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TARIF ARRIVA MORAVA A.S. 
Účinnost od 01.10.2016 

Čl. 1. Úvodní ustanovení 

 Tarif ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen „Tarif“) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob 
nabytí a použití jízdních dokladů a jejich platnost na linkách veřejné linkové dopravy (městských, 
příměstských, dálkových) provozovaných dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. uvedených 
v přílohách č. 1 až 5 Smluvních přepravních podmínek pro veřejnou linkovou osobní dopravu (dále 
jen „SPP“). 

 Tarif vychází z SPP, z vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.175/2000 Sb., o 
přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen „Přepravní řád“) a 
z aktuálního Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
(dále jen „Výměr MF“). 

 Základní druhy jízdních dokladů, jejich náležitosti, prodej a platnost stanoví SPP. Jízdním 
dokladem je jednotlivá jízdenka, předplatní jízdenka, průkaz, jehož držitel má podle zvláštního 
právního předpisu, Tarifu nebo SPP právo na přepravu, a předplatní časová jízdenka ve formě 
časového kupónu na čipové kartě.  

 Čl. 2. Tarifní zásady 

1)  Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na: 

a) tarif TR 1 – základní kilometrický tarif uplatněný na příměstských a dálkových linkách dle 
Přílohy č. 1 SPP, 

b) tarif TR 2 - zvýšený kilometrický tarif uplatněný na některých rekreačních linkách 
(skibusy, cyklobusy,...) dle Přílohy č. 2 SPP, 

c) tarif TR 3 – tarif linek městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) dle Přílohy č. 3 SPP, 

d) tarif TR 4 – tarif linek s bezplatnou přepravou dle Přílohy č. 4 SPP, 

e) tarif TR 5 – tarif linek zařazených do systému ARRIVA EXPRESS dle Přílohy č.5 SPP. 

2)  Všechny jízdenky mají vyznačenu územní (výchozí a cílovou zastávku nebo název MHD) a 
časovou platnost. 

3)  Žákovské jízdenky jednotlivé, pro 5 jízd, pro 10 jízd a měsíční jsou vázané na žákovský průkaz.  

4)  Je-li jízdenka vydaná k průkazce (identifikace osobními údaji nebo číslem průkazky), je 
nepřenosná. 

5)  Pokud pověřená osoba nevydá pro poruchu jízdenku zařízením pro výdej jízdenek, vypíše 
jízdenku ručně. Psanou jízdenku lze vydat jen pro jednotlivou jízdu.  

6)  Jízdné je cena za přepravu osob. 

7)  Dovozné je cena za přepravu zavazadla, kola a psa, pokud tak stanoví Tarif. 

Čl. 3. Ceny za přepravu osob a zavazadel, slevy a bezplatná přeprava v tarifech TR 1, TR 2, 
TR5 

1)  Ceny (jízdné) 

a)  ceník jízdného tarifu TR 1 v Kč je uveden v Příloze č. 1 Tarifu. Jízdné je uvedeno včetně 
snížené sazby DPH, 

b)  ceník jízdného tarifu TR 2 v Kč je uveden v Příloze č. 2 Tarifu. Jízdné je uvedeno včetně 
snížené sazby DPH, 

c)  ceník jízdného tarifu TR 2 v eurech je uveden v Příloze č. 3 Tarifu, 
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d) ceník jízdného tarifu TR 5 v Kč je uveden v Příloze č.4 Tarifu. Jízdné je uvedeno včetně 
snížené sazby DPH. 

2)  Za zlevněné jízdné ZL 1 se přepravují: 

a)  děti od 6 let do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin). Od 10 let 
je nutno prokázat věk dítěte průkazem vystaveným dopravcem dle čl. 3, odst. 9. Průkaz musí 
obsahovat fotografii odpovídající skutečnosti. Věk dítěte je možno prokázat i platným 
cestovním pasem, občanským průkazem nebo tzv. žákovským průkazem dítěte vystaveným 
dopravcem, 

b)  druhé a další dítě do 6 let věku v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, 

c)  pes, pokud není přepravován jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo ve zcela uzavřené 
snadno přenosné kleci, koši nebo jiné vhodné schráně s nepropustným dnem, 

d)  rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených umístěných v ústavech (nutný průkaz, 
vystavený ústavem a potvrzení o návštěvě pro zpáteční cestu dle podmínek pro zlevněnou  
jízdu uvedených v aktuálním Výměru MF), 

e) děti do 6 let s nárokem na místo k sezení ve vozidle. Platí v případě, že pro něj byla 
zakoupena jízdenka přes rezervační systém. 

