Jednotlivé jízdné REGION
Cena jednotlivého jízdného REGION je dána součtem základní
sazby a příslušného násobku ceny za každý tarifní kilometr a při
platbě v hotovosti je zaokrouhlena na celé Kč dolů.
Jednotlivé jízdné REGION platí a prodává se na všech příměstských
autobusových linkách ODIS u řidiče ve vozidlech a dále na železnici
v úseku Český Těšín - Mosty u Jablunkova zast. v železničních stanicích,
resp. u průvodčích.
Jednotlivé jízdenky REGION nelze použít pro cesty uvnitř tarifní
oblasti Ostrava XXL, MĚSTO Třinec, MĚSTO Český Těšín, MĚSTO
Bruntál a MĚSTO Krnov u dopravců, kteří vydávají příslušné
městské jízdné.

Jednotlivé jízdné MĚSTO

Jednotlivé a krátkodobé jízdné OSTRAVA XXL

Jednotlivé jízdné MĚSTO platí a prodává se pouze na linkách
provozovaných dopravci ARRIVA MORAVA a.s. a ČSAD Vsetín a.s.
v příslušných tarifních oblastech a to pouze pro cesty realizované uvnitř zóny
60 (Třinec), uvnitř zóny 45 (Český Těšín), uvnitř zóny 100 (Bruntál) nebo
uvnitř zóny 90 (Krnov). Pro cesty mezi zónami 60 (Třinec) a 45 (Český Těšín)
se použije jednotlivé jízdné REGION.

Jednotlivé a krátkodobé jízdné Ostrava XXL platí (není-li uvedeno
jinak) na území tarifní oblasti Ostrava XXL (zóny č. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 25), tj. jedná se o území statutárního města Ostrava
(tarifní oblast MĚSTO Ostrava) a přilehlých měst a obcí (tarifní oblast
XXL).

Cena za přepravu zavazadel a psů je stanovena tarifními podmínkami
příslušného města. Žákovské a studentské jízdné neplatí na linkách MHD.

Ceník jízdného MĚSTO s kartou ODISka (v Kč)

Zlevněné jednotlivé jízdenky REGION:
nárok na 50% slevu mají děti ve věku od 6 do dovršení 15 let
nárok na 50% slevu mají rodiče nebo soudcem stanovení opatrovníci
k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech
cena za přepravu psů a ostatních zvířat odpovídá ceně zlevněné
jízdenky
Žákovské a studentské jednotlivé jízdenky REGION:
nárok na 62,5% slevu mají žáci ve věku od 6 do dovršení 15 let
nárok na 25% slevu mají žáci a studenti ve věku od 15 do dovršení 26 let
Žákovské a studentské jízdné platí jen po dobu trvání školního
resp. akademického roku mimo měsíců červenec a srpen na trase z místa
bydliště do místa školy a zpět. Nárok na slevu se prokazuje platným
a dopravcem ověřeným žákovským průkazem.

Ceník jízdného REGION s kartou ODISka (v Kč)
Položky ceny jízdného

základní sazba-ODISka
každý tarifní kilometr

Obyčejné Zlevněné
jízdné
jízdné

9,1,-

4,0,50

Žákovské Studentské
jízdné
jízdné
(6 - 15 let) (15 - 26 let)

2,0,375

6,0,75

Jednotlivá jízdenka REGION zakoupená ODISkou opravňuje
majitele ke zvýhodněnému přestupu v době 30 minut od času příjezdu
do nahlášené výstupní zastávky dle platného jízdního řádu. Čas na
přestup je zapsán na ODISku s přihlédnutím ke zpoždění v době
nástupu. Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny o výši
základní sazby v navazujícím spoji.
Zvýhodněný přestup lze využít ve vozidlech ARRIVA MORAVA a.s.
(včetně linek MHD Český Těšín, Třinec, Krnov a Bruntál), Dopravního
podniku Ostrava a.s., TQM-holding s.r.o., Osoblažské dopravní
společnosti s.r.o., ČSAD Vsetín a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD
Karviná a.s., na příměstských linkách ČSAD Havířov a.s. a na železnici
v úseku Český Těšín - Mosty u Jabl. zast.

Ceník jízdného REGION - papírové jízdenky (v Kč)
Položky ceny jízdného

základní sazba-hotovost
každý tarifní kilometr

Obyčejné Zlevněné
jízdné
jízdné

12,1,-

6,0,50

Žákovské Studentské
jízdné
jízdné
(6 - 15 let) (15 - 26 let)

4,0,375

9,0,75

Jednotlivá jízdenka REGION zakoupená v papírové podobě je
nepřestupní.

