Jednotlivé jízdné REGION
Cena jednotlivého jízdného REGION je dána součtem základní sazby
a příslušného násobku ceny za každý tarifní kilometr (při výpočtu
ceny zlevněného jízdného se cena za tarifní kilometry násobí procentuální
výší jízdného nárokované slevy). Při platbě v hotovosti je zaokrouhlena na celé
Kč dolů, při platbě ODISkou je cena zaokrouhlená na desetihaléře.
Jednotlivé jízdné REGION platí na všech příměstských autobusových linkách,
ve vlacích GW Train Regio a.s., MBM rail s.r.o., RegioJet a.s. (na lince R8)
a Českých drah, a.s. zařazených do ODIS. Jízdné se prodává u řidičů ve vozidlech
na příměstských autobusových linkách a u vlakového doprovodu ve vlacích GW
Train Regio a.s., MBM rail s.r.o., České dráhy, a.s. a RegioJet a.s. prodávají
jízdenky u pokladní přepážky v nástupní stanici, v případě uzavření přepážky
nebo v neobsazených stanicích pak u vlakového doprovodu ve vlaku. Pokud
ve vlaku se samoobslužným odbavováním cestujících při nástupu v neobsazené
stanici není možno zakoupit jednotlivou jízdenku REGION v jízdenkovém
automatu, požádá cestující bezprostředně po nástupu o její vydání
strojvedoucího.
Jízdenky lze také zakoupit prostřednictvím ODISapky.

Jednotlivé jízdenky REGION nelze použít pro cesty uvnitř tarifní
oblasti OPAVA XL, ORLOVÁ XL, OSTRAVA XXL a tarifní oblasti MĚSTO
Bruntál, Český Těšín, Frýdek-Místek, Karviná, Krnov, Nový Jičín
a Třinec u dopravců, kteří vydávají příslušné městské jízdné.

Jednotlivé jízdné MĚSTO a oblast XL

Jednotlivé a krátkodobé jízdné OSTRAVA XXL

Jednotlivé jízdné MĚSTO a oblast XL (část tarifní zóny 7 náležící do tarifní zóny
ORLOVÁ XL a část tarifní zóny 35 náležící do tarifní zóny OPAVA XL) platí
a prodává se pouze na linkách provozovaných dopravci ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD
Frýdek-Místek a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., Transdev Morava s.r.o.
a Z-Group bus a.s v příslušných tarifních oblastech a to pouze pro cesty realizované
uvnitř zón 5 (Karviná), 45 (Český Těšín), 50 (Frýdek-Místek), 60 (Třinec), 70 (Nový
Jičín), 90 (Krnov), 100 (Bruntál), 301 (OPAVA XL), 150 (ORLOVÁ XL) a v oblasti
obsluhované linkami MHD Frýdek-Místek. Pro cesty mezi zónami 60 (Třinec) a 45
(Český Těšín) se použije jednotlivé jízdné REGION. Pro cesty z/do oblasti MĚSTO
do/z oblasti XL bude cestující odbaven za obyčejné jízdné nebo jízdné zlevněné dle
nároku. Jízdné se slevou ve výši 75 % z ceny obyčejného jízdného platí pro vybrané
skupiny cestujících pouze pro cesty uvnitř tarifní oblasti XL.
Jízdenky lze také zakoupit prostřednictvím ODISapky.

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

Zlevněné jednotlivé jízdenky MĚSTO:

cena za přepravu zavazadel, psů a ostatních zvířat odpovídá ceně zlevněné jízdenky

nárok na zlevněné jízdné mají děti od 6 do dovršení 15 let věku mimo tarifní oblast

MĚSTO Nový Jičín a mimo tarifní oblast XL, studenti do dovršení 26 let věku v tarifních
oblastech MĚSTO Bruntál a Krnov, občané nad 65 let věku v tarifní oblasti MĚSTO
Krnov
nárok na slevu ve výši 75 % z obyčejného jízdného mají cestující od 6 do dovršení 18
let věku, studenti od 18 do dovršení 26 let věku a občané starší 65 let věku v tarifních
oblastech MĚSTO Nový Jičín a XL

