Rozšíření ODIS na Frýdecko-Místecku
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS byl založen v roce 1997 a
postupně se rozvíjí na území celého kraje. Jeho smyslem je nabídnout jednotné přepravnětarifní podmínky bez ohledu na to, zda se jedná o dopravu autobusovou, železniční nebo
městskou, a zjednodušit a zlevnit tak cestování veřejnou dopravou.
Frýdecko-Místecko je jednou z posledních dvou oblastí kraje, které nejsou dosud plně do
ODIS zapojeny, protože zejména linky nejvýznamnějšího dopravce oblasti, ČSAD FrýdekMístek a.s., nejsou s malou výjimkou do ODIS integrovány. Toto se právě změní od 1. ledna
2015.
Změna se dotkne celkem 56 měst a obcí, ale pouze pro 14 obcí bude systém ODIS úplnou
novinkou. Jedná se o obce: Bílá, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Janovice, Krásná,
Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Pražmo, Raškovice, Soběšovice, Staré Hamry, Staré
Město, Vyšní Lhoty. V ostatních městech a obcích občané ODIS již znají, neboť jsou do něj
zapojeny linky jiných dopravců, a to zejména Českých drah, a.s. a ARRIVA MORAVA a.s.,
v menší míře pak ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Havířov a.s.
V souvislosti s rozšířením ODIS neubude žádný spoj.
Na co si dát pozor již od 14. 12. 2014
S termínem celostátní změny jízdních řádů dojde z organizačních důvodů u většiny linek ke
změně čísla. Po integraci budou autobusy označeny třímístným číslem odpovídajícím
druhému trojčíslí licenčního čísla (tedy např. linka č. 860362 bude na autobuse i na jízdním
řádu označena velkým číslem 362).
Linky provozované dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s. budou přečíslovány takto:
stávající číslo

nové číslo

trasa

860303

860362

Frýdek-Místek - Příbor - Kopřivnice

860307 (spoje přes Žermanice)

860367

Frýdek-Místek - Bruzovice - Žermanice - Havířov

860307 (spoje mimo Žermanice)

860368

Frýdek-Místek - Bruzovice - Havířov

860308

860369

Frýdek-Místek - Sedliště - Šenov - Havířov

860310

860358

Frýdek-Místek - Nošovice

860314

860364

Frýdek-Místek - Baška - Janovice

860315

860363

Frýdek-Místek - Janovice - Pržno - Raškovice

860317

860351

Ostrava - Frýdek-Místek - Dobrá - Raškovice - Morávka

860318

860361

Ostrava - Frýdek-Místek - Palkovice - Kozlovice

860320

860356

Frýdek-Místek - Staré Město - Raškovice - Krásná

860322

860352

Ostrava - Řepiště - Frýdek-Místek - Dobrá - Raškovice - Morávka

860324

860360

Ostrava - Frýdek-Místek - Palkovice - Metylovice - Lhotka - Kozlovice

860325

860357

Frýdek-Místek - Dobrá - Vyšní Lhoty - Dobratice - Vojkovice

860327

860355

Frýdek-Místek - Dobrá - Raškovice - Morávka

860331

860348

Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice - Staré Hamry - Bílá

860332

860349

Bílá,střed - Bílá,Konečná státní hranice

860333

860353

Ostrava - Frýdek-Místek

860335

860621

Nový Jičín - Příbor - Frýdek-Místek

860336 (liché spoje)

860366

Frýdek-Místek - Pazderna - Žermanice - Horní Domaslavice - Frýdek-Místek

860336 (sudé spoje)

860365

Frýdek-Místek - Horní Domaslavice - Žermanice - Pazderna - Frýdek-Místek

860338

860354

Ostrava - Vratimov - Řepiště - Paskov - Frýdek-Místek

860341

860341

Frýdlant nad Ostravicí - Pržno - Janovice

860342

860342

Frýdlant nad Ostravicí - Metylovice - Lhotka - Kozlovice

860343

860343

Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice pod Ondřejníkem - Čeladná

860344

860344

Frýdlant nad Ostravicí - Pržno - Raškovice - Nošovice

860345

860345

Frýdlant nad Ostravicí - Malenovice

860346

860346

Frýdlant nad Ostravicí - Pstruží - Frýdlant nad Ostravicí

860350

860347

Ostravice - Frýdlant nad Ostravicí - Palkovice - Staříč

Linky dopravce ČSAD Havířov, kterých se integrace do ODIS společně s oblastí FrýdeckoMístecka týká:
stávající číslo

nové číslo

trasa

870460

872460

Orlová - Petřvald - Šenov - Nošovice

870461 (spoje zastávkové)

872461

Šenov - Havířov - Nošovice

870461 (spoje zrychlené)

872463

Horní Suchá - Havířov - Nošovice

870462 (základní trasa)

872462

Havířov - Dolní Domaslavice - Třanovice

870462 (spoje 9 a 17)

872366

Lučina - Žermanice - Dolní Domaslavice

870462 (spoje 16 a 26)