3)  Za zlevněné jízdné ZL 2 se přepravují držitelé průkazu ZTP, držitelé průkazu ZTP/P. 

4)  Za zlevněné jízdné ZL 3 se přepravují žáci ve věku do 15 let splňující podmínky uvedené v čl. 6 
Tarifu. 

5)  Za zlevněné jízdné ZL 4 se přepravují žáci a studenti, včetně učňů, od 15 let do 26 let (dále jen 
„žáci“) splňující podmínky uvedené v čl. 6 Tarifu. 

6)  Za zlevněné jízdné ZL 5 se přepravují držitelé platného průkazu ISIC (dále jen „Student ISIC“) 
splňující podmínky uvedené v čl. 6 Tarifu. 

7)  Bezplatně se přepravují: 

a)  jedno dítě do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, pokud není pro dítě vyžadováno 
samostatné místo k sezení 

b)  průvodce držitele průkazu ZTP/P a vodící pes nevidomého, 

c)  kočárek s dítětem ve věku do 6 let, 

d) u spojů ARRIVA EXPRESS jedno dítě do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let, i v případě 
využití samostatného místa k sezení pro toto dítě, 

8)  Dovozné za přepravu jízdního kola činí 15,- Kč a elektrokola 25,-Kč. 

9)  Průkazy na slevu jízdného pro děti ve věku 10 až 15 let vystavené dopravcem (dále jen 
„průkazky“), jejich použití a platnost: 

a)  k vydání průkazky je nutno dodat odpovídající podobenku žadatele rozměru 35 x 45 mm, 
předložit rodný list žadatele a uhradit cenu průkazky, která činí 5,- Kč, 

b)  průkazka se vydává na období 2 let, 

c)  držitel průkazky je povinen ji před prvním použitím nesmazatelně vyplnit osobními údaji,  
pokud tak neučinil pracovník dopravce, 

d)  průkazka nečitelná, poškozená, použitá jinou osobou, než pro kterou byla vydána, je 
neplatná a bude pověřenou osobou odebrána. 

10) Placení dovozného podléhají:        

a)  zavazadla o rozměrech větších než 30 x 40 x 60 cm, nebo zavazadla tvaru válce 
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přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, nebo zavazadla tvaru desky přesahující 80 x 100 
cm  nebo jejichž hmotnost přesahuje 25 kg, dětský kočárek bez dítěte, souprava lyží, 
snowboard, dětský cyklovozík, 

b)  drobná zvířata ve schráně, jejíž rozměry jsou větší jak 30 × 40 × 60 cm. 

11) Bezplatná přeprava zavazadel: 

a)  ruční zavazadla - snadno přenosná zavazadla o rozměrech nepřesahujících 30x40x60 cm, 
nebo zavazadla tvaru válce nepřesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, nebo zavazadla tvaru 
desky nepřesahující rozměr 80x100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg, 

b)  dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a vozíky pro invalidy, 
držitele průkazů ZTP a ZTP/P, 

c)  zavazadla držitele průkazu ZTP a ZTP/P, 

d) u spojů ARRIVA EXPRESS až 2 zavazadla dle čl. 3, odst. 10., 

e) cestující, který má zakoupenou jízdenku přes rezervační systém, má nárok na bezplatnou 
přepravu  lyží a zavazadla na linkách skibusů uvedených v příloze č. 2 SPP. 

12) Druhy předplatních jízdenek v tarifu TR 1: 

a)  měsíční, 
b)  jízdenka pro 5 jízd, 
c)  jízdenka pro 10 jízd. 

13) Podmínky použití měsíčních jízdenek: 

