
 

Zavedení integrovaného dopravního systému IREDO 

na území Pardubického kraje od 11. 12. 2011 
 

Na území Pardubického kraje lze od neděle 11. 12. 2011 cestovat na jeden společný jízdní doklad IREDO ve 
vlacích Českých drah a v integrovaných autobusových spojích. Shodný systém je již v provozu v sousedním 
Královéhradeckém kraji. Pro jízdu mimo oblast krajů zůstávají v platnosti tarify dopravců. Ve vlacích ČD 
zůstává nadále v platnosti, vedle tarifu IREDO, i tarif Českých drah TR10. 

Pokud cestujete po území Pardubického a Královéhradeckého kraje, zakoupíte si jednu jízdenku IREDO na 
počátku cesty až do své cílové stanice resp. zóny a to u řidiče autobusu nebo v pokladně železniční stanice. 
V případě neobsazené železniční stanice lze zakoupit jízdenku bez doplatku u průvodčího ve vlaku. 
Cestujete-li pouze vlakem, můžete využít i tarif Českých drah.  

S jízdenkou IREDO lze libovolně přestupovat mezi vlakovými a autobusovými spoji zapojenými do 
IREDO. V železniční dopravě platí jízdní doklady IREDO v osobních, spěšných i všech rychlíkových 
vlacích (tj. vlaky kategorie Os, Sp a R). Na relacích mimo území obou integrovaných krajů (např. na relaci 
Pardubice – Praha) Vám bude vydán jízdní doklad dle tarifu dopravce. 

Soubor prostorově blízkých autobusových a vlakových zastávek tvoří tarifní zónu. Cena mezi výchozí a 
cílovou zónou cestujícího je pevně daná - neovlivní ji ani počet přestupů, ani případná nutnost jízdy oklikou. 
Na všech autobusových i vlakových zastávkách zařazených do IREDO jsou vylepeny tzv. tarifní mapky, ze 
kterých ihned zjistíte cenu z příslušné výchozí zastávky do kterékoli cílové stanice začleněné do IREDO. 

Pravidla pro jízdu oklikou 

Cestující s platnou jízdenkou IREDO je oprávněn použít k jízdě mezi zastávkami nástupní zóny a cílové 
zóny spoje všech do systému zapojených dopravců. Musí cestovat buď nejkratším směrem, nebo cestou s 
nejmenším počtem přestupů, nejkratší docházkovou či přestupovou vzdáleností nebo časově nejvýhodnějším 
spojením. Cesta však nesmí proběhnout přes zóny s vyznačeným vyšším jízdným, než kolik činí jízdné 

z nástupní do cílové zóny. 

Vzor výřezu tarifní mapy (Holice) 



Cestující z Holic vidí na tarifní mapce svou výchozí zónu označenou žlutým kolečkem. Číslice 10 v tomto 
kolečku udává cenu obyčejného jízdného v Kč uvnitř zóny Holice. Ceny do ostatních zón jsou zobrazeny v 
modrých kolečkách. Černé čáry v zónách představují železniční tratě, červeně čáry znázorňují trasování 
autobusových linek. 
 
V tomto případě při jízdě z Holic do Chrudimi zaplatí cestující za jízdenku IREDO dle aktuální tarifní 
mapky 37 Kč a může na svou jízdenku cestovat autobusem, vlakem nebo i kombinací těchto dopravních 
prostředků. Cestovat muže jak přes Pardubice, tak přes Hrochův Týnec. Tarifem IREDO je povoleno 
cestovat přes všechny zóny, do nichž cena jízdného nepřevyšuje cenu jízdného hrazeného do cílové zóny (ta 
v tomto případě Holice - Chrudim činí 37 Kč). V případě nutnosti cestování pres dražší zónu je možno v 
pokladnách dopravce ČD zakoupit doplatkovou jízdenku. 
 

Nabízené jízdní doklady IREDO 

• Jednoduché jízdenky 
o pro jednu zónu: 

V případě, že začátek i cíl cesty je ve stejné zóně, zakoupí si cestující jednozónovou jízdenku s platností 
1 hodina. Uvnitř dané zóny může přestupovat. Jízda musí být ukončena nejpozději spojem, který podle 
jízdního rádu dojede do cílové zastávky cestujícího před koncem platnosti jízdenky. 

o pro více zón: 
Nachází-li se výchozí a cílová zastávka cestujícího v různých zónách, zakoupí si vícezónovou jízdenku s 
platností 5 hodin. Jízdenku muže použít pouze pro cestu z výchozí do cílové zóny jako jednosměrnou, 
nikoliv jako zpáteční. Cestuje-li i zpátečním směrem, zakoupí si jízdenku i pro cestu zpět, resp. si muže 
zvolit sítovou jízdenku, pokud je cenově výhodnější. 
 

• Časové jízdenky IREDO 
Pravidelným cestujícím se vyplatí pořízení časové jízdenky pro užívanou relaci. Počet jízd na časovou 
jízdenku není v období platnosti omezen a tato jízdenka platí vždy obousměrně. Při zakupování jízdenky v 
pokladnách Českých drah si můžete nakoupit časový jízdní doklad až v dvouměsíčním předprodeji. 

o sedmidenní obousměrné jízdenky 
- platí 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů (tedy i o víkendu) 
- stojí 8násobek ceny jednoduché jednosměrné jízdenky pro danou relaci 
- lze zakoupit v pokladnách a ve vlacích Českých drah a u řidičů autobusů začleněných do IREDO 

o třicetidenní obousměