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Jednotlivé jízdenky 

Vážení cestující, 

od 15. 12. 2019 bude ve vlacích společnosti GW Train Regio (GWTR) na trati č. 313 platit výhradně 

integrovaný tarif ODIS. 

Pro běžného cestujícího se kromě ceny jízdného nic nemění. Jízdenky koupíte, jako dosud, ve vlaku u 

průvodčího. Zaplatit můžete hotově nebo čipovou kartou ODISka (z dobitého kreditu na kartě). 

Jak se bude počítat jízdné? 

Cena jízdného se nově bude vždy počítat jako součet základní sazby a počtu ujetých kilometrů. 

 Do 31. 12. 2019 bude tato základní sazba činit 12 Kč. 

 Od 1. 1. 2020 se její cena ještě zvýší o 1 Kč, bude tedy činit 13 Kč. 

Příklad cen: jízdenka Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem (20 km) 

Tarif GWTR do 14. 12. Tarif ODIS od 15. 12. Tarif ODIS od 1. 1. 

28 Kč 32 Kč 
(základní sazba 12 Kč + 20 km) 

33 Kč 
(základní sazba 13 Kč + 20 km) 

Při platbě čipovou kartou ODISka získáte slevu 3 Kč z každé obyčejné jízdenky (od 1. 1. 2020 to bude 4 Kč). 

Jak to bude se slevami z jízdného? 

Sleva 75 % pro děti, mládež, studenty a důchodce bude i nadále poskytována podle stávajících pravidel. 

 děti 6 – 14 let (do dne před 15. narozeninami): bez průkazu 

 mládež 15 – 17 let (do dne před 18. narozeninami): doklad totožnosti 

 studenti 18 – 25 let (do dne před 26. narozeninami): žákovský průkaz nebo karta ISIC 

 důchodci od 65 let: doklad totožnosti 

Zlevněné jízdné je možné platit i čipovou kartou ODISka, ale získáte slevu pouze 1 Kč z každé jízdenky. Děti 

mladší 6 let a osoby s průkazem ZTP, ZTP/P jedou dle tarifu ODIS zcela zdarma. 

V Miloticích přestupuji na vlak ČD a mám kartu ODISka. Musím znovu platit základní sazbu? 

Ne. Při přestupu do 45 minut od vystoupení z předchozího vlaku zaplatíte u průvodčího vlaku ČD pouze 

ujeté kilometry navíc. 

Příklad: jízda Vrbno pod Pradědem – Krnov (od 1. 1. 2020, obyčejné jízdné) 

 u průvodčího GWTR zaplatíte 29 Kč (základní sazba s kartou ODISka 9 Kč + 20 km) 

 u průvodčího ČD zaplatíte 14 Kč (14 km), dohromady tedy zaplatíte 43 Kč 
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Časové jízdenky 

Dojíždím pravidelně. Jak mohu ušetřit? 

Jednoduše. V tarifu ODIS si můžete koupit 7denní, 30denní nebo 90denní jízdenku. Pro nákup této jízdenky 

je ale třeba mít čipovou kartu ODISka. 

Jak si mohu zařídit čipovou kartu ODISka? 

Pro získání karty ODISka nemusíte nikam chodit. Vše se dá zařídit pohodlně přes e-shop. 

Společnost GW Train Regio (GWTR) karty ODISka nevystavuje, ale můžete si ji objednat u jiné společnosti. 

Doporučujeme e-shop společnosti Arriva Morava: eshopmorava.arriva.cz 

Cena karty ODISka je 130 Kč, pokud si ji budete přát doručit až domů, zaplatíte dalších 19 Kč jako poštovné. 

Poštovné neplatíte, pokud se rozhodnete kartu vyzvednout osobně na kontaktním místě (viz e-shop). 

Pozor! Pokud máte nárok na slevu na jízdném, ODISku si musíte vyřídit osobně! 

ODISku je možné vyřídit osobně na těchto místech: 

 Bruntál – vlakové nádraží (kancelář Transdev Morava) 

 Krnov – turistické infocentrum na Hlavním náměstí (kancelář Arriva Morava) 

Jak si koupím časovou jízdenku na kartu ODISka? 

Z technických důvodů zatím není možné si koupit jízdenku na kartu ODISka v e-shopu a pak s ní jet vlakem 

GWTR bez fyzického nahrání jízdenky na kartu. Proto doporučujeme nákup jízdenky přímo u průvodčího. 

Zaplatit můžete hotově. 

Jak se počítá jízdné? 

Na rozdíl od jednotlivých jízdenek, kde se cena počítá podle ujetých kilometrů, se cena za časovou jízdenku 

spočte podle počtu projetých tarifních zón. 

Mapu tarifních zón lze najít zde: www.kodis.cz 

Ceník jízdného (cena za 1 zónu): 

 Obyčejná Zlevněná 

30denní 240 Kč 60 Kč 

90denní 648 Kč 162 Kč 

Při nákupu jízdenky pro více zón se ceny uvedené výše vynásobí počtem zón. Např. trasa Milotice nad 

Opavou – Vrbno pod Pradědem jsou 3 tarifní zóny (čísla zón 101, 122, 123), obyčejná jízdenka na 30 dní 

bude tedy stát 720 Kč. 

https://eshopmorava.arriva.cz/
http://www.kodis.cz/