a)  měsíční jízdenka je přenosná (s výjimkou žákovských měsíčních jízdenek), 
b)  platí ode dne začátku platnosti jeden měsíc (počet dnů platnosti je dán počtem dnů 
v měsíci, kdy začíná platnost jízdenky; výjimkou jsou měsíční jízdenky zakoupené s platností 
od 30.1. nebo 31.1., které budou platit vždy jen do konce měsíce února) nebo od prvního dne 
kalendářního měsíce do posledního dne kalendářního měsíce, 
c)  platí pro neomezený počet jízd z nástupní do cílové zastávky uvedené na jízdence v obou 
směrech,  
d)  platí na spojích dopravce ARRIVA MORAVA a.s. vedených souběžně se spojem 
uvedeným na jízdence, kratším, nebo i delším směrem. Cestujícímu je umožněn přestup v 
úsecích mezi zastávkami vyznačenými na jízdence pouze mezi spoji vedenými souběžně se 
spojem uvedeným na jízdence nebo kratším směrem, 
e)  cestující je povinen při nástupu do vozidla měsíční jízdenku vždy předložit řidiči ke 
kontrole, 
f)  jízdenky neplatí v úsecích do vzdálenosti 30 km na některých dálkových linkách, kde je 
použití předplatních jízdenek vyloučeno poznámkou pod jízdním řádem, 
g)  jízdenky neplatí na některých rekreačních linkách, kde je použití předplatních jízdenek 
vyloučeno poznámkou pod jízdním řádem, 
h)  měsíční jízdenky vydané v tarifu TR 1 mohou být použity i na linkách s tarifem TR 2. 

14) Podmínky použití jízdenek pro 5 nebo 10 jízd: 

a)  jízdenka pro 5 nebo 10 jízd je přenosná, 
b)  jízdenku pro 5 nebo 10 jízd mohou ke společné jízdě využít nejvýše 2 cestující, 
c)  platí pro 5 nebo 10 jízd v obou směrech v úseku vyznačeném na jízdence ode dne začátku 
platnosti 21 kalendářních dnů, 
d) platí na spojích dopravce ARRIVA MORAVA a.s. pro jízdy mezi zastávkami uvedenými 
na jízdence a to pro spoje se stejnou nebo kratší kilometrickou vzdáleností zastávek. Jízdenky 
platí i v úseku mezi zastávkami vyznačenými na jízdence, ale každá jízda bude vždy zvlášť 
označena. 
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e)  cestující je povinen při nástupu do vozidla jízdenku vždy předložit řidiči ke kontrole a 
k označení jízdy datem a kódem, 
f)  jízdenky neplatí v úsecích do vzdálenosti 30 km na některých dálkových linkách, kde je 
použití předplatních jízdenek vyloučeno poznámkou pod jízdním řádem, 
g)  jízdenky neplatí na některých rekreačních linkách, kde je použití předplatních jízdenek 
vyloučeno poznámkou pod jízdním řádem, 
h)  jízdenky pro 5 nebo 10 jízd vydané v tarifu TR 1 mohou být použity i na linkách s tarifem 
TR 2. 

 

15) Sleva z jednotlivého jízdného při platbě čipovou kartou: 

Při platbě jednotlivého jízdného čipovou kartou v tarifech TR 1 a TR 2 je poskytována sleva 
ve výši 5 %. 

Čl. 4. Ceny za přepravu osob a zavazadel, slevy a bezplatná přeprava v tarifu TR 3 

1)  MHD Studénka 

a) ceny jízdenek pro jednotlivou jízdu (včetně snížené sazby DPH) 

občanské jízdné  10- Kč 
zlevněné jízdné pro děti od 6 do 15 let 5- Kč 
zlevněné jízdné pro osoby starší 65 let 5- Kč 
zavazadla o rozměrech větších jak 30x40x60 cm, nebo zavazadla tvaru 
válce přesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, nebo zavazadla tvaru 
desky přesahující 80 x 100 cm  nebo jejichž hmotnost přesahuje 25 kg, 
dětský kočárek, souprava lyží, snowboard 

5- Kč 

pes  5- Kč 

b) ceny předplatních časových jízdenek (včetně snížené sazby DPH) 

měsíční jízdenka občanská  200- Kč 
měsíční jízdenka zlevněná pro děti od 6 do 15 let 100- Kč 
měsíční jízdenka zlevněná pro žáky základních a středních škol, 
studenty vysokých škol ve věku do 26 let (mimo studentů trvale 
výdělečně činných) a osoby starší 65 let 

100- Kč 

 

c) bezplatná přeprava na linkách MHD Studénka: 

- děti do 6 let věku, 
- držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa, 
- zavazadla o rozměrech nepřesahujících 30x40x60 cm, nebo zavazadla tvaru válce 
nepřesahující délku 150 cm a průměr 10 cm, nebo zavazadla tvaru desky nepřesahující rozměr 
80x100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg. 

d) Podmínky poskytování zlevněného jízdného pro děti od 6 do 15 let  

Od 10 let je nutno prokázat věk dítěte průkazem vystaveným dopravcem dle čl. 3, odst.9. 
Průkaz musí obsahovat fotografii odpovídající skutečnosti. Věk dítěte je možno prokázat i 
platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo tzv. žákovským průkazem dítěte 
vystaveným dopravcem.  

