
Dlouhodobé časové jízdné (ceny v Kč)

Jednotlivé a krátkodobé jízdné OSTRAVA XXLJednotlivé jízdné REGION Jednotlivé jízdné aMĚSTO XL
Jednotlivé a krátkodobé jízdné O XXLSTRAVA platí (není-li uvedeno jinak)
na území tarifní oblasti (zóna č. 2), tzn. území statutárního města
Ostrava (tarifní zóna Ostrava č. 1) a přilehlých měst a obcí (tarifní oblast

OSTRAVA XXL
MĚSTO

XXL zóny č. 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25).

Zlevněné jednotlivé a krátkodobé jízdné Ostrava :XXL

�cena za přepravu psů a ostatních zvířat odpovídá ceně zlevněné jízdenky

�jízdné se slevou ve výši 50 % z ceny obyčejného jízdného nelze použít
pro cesty uvnitř tarifní oblasti Ostrava nebo mezi oblastí a
Ostrava

MĚSTO XXL MĚSTO

Jednotlivé jízdné Ostrava XXL platí a prodává se u dopravců Dopravní
podnik Ostrava a.s., autobusy a.s., Transdev Morava s.r.o., Havířov
a.s. (pouze regionální linky), Karviná a.s., Frýdek-Místek a.s., Z-
Group bus a.s.

ARRIVA ČSAD
ČSAD ČSAD

�nárok na slevu ve výši 50 % z obyčejného jízdného mají cestující od 6
do dovršení 18 let věku, studenti od 18 do dovršení 26 let věku, občané starší
65 let věku a důchodci s invaliditou 3. stupně pro cesty v tarifní oblastipouze
XXL

�nárok na zlevněnou jízdenku mají děti ve věku od 6 do dovršení 15 let věku
v tarifní oblasti Ostrava XXL

�cena za přepravu zavazadla odpovídá ceně zlevněné jízdenky (mimo
10minutovou a nepřestupní jízdenku)

1)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 zajišťovaných regionálními
dopravci je zapotřebí požádat o elektronickou nepřestupní jízdenku předem při nástupu u řidiče.

3)Lze také zakoupit prostřednictvím KREDITní jízdenky a uplatnit lze pouze na linkách MHD Ostrava.

2)Lze také zakoupit prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty a uplatnit lze pouze
na linkách MHD Ostrava.

Jízdenky lze také zakoupit prostřednictvím ODISapky.

�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 XLNový Jičín a mimo tarifní oblast ), studenti do dovršení 26 let věku
v tarifních oblastech Bruntál a Krnov, občané nad 65 let věku v tarifní oblastiMĚSTO
MĚSTO Krnov

Zlevněné jednotlivé jízdné :MĚSTO

�nárok na slevu ve výši 50 % 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 tarifní
oblasti Nový Jičín a tarifní oblasti , důchodci s invaliditou 3. stupně v tarifní
oblasti XL.

MĚSTO XL

Jednotlivé jízdné XLMĚSTO a (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 autobusy a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s.,ARRIVA
ČSAD ČSADHavířov a.s., 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 ( ) a v oblasti obsluhované linkami MHD
Frýdek-Místek. Pro cesty mezi zónami 60 (Třinec) a 45 (Český Těšín) se použije
jednotlivé jízdné . Pro cesty mezi oblastmi MĚSTO a XL bude cestující odbaven
za obyčejné jízdné nebo jízdné zlevněné dle nároku. Jízdné se slevou ve výši 50 %
z ceny obyčejného jízdného platí pro vybrané skupiny cestujících pouze pro cesty uvnitř
tarifní oblasti .

ORLOVÁ XL

REGION

XL

Ceník jízdného MĚSTO a XL - elektronické jízdné (v Kč)
Ob éyčejnOb éyčejnTarifní oblast Zlevněné

Zlevněné jednotlivé jízdné :REGION

Jednotlivé jízdenky nelze pou ít pro cesty uvnitř tarifní
oblasti MĚSTO, MĚSTO XL a OSTRAVA XXL u dopravců, kteří

REGION ž
vydávají

příslušné městské jízdné.

�cena za přepravu psů a ostatních zvířat odpovídá ceně zlevněné jízdenky

�nárok na zlevněné jízdné mají rodiče nebo soudcem stanovení opatrovníci
k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístěných v ústavech
�nárok na slevu ve výši 50 % z obyčejného jízdného mají děti od 6 do dovršení 18

let věku, studenti od 18 do dovršení 26 let věku, občané starší 65 let věku
a důchodci s invaliditou 3. stupně

Cena jednotlivého jízdného základní sazbyREGION je dána součtem
a příslušného násobku . Cena za jednotlivé
jízdné v papírové podobě je , cena za jednotlivé
jízdné elektronické je zaokrouhlena na

ceny za každý tarifní kilometr
zaokrouhlena na celé Kč dolů

desetihaléře.

Jednotlivé jízdné REGION platí na všech regionálních 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 . Jízdné se prodává u řidičů ve vozidlech
na regionálních autobusových linkách a u vlakového doprovodu ve vlacích GW
Train Regio a.s., MBM rail s.r.o. Dopravci 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
prostřednictvím prodejního terminálu, požádá cestující bezprostředně
po nástupu o její vydání strojvedoucího.

ODIS

Jízdenky lze také zakoupit prostřednictvím ODISapky.

Jednotlivá jízdenka a kou
ZETKOU zvýhodněnému přestupu v době 45 minut

MĚSTO ORLOVÁ XL ODISzakoupená
nebo opravňuje držitele ke
od zakoupení jízdenky, a to jak na linky , tak i regionální autobusové linky
a na vlaky zařazené do ODIS. V oblastech

MHD
MĚSTO Český Těšín, Krnov, Třinec

a OPAVA XL zvýhodněný přestup 30 minutje čas na od zakoupení jízdenky.
Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny o výši základní sazby jednotlivé
jízdenky REGION zakoupené z ODISky nebo ZETKY v navazujícím spoji.

V rámci přestupu z tarifní oblasti nebo do tarifní oblasti
se rozumí snížení ceny o výši základní sazby jednotlivé jízdenky REGION
zakoupené z ODISky nebo ZETKY v navazujícím spoji.

REGION REGION

Elektronická přestupní jízdenka OSTRAVA XXL
ODIS

opravňuje držitele
ky ZETKYa ke zvýhodněnému přestupu v době do 45 minut

od zakoupení jízdenky, a to jak na linky , tak na regionální autobusové
linky a na vlaky Českých drah, a.s. a RegioJet a.s. na lince R8. Zvýhodněným
přestupem mezi linkami MHD a regionálními autobusy v rámci tarifní oblasti

MHD

OSTRAVA XXL se rozumí přestup zdarma. Zvýhodněným přestupem z linek
MHD a regionálních autobusů na vlaky v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL,
se rozumí snížení ceny o výši základní sazby jednotlivé jízdenky REGION
zakoupené z ODISky nebo ZETKY v navazujícím spoji.

Výše základní sazby u elektronické přestupní jízdenky
odpovídá výši základní sazby u jednotlivé jízdenky placené kartou

OSTRAVA XXL
REGION

ODISka nebo ZETKA.

Nárok na zvýhodněný přestup vzniká i při použití KREDITní jízdenky,
ale pouze na linkách MHD Ostrava.

Nárok na zvýhodněný přestup vzniká i při použití bezkontaktní platební
karty, ale pouze na linkách MHD Ostrava a na vybraných terminálech
ve vozidlech označených logem „Zaplať kartou ušetříš”

Ceník krátkodobého jízdného -
papírové jízdné (v Kč)

OSTRAVA XXL

1)
Platí také ve vlacích.

Se zakoupenou papírovou jízdenkou u regionálních dopravců lze
využít v rámci přestupu v oblasti OSTRAVA XXL také linky MHD
Ostrava.

2)
SMS jízdenka platí pouze na linkách MHD Ostrava. Cestující je povinen nastoupit do vozidla s ji
doru enou jízdenkou. Prodloužená platnost jízdenky platí v případě, že byla zakoupena
v nepracovní den.

ž
č SMS

Krátkodobé papírové jízdenky OSTRAVA XXL jsou omezeny pouze časem.
Platí a prodávají se u dopravců autobusy a.s., Transdev Morava s.r.o.,ARRIVA
ČSAD ČSAD ČSADHavířov a.s. (pouze regionální linky), Karviná a.s., Frýdek-
Místek a.s., Z-Group bus a.s., České dráhy, a.s. a RegioJet a.s.

Ceník jízdného OSTRAVA XXL - elektronické
jízdné (v Kč)

Ob éyčejnOb éyčejn

Ob éyčejnOb éyčejn

Druh jízdenky

Doba platnosti

18,- 2) 3)

25,-

elektronická nepřestupní 1)

45 minut1)

25,- 2) 3)

18,-

elektronická přestupní

10 minut

Sleva 50 %

Sleva 50 %

9,-

12,-

12,-

9,-

Zlevněné

Zlevněné

9,-3)

12,-
32,-2)SMS 70/90 minut 16,-

12,-3)

9,-

Jednotlivá jízdenka papírové podoběREGION zakoupená v je nepřestupní.

Ceník jízdného - papírové jízdné (v Kč)REGION
Ob éyčejnOb éyčejnPoložky ceny jízdnéhoPoložky ceny jízdného Sleva 50 %Zlevněné

základní sazba - hotovost 15,- 7,- 7,-
každý tarifní kilometr 1,50 0,75 0,75

MĚSTO Krnov

MĚSTO Bruntál

12,-

10,-

6,-

5,-

MĚSTO Třinec 9,- 4,-

MĚSTO Nový Jičín

MĚSTO Frýdek-Místek

9,-

18,-

4,-

9,-

ORLOVÁ XL 9,- 4,-

MĚSTO Český Těšín 9,- 4,-

MĚSTO Karviná 10,-3) 5,-

1)Elektronická dokupovaná jízdenka je přestupní po stanovenou dobu platnosti jízdenky a je platná
pouze za předpokladu společného cestování s držitelem ky nebo ZETKY, 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.

ODIS

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 ke KREDITní jízdence 50 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 4 ks
na bezkontaktní bankovní platební kartu nebo 50 ks ke KREDITní jízdence.

Ceník dokupovaného krátkodobého jízdného
- elektronické jízdné (v Kč)OSTRAVA XXL

Ob é jízdnyčejn éOb é jízdnyčejn éPlatnostDruh jízdenky

25,-45 minut2)elektronická dokupovaná1)

Zlevněné

12,-

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.

Ob éyčejn
1)

Ob éyčejn
1)Položky ceny jízdného Sleva 50 %Zlevněné

Ceník jízdného - elektronické jízdné (v Kč)REGION

Jednotlivá jízdenka kou ZETKOUREGION ODISzakoupená nebo
opravňuje držitele karet ke zvýhodněnému přestupu v době 45 minut
od času příjezdu do nahlá ené výstupní zastávky. Čas na přestup je zapsán
na ku nebo ZETKU s přihlédnutím ke zpo dění v době nástupu.
Zvýhodněným přestupem se rozumí snížení ceny o výši základní sazby
v navazujícím spoji.

š
ODIS ž

Zvýhodněný přestup lze vyu ít na regionálních autobusových linkách,
na linkách Bruntál, Český Tě ín, Frýdek-Místek, Karviná, Krnov, Nový
Jičín, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec a na vlaky zařazené do ODIS.

ž
MHD š

základní sazba - kaODIS 9,- 4,- 4,-
každý tarifní kilometr 1,50 0,75 0,75

1)
Lze také zakoupit prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty a uplatnit lze
pouze na vybraných terminálech ve vozidlech označených logem „Zaplať kartou
ušetříš”.

Přeprava zavazadel (v Kč)
zavazadlo REGION1) 10,- 1)Neplatí ve vozidlech MHD.

Cena za přepravu zavazadel ve vlacích Českých drah, a.s. a RegioJet a.s.
odpovídá ceně za přepravu zavazadel v Tarifu ODIS. Podmínky za jakých jsou
zavazadla ve vlacích přepravována určují smluvní přepravní podmínky daného
dopravce.

OPAVA XL 15,-2) 9,-1)

Sleva 50 %

4,-

7,-1)

nad 70 let

4,-

3,-

2)Lze pořídit k bezkontaktní bankovní platební kartě v režimu capping.

4)Jízdné lze uhradit bezkontaktní bankovní platební kartou.

1)Lze zakoupit prostřednictvím bezkontaktní bankovní platební karty bez nároku na zvýhodněný
přestup.

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

Ceník jízdného MĚSTO a XL - papírové jízdné (v Kč)

Jednotlivá jízdenka papírové podoběMĚSTO zakoupená v je nepřestupní.

