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Česká abilympijská asociace (CAA) 
přichází s iniciativou na zlepšení dopravy 
občanů s postižením – nabízí devítimíst-
ný velkoprostorový automobil Renault 
Master s hydraulickou plošinou pro 
přepravu vozíčkářů. 

Automobil bude sloužit pro dopravu 
do zaměstnání, do školy, k lékaři, na 
úřady, za kulturou, za sportem nebo        
i na výlety. Využívat ho budou moci lidé 
se zdravotním postižením, kteří nevlastní 
motorové vozidlo nebo ti, kteří nemohou 
vozidlo sami používat. Je k dispozici          
i těm, kteří mají upravené vozidlo, ale 
vinou zdravotního stavu, klimatických 
podmínek či opravy vozidla nemohou 
svůj dopravní prostředek využít. Do au-
tomobilu se vejdou čtyři vozíčkáři. 

Vůz pro všechny držitele      
průkazů 

„Automobil je určen pro všechny drži-
tele průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, před-
nost mají osoby používající ortopedický 
vozík, pro občany, kteří se stanou imobil-
ními krátkodobě v důsledku úrazu, choro-
by či z jiného důvodu a také pro organiza-
ce pracující se zdravotně postiženými,“ 
doplnila ředitelka CAA Ivana Dolečková. 

Realizací projektu došlo k rozšíření          
a zkvalitnění služeb, které organizace pro 
své klienty nabízí. 

Nákup automobilu podpořily částkou 
přesahující 700 000 Kč tyto společnosti: 
Auto Pošík, Kurštejn, Nadační fond J a T, 
HAK velkoobchod, Hovorka Catering, 
Napa Truck, CETTUS, Ipak, Regul Tech, 
Vac – Star, Delf CZ Lžičař, Nadace pojiš-
ťovny Generali, Merit Bau, Hurt ruční 

ovládání a TOP CENTRUM. Automobil 
je vybaven hydraulickou plošinou, kterou 
CAA zakoupila díky Nadaci OKD.  

Ceník jízdného, objednávky 
V pracovních dnech je cena dopravy 

(1 doprovod pro občana s průkazem 
ZTP/P zdarma):  
• v rámci I. zóny MHD v Pardubicích 

v době od 6 do 18 hodin – 15 
Kč/osobu. 

• v rámci I. a II. zóny MHD v Par-
dubicích v době od 6 do 18 hodin – 20 
Kč/osobu. 

• v době od 18 do 6 hodin, o víkendech 
a svátcích – 20 Kč/osobu. 
Doprava mimo území Pardubic: akční 

zaváděcí cena – 12 Kč/km, platí do 31. 
října 2012. V dalším období je cena sta-
novena na 15 Kč/km. 

Objednávky lze provádět v pracovních 
dnech mezi 8. a 20. hodinou: 
Česká abilympijská asociace, o.s., Slad-
kovského 2824, 530 02 Pardubice, tel.: 
466 052 052, recepce@caacz.cz, 
www.caacz.cz. 
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Jezdíme 
sedm dní v týdnu 

Nová doprava pro lidi s handicapem
na Pardubicku 

a v části Královéhradeckého kraje 
Velkoprostorový Renault Master lze využít i na výlety 

Automobil Renault Master speciální dopravy České abilympijské asociace 

Automobil Renault Master je vybaven hydraulickou zdvižnou plošinou 