Měsíční jízdenka zlevněná pro děti od 6 do 15 let vystavená pro dítě starší 10 let je platná 
pouze ve spojení s průkazem, platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo 
žákovským průkazem dítěte vystaveným dopravcem. 

e) Podmínky poskytování zlevněného jízdného pro žáky a studenty ve věku do 26 let  
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Zlevněné jízdné pro žáky a studenty ve věku do 26 let bude poskytnuto po předložení průkazu 
vystaveného dopravcem (dále jen „průkazky“) nebo tzv. žákovského průkazu vystaveného 
dopravcem.  

Průkazka pro žáky a studenty ve věku do 15 let bude vystavena po předložení rodného listu a 
aktuální fotografie rozměru 35 x 45 mm, průkazka se vydává na období 2 let.  

Průkazka pro studenty ve věku od 15 do 26 let bude vystavena po předložení potvrzení 
o studiu, dokladu totožnosti a aktuální fotografie rozměru 35 x 45 mm, průkazka se vydává na 
období od 1.9. do 31.8. dalšího roku. 

 

Měsíční jízdenka zlevněná pro žáky a studenty ve věku do 26 let je platná pouze ve spojení 
s průkazkou nebo žákovským průkazem vystaveným dopravcem. 

f) Podmínky poskytování zlevněného jízdného pro osoby starší 65 let 

Zlevněné jízdné pro osoby starší 65 let bude poskytnuto po předložení platného občanského 
průkazu, cestovního pasu nebo průkazu dopravce (dále jen „průkazky“). 

Průkazka pro občany starší 65 let bude vystavena po předložení dokladu totožnosti a aktuální 
fotografie rozměru 35 x 45 mm, průkazka se vydává na období 2 let. 

g) Vystavování průkazek 

Průkazky lze vystavit v informační kanceláři na autobusovém nádraží v Novém Jičíně. Cena 
za vystavení průkazky činí 5,- Kč. 

Čl. 5. Přeprava osob, psů a zavazadel v tarifu TR 4 

Na linkách vedených v tarifu TR 4 jsou bezplatně přepravováni cestující, psi a zavazadla 
nepřekračující rozměry povolené k přepravě v SPP. 

Čl. 6. Žákovské jízdné 

1)   Podmínky pro uplatňování žákovského jízdného v tarifech TR 1, TR 2, TR 5: 

a)   nárok na žákovské jízdné mají žáci všech škol do věku 26 let, kteří plní povinnou školní 
docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání na střední, vyšší odborné, vysoké 
nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia, 

b)   pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. 
narozenin, 

c)   žákovské jízdné je možné uplatnit pouze po předložení žákovského průkazu, který je 
rozlišen na kategorie žáků „do 15 let“ a „15 – 26 let“. Průkaz musí obsahovat následující 
údaje: 

ca)  jméno, příjmení, datum narození žáka – vyplňuje žák, 

cb)  platnost (kolonka od-do), razítko, podpis oprávněné osoby a záznamy dopravce – 
vyplňuje  dopravce, 

cc)   místo trvalého pobytu žáka včetně příslušného okresu nebo místo domova 
mládeže, internátu či koleje včetně příslušného okresu (kolonka „Z“) - vyplňuje 
žák. Při nedostatku místa může žák uvést název příslušného okresu do kolonky 
„Razítko a záznamy dopravce“. Pokud žák dojíždí z místní části obce, je povinen 
uvést do kolonky „Z“ název obce a dále také název místní části, odkud dojíždí. 
Pokud má žák trvalé bydliště v zahraničí, uvede do kolonky „Z“ pohraniční 
přechodový bod, 

cd)    místo sídla školy (kolonka „Do“) – vyplňuje žák, uvede název obce, kde se škola 
nachází. Pokud žák dojíždí do místní části obce, je povinen uvést do kolonky 
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„Do“ název obce a název místní části, kde se škola nachází. V případě studia na 
škole v zahraničí uvede žák v kolonce „Do“  pohraniční přechodový bod, 

ce)  název a místo školy (kolonka „Držitel je žákem/studentem denního studia školy:“) 
- vyplňuje žák 

cf) razítko školy, podpis oprávněné osoby, školní rok, označení způsobu dojíždění 
pomocí symbolu „kladívka“, u nového vzoru průkazu pro žáky 15-26 let symbol 
So/Ne – vyplňuje škola, 

cg)  aktuální fotografii žáka rozměru 35 × 45 mm – lepí dopravce, 

ch)  symbol „kladívko“ - škola ponechá v případě, kdy žák dojíždí do školy denně 
v pracovní dny. V opačném případě symbol přeškrtne. U nového vzoru 
žákovského průkazu pro žáky 15-26 let škola přeškrtne symbol So/Ne, pokud žák 
dojíždí denně v pracovní dny. V opačném případě ponechá symbol So/Ne. 