Tarifní oblast

základní sazba - ODISka
každý tarifní kilometr

1)

9,1,40

Zlevněné
4,0,70

Obyčejné
2)

1)

Ceník jízdného REGION s kartou ODISka (v Kč)
Obyčejné

Zlevněné

Sleva 75 %
3,-

OPAVA XL

13,-

8,-

MĚSTO Český Těšín

9,-

4,-

MĚSTO Třinec

9,-

4,-

MĚSTO Krnov

12,-

6,-

MĚSTO Bruntál

9,-

4,-

MĚSTO Karviná

10,-

ORLOVÁ XL

9,-

4,-

2,0,35

MĚSTO Frýdek-Místek

9,-

4,-

MĚSTO Nový Jičín

9,-

4,-

Lze také zakoupit prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty a uplatnit lze
pouze na vybraných terminálech ve vozidlech ČSAD Havířov a.s. označených logem
„Zaplať kartou ušetříš”.

Jednotlivá jízdenka REGION zakoupená ODISkou opravňuje majitele
ke zvýhodněnému přestupu v době 45 minut od času příjezdu
do nahlášené výstupní zastávky. 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 na příměstských autobusových linkách,
na linkách MHD Bruntál, Český Těšín, Frýdek-Místek, Karviná, Krnov, Nový
Jičín, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec a na vlaky zařazené do ODIS.

2,2,-

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

Obyčejné

Zlevněné

Sleva 75 %

OPAVA XL

20,-

10,-

5,-

MĚSTO Český Těšín4)

12,-

6,-

MĚSTO Třinec4)

14,-

7,-

MĚSTO Krnov4)

12,-

6,-

4)
4)

Položky ceny jízdného

Obyčejné

Zlevněné

Sleva 75 %

MĚSTO Bruntál

9,-

4,-

15,1,40

7,0,70

3,0,35

MĚSTO Karviná

15,-

7,-

ORLOVÁ XL4)

12,-

6,-

10,-

5,-

13,-

6,-

MĚSTO Frýdek-Místek4)

Jednotlivá jízdenka REGION zakoupená v papírové podobě je nepřestupní.

4)

MĚSTO Nový Jičín

1)

nad 70 let

3,-

3,3,-

Jednotlivá jízdenka MĚSTO zakoupená v papírové podobě je nepřestupní.
10,-

1)

Neplatí ve vozidlech MHD.

Přeprava zavazadel ve vlacích Českých drah, a.s. a RegioJet a.s. se řídí smluvními
přepravními podmínkami a tarify těchto společností.

elektronická přestupní
elektronická nepřestupní 1)

3,-

5,-

základní sazba - hotovost
každý tarifní kilometr

zavazadlo REGION

Druh jízdenky

Jednotlivá jízdenka MĚSTO a ORLOVÁ XL zakoupená ODISkou opravňuje
majitele ke zvýhodněnému přestupu v době 45 minut od zakoupení jízdenky,
a to jak na linky MHD, tak i příměstské autobusové linky a na vlaky zařazené do ODIS.
V oblastech MĚSTO Český Těšín, Krnov, Třinec a oblasti OPAVA XL je čas
na zvýhodněný přestup 30 minut od zakoupení jízdenky. Zvýhodněným
přestupem se rozumí snížení ceny o výši základní sazby jednotlivé jízdenky REGION
zakoupené z ODISky v navazujícím spoji.

Ceník jízdného REGION - papírové jízdenky (v Kč)

Přeprava zavazadel (v Kč)

Doba platnosti

Obyčejné

Zlevněné

Sleva 75 %

18,25,32,-

9,12,16,-

4,6,-

10 minut
45 minut1)
SMS 70/90 minut 2)
1)

Platí také ve vlacích.
SMS jízdenka platí jen na linkách MHD Ostrava. Cestující je povinen nastoupit do vozidla s již
doručenou SMS jízdenkou. Prodloužená platnost jízdenky platí v případě, že byla zakoupena
v nepracovní den.