Žákovské Studentské
jízdné
jízdné

Obyčejné
jízdné

Zlevněné
jízdné

MĚSTO Třinec

9,-

4,-

MĚSTO Český Těšín

9,-

4,-

MĚSTO Bruntál

9,-

4,-

Důchodci nad 70 let

MĚSTO Krnov

9,-

4,-

3,- 1)

Tarifní oblast

(6 - 15 let) (15 - 26 let)

3,-

6,70

3,-

6,70

1)

v případě nahrání bezplatné 365denní jízdenky mohou cestovat zdarma

Jednotlivá jízdenka MĚSTO zakoupená ODISkou opravňuje majitele
ke zvýhodněnému přestupu v době 30 minut od zakoupení jízdenky,
a to jak na linky MHD, tak i příměstské autobusové linky a dále na železnici
v úseku Český Těšín - Mosty u Jablunkova zast. Zvýhodněným přestupem
se rozumí snížení ceny o výši základní sazby v navazujícím spoji. Výše
základní sazby u jednotlivé jízdenky MĚSTO zakoupené ODISkou
odpovídá ceně jízdného.

Zlevněné jednotlivé a krátkodobé jízdné Ostrava XXL:
nárok na 50% slevu mají děti ve věku od 6 do dovršení 15 let
cena za přepravu psů a ostatních zvířat odpovídá ceně zlevněné jízdenky
s 50% slevou
Žákovské a studentské jednotlivé a krátkodobé jízdné v tarifní
oblasti XXL:
nárok na 62,5% slevu mají žáci ve věku od 6 do dovršení 15 let
nárok na 25% slevu mají žáci a studenti ve věku od 15 do dovršení 26 let
žákovské a studentské jízdné platí jen po dobu trvání školního
resp. akademického roku mimo měsíců červenec a srpen na trase
z místa bydliště do místa školy a zpět; jízdenky jsou přestupné pouze
v tarifní oblasti XXL; nárok na slevu se prokazuje platným a dopravcem
ověřeným žákovským průkazem
žákovské a studentské jízdné neplatí pro cesty uvnitř tarifní oblasti
MĚSTO Ostrava

Ceník jednotlivého jízdného Ostrava XXL
s kartou ODISka (v Kč)

Žákovské Studentské
jízdné
jízdné

Obyčejné
jízdné

Zlevněné
jízdné

MĚSTO Třinec

12,-

6,-

4,-

9,-

MĚSTO Český Těšín

12,-

6,-

4,-

9,-

MĚSTO Bruntál

9,-

4,-

Důchodci nad 70 let

MĚSTO Krnov

10,-

5,-

3,-

(6 - 15 let) (15 - 26 let)

Druh jízdenky

Žákovské Studentské
Obyčejné Zlevněné
jízdné XXL jízdné XXL
jízdné
jízdné
(6 - 15 let) (15 - 26 let)

elektronická přestupní
elektronická nepřestupní 1)

20,14,-

10,7,-

7,5,-

15,10,-

1)

Jednotlivá jízdenka MĚSTO zakoupená v papírové podobě je nepřestupní.

Přeprava zavazadel
druh jízdenky
1) 2)

cena v Kč

14,60/90minutová přestupní
15,SMS 70/90minutová přestupní 1) 3)
40,24hodinová 2) / SMS 24hodinová přestupní 3)
4)
7,nepřestupní REGION
1)
prodloužená platnost jízdenky platí v případě, že byla označena (resp.
vydána) v nepracovní den
2)
přestupní pouze v tarifní oblasti Ostrava XXL, a to u dopravců uznávajících
krátkodobé časové jízdné Ostrava XXL; vydává pouze Dopravní podnik
Ostrava a.s.
3)
SMS jízdenka platí jen ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.
Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou.
4)
neplatí u Dopravního podniku Ostrava a.s.

po záznamu na čtečce (tzv. check-in) při prvním označení na lince a spoji
a po opětovném záznamu na čtečce při výstupu (tzv. check-out) na
stejné lince a spoji ve stanovené době do 10 minut; na linkách
s odbavením u řidiče a na spojích linek 68, 69 a 75 zajišťovaných
příměstskými dopravci je zapotřebí požádat o nepřestupní jízdenku
předem při nástupu u řidiče.
Elektronická přestupní jízdenka Ostrava XXL po záznamu na
čtečce (tzv. check-in) opravňuje držitele ODISky ke zvýhodněnému
přestupu v době do 30 minut od zakoupení jízdenky, a to jak na linky
MHD, tak i příměstské autobusové linky. Zvýhodněným přestupem
v rámci tarifní oblasti Ostrava XXL se rozumí přestup zdarma.
V rámci přestupu z tarifní oblasti REGION nebo do tarifní oblasti
REGION se rozumí snížení ceny o výši základní sazby v navazující lince.
Výše základní sazby u Elektronické přestupní jízdenky Ostrava XXL
odpovídá výši základní sazby u jednotlivé jízdenky REGION placené
kartou ODISka.

