Výňatek z přepravních podmínek a tarifu
Integrovaného dopravního systému
Moravskoslezského kraje ODIS
pro přepravu ve vlacích Českých drah
Vážení cestující,
ve vlacích Českých drah můžete cestovat v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
ODIS (dále ODIS) za jednotných Smluvních přepravních podmínek ODIS a na jednotný přepravní doklad. Způsob a
postup uplatňování cen jízdného a určených podmínek v ODIS stanovuje Tarif integrovaného dopravního systému
Moravskoslezského kraje ODIS (dále Tarif ODIS). Koordinátorem Integrovaného dopravního systému ODIS a
zpracovatelem Smluvních přepravních podmínek a Tarifu ODIS je společnost Koordinátor ODIS, s.r.o.
JÍZDNÍ DOKLADY ODIS
V rámci ODIS jsou cestujícím ve vlacích Českých drah na území Moravskoslezského kraje a na přilehlých tratích do
Valašského Meziříčí, Moravského Berouna a Polomi (tvořící tzv. území ODIS) uznávány jízdní doklady ODIS ve všech
osobních a spěšných vlacích. Ve vlacích kategorie SuperCity, Nightjet, EN, EC, IC, Ex a R jízdní doklady ODIS neplatí
s výjimkou případů, kdy má takový vlak v příslušné traťové tabulce železničního jízdního řádu uvedenu poznámku
„platí také jízdní doklady ODIS“ (jedná se o rychlíky linky R8 vč. rychlíků 640 a 641 v úseku Bohumín – Suchdol nad
Odrou a u linky R27 u rychlíků 1120 až 1133 v trati Ostrava střed – Moravský Beroun a u vlaků InterCity 501, 502, 508,
511, 513, 514 a 518 v úseku Opava východ – Ostrava-Svinov). Ve výše uvedených vlacích platí jízdní doklady ODIS:
• Dlouhodobé časové jízdenky platné v zakoupených tarifních zónách popř. v celé síti ODIS, čísla příslušných
tarifních zón jsou uvedena za názvy stanic v traťových tabulkách železničního jízdního řádu. Příslušná tarifní zóna
musí být zakoupena i v případě, že linka (trať) nemá v dané zóně zastávku a tarifní zónou jen projíždí. Dlouhodobé
časové jízdenky se vydávají pouze nahrané na bezkontaktní čipové kartě ODISka v pokladních přepážkách ve všech
stanicích na území ODIS.
• Krátkodobé jízdenky OSTRAVA XXL 60minutové platné v tarifní oblasti Ostrava XXL. Vydávají je pokladní přepážky
ve stanicích v tarifní oblasti Ostrava XXL bez možnosti volby počátku platnosti. V soboty, neděle a státem uznané
svátky mají prodlouženou platnost na 90 minut.
• 24hodinové jízdenky platné buď v tarifní oblasti Ostrava XXL nebo v celé síti ODIS a 3denní jízdenky platné v tarifní
oblasti Ostrava XXL. Vydávají je pokladní přepážky ve všech stanicích na území ODIS a obsluha všech vlaků Českých
drah s volitelným počátkem platnosti a další dopravci ODIS (3denní jízdenka platí 3 po sobě následující kalendářní
dny). Na skupinovou jízdenku se může přepravovat až 5 dospělých osob. Na obyčejnou (nezlevněnou) 24hodinovou a
3denní jízdenku se ve dnech pracovního volna a klidu (soboty, neděle a státem uznané svátky) a v měsících červenci a
srpnu denně může přepravovat až 5 cestujících, z nichž však nejvýše 2 mohou být starší 15 let.
• Jednotlivé jízdenky REGION, umožňující zvýhodněný přestup, platí na celém území ODIS. Vydávají je pokladní
přepážky a obsluha vlaků (jízdenkové automaty na tratích se samoobslužným odbavováním cestujících tyto jízdenky
prozatím nevydávají, cestující požádá o její vydání bezprostředně po nástupu do takového vlaku strojvedoucího). Při
odbavení ve vlaku ze stanice s otevřenou pokladní přepážkou se účtuje manipulační přirážka podle SPPO. Podmínkou
zakoupení jednotlivé jízdenky REGION je platba z elektronické peněženky na ODISce.
Ve všech pokladních přepážkách Českých drah je také vydávána obchodní nabídka ČD „Skupinová víkendová
jízdenka + IDS ODIS Ostrava“ a „Skupinová víkendová jízdenka region Moravskoslezský + IDS ODIS Ostrava“, která platí
v ODIS v tarifní oblasti Ostrava XXL ve spojích všech dopravců ODIS po dobu platnosti vyznačené na dokladu.
Jízdní doklady ODIS platné ve vlacích Českých drah prodávají také další dopravci ODIS a smluvní prodejci.
SLEVY A PODMÍNKY PŘEPRAVY ODIS
Slevy jsou poskytovány v rozsahu a za podmínek stanovených Tarifem ODIS dětem od 6 do 15 let, žákům a
studentům od 15 do 26 let, důchodcům s invaliditou třetího stupně, starobním a vdovským důchodcům a občanům
starším 65 let.
Jízdní doklady ODIS platí ve 2. vozové třídě osobních a spěšných vlaků. V 1. vozové třídě platí jízdní doklady ODIS se
zakoupeným příplatkem „ODISprima“, který je vydáván k ODISce jako celosíťový a je možno jej zakoupit v pokladních
přepážkách Českých drah na území ODIS, v 1. vozové třídě lze cestovat také po zakoupení časového doplatku do 1.
vozové třídy na In-kartu a cestující za nezlevněné jízdné také s jednorázovým doplatkem dle tarifu ČD TR10.
Pro přepravu ručních zavazadel, spoluzavazadel a úschovu během přepravy v ODIS a pro bezplatnou přepravu
cestujících ve vlaku platí ustanovení tarifu Českých drah TR10 a SPPO. Bezplatná přeprava ve vlacích se nevztahuje na
držitele zaměstnaneckých výhod ostatních dopravců zapojených do ODIS.
Cestující ve vlaku bez platného jízdního dokladu ODIS zaplatí jízdné, na které prokáže nárok z nástupní do cílové
stanice podle tarifních podmínek Českých drah a přirážku k jízdnému nebo manipulační přirážku dle SPPO.
Úplné znění Tarifu ODIS a Smluvních přepravních podmínek ODIS je dostupné na internetové adrese
www.kodis.cz. Bližší informace o tarifu ODIS, přepravních podmínkách ODIS a dopravě v ODIS poskytuje Koordinátor
ODIS, s.r.o. v Dopravním infocentru nepřetržitě na telefonním čísle 597 608 508, SMS info na čísle 773 605 066 nebo
na e-mailu info@kodis.cz.
České dráhy Vám přejí příjemné cestování v Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS.
České dráhy, Zákaznický personál, Regionální pracoviště Ostrava
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