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Výňatek
z Tarifních a smluvních přepravních podmínek městské hromadné dopravy ve FrýdkuMístku
• Změny přepravních a tarifních podmínek MHD:
- Jednotlivé jízdné hrazené ODISkou u řidiče se z 8,-Kč zvýší na 9,-Kč (platba
v hotovosti, popř. bankovní kartou zůstává neměnná)
- ruší se stávající měsíční a čtvrtletní časové jízdenky a je plně převzata nabídka
dlouhodobého časového jízdného pro TZ 50, resp. dalších TZ v rámci oblasti
MHD FM dle tarifu ODIS
- ruší se slevy a bezplatná přeprava pro dárce krve
• Změna v nabídce jízdného a možnosti využití:
a) jednotlivé jízdné MĚSTO
- platné na linkách MHD v rámci celého území, ve kterém zajišťuje obslužnost
- platné na linkách PAD pouze v TZ 50
b) časové jízdné pro oblast MHD (365denní časová jízdenka za 1,-Kč)
- platné pouze na linkách MHD v rámci celého území, ve kterém zajišťuje
obslužnost
c) dlouhodobé časové jízdné pro TZ 50 (její územní platnost je vymezena hraničními
zastávkami)
- platné na linkách MHD v rámci TZ 50
- platné na linkách PAD a vlacích Českých drah, a.s. pouze v tarifní zóně (TZ)
50
d) dlouhodobé časové jízdné ODIS v rámci MHD mimo TZ 50
- platné na linkách MHD v rámci příslušných TZ
- platné na linkách PAD a vlacích Českých drah, a.s. v rámci příslušných TZ
• Další změny:
e) celosíťové 24hodinové jízdenky
- platné na linkách MHD v rámci celého území, ve kterém zajišťuje obslužnost,
na linkách PAD a vlacích Českých drah, a.s.
- na celosíťovou 24hodinovou jízdenku obyčejnou (nezlevněnou) se může o
sobotách a nedělích, státem uznaných svátcích a od 1.7. do 31.8. přepravovat
až 5 osob, z nichž 2 mohou být starší 15 let věku.
f) jednotlivé jízdné REGION
- platné na linkách PAD a vlacích Českých drah, a.s.
- jednotlivé jízdné REGION lze využít pro dojezd/výjezd do/z města TZ 50
v případě, že cestující nemá zakoupenou dlouhodobé časové jízdné pro tarifní
úsek, kterým projíždí
Výhody:

-

možnost jezdit za jednotlivé jízdné platné v MHD i spoji PAD (pouze na území
města, tj. v TZ 50)
majitelé ODISek mohou využít při zakoupení jednotlivé jízdenky prostřednictvím
ODISky zvýhodněný přestup v době 45 minut od zakoupení jízdenky v MHD nebo
od příjezdu PAD linky dle jízdního řádu do výstupní zastávky, a to jak na linkách
MHD, tak na linkách PAD a vlacích ČD, a to jak na linky MHD, tak i na PAD a ve
vlacích Českých drah, a.s. Zvýhodněný přestup, znamená snížení ceny o základní
sazbu z ceny jízdenky v navazujícím spoji. Výše základní sazby u jednotlivého
jízdného činí 9,- Kč, u slevy 50 % 4,- Kč a u slevy 75 % 2,- Kč
Příklad:
V rámci MHD zaplatím jízdné prostřednictvím elektronické peněženky v částce 9 korun
a do 45 minut přestoupím na spoj do Ostravy. Z jízdného do Ostravy mi bude odečteno
9 korun.

-

možnost nahrát si na kartu k časové jízdence pro oblast MHD dlouhodobé časové
jízdné pro jakoukoliv TZ ODIS
možnost uplatnit v MHD celosíťovou 24hodinovou jízdenku

Obyvatelům města a okolních 16 obcí spadajících do obvodu MHD přinese integrace MHD kromě
výše uvedených obecných změn následující výhody:
- možnost si nechat nahrát dlouhodobé časové jízdné pro jakoukoliv TZ v ODIS nebo
zakoupit prostřednictvím elektronické peněženky (EP) jednotlivou jízdenku z nabídky
tarifu ODIS pro jednotlivé jízdné dle územní platnosti jízdenky
- možnost cestovat na jednu čipovou kartu v rámci celého kraje
- možnost využít při zakoupení jednotlivé jízdenky prostřednictvím ODISky zvýhodněný
přestup v době 45 minut od zakoupení jízdenky v MHD, a to jak na linky MHD, tak i na
PAD a ve vlacích Českých drah, a.s.
- možnost na území města (TZ 50) v rámci cestování využít jednotlivé jízdné jak na linkách
MHD, tak na linkách PAD
- Možnost cestovat na území města na zakoupenou (nahranou na ODISce) dlouhodobou
časovou jízdenku pro TZ 50 dle ceníku ODIS (30denní, 90denní…),
- Možnost v MHD využívat celosíťovou 24hodinovou jízdenku
Vysvětlivky:
Tarifní zóna 50
Převážně území statutárního města Frýdek-Místek
Tarifní zóna 511
Obvod městské hromadné dopravy, tj. území statutárního města Frýdek-Místek a území obcí s
ním převážně sousedících (okolních 16 obcí Baška, Dobrá, Nošovice, …), ve kterých je zajištěna
obslužnost linkami MHD