2)

Obyčejné

Zlevněné

25,- 2) 3)
18,- 2) 3)

12,9,-3)

3)

Druh jízdenky
elektronická dokupovaná

1)

Lze zakoupit prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty bez nároku na zvýhodněný
přestup.
Od data vyhlášení bude možné pořídit bezkontaktní bankovní platební kartě v režimu autocapping.
3)
Lze také zakoupit prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty a uplatnit lze pouze
na vybraných terminálech ve vozidlech ČSAD Havířov a.s. označených logem „Zaplať kartou ušetříš”.
4)
Jízdné lze uhradit bezkontaktní bankovní platební kartou.
2)

V rámci přestupu z tarifní oblasti REGION nebo do tarifní oblasti REGION
se rozumí snížení ceny o výši základní sazby jednotlivé jízdenky REGION
zakoupené z ODISky v navazujícím spoji.
Výše základní sazby u elektronické přestupní jízdenky OSTRAVA XXL
odpovídá výši základní sazby u jednotlivé jízdenky REGION placené kartou
ODISka.
Nárok na zvýhodněný přestup vzniká i při použití bezkontaktní platební
karty, ale pouze na linkách MHD Ostrava a na vybraných terminálech
ve vozidlech ČSAD Havířov a.s. označených logem „Zaplať kartou ušetříš”
Nárok na zvýhodněný přestup vzniká i při použitíKREDITní jízdenky,
ale pouze na linkách MHD Ostrava.

Zlevněné1)

24hodinová celosíťová

200,-

100,-

24hodinová OSTRAVA XXL

100,-

50,-

3denní OSTRAVA XXL

220,-

110,-

2)

Skupinové

2)

200,-

Pouze pro přepravu dětí od 6 do dovršení 15 let věku, psů, ostatních zvířat
a zavazadel.
2)
Také ve formě SMS jízdenky, SMS jízdenka platí jen na linkách MHD Ostrava, cestující
je povinen nastoupit do vozidla s již doručenou SMS jízdenkou.

Ceník dokupovaného krátkodobého jízdného
OSTRAVA XXL s kartou ODISka (v Kč)

6,4,-

Elektronická přestupní jízdenka OSTRAVA XXL po záznamu na čtečce
(tzv. check-in) opravňuje držitele ODISky ke zvýhodněnému přestupu
v době do 45 minut od zakoupení jízdenky, a to jak na linky MHD,
tak na příměstské autobusové linky a na vlaky Českých drah, a.s. a RegioJet
a.s. na lince R8. Zvýhodněným přestupem mezi linkami MHD
a příměstskými autobusy v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL se rozumí
přestup zdarma. Zvýhodněným přestupem z linek MHD a příměstských
autobusů na vlaky v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL, se rozumí snížení
ceny o výši základní sazby jednotlivé jízdenky REGION zakoupené z ODISky
v navazujícím spoji.

Obyčejné

Jízdenka

1)

Jízdenky lze také zakoupit prostřednictvím ODISapky.

Sleva 75 %

Platnost jízdenky je maximálně 10 minut od odbavení. Po záznamu na čtečce (tzv.check-in) 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 linky 75 zajišťovaných
příměstskými dopravci je zapotřebí požádat o elektronickou nepřestupní jízdenku předem při
nástupu u řidiče.
2)
Lze také zakoupit prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty a uplatnit lze pouze
na linkách MHD Ostrava.
3)
Lze také zakoupit prostřednictvím KREDITní jízdenky a uplatnit lze pouze na linkách MHD Ostrava.

24hodinové celosíťové jízdenky platí ve všech tarifních zónách ODIS na všech
linkách ODIS (neplatí na linkách MHD Havířov).
24hodinové a 3denní jízdenky OSTRAVA XXL platí v tarifních zónách OSTRAVA
XXL na všech linkách ODIS.
24hodinové skupinové jízdenky OSTRAVA XXL platí v tarifní oblasti OSTRAVA XXL
na všech linkách ODIS pro nejvýše 5 cestujících bez věkového omezení.
Na obyčejné 24hodinové a 3denní jízdenky se může v nepracovních dnech
(soboty, neděle a státem uznané svátky) a od 1. 7. do 31. 8. přepravovat až 5
cestujících, z nichž však nejvýše 2 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. 24hodinová obyčejná jízdenka OSTRAVA XXL může být vydána také jako
součást skupinové víkendové jízdenky Českých drah, a.s. s platností do 24:00 h
vyznačeného dne.