Ob éyčejnOb éyčejnTarifní oblast Zlevněné

MĚSTO Krnov4)

MĚSTO Bruntál4)

12,-

10,-

6,-

5,-

MĚSTO Třinec4) 14,- 7,-

MĚSTO Nový Jičín4)

MĚSTO Frýdek-Místek4)

13,-

20,-

6,-

10,-

ORLOVÁ XL4) 12,- 6,-

MĚSTO Český Těšín4) 12,- 6,-

MĚSTO Karviná4) 15,- 7,-

OPAVA XL 30,- 15,-

Sleva 50 %

6,-

15,-

nad 70 let

6,-

3,-

jedná se ji o síťovou jízdenku.ž

doklad  (občanský průkaz nebo cestovní pas).
9) V uvedených zónách lze uplatnit dlouhodobé časové jízdné síťové ODIS.

1) Platí i po dobu školních prázdnin; 5měsíční jízdenka platí pro období září
- leden a únor - červen, 12 měsíční jízdenka platí pro období září -
srpen.

2) Tranzitní zóna 300 neplatí na linkách MHD Opava.
Neplatí ve vozidlech Studénka.3) MHD

5) Občané po dovršení 70 let věku se přepravují dle ceníku pro vybrané
skupiny cestujících.

6) Lze nahrát také na bezkontaktní bankovní platební kartu a uplatnit lze
pouze na linkách MHD Ostrava.
Lze zakoupit ve formě 365denní jízdenky za 1 Kč pro všechny věkové7)

kategorie (mimo přenosných jízdenek), platné v celé oblasti
obsluhované linkami MHD Frýdek-Místek a pouze na těchto linkách.

8) Občané narození před 1. 1. 1946 mohou cestovat na platný osobní

4) Přesahuje-li jakákoliv kombinace tarifních zón po et 10 tarifních zón,č

Bezplatná přeprava je podmíněna nahráním 365denní jízdenky s nulovou cenou na bezkontaktní čipovou kartu ka nebo ZETKA. Bezplatná přeprava dětí a žáků od 6 do
dovršení 15 let věku, občanů po dovršení 65, resp. 70 let platí ve vyhlášených zónách.

ODIS

Jízdné pro vybrané skupiny cestujících

Tarif í oblastnTarif í oblastn

Jízdenky pro občany po dovršení věku 70 let

3 denní653 denní65180 denní

MĚSTO Třinec

MĚSTO KrnovMĚSTO Krnov

0

0

150MĚSTO Český Těšín

MĚSTO Opava

300

0

3)5 05ODIS (celá síť) 3)900

MĚSTO Bruntál 0

Jízdenky pro děti a žáky od 6 do 15 let

Tarif í oblastnTarif í oblastn 3 denní653 denní65
MĚSTO Karviná 0

0MĚSTO Orlová

Tarif í oblastnTarif í oblastn 3 denní653 denní65

MĚSTO OstravaMĚSTO Ostrava 6)8)0

MĚSTO Karviná 0

MĚSTO Nový Jičín 0

0MĚSTO Orlová

0MĚSTO Frýdek-MístekMĚSTO Frýdek-Místek

Jízdenky pro občany po dovršení věku 65 let

S novou ODISkou do vlaků Českých drah, a.s.
po celé republice

Nová generace ODISek vydávána od března 2020 v šedostříbrném provedení mimo
jiné obsahuje tzv. MAP strukturu, což umožňuje jejich použití pro cestování ve vlacích
Českých drah i mimo ODIS. Kartu poznáte jednoduše i tím, že na zadní straně má
umístěné logo „MAP ready“.
Novou ODISku je možno používat jako alternativu k In Kartě ČD. Po aktivaci aplikace
na pokladně Českých drah na území Moravskoslezského kraje tak lze na ODISku
nahrát např. slevy IN 25, IN 50 nebo IN 100, traťové jízdenky či další produkty
Českých drah.

Příplatek umožňující cestovat ve vlacích v oddílech 1. vozové třídy s platným
jízdním dokladem po dobu jeho platnosti. Je prodáván k ce jako
samostatný doklad (se shodným číslem ky) pouze v pokladních přepážkách
na území .

ČD
ODIS ODIS

ODIS ČD
ODIS

Vlaky, kde je mo no pou ít příplatek prima pro 1. vozovou třídu, jsou v kni ním
jízdním řádu v hlavi ce vlaku ozna eny symbolem nebo .

