Mapky pro příjezd k Trojhalí Karolina, Ostrava (K Trojhalí 3361/5, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, GPS: 49°49'49.158"N, 18°17'0.530"E

Je možné parkovat vedle tělocvičny Trojhalí (3 hodiny na parkovací hodiny, nebo
v podzemním parkovišti pod nákupním centrem Forum Nová Karolina. Nebo se dá také
parkovat na ulici Švabinského – viz mapka níže. Na toto místo je pak možno přeparkovat po
IC a dojít pěšky do Centra STTC Ostrava na ulici Čs. legií 20.

Příjezd na ulici Švabinského z ulice Místecká – parkování zdarma

Při cestě tramvají:
Z hlavního nádraží ČD linky č. 1, 2 a 8, vystoupit na zastávce
„Karolina“ (podle jízdních řádů je to z hlavního nádraží 9 minut
jízdy) – viz níže ceny jízdenek
Tram č. 1
Hlavní nádraží – Křižíkova – Karolina – Náměstí Republiky – Důl Jeremenko – Poliklinika –
Dubina

Tram č. 2
Hlavní nádraží – Křižíkova – Důl Jindřich – Karolina – Náměstí Republiky – Mírové náměstí
– Karpatská – Kotva – Výškovice

Tram č. 8
Hlavní nádraží – Křižíkova – Důl Jindřich – Karolina – Náměstí Republiky – Mariánské
náměstí – Svinov mosty h.z. – Třebovická – Poruba vozovna – Rektorát VŠB – Vřesinská

Jízdné

Časové jízdenky krátkodobé

platné od 1. září 2018
Doba platnosti
Obyčejné jízdenky Zlevněné jízdenky 1)
pracovní dny So, Ne, svátky 2)
cena v Kč
cena v Kč
10 minut
10 minut
16
8
30 minut
45 minut
20
10
60 minut
90 minut
30
15
70 minut (* 90 minut (*
30
15

Poznámky:
1) pouze pro přepravu dětí od 6 let do dovršení 15 let věku a pro přepravu psů
2) v soboty, neděle a státem uznané svátky, rozhodujícím pro určení platnosti je den označení
jízdenky
*) SMS jízdenka (informace k SMS jízdence)
Automaty vydávájí 10minutové, 30minutové, 60minutové a 24hodinové jízdenky

SMS JÍZDENKY
- značková služba Dopravního podniku Ostrava a.s.,
- nákup jízdenek pomocí mobilního telefonu,
- výhodná alternativa k běžným jízdenkám,
- platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.,
- platí pro tarifní oblast OSTRAVA XXL (zóna 78),

Do vozidla MHD smí cestující nastoupit pouze s platnou / doručenou SMS jízdenkou. Pokud
cestující SMS jízdenku z nějakého důvodu neobdrží, je povinen uhradit jízdné jiným
způsobem. Na nedoručenou SMS jízdenku má cestující právo podat reklamaci.

ZPŮSOBY NÁKUPU SMS JÍZDENEK

Nákup pomocí SMS zprávy s využítím služby Premium SMS / platba z telefonního účtu
Vhodné pro jednorázový nákup SMS jízdenky.
Základní podmínkou pro nákup SMS jízdenky je aktivace služby Premium SMS
na zákaznické lince u mobilního operátora majitele mobilního komunikačního zařízení.
Pokud tato služba není aktivní, SMS jízdenku není možné zakoupit. Do mobilního telefonu se
neinstalují žádné aplikace a nejsou nutné žádné další úpravy nastavení. SMS jízdenku lze
získat pouze se SIM kartou českých mobilních operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile,
Vodafone, U:fon).
Jízdenky:
70minutová obyčejná [30 Kč]
70minutová zlevněná [15 Kč]
24hodinová obyčejná [80 Kč]
24hodinová zlevněná [40 Kč]
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Text SMS: DPO70
Text SMS: DPO70Z
Text SMS: DPO24
Text SMS: DPO24Z

Ceny jízdenek jsou vč. DPH.

Poslat na: 902 30
Poslat na: 902 30
Poslat na: 902 30
Poslat na: 902 30

