let  
s průkazem Senior taxi  
 
+ ve výjimečných 
případech jednorázová 
přeprava na základě 
pokynu sociální 
pracovnice dopravci / 
poskytovateli služby  

25 Kč / 1 jízda – 
4 jízdy v měsíci  
 
info na tel.č.  599 415 111, 
727 805 736. 
 
pro čerpání služby je nejdříve nutné vyřídit si na 
Úřadě městského obvodu Michálkovice  
průkaz Senior taxi.  

prostřednictvím poskytovatele 
provozovatele taxislužby 
doprava na základě telefonické 
objednávky  
do zařízení zdravotních služeb, na 
úřady a další instituce při 
vyřizování sociálních záležitostí 
provoz Po-Pá  
od 6.00-16.00 hodin 
 

https://michalkovice.ostrava.cz/cs/o
bcan/senior-taxi/jak-zacit-vyuzivat-
sluzbu-senior-taxi 
 

Ostrava-
Hrabová 
 
 
 
Senior TAXI  
Hrabová 
 
 

01.07.2018 
 

občané od 70 let věku 
s trvalým pobytem 
v obvodu Hrabová,  
držitelů průkazů ZTP  
a ZTP/P 

25,- Kč/1 jízda bez ohledu  
na ujetou vzdálenost  
4 jízdy v měsíci 

 

pro čerpání služby je nejdříve nutné vyřídit si na 
Úřadě městského obvodu Hrabová  
průkaz Senior taxi 

stejný externí dodavatel jako 
v městských obvodech OVA-Jih  
a Slezská OVA.  
 
 
 
provoz Po-Pá  
od 6.00-16.00 hodin 

http://www.ostrava-hrabova.cz/  
 
 
 
bližší informace: 
Mgr. Lenka Krejčíčková, DiS. 
599 420 112, 725 996 472 
Mgr. Jana Tajchmanová, DiS. 
599 420 116, 725 996 475 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/oddeleni-socialnich-sluzeb-1/6-senior-taxi
http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/oddeleni-socialnich-sluzeb-1/6-senior-taxi
http://www.slezska.cz/cs/radnice/urad/odbor-socialnich-veci/oddeleni-socialnich-sluzeb-1/6-senior-taxi
https://ovajih.ostrava.cz/cs/obcan/senior-expres-jih
https://ovajih.ostrava.cz/cs/obcan/senior-expres-jih
https://michalkovice.ostrava.cz/cs/obcan/senior-taxi/jak-zacit-vyuzivat-sluzbu-senior-taxi
https://michalkovice.ostrava.cz/cs/obcan/senior-taxi/jak-zacit-vyuzivat-sluzbu-senior-taxi
https://michalkovice.ostrava.cz/cs/obcan/senior-taxi/jak-zacit-vyuzivat-sluzbu-senior-taxi
http://www.ostrava-hrabova.cz/
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Městský obvod Termín 
zahájení 

Okruh osob, Využití Cena/ podmínky Způsob zajištění Odkaz na webové stránky 

Ostrava - 
Svinov 
 
Senior taxi  
 
 
 
 
 
 
 

01.08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

občané od 70 let věku 
s trvalým pobytem 
v obvodu Svinov 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,- Kč/1 jízda 
s limitem 6 jízd za měsíc  
 
písemná „Žádost o poskytování služby Senior 
taxi v O.-Svinově“ 
průkazková fotografie, občan obdrží průkaz  
 
může mít s sebou doprovod  
(tato osoba již neplatí) 
 

prostřednictvím sjednaného 
dopravce  
k přepravě do zdrav. zařízení, 
sociálních služeb a na úřady 
k vyřízení osobních záležitostí 
 
provoz Po-Pá  
od 6.00-16.00 hodin  
 

https://svinov.ostrava.cz/cs/o-
svinove/zpravodaj/rok-
2018/Letni_vydani_2018_web.pdf  
 
objednávky: 725 101 332 
 
bližší informace: 
paní Michaela Gobelová 
tel.č. 599 421 044 
 

Ostrava -Krásné 
Pole 
 
 
Přeprava 
seniorů 

03/2019 občané od 70 let věku 
s trvalým pobytem  
v Krásném Poli,  
držitelé průkazů TP, 
ZTP a ZTP/P 
 