ž ž žODIS
ODIS č č � �

ODISprima - cestování v 1. vozové třídě
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pro občany starší

65 let

Zlevněné jízdenky
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E-shop / při
nákupu s obsluhou

Zlevněné jízdenky
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invaliditou 3. stupně
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Dlouhodobé časové jízdné pro vybrané zóny IDZK9)

Bezplatná přeprava

� občané nad 70 let věku v tarifní oblasti MĚSTO Bruntál

Bezplatně na všech linkách ODISse dále přepravují ní e uvedené skupiny
cestujících, kteří se proká í ipovou kartou ODISka s nahranou bezplatnou
dlouhodobou jízdenkou:

ž
ž č

� členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a Československé obce
legionářské (ČsOL) v tarifní oblasti MĚSTO Třinec a Český Těšín

� příslušníci Policie ČR a příslušníci Městské policie Bruntál, Krnov, Karviná, Nový Jičín
a Opava ve služebním stejnokroji

� zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem do rozměru
30 x 40 x 60 cm

� jedna ocelová láhev s kapalným topným plynem do hmotnosti 2 kg

� zavazadlo do rozměru 30 x 40 x 60 cm, předmět tyčovitého tvaru do délky 150 cm
a průměru 10 cm, předmět tvaru desky do rozměru 5 x 80 x 100 cm, přičemž tyto
velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem

� jeden pár lyží s holemi nebo snowboard v obalu (přeprava lyží a snowboardů bez
obalu je zpoplatněna cenou za přepravu zavazadel), na lince 885 je přeprava lyží
a snowboardů vždy zpoplatněna cenou za přepravu zavazadel

� váleční veteráni dle zákona 170/2002 Sb. o válečných veteránech ve všech tarifních
zónách

� tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazu
ZTP a ZTP/P

� občané nad 65 let věku v tarifní oblasti MĚSTO Nový Jičín (zóna 70), MĚSTO Orlová
(zóna 15), MĚSTO Ostrava (zóna 1), MĚSTO Frýdek-Místek (zóna 50) a MĚSTO
Karviná (zóna 5)

Bezplatná přeprava ve vlacích Českých drah a.s. a RegioJet a.s. se řídí tarifem
a smluvními přepravními podmínkami příslušného dopravce. Ve vlacích Českých
drah, a.s. a RegioJet a.s. mohou uplatnit bezplatnou přepravu jednoho zavazadla
a jednoho psa držitelé 24hodinové jízdenky, 3denní jízdenky, Turistické jízdenky
JESENÍKY a dlouhodobé časové jízdenky v tarifních oblastech, pro které je
jízdenka určená.

� strážníci a asistenti prevence kriminality Městské policie v tarifní oblasti
MĚSTO Ostrava (zóna 1), MĚSTO Orlová (zóna 15), MĚSTO Frýdek-Místek
(zóna 50)

� kočárek, resp. sáně s dítětem ve věku do 6 let (případně s více dětmi ve věku do 6 let)

� ob ané nad 70 let věku v tarifní oblasti MĚSTO Krnov (zóna 90), MĚSTO Opava (zóna
30) a MĚSTO Třinec (zóna 60)

č

� členové Konfederace politických vězňů ve všech tarifních zónách

� děti od 6 do dovršení 15 let věku v tarifních oblastech MĚSTO Karviná (zóna 5)
a MĚSTO Orlová (zóna 15)

� jeden smuteční věnec

V některých systémech MHD mů e být roz ířena bezplatná přeprava o dal í
skupiny cestujících nebo kategorie. Tato bezplatná přeprava platí pouze
na příslu ných linkách MHD.

ž š š

š

� jeden pes a jedno zavazadlo držitelů 24hodinové jízdenky, 3denní jízdenky, Turistické
jízdenky JESENÍKY nebo dlouhodobé časové jízdenky v tarifních oblastech, pro
které je jízdenka určená. V rámci 24hodinové skupinové jízdenky a rozšířené
platnosti 24hodinové obyčejné jízdenky a 3denní obyčejné jízdenky může každá
osoba bezplatně přepravovat jedno zavazadlo a dále je možné bezplatně
přepravovat pouze jednoho psa, maximálně dva psy jednoho majitele (ve vlacích je
možné přepravovat pouze jednoho psa).

