
ARRIVA MORAVA ARRIVA MORAVA je největší dceřinou 
společností skupiny ARRIVA ČR, jejíž 
součástí je od roku 2013. Vznik společnosti 
se však datuje již do roku 1949 založením 
národního podniku ČSAD Ostrava, který 
prošel řadou let a dlouhým vývojem až 
do dnešní podoby. V roce 1993 byl národní 
podnik privatizován a vznikla akciová 
společnost ČSAD Ostrava, poté v roce 
1999 byla osobní doprava vyčleněna do 
společnosti ČSAD BUS Ostrava a v roce 
2002 byla přejmenována na Connex 
Morava. V roce 2008 došlo k fúzi se 
společností BUS Slezsko a následné změně 
obchodní firmy na Veolia Transport Morava, 
kterou byla až do roku 2013.

ARRIVA MORAVA je jedním z největších 
autobusových dopravců na Moravě 
i v ČR. Zajišťuje osobní dopravu 
v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, 
částečně i ve Zlínském kraji. V roce 2017 se 
zúčastnila 14 výběrových řízení k zajištění 
dopravní obslužnosti veřejné linkové dopravy 
v Olomouckém kraji. V 9 z nich byla úspěšná, 
což zajistilo společnosti 10leté kontrakty 
na dopravu v tomto kraji. Kromě těchto 
tendrů byla ARRIVA MORAVA úspěšná také 
ve výběrových řízeních na zajištění MHD 
v Třinci, Krnově, Českém Těšíně, Přerově 
a Novém Jičíně. V roce 2018 čeká společnost 
dalších zhruba 10 výběrových řízení 
v rámci Moravskoslezského kraje.

V současné době ARRIVA MORAVA 
zajišťuje provoz osobní dopravy v 15 
oblastech. Provozuje dopravu příměstskou, 
meziměstskou, zájezdovou, MHD a smluvní; 
dále službu ARRIVA EXPRESS na trase 
Brno–Přerov a Brno–Olomouc; speciální 
linky v turistických oblastech – skibusy, 
cyklobusy a turistbusy. Je zapojena do 
integrovaných systémů Moravskoslezského 
kraje ODIS a Olomouckého kraje IDSOK. 
V rámci zkvalitnění služeb mají cestující 
v autobusech na všech linkách v obou 
krajích možnost bezkontaktního odbavení, 
v Moravskoslezském kraji s využitím 
čipové karty ODISKA, v Olomouckém kraji 
bezkontaktní bankovní kartou.
 
Společnost vychází vstříc tělesně 
postiženým cestujícím. Rozšiřuje 
bezbariérové spoje, které jsou obsluhovány 
nízkopodlažními autobusy, vybavenými 
plošinou pro snazší nástup a místy pro 
invalidní vozíky. Zrakově postiženým 
je k dispozici akustický informační 
systém s vazbou na povelovou soupravu 
nevidomých. ARRIVA MORAVA prosazuje 
ekologizaci dopravy. S finanční podporou 
projektů ROP Moravskoslezsko, Střední 
Morava a IROP pro místní rozvoj pořídila 
autobusy s pohonem na CNG, ale také 
elektrobusy. V roce 2017 se stala leaderem 
na trhu v provozu elektrobusů poté, co 
uvedla do provozu deset elektrobusů Škoda 
Perun v MHD Třinec. Všechny autobusy 
jsou vybaveny GPS sledováním vozidel 
s on-line přenosem na dispečinky dopravce 
a koordinátory dopravy.

VOZOVÝ PARK
Disponuje celkem 771 autobusy, z toho je 
60 na CNG pohon a 15 elektrobusů (10 
elektrobusů typ Škoda Perun zajišťuje 
částečně MHD v Třinci, 3 elektrobusy SOR 
EBN 9,5 MHD Nový Jičín, 2 elektrobusy 
SOR EBN 10,5 MHD Krnov).

