Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje
Bezplatná přeprava pro občany Ukrajiny
Stav 15/03/2022
Od 9. března 2022 je občanům Ukrajiny a jejich dětem poskytnuto bezplatné cestování ve spojích veřejné dopravy
v Moravskoslezském kraji, které jsou součástí Integrovaného dopravního systému ODIS.
 Bezplatná přeprava se vztahuje na osoby prokazující se ukrajinskými doklady totožnosti (tzn. cestovním pasem, občanským
průkazem anebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem) a děti v jejich doprovodu.
Následně budou řešena všechna potřebná legislativní a technická opatření, abychom mohli tuto bezplatnou přepravu nabízet
i nadále, bude-li to potřeba.
Jaké jsou podmínky bezplatného cestování?
 V regionální autobusové dopravě nastoupí předními dveřmi, ukáže řidiči cestovní pas, občanský průkaz či hraniční průvodku
s vlepeným vízovým štítkem, nahlásí výstupní zastávku (veškeré zastávky jsou uvedeny v jízdním řádu). Cílovou zastávku může
mít také napsanou na papírovém lístku.
 V městské hromadné dopravě v Ostravě může nastoupit a vystoupit všemi dveřmi, cestující se prokazuje pracovníkovi
přepravní kontroly, a to cestovním pasem, občanským průkazem či hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem. Po 20.
hodině se nastupuje do trolejbusů a autobusů pouze dveřmi u řidiče a cestující se rovněž prokazuje cestovním pasem,
občanským průkazem či hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem.
 V městské hromadné dopravě ve Frýdku-Místku, Krnově, Novém Jičíně, Studénce, Havířově, Třinci a Orlové nastoupí předními
dveřmi, ukáže řidiči cestovní pas, občanský průkaz či hraniční průvodku s vlepeným vízovým štítkem.
 Postupně budou následovat další města v Moravskoslezském kraji, která se připojí k bezplatnému cestování občanů Ukrajiny
ve spojích veřejné dopravy.
 V železniční dopravě u dopravce České dráhy, a.s. je bezplatná přeprava v rámci ČR umožněna všem cestujícím
na základě vystavené evidenční jízdenky po předložení cestovního pasu nebo občanského průkazu.
 V železniční dopravě u dopravce RegioJet a.s. je bezplatná přeprava v rámci ČR umožněna všem cestujícím
na základě předložení cestovního pasu nebo občanského průkazu, kdy v případě volné kapacity míst ve vlaku je vlakovou
obsluhou dané místo pro tyto cestující vyblokováno.

Kterých spojů se bezplatné cestování týká?
 Železniční doprava v Moravskoslezském kraji
 Regionální autobusová doprava v Moravskoslezském
kraji
 Městská hromadná doprava v Ostravě
 Městská hromadná doprava ve Frýdku-Místku,
Krnově, Novém Jičíně, Studénce, Havířově, Třinci
a Orlové

OSTRAVA

Bližší informace o dopravě na tel. čísle:

597 608 508
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