
Інтегрована транспортна система
Моравсько-Сілезького регіону

� У громадському транспорті м. Острави можете зайти та вийти через усі двері. Ревізору потрібно показати
документ, що посвідчує особу (у випадку перевірки). Після 20-ї години в тролейбуси та автобуси потрібно
заходити лише передніми дверми та показувати документ, що посвідчує особу.

� На залізничному транспорті у перевізника безкоштовний проїзд можливий в межах Чеської
Республіки при наявності закордонного паспорту або внутрішнього паспорту громадянина України

České dráhy, a.s.

(ID-карта). При пред'явленні одного з цих особистих документів пасажиру видається безкоштовний
реєстраційний квиток у касі або в поїзді, від станції посадки до станції призначення.

� У громадському транспорті в м. Студенка потрібно зайти передніми дверми та показати документ,
що посвідчує особу.

� У регіональних автобусах потрібно зайти передніми дверми, показати водієві документ, що посвідчує особу,
повідомити, на якій зупинці будете виходити (назви всіх зупинок вказані в розкладі). Назву зупинки можна
написати на аркуші паперу і показати водієві.

Які умови безкоштовного проїзду?

� На залізничному транспорті у RegioJet a.s. безкоштовне перевезення в межах Чеської Республіки можливе
всім пасажирам при пред'явленні закордонного паспорту або внутрішнього паспорту громадянина України
(ID-карта). При наявності вільних місць у поїзді, бригада поїзда надає місце для цих пасажирів.

Від 9 березня 2022 року громадянам України та їхнім дітям буде надано право безкоштовного проїзду
у громадському транспорті Моравсько-Сілезького регіону, який входить до Інтегрованої транспортної системи
ODIS.
� Безкоштовний проїзд поширюється на особи, які мають в наявності документи, що посвідчують особу (тобто

закордонний паспорт громадянина України, паспорт громадянина України, посвідчення особи (ID-картка)
або прикордонна перепустка із наклеєною візовою наклейкою), та дітей, якій їх супроводжують.

Безкоштовний проїзд для громадян України
Дата: 08/03/2022

info@kodis.cz
www.kodis.cz

� Залізничний транспорт у Моравсько-
Сілезькому регіоні

� Громадський транспорт у м. Студенка
� Громадський транспорт в м. Острава

Які сполучення надають безкоштовний
проїзд?
� Регіональний автобусний транспорт

у Моравсько-Сілезькому регіоні
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Для отримання більш детальної інформації про
транспорт телефонуйте (тільки на чеській мові):

597 608 508