PROVOZOVNY (viz mapa)

1 Olomouc, 2 Přerov, 3 Hranice na Moravě, 
4 Šumperk, 5 Zábřeh na Moravě, 6 Mohelnice, 
7 Jeseník, 8 Ostrava, 9 Nový Jičín, 10 Bruntál, 
11 Krnov, 12 Třinec, 13 Litovel, 14 Prostějov, 
15 Český Těšín

DOPRAVA
Příměstská – je provozována ve všech 
oblastech s výjimkou Třince a Českého 
Těšína.

MHD – je provozována celkem 78 autobusy:

Přerov – 22 autobusů dle nově uzavřené 
smlouvy od 1. 1. 2018; 11 autobusů stávajících 
po částečné renovaci, SOR NBG a Irisbus 
Citelis CNG + 11 nových nízkopodlažních 
autobusů IVECO Crossway LE 12M CITY;

Šumperk – 5 autobusů;

Zábřeh – 3 autobusy;

Bruntál – 2 autobusy;

Krnov – 7 autobusů, z toho 2 elektrobusy 
SOR EBN 10,5 + 3 stávající autobusy 
byly doplněny v lednu 2017 dvěma 
novými nízkopodlažními autobusy IVECO 
Urbanway a Crossway LE;

Nový Jičín a Studénka – 3 nové elektrobusy 
SOR EBN 9,5 v Novém Jičíně v provozu od 
10. 12. 2017 + 1 autobus ve Studénce;

Třinec – 30 autobusů, z toho je 10 
elektrobusů Škoda Perun v provozu od 
března 2017;

Český Těšín – 5 autobusů.

Meziměstská – je zajišťována na 8 linkách 
autobusy vybavenými klimatizací a wi-fi. 

Trasy linek včetně jízdních řádů jsou 
k dispozici na webu www.arriva-morava.cz.

ARRIVA EXPRESS – 5 autobusů 
s komfortním vybavením ve standardu 
expres na 2 linkách Brno–Kroměříž–Přerov 
a Brno–Prostějov–Olomouc

Zájezdová – pronájem luxusních autobusů 
(SETRA, Mercedes Benz, Scania Irizar 
Century, MAN Lions Coach, IVECO Evadys); 
zájezdy pro školy, sportovní kluby, cestovní 
kanceláře a agentury, jiné organizace 
i jednotlivce; poznávací i pobytové zájezdy

Smluvní doprava – zajišťuje dopravu pro 
obchodní centrum OC Olympia Olomouc, 
AVX Lanškroun, Mlékárnu Kunín.

Náhradní autobusová doprava – výluky ČD

Speciální linky – skibusy, cyklobusy, 
turistbusy a rekreační linky v turisticky 
zajímavých oblastech pohoří Beskyd 
a Jeseníků. Více informací naleznete na 
www.arriva-morava.cz.

Historické vozidlo Karosa ŠL 11 – autobus 
se pronajímá zájemcům většinou na 
svatby, ale jezdí i historické jízdy nebo 
komentované prohlídky měst. Využívá se 
také na propagační akce ARRIVA MORAVA 
– mikulášské jízdy, den dětí a jiné akce ve 
spolupráci s městy.

Bezbariérové výjezdy na Praděd – v 8 
vybraných termínech schválených CHKO 
Jeseníky ARRIVA MORAVA poskytuje na 
objednávku občanům s omezenou možností 
pohybu a seniorům 65+ bezbariérovou dopravu 
na vrchol Pradědu, nejvyšší horu Jeseníků.

Autoškola – 3 autobusy typu Karosa C 954 
(v Ostravě, Novém Jičíně a Bruntále), které 
jsou speciálně upraveny pro výcvik nových 
řidičů, autobusy se pronajímají smluvně 
vázaným autoškolám.

ARRIVA MORAVA pravidelně zajišťuje 
dopravu návštěvníků na Dnech NATO, které 
se konají každoročně na Letišti Ostrava 
v Mošnově.

V únoru 2018 bude ARRIVA MORAVA 
zajišťovat kyvadlovou dopravu pro 
návštěvníky olympijských středisek 
v Jeseníkách.
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1 165
zaměstnanců

1 069 řidičů
1 032 mužů

37 žen

771 autobusů


