Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM ODIS NA ŽELEZNICI - stav k 1. 1. 2021
Co je integrovaný dopravní
systém ODIS
ODIS je dopravní systém na území Moravskoslezského
kraje s přesahem do kraje Olomouckého a Zlínského
zahrnující linky příměstské i městské dopravy a železnici.
Jeho hlavním charakteristickým znakem je jednotný
přestupní tarifní systém umožňující uskutečnit cestu
na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez
ohledu na zvolený dopravní prostředek a dopravce.

Vlaky zařazené do ODIS
V ODIS jsou zařazeny všechny osobní vlaky, spěšné vlaky
a vyjmenované vlaky vyšších kategorií dopravce
České dráhy a. s., osobní vlaky dopravce GW Train
Regio a. s., MBM rail s.r.o. a vybrané vlaky dopravce
RegioJet a. s.
Do ODIS jsou zařazeny tyto vlaky vyšších kategorií:
R 1320 až 1335 linky R27
v úseku Ostrava střed – Ostrava-Svinov – Opava východ –
Krnov – Bruntál – Moravský Beroun
R 640, 641, 1100 až 1133 linky R8
v úseku Suchdol nad Odrou – Studénka – Ostrava-Svinov –
Ostrava hl.n. – Bohumín
IC 502, 513, 514 linky R27
v úseku Opava východ – Ostrava-Svinov

Jednotlivé jízdné REGION
Jednotlivé jízdné REGION platí na všech příměstských
autobusových linkách, ve vlacích GW Train Regio a.s.,
MBM rail s.r.o., RegioJet a.s. (jen na lince R8) a Českých
drah a.s. zařazených do ODIS.
Jízdné se prodává u řidičů ve vozidlech na příměstských
linkách ODIS. U Českých drah a RegioJetu si cestující
zakoupí jízdenku u pokladní přepážky v nástupní stanici,
v případě uzavření přepážky nebo v neobsazených
stanicích pak u průvodčího 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. U dopravců GW Train Regio
a.s. a MBM rail s.r.o. lze zakoupit jednotlivou jízdenku
REGION pouze u vlakového doprovodu.
Při přestupu z vlaku do autobusu, resp. i z autobusu
do vlaku je cena jízdného snížena o výši základní sazby
v navazujícím spoji.
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.

RJ 1004 a 1006 linky R60
v úseku Návsí – Ostrava hl.n.

Seznam linek v ODIS
S1

Opava východ - Ostrava-Svinov - Ostrava-Vítkovice Havířov - Český Těšín

S2

Studénka - Ostrava-Svinov - Bohumín - Český Těšín Třinec - Mosty u Jablunkova

S3

Bohumín - Ostrava-Svinov - Studénka Suchdol nad Odrou - Polom (- Přerov)

S4

Bohumín - Ostrava-Svinov - Studénka Mošnov, Ostrava Airport

S5

Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

S6

Ostrava hl.n. - Frýdek-Místek - Frenštát pod Radhoštěm Valašské Meziříčí

S7

Frýdek-Místek - Hnojník - Český Těšín (- Cieszyn)

S8

Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov - Studénka - Příbor Kopřivnice - Štramberk - Veřovice

Dlouhodobé časové jízdné

Krátkodobé časové jízdné
OSTRAVA XXL
Ve vlacích v tarifních zónách OSTRAVA XXL (zóny č. 1, 2, 9,
10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25) platí 45minutové
krátkodobé časové jízdné OSTRAVA XXL. Pokladní
přepážky ve stanicích a příměstští autobusoví dopravci
prodávají tyto jízdenky v tarifní oblasti OSTRAVA XXL
s vyznačeným počátkem platnosti.
Doba platnosti
45 minut

Obyčejné
jízdné
25,-

Sleva z jízdného
50 %
75 %
6,-1)
12,-

Ve vlacích lze cestovat na dlouhodobou časovou jízdenku,
která opravňuje držitele k neomezenému počtu jízd ve 2.
vozové třídě v zakoupených tarifních zónách, a to po dobu
její platnosti. Cena dlouhodobé časové jízdenky pro
příslušnou kombinaci zón je pak stanovena jako součet
cen jednotlivých tarifních zón. Dlouhodobé časové
jízdenky lze zakoupit v Dopravních infocentrech ODIS,
u pokladních přepážek Českých drah a.s., RegioJet a.s.,
ve vlacích GW Train Regio a.s., v prodejních místech
ostatních dopravců v ODIS a v pobočce Ostravského
informačního servisu (Elektra).