d)   u žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky s tím, že škola každoročně 
potvrzuje prodloužení platnosti pro daný školní rok. U žáků starších 15 let platí průkaz vždy 
jen jeden školní/akademický rok. U akademického roku platí průkaz nejpozději do 31.10. 

e)   vyučuje-li škola pouze některé dny v týdnu, vyznačí tuto skutečnost v kolonce „školní 
rok“, 

f)   dopravce po předložení řádně vyplněného a školou potvrzeného žákovského průkazu ověří 
správnost vyplněných osobních údajů. K ověření správnosti osobních údajů musí žák do 15 
let předložit svůj rodný list nebo platný průkaz pojištěnce (průkaz zdravotní pojišťovny) nebo 
platný cestovní pas, žák nad 15 let platný občanský průkaz. Pokud má žák trvalé bydliště v 
zahraničí, předloží platný cestovní pas, 

g)   žák ubytovaný v domově mládeže, na internátu či koleji k ověření místa domova mládeže, 
internátu či koleje předloží dopravci potvrzení ubytovatele. Pokud žák navštěvuje střední či 
vysokou školu v zahraničí, doloží dopravci Rozhodnutí Ministerstva školství, že se jedná o 
studium na škole postavené na roveň studia na středních či vysokých školách v ČR, 

h)   dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování do jiného místa než do místa sídla školy, 
vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz,  

i)   žákovský průkaz platí po dobu školního/akademického roku s výjimkou měsíců července a 
srpna, a to pouze z míst a do míst v něm uvedených. 

2)   Žákovské jízdenky: 

a)   žák, po předložení žákovského průkazu, je odbaven dle místa trvalého pobytu či místa 
domova mládeže, internátu nebo koleje a místa školy v kilometrickém tarifu,  

b)   jednotlivé žákovské jízdenky se vydávají v pracovní dny. V sobotu, neděli a ve svátky je 
možné tyto jízdenky zakoupit pouze v případě, kdy na žákovském průkazu je školou 
přeškrtnut symbol „kladívko“ nebo ponechán symbol So/Ne, 

c)   jízdenky pro 5 nebo 10 jízd nelze použít v sobotu, v neděli a ve dnech státních svátků, 

d)   měsíční jízdenka platí ode dne začátku platnosti jeden měsíc s výjimkou měsíce června. 
Měsíční jízdenka zakoupená v měsíci červnu je platná vždy jen do 30.6. Žákovská měsíční 
jízdenka platí i v sobotu, v neděli a ve dnech státních svátků. Jízdenka je nepřenosná, žák je 
povinen vypsat na jízdenku číslo žákovského průkazu do kolonky „číslo žák. průkazu“. Bez 
vyplněného čísla žákovského průkazu na žákovské jízdence je žákovská jízdenka neplatná, 

e) při kontrole jízdních dokladů pověřenou osobou je žák povinen předložit s žákovskou 
jízdenkou platný žákovský průkaz. 
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3)   Neplatné jízdenky: 

Pokud se žák při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem bez platné žákovské 
jízdenky či žákovskou jízdenkou bez platného žákovského průkazu, považuje se za 
cestujícího bez platné jízdenky. 

 

4)   Student ISIC 

a) Při předložení platného průkazu ISIC nebo ISIC SCHOLAR je na linkách uvedených 
v příloze č.1 a č.2 SPP poskytnuta sleva ve výši 10% z obyčejného jízdného při platbě v 
hotovosti dle ceníku TR1, TR2, TR 5.  

b) Platnost průkazu ISIC nebo ISIC SCHOLAR je vyznačena na čelní straně průkazu. Pokud 
je datum platnosti na průkazu neplatný, platnost je dále prověřována na zadní straně průkazu, 
kde musí být opatřena revalidační známkou s chráněnými znaky, doplněnou o navazující 
platnost. 

 

Čl. 7. Tarifní přirážky 

Tarifní přirážky jsou stanoveny v SPP. 