Bezplatně se přepravují:

�děti do dovršení věku 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
� držitelé průkazu ZTP vydaného v ČR
� držitelé průkazu ZTP/P vydaného v ČR (i s vozíkem pro invalidy) včetně průvodce

(osoba nebo pes)
� chodítka resp. rolátory, které využívají občané v rámci své mobility (tzn. osoby,

které z důvodu snížené mobility využívají tuto zdravotní pomůcku jako stabilní oporu
k chůzi)

� občané narození před 1. 1. 1946 s platným osobním dokladem (občanský průkaz,
cestovní pas) v tarifní oblasti MĚSTO Ostrava (zóna 1) včetně jednoho zavazadla
a jednoho psa

� občané nad 70 let věku s platným osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní
pas) v tarifní zóně 18 - ve vozidlech MHD Ostrava a regionálních autobusových
dopravců

� č Č Člen eského svazu bojovník za svobodu ( SBS) a eskoslovenské obce
legioná ské ( sOL)

ové Č ů
ř Č s „Průkazem o bezplatné přepravě v ODIS” vydaného

na základě tzv. “osvědčení o účasti v národním odboji” dle zákona č. 255/1946 Sb.
(jízdné za leny Svazu hradí Moravskoslezský kraj)č

24hodinové a 3denní jízdné
24hodinové celosíťové jízdenky platí ve všech tarifních zónách ech
linkách

ODIS na vš
ODIS (lze uplatnit na celé trase linky 990).

24hodinové a 3denní jízdenky OSTRAVA XXL platí v tarifních zónách OSTRAVA
XXL ODISna všech linkách . platí
pro nejvýše 5 cestujících bez věkového omezení.

24hodinové skupinové jízdenky OSTRAVA XXL

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.
České dráhy, a.s. prodávají Skupinovou víkendovou jízdenku jejíž součástí je
24hodinová obyčejná jízdenka OSTRAVA XXL, na kterou se může v tarifní oblasti
OSTRAVA XXL v rámci její platnosti, tj. v nepracovních dnech (soboty, neděle a státem
uznané svátky) 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.

1)Pouze pro přepravu dětí od 6 do dovršení 15 let věku, psů, ostatních zvířat
a zavazadel.

2)Také ve formě jízdenky, jízdenka platí jen na linkách MHD Ostrava, cestující
je povinen nastoupit do vozidla s ji doru enou jízdenkou.

SMS SMS
ž č SMS

100,-

200,-100,-2) 50,-2)

200,-

24hodinová OSTRAVA XXL

220,- 110,-3denní OSTRAVA XXL

24hodinová celosíťová

ObyčejnéJízdenka Zlevn néě 1)Zlevn néě 1) Skupinové

24hodinové a 3denní jízdenky ve formě papírových jízdenek je možné zakoupit
u řidičů ve vozidlech na regionálních autobusových linkách s okamžitým počátkem
platnosti. Jízdenky lze také zakoupit u pokladních přepážek Českých drah, a.s. a
RegioJet a.s. na území nebo u vlakového doprovodu a v prodejnách Dopravního
podniku Ostrava a.s., a to s volitelným počátkem platnosti.

ODIS

Jízdenky lze také zakoupit prostřednictvím ODISapky.

Jednotlivé jízdné Ovčárna

ObyčejnéPoložky ceny jízdného

elektronické jízdné 40,-
papírové jízdné 40,-

Sleva 50%2)Sleva 50%2)Zlevněné1)Zlevněné1)

20,- 20,-
20,- 20,-

Jednotlivá jízdenka Ovčárna kou ZETKOUzakoupená nebo opravňuje
držitele 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 nebo ZETKY v navazujícím spoji.

ODIS

Jednotlivá jízdenka Ovčárna papírové podobězakoupená v je nepřestupní.

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, Turisitickou jízdenku JESENÍKY
a také dlouhodobé časové jízdné pro zónu 121.

� Cena za přepravu zavazadel odpovídá ceně 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 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.

ODISapku

� Přeprava lyží a snowboardů je na této lince zpoplatněna cenou za přepravu
zavazadel v tarifu REGION.

Jízdenky je nutné zakoupit nejpozději do 30 minut před odjezdem spoje z výchozí
zastávky. Možnost storna jízdenky je uvedena u zakoupené jízdenky v ODISapce.

1)Pro přepravu psů a ostatních zvířat.
2)Nárok na slevu mají cestující od 6 do dovršení 18 let věku, studenti od 18
do dovršení 26 let věku, občané starší 65 let věku a důchodci s invaliditou 3. stupně.