872365

Dolní Domaslavice - Žermanice - Lučina

Jak se změny projeví u cestující veřejnosti?
Změny se v zásadě nijak nedotknou cestujících, kteří budou platit jednotlivou jízdenku
v hotovosti nebo z elektronické peněženky na stávající bezkontaktní čipové kartě dopravce
ČSAD Frýdek-Místek.
Cestující platící jednotlivou jízdenku v hotovosti bude po nahlášení cílové zastávky odbaven
identicky jako dosud, cena jízdenky bude spočtena dle Tarifu ODIS, tj. v případě obyčejného
jízdného bude sestavena takto: 12,- Kč základní sazba + 1,- Kč za každý tarifní kilometr
(zlevněné jízdné dle stanovených slev).
Cestující platící jednotlivou jízdenku z elektronické peněženky stávající bezkontaktní čipové
karty dopravce ČSAD Frýdek-Místek bude po nahlášení cílové zastávky odbaven identicky
jako dosud, cena jízdenky bude spočtena dle Tarifu ODIS, tj. v případě obyčejného jízdného
bude sestavena takto: 9,- Kč základní sazba + 1,- Kč za každý tarifní kilometr (zlevněné
jízdné dle stanovených slev).
Od 1. 1. 2015 bude na všechny linky dopravce ČSAD Frýdek-Místek rozšířen Tarif ODIS,
který obsahuje nejen jednotlivé jízdné, ale celou škálu předplatních dlouhodobých časových
jízdenek, tyto jsou určeny pro pravidelné cestující a jsou tedy nepřenosné. S délkou
předplaceného období, které je minimálně 30 denní a maximálně 365 denní, stoupá jejich
výhodnost. Existují jízdenky za obyčejné jízdné a jízdenky zlevněné, a to pro děti a žáky od 6
do 15 let, pro žáky a studenty od 15 do 26 let a pro důchodce. Dlouhodobé časové jízdenky
lze používat u kteréhokoliv dopravce zapojeného v ODIS v rámci Moravskoslezského kraje,
a to v rámci zvolených tarifních zón. Pro oblast Frýdecko-Místecka se jedná především o
dopravce ČSAD Frýdek-Místek, Arriva Morava, České dráhy, Dopravní podnik Ostrava,
v zatím omezené míře i ČSAD Havířov.
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Dlouhodobé časové jízdenky ODIS lze nahrát na bezkontaktní čipovou kartu ODISka,
dočasně lze ještě používat dlouhodobé časové jízdenky i v papírovém provedení, avšak
v omezeném sortimentu).
Kde a jak si pořídit ODISku
ODISku lze pořídit u většiny dopravců, všechny ODISky jsou bez ohledu na vydavatele
identické. Nejbližším vydavatelem v oblasti Frýdecko-Místecka je přepravní kancelář ČSAD
Frýdek-Místek na autobusovém nádraží na adrese Na Poříčí 3530, 738 01 Frýdek-Místek.
Postup pořizování ODISky se řídí pravidly jednotlivých vydavatelů.
Na ODISku lze nahrát kupón dlouhodobé časové jízdenky ODIS s jakoukoliv kombinací
tarifních zón. Nahrání kupónu na ODISku lze realizovat mimo jiné např.:
• V přepravní kanceláři ČSAD Frýdek-Místek ve Frýdku-Místku
• U pokladních přepážek Českých drah
Cestující s nahraným kupónem dlouhodobé časové jízdenky na ODISce:
Cestující nahlásí řidiči autobusu cílovou zastávku a přiloží ODISku ke čtecímu zařízení, ve
vlaku pouze předloží průvodčímu ke kontrole.
Na ODISku lze nahrát i elektronické peníze do elektronické peněženky, a to např.:
• V přepravní kanceláři ČSAD Frýdek-Místek ve Frýdku-Místku
• U řidičů autobusů na linkách provozovaných dopravcem ČSAD Frýdek-Místek
• U řidičů autobusů na linkách provozovaných dopravcem Arriva Morava
Cestující platící jednotlivou jízdenku z elektronické peněženky z ODISky vydané kterýmkoliv
dopravcem:
Cestující bude po nahlášení cílové zastávky odbaven identicky jako dosud, cena jízdenky
bude spočtena dle Tarifu ODIS, tj. v případě obyčejného jízdného bude sestavena takto: 9,Kč základní sazba + 1,- Kč za každý tarifní kilometr (zlevněné jízdné dle stanovených slev).
V případě navazující jízdy bude cena navíc snížena o základní sazbu, a to za stanovených
podmínek.
POZOR! Dočasná omezení na linkách ČSAD Havířov a.s.
Na linkách ČSAD Havířov a.s. zapojených do Integrovaného dopravního systému
Moravskoslezského kraje ODIS je ODISka platná pouze v kombinaci s potvrzením o
zakoupení dlouhodobé časové jízdenky vydaným dopravcem (papírový kupón).
Na linkách ČSAD Havířov a.s. zapojených do Integrovaného dopravního systému
Moravskoslezského kraje ODIS lze zakoupit jednotlivé jízdné pouze v hotovosti nebo ze
stávající bezkontaktní čipové karty dopravce ČSAD Havířov a.s.,elektronickou peněženku z
ODISky nelze u ČSAD Havířov a.s. zatím využít.
Další informace naleznete na www.kodis.cz nebo www.odiska.cz nebo v Dopravním
infocentru, tel. 597 608 508 nebo info@kodis.cz
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