Krátkodobé papírové jízdenky OSTRAVA XXL jsou omezeny pouze časem.
Platí a prodávají se u dopravců ARRIVA MORAVA a.s., Transdev Morava s.r.o.,
ČSAD Havířov a.s. (pouze příměstské linky), ČSAD Karviná a.s., ČSAD
Frýdek-Místek a.s., Z-Group bus a.s., České dráhy, a.s. a RegioJet a.s.
Se zakoupenou papírovou jízdenkou u příměstských dopravců lze využít v rámci
přestupu v oblasti OSTRAVA XXL také linky MHD Ostrava.

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

nad 70 let

1)

3)

Sleva 75 %

1)

Jednotlivé a dokupované jízdné Ostrava XXL platí a prodává se u dopravců
Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s., Transdev Morava s.r.o.,
ČSAD Havířov a.s. (pouze příměstské linky), ČSAD Karviná a.s., ČSAD FrýdekMístek a.s., Z-Group bus a.s.

Ceník krátkodobého jízdného OSTRAVA XXL
papírové jízdenky (v Kč)

Ceník jízdného s kartou ODISka (v Kč)

Zlevněné jednotlivé jízdenky REGION:
nárok na zlevněné jízdné mají rodiče nebo soudcem stanovení opatrovníci
k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech
nárok na slevu ve výši 75 % z obyčejného jízdného mají děti od 6 do dovršení 18
let věku, studenti od 18 do dovršení 26 let věku a občané starší 65 let věku
cena za přepravu psů a ostatních zvířat odpovídá ceně zlevněné jízdenky

Položky ceny jízdného

Zlevněné jednotlivé a krátkodobé jízdné Ostrava XXL:
nárok na zlevněnou jízdenku mají děti ve věku od 6 do dovršení 15 let věku
v tarifní oblasti Ostrava XXL
nárok na slevu ve výši 75 % z obyčejného jízdného mají cestující od 6
do dovršení 18 let věku, studenti od 18 do dovršení 26 let věku a občané starší
65 let věku pouze pro cesty v tarifní oblasti XXL
jízdné se slevou ve výši 75 % z ceny obyčejného jízdného nelze použít
pro cesty uvnitř tarifní oblasti MĚSTO Ostrava nebo mezi oblastí XXL a MĚSTO
Ostrava
cena za přepravu psů a ostatních zvířat odpovídá ceně zlevněné jízdenky
cena za přepravu zavazadla odpovídá ceně zlevněné jízdenky (mimo
10minutovou a nepřestupní jízdenku)

24hodinové a 3denní jízdné

1)

Platnost

Obyčejné jízdné

Zlevněné

45 minut2)

25,-

12,-

1)

Elektronická dokupovaná jízdenka 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 na linkách MHD Ostrava. Cestující může při jednom nákupu
zakoupit maximální počet 15 ks elektronických dokupovaných jízdenek z každého druhu.

2)

Na linkách MHD Ostrava lze zakoupit také prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty
a KREDITní jízdenky. Dokupovaná jízdenka je přestupní po stanovenou dobu platnosti jízdenky a je
platná pouze za předpokladu společného cestování s majitelem bezkontaktní bankovní platební
karty nebo KREDITní jízdenky. Při jednom nákupu lze pořídit k bezkontaktní bankovní platební
kartě maximálně 4 ks a k KREDITní jízdence 20 ks elektronických dokupovaných jízdenek.
Elektronické dokupované jízdenky je možné pořizovat průběžně, kdy čas platnosti je evidován
pro každou dokupovanou elektronickou jízdenku jednotlivě. V případě průběžně pořizovaných
dokupovaných elektronických jízdenek platí, že mohou být současně pořízeny pouze 4ks
na bezkontaktní bankovní platební kartu nebo 20 ks ke KREDITní jízdence.

