DoPRAVA(lREDo)V orÁa<ÁcHA oopovĚpícH
REGloNÁlrrí
Co je IREDO?
jízdu na
Nově zavedený systémspolečnéregionálnídopravy,který umoŽňujecestujícím
kraji,včetněpřestupů.
jeden jízdní
dok|adv Pardubickéma Krá|ovéhradeckém

Go to v praxi znamená?
jízdenkujiŽ pouze ke kontro|e'odpadá tak nutnost platit
Při přestupumezi spoji předloŽíte
tzv. nástupnísazbu při kaŽdémpřestupu. Na všechspojíchzapojenýchdo sytémuIREDO
stanicebez oh|eduna přestupy.
je dopravcepovinenvydatcestovnídok|adpřímodo cí|ové
NárodníhřebčínK|adrubynad Labem. JiŽ při
Přík|ad:Cestujícíz Pardubic chce navštívit
si můŽekoupitjízdenkuIREDO aždo K|adrubnad Labem,ipřesto,Že
nástupuv Pardubicích
bude přestupovatv Přelouči.Za tuto jízdenku zap|atí32,- KÓ. Pokud by pouŽi| k|asický
způsobnákupu dvou jízdenek(v Pardubicíchi Pře|oučipři přestupu)zaplati|by 40,- Kč.
Úspora činí8,- Kč.
Mohu jednu jízdenku vyuŽít pro cestování autobusem i v|akem?
Ano' v systémuIREDO můŽetena jednu jízdenku|ibovo|něpřestupovatmezi autobusema
vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze pouŽítjízdenku IREDO?
dok|aduje nutnésdě|it,
v|aky.Při koupicestovního
Pro všechnyosobní'spěšnéa rych|íkové
Že chcetejízdenkuIREDO. Jízdenkune|zepouŽítpouzeve vlacích|c, EC, Ex a Pendo|ino.
Jak ušetřit při cestovánÍ po kraji?
kterývyuŽíváveřejnoudopravupravide|něpři cestě do
cestujícím,
Pokud jste pravide|ným
se Vám zakoupitcasovoujízdenkuIREDo.
ško|yčido práce,vyp|atí
co je časová jízdenka lREDO?
Na zakoupenétrase |ze abso|vovatneomezený
Časovájízdenkaje obdoboutzv. ,,|ítačky...
a devadesátidenní.
třicetidenní
pocetjízd.Časovoujízdenkusi můŽetekoupitsedmidenní,
jízdenky.
papírové
podobu
Má
Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Ho|ic, kteý dojíŽdíkaŽdý vŠedníden do školy v PardubicÍch'by si muse!
s vyuŽitímjednotlivýchjízdenek koupit v měsíci 40 jízd, coŽ by ho stálo 840 Kč. Při
zaŘoupeníiřicetidenníjízdenkyzap|atívšak pouze 630 Kč. Ce|kově tedy student měsícně
roku přesáhne dva tisíce
ušetřÍ25% nák|adůna cestování.Ročníúsporav průběhuško|ního
KOrUn.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáh| úspory minimálně 20% a
jízdenek.
víceneŽ 30% oprotinákupujednot|ivých
devadesátidenníjízdenky

při pouŽití

Co kdyŽ bude studentz Ho|icna cestě přestupovatna vlak v Moravanech?To je moŽnéjak
tak i s časovoujízdenkou'
s jednoduchou,

Je časovájízdenkapřenositelná?
paníbyd|ící
Napřík|ad
trase kdoko|iv,
Ano, jednu časovoujízdenkumůŽepouŽítna konkrétní
jízdenku
Moravská
na
trase
devadesátidenní
zakoupenou
má
v MoiavskéTřebové,která

Třebová _ Svitavyse vrátilaodpolednezpráce. JejímanŽelmůŽetutojízdenkuvyuŽíta jet
ani korununavíc.
se podívatna basketbaldo Svitav azpět. Nezap|atí
Je moŽné pouŽít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano, lze jivyuŽíti o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časovéjízdenky |ze zakoupit v pok|adnách Českých drah. Sedmidenní a
autobusech.
třicetidenní|ze zakoupitjiŽ ve všechregioná|ních
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i kdyŽ nejezdím veřejnou
pravidelně?

dopravou

jednodenníjízdenky'která je vhodná zejménapro turisty.Za 160
Ano, zakoupenímsít'ové
korun|zecestovatv ce|émsystémulREDO.
Jak ušetřit v systému lREDo, kdyŽ se chystáte na výlet s rodinou?
jednodenníjízdenky,
která p|atíaŽ
Pokud cestujevíce|idí,vyp|atíse nákup skupinovésÍt'ové
jízdenky
je
260 Kč'
pro pět osob,z toho dva mohoubýtdospělí.Cena této
nově
m|adárodinaz Hradce Krá|ovése rozhodne,že o víkendunavštíví
Přík|ad:Pětič|enná
je
vybudovanýski areá| na DolníMoravě (Pardubickýkraj)' který vzdá|ený86 ki|ometrů.
jízdenkuza 260 KÓ' Na tutojízdenkuse nejenomdostanena
Zakoupísi skupinovousít'ovou
DolníMoravu,a|e i zpět. Případněsi můŽeudě|atvý|etcestou zpět napříkladdo LitomyŠ|e.
nic navíc
Ani v tomtopřípaděnezap|atí
Jak zjistit cenu jízdenky předem?
i v|akové
zastávce.Pokud
Tarifnímapy s uvedenímcen jsou vyvěšenynakaŽdéautobusové
ka|ku|átoruna webových
máte přístupna internet,můŽetesi spočítatjÍzdnéprostřednictvím
jízdného).
(Menu- lREDO - Ka|ku|átor
stránkáchwrnrw.oredo'cz
Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 |et,kočárkys dítětem
. je moŽno přepravitaŽ dvě děti do 6 |etzdarma s průvodcemstarŠím
10 |et (třetía
_
průvodcem
po|ovičníjízdné
da|ší
dítěs
. zdarma se přepravujekoÓárek s dítětem
Děti do 15 |et
o majínárok na zvláštníjízdnése s|evou50 %
průkazems razítkem
. děti ve věku 10 až 15 |et prokazujívěk jakýmko|ivoficiá|ním
dítěte
kteý obsahujejméno,datumnarozenía fotografii
vydavate|e,
Žáci do,t5 tet
o mají nárok na zv|áštníjízdnése s|evou 62'5% (s|eva se v ka|endářnímroce
n e p o s k y t u jve o b d o b ío d 1 . 7 . d o 3 1 . 8 ' )
. nárok se prokazujep|atnýmŽákovskýmprůkazemvystavenýmv pokladněČD nebo u
autobusovéhodopravce
Studenti do 25 let
o mají nárok na zv|áštníjízdnése s|evou 25 % (sleva se v ka|endářnímroce
n e p o s k y t u jve o b d o b ío d 1 . 7 . d o 3 1 . 8 . )

.

nárok se prokazujep|atnýmŽákovskýmprůkazemvystavenýmv pok|adněČD nebo u
autobusovéhodopravce

Osoby ZTP aZTPIP
. mají nárok na zv|áštní1ízdnése s|evou 75 % po před|oŽeníprůkazu (ZTPIP se
vztahuje téžnapřepravu průvodcezdarma
Rodiče k návštěvě zdravotně postiŽených dětív ústavech
o majínárok na zv|áštníjízdnése s|evou 50 o/o,pro cestu zpěÍje nutnémít ústavem
potvrzenévykonánínávštěvyv průkazu
DĚite|éprůkazuPTP
o majínárok najízdnézdarmav autobusechza(azenýchlREDO