1)

platí pouze pro cesty v tarifní oblasti XXL a nelze použít pro cesty uvnitř tarifní
oblasti MĚSTO Ostrava nebo mezi oblastí XXL a MĚSTO Ostrava

ODISprima
24hodinové a 3denní jízdenky
24hodinové a 3denní jízdenky OSTRAVA XXL platí
v tarifních zónách OSTRAVA XXL na všech linkách ODIS.
24hodinové skupinové jízdenky OSTRAVA XXL platí
pro nejvýše 5 cestujících bez věkového omezení.
24hodinové celosíťové jízdenky platí ve všech
tarifních zónách ODIS a na všech linkách ODIS - mimo
Městského dopravního podniku Opava a.s. Jízdenky je
možné zakoupit u pokladních přepážek na území ODIS
nebo u vlakového doprovodu, a to s volitelným počátkem
platnosti. Dále lze jízdenky zakoupit v prodejnách
Dopravního podniku Ostrava a.s. nebo u příměstských
autobusových dopravců.
Zlevněné Skupinové

Územní platnost

Obyčejné

24 hodin OSTRAVA XXL
3 dny OSTRAVA XXL

100,220,-

50,110,-

24 hodin celosíťová

200,-

100,-

200,-

ODISprima je příplatek umožňující cestovat ve vlacích ČD
v oddílech 1. vozové třídy s platným jízdním dokladem
ODIS po dobu jeho platnosti. Vlaky, kde je možno použít
příplatek ODIS prima pro 1. vozovou třídu, jsou v knižním
jízdním řádu ODIS označeny symbolem «.

ODISapka
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 i 24 hodinové celosíťové
jízdenky či krátkodobé jízdenky s časovou platností
pro vybrané městské zóny. ODISapka je zdarma k dispozici
na platformě Android a iOS.

S10 Opava východ - Krnov - Bruntál - Rýmařov /
Moravský Beroun
S11

Opava východ - Kravaře ve Slezsku - Hlučín

S12

Kravaře ve Slezsku - Chuchelná

S12

Opava východ - Hradec nad Moravicí

S13

Krnov - Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku Jindřichov ve Slezsku (- Jeseník)

S16

Třemešná ve Slezsku - Slezské Rudoltice - Osoblaha

S17

Milotice nad Opavou - Karlovice - Vrbno pod Pradědem

S18

Bruntál - Malá Morávka

S21

Bohumín - Dětmarovice - Petrovice u Karviné

S22

Mosty u Jablunkova - Mosty u Jablunkova zastávka

S31

Studénka - Bílovec

S32

Suchdol nad Odrou - Fulnek

S33

Suchdol nad Odrou - Odry - Vítkov Budišov nad Budišovkou

S34

Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město

R8

Bohumín - Ostrava-Svinov - Studénka Suchdol nad Odrou (- Přerov - Brno)

R27

Ostrava střed - Ostrava-Svinov - Opava východ - Krnov Bruntál - Mor. Beroun (- Olomouc)

R60

Návsí - Třinec centrum - Český Těšín - Havířov Ostrava hl.n.

R61

Opava východ - Ostrava-Svinov - Ostrava hl.n. Havířov - Český Těšín - Třinec

SCHÉMA VLAKOVÝCH
LINEK ESKO
IDS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
stav k 13. 12. 2020

Rozvoj a správu ODIS finančně podporují
Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava

Bližší informace o dopravě v ODIS poskytne Dopravní infocentrum
tel.: 597 608 508
e-mail: info@kodis.cz
www.kodis.cz