Obyčejné Zlevněné
jízdné
jízdné

Doba platnosti

Jednotlivé a krátkodobé jízdné Ostrava XXL platí u dopravců
Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o.,
ČSAD Havířov a.s. (pouze příměstské linky), ČSAD Karviná a.s. (pouze
linky 531, 532, 551, 552, 554) a České dráhy a.s. (pouze krátkodobé
jízdné), neplatí u dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s.
Výjimkou jsou 24hodinové jízdenky, které platí u všech dopravců v ODIS.

Ceník jízdného MĚSTO - papírové jízdenky (v Kč)
Tarifní oblast

Ceník krátkodobého jízdného Ostrava XXL
- papírové jízdenky (v Kč)

10 minut 1)
30/45 minut 1) 2)
60/90 minut 2)
SMS 70/90 minut 2) 3)
24 hodin/SMS 24 hodin
24 hodin skupinová

3)

16,20,28,30,-

8,10,14,15,-

80,190,-

40,-

Žákovské Studentské
jízdné XXL jízdné XXL
(6 - 15 let) (15 - 26 let)

6,7,10,-

12,15,21,-

1)

neplatí ve vlacích Českých drah, a.s.
prodloužená platnost jízdenky platí v případě, že byla označena (resp.
zakoupena) v nepracovní den
3)
SMS jízdenka platí jen ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.
Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou.
2)

Krátkodobé papírové jízdenky Ostrava XXL jsou omezeny pouze
časem a platí u dopravců Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA
MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o., ČSAD Havířov a.s. (pouze příměstské
linky), ČSAD Karviná a.s. (pouze linky 531, 532, 551, 552, 554) a České
dráhy a.s., neplatí u dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s.
Výjimkou jsou 24hodinové jízdenky, které platí u všech dopravců v ODIS.
Doplňkový prodej jízdenek u řidiče ve vozidlech DP Ostrava
Přirážka 5,- Kč k ceně 60/90minutové obyčejné jízdenky, zlevněné
jízdenky pro děti ve věku od 6 do dovršení 15 let a jízdenky za zavazadlo.
Na 24hodinovou obyčejnou jízdenku se může v nepracovních dnech
(soboty, neděle a státem uznané svátky) a po celou dobu letních školních
prázdnin přepravovat až 5 cestujících, z nichž však nejvýše dva mohou být
starší 15 let. Rozšířená platnost jízdenky se vztahuje pouze na uvedené
dny, nelze takto cestovat v předcházejícím dni, ani ve dni následujícím,
i když vyznačená platnost dané jízdenky přesahuje do některého z nich.
Tato jízdenka může být vydána také jako součást skupinové víkendové
jízdenky ČD s platností do 24:00 h vyznačeného dne.
24hodinová skupinová jízdenka platí pro nejvýše 5 cestujících bez
věkového omezení.

Ceník krátkodobého jízdného Ostrava XXL
s kartou ODISka pro spolucestující (v Kč)

2)

Žákovské Studentské
Obyčejné Zlevněné
jízdné XXL jízdné XXL
jízdné
jízdné

Druh jízdenky

Platnost
jízdenky

spolucestující 2)

30/45 minut

spolucestující 2)

60/90 minut

(6 - 15 let) (15 - 26 let)

3)
3)

20,28,-

10,14,-

7,10,-

15,21,-

jízdenka pro spolucestující je přestupní po stanovenou dobu platnosti
jízdenky a je platná pouze za předpokladu společného cestování
s majitelem ODISky, který má na kartě tuto jízdenku nahranou.
Přestupnost platí pouze ve vozidlech DPO. Cestující může zvolit
maximálně 3 různé druhy dokupovaných elektronických jízdenek
v maximálním počtu 15 ks jízdenek z každého druhu.
3)
prodloužená platnost jízdenky platí v případě, že byla označena (resp.
zakoupena) v nepracovní den