 
 
 

20,- Kč, 30,- Kč nebo 40,- Kč  
za 1 jízdu dle vzdálenosti 
4 jízdy za měsíc 
 
Průkaz pro přepravu seniorů  
nad 75 let automaticky do schránky,  
občané 70 -75let na základě žádosti 

zdravotnická zařízení  
a instituce 
 
 
 
provoz Po-Pá  
od 6.00-16.00 hodin  
 

https://krasnepole.ostrava.cz/cs/obc
an/preprava-senioru/preprava-
senioru  

Ostrava – 
Poruba  
 
Senior espres 
Poruba 
 
 

02.09.2019 občané od 76 let věku  
s trvalým pobytem 
v Porubě 
+ občané Martinova, 
Plesné, Třebovic a 
Pustkovce (od 9/2020) 

30,- Kč za 1 jízdu  

4 jízdy za měsíc  

 

 

zdravotnická zařízení  
a úřady, sociální služby 
 
provoz Po-Pá  
od 6.00-16.00 hodin  
 
599 481 550 / 599 481 500 
602 872 003 

https://poruba.ostrava.cz/cs/o-
porube/aktualne/v-zari-zacne-jezdit-
senior-expres-poruba  

Ostrava – 
Poruba  
 

  CSS Poruba – fakultativní služba – zajištění 
dopravy k lékaři motorovým vozidlem organizace 
v rámci městského obvodu Poruba (90,-Kč cesta 
k lékaři; 90,-Kč cesta zpět domů) 

Novodobá sanitka  
pro přepravu jen k lékařům  
kontakt: Milena Machů  
604 960 416 

http://www.novodobasanitka.cz/ostr
ava;  
 

Ostrava-
Vítkovice  

neprovozuje 
zvýhodněnou 
dopravu pro 
seniory a 
osoby se 
zdravotním 
postižením 
 

  Novodobá sanitka  
pro přepravu jen k lékařům  
kontakt: Milena Machů  
604 960 416 

http://www.novodobasanitka.cz/ostr
ava-poruba 
 

 

V současné době je nabízena zvýhodněná doprava pro seniory: v rámci 16 městských obvodů (viz tabulka – údaje aktualizovány k 01.07.2021).  

Nejaktuálnější a bližší informace občan nalezne přímo na webových stránkách jednotlivých městských obvodů (viz odkazy v tabulce).  

https://svinov.ostrava.cz/cs/o-svinove/zpravodaj/rok-2018/Letni_vydani_2018_web.pdf
https://svinov.ostrava.cz/cs/o-svinove/zpravodaj/rok-2018/Letni_vydani_2018_web.pdf
https://svinov.ostrava.cz/cs/o-svinove/zpravodaj/rok-2018/Letni_vydani_2018_web.pdf
https://krasnepole.ostrava.cz/cs/obcan/preprava-senioru/preprava-senioru
https://krasnepole.ostrava.cz/cs/obcan/preprava-senioru/preprava-senioru
https://krasnepole.ostrava.cz/cs/obcan/preprava-senioru/preprava-senioru
https://poruba.ostrava.cz/cs/o-porube/aktualne/v-zari-zacne-jezdit-senior-expres-poruba
https://poruba.ostrava.cz/cs/o-porube/aktualne/v-zari-zacne-jezdit-senior-expres-poruba
https://poruba.ostrava.cz/cs/o-porube/aktualne/v-zari-zacne-jezdit-senior-expres-poruba
http://www.novodobasanitka.cz/ostrava
http://www.novodobasanitka.cz/ostrava
http://www.novodobasanitka.cz/ostrava-poruba
http://www.novodobasanitka.cz/ostrava-poruba