Čl. 8. Doplňující tarifní opat ření 

1)  Při jízdě na lince 890727 ze zastávek Olomouc,aut.nádr. až Malá Morávka,zast. do zastávek 
Malá Morávka, stanice Hvězda až Malá Morávka,Ovčárna točna a opačně je při určování ceny 
jízdného od celkové tarifní vzdálenosti odečtena tarifní vzdálenost úseku Malá Morávka,u Rychty – 
Malá Morávka,Karlov,rest.Praděd – Malá Morávka,u Rychty. 

2)  Při jízdě na lince 910132 ze zastávek Ostrava,ÚAN až Malá Morávka,zast. do zastávek Malá 
Morávka,škola až Malá Morávka,Ovčárna točna a opačně je při určování ceny jízdného od celkové 
tarifní vzdálenosti odečtena tarifní vzdálenost úseku Malá Morávka,u Rychty – Malá 
Morávka,Karlov,rest.Praděd – Malá Morávka,u Rychty. 

3)  Při jízdě na lince 850121 ze zastávek Krnov,aut.st. až Malá Morávka,zast. do zastávek Malá 
Morávka,obchod až Malá Morávka,Ovčárna točna a opačně je při určování ceny jízdného od 
celkové tarifní vzdálenosti odečtena tarifní vzdálenost úseku Malá Morávka,u Rychty – Malá 
Morávka,Karlov,garáž – Malá Morávka,u Rychty. 

4)  Při jízdě na lince 910126 ze zastávek Ostrava,Poruba,Alšovo nám. až Bílá,hájenka do zastávek 
Horní Bečva,rest. Na Bečvici  až Rožnov p. Radh.,aut.st. a opačně je při určování ceny jízdného od 
celkové tarifní vzdálenosti odečtena tarifní vzdálenost úseku Bílá,Hlavatá,kaple – 
Bílá,Bumbálka,st.hr. – Bílá,Hlavatá,kaple. 

5)  Při jízdě na lince 910128 ze zastávek Ostrava,Svinov,mosty dolní zast. až Bílá,Mezivodí do 
zastávek Horní Bečva,přehrada až Frenštát p. Radh.,žel.st. a opačně je při určování ceny jízdného 
od celkové tarifní vzdálenosti odečtena tarifní vzdálenost úseku Bílá,Hlavatá,kaple – 
Bílá,Bumbálka,st.hr. – Bílá,Hlavatá,kaple. 

6)  Při jízdě na lince 880650 ze zastávek Nový Jičín,Palackého,ČSAD až Frenštát p. Radh.,u škol 
do zastávek Kunčice p.Ondřejníkem,Huťařství až Bílá,střed a opačně je při určování ceny jízdného 
od celkové tarifní vzdálenosti odečtena tarifní vzdálenost úseku Trojanovice,u Kociánů - 
Trojanovice,rest. Ráztoka - Trojanovice, u Kociánů. 

7)  Při jízdě na lince 910129 ze zastávek Ostrava,ÚAN až Malá Morávka,zast. do zastávek Malá 
Morávka,stanice Hvězda až Malá Morávka,Ovčárna točna a opačně je při určování ceny jízdného 
od celkové tarifní vzdálenosti odečtena tarifní vzdálenost úseku Malá Morávka,u Rychty – Malá 
Morávka,Karlov,rest.Praděd – Malá Morávka,u Rychty. 
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8)  Na autobusových linkách MHD Studénka jsou uznávány dlouhodobé časové jízdenky v tarifu 
ODIS. 

9)  V oblasti Jeseníků platí na linkách ARRIVA MORAVA a.s. rovněž jednodenní oblastní 
jízdenky JESENÍKY. Jízdenky jsou časově a zónově omezené, přestupní a vydávané v období od 
1.5. do  30.9. Jízdenka platí v daném dni, kdy byla zakoupena, ve všech vozidlech ARRIVA 
MORAVA, na území Moravskoslezského kraje v zónách ODIS č. 90, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 
108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 134, 135, 230 a na 
území Olomouckého kraje v zónách IDSOK č. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 100, 
110, 120. Jízdenka je vydávána pro 1 osobu za cenu 100,- Kč nebo jako skupinová pro max. 5 osob 
bez ohledu na věk za cenu 250,- Kč. 

 

Čl. 9. Prodej jízdenek 

Prodej jízdenek je stanoven v SPP. 

Tento Tarif nabývá účinnosti dnem 01.10. 2016.                ARRIVA MORAVA a.s. 