24hodinové a 3denní jízdenky ve formě papírových jízdenek je možné zakoupit
u řidičů ve vozidlech na příměstských autobusových linkách s okamžitým počátkem
platnosti. Jízdenky lze také zakoupit u pokladních přepážek Českých drah, a.s.,
na území ODIS nebo u vlakového doprovodu a v prodejnách Dopravního podniku
Ostrava a.s., a to s volitelným počátkem platnosti.
Informace o možnosti zakoupení 24hodinové a 3denní jízdenky OSTRAVA XXL
v elektronické podobě naleznete na webových stránkách Dopravního podniku Ostrava
a.s. www.dpo.cz.
Jízdenky lze také zakoupit prostřednictvím ODISapky.

Jednotlivé jízdné Ovčárna
Na lince 885 Karlova Studánka - Malá Morávka, Ovčárna je zavedeno jednotlivé
jednotkové jízdné. Cena za přepravu je stejná bez ohledu na přepravenou vzdálenost.
Na lince lze uplatnit 24hodinové jízdné ODIS, Jednodenní oblastní jízdenku Jeseníky
a také dlouhodobé časové jízdné pro zónu 121.
1)

2)

Položky ceny jízdného

Obyčejné

Zlevněné

Sleva 75 %

s kartou ODISka
papírové jízdenky

40,40,-

20,20,-

10,10,-

1)

Pro přepravu psů a ostatních zvířat.
Nárok na slevu mají cestující od 6 do dovršení 18 let věku, studenti od 18
do dovršení 26 let věku a občané starší 65 let věku.

2)

K nákupu jízdenek je možno využít rovněž mobilní aplikaci
ODISapka. Kromě vyhledávání nejvhodnějších spojení mezi
zastávkami i adresami ODISapka umí také zobrazit on-line
odjezdy spojů z jednotlivých zastávek a pracuje rovněž
s mapovými podklady jak pro zadávání, tak pro interpretaci
vyhledaných výstupů.
Její největší předností je však možnost si na vyhledané spojení
rovnou zakoupit jízdenku, která se zobrazí ve formě QR kódu
a platí pro celou cestu včetně všech přestupů. Cena takové
jízdenky je stejně výhodná, jako by byla zakoupena
prostřednictvím ODISky.
V ODISapce je také možno zakoupit 24hodinové, 3denní jízdenky
či krátkodobé jízdenky s časovou platností pro vybrané městské
zóny. ODISapka je zdarma k dispozici na platformě Android a iOS.

Jednotlivá jízdenka Ovčárna zakoupená ODISkou opravňuje majitele
ke zvýhodněnému přestupu v době 45 minut od zakoupení jízdenky. Zvýhodněným
přestupem se rozumí snížení ceny o výši základní sazby jednotlivé jízdenky REGION
zakoupené z ODISky v navazujícím spoji.
Jednotlivá jízdenka Ovčárna zakoupená v papírové podobě je nepřestupní.
 Cena za přepravu zavazadel odpovídá ceně za přepravu zavazadel v tarifu REGION.
 Přeprava lyží a snowboardů je na této lince zpoplatněna cenou za přepravu

zavazadel v tarifu REGION.
 Cena za přepravu jízdního kola na této lince činí 40 Kč.

Jízdenky lze také zakoupit prostřednictvím ODISapky. Zakoupením jízdenky
přes ODISapku získává cestující nárok na garantovanou přepravu ve vozidle bez
nároku na místo k sezení. Zakoupením samostatné jízdenky pro jízdní kolo nevzniká
majiteli jízdního kola nárok na místo ve vozidle. Počet volných míst k rezervaci je
uveden u konkrétního spoje v ODISapce.
Jízdenky je nutné zakoupit nejpozději do 30 minut před odjezdem spoje z výchozí
zastávky. Možnost storna jízdenky je uvedena u zakoupené jízdenky v ODISapce.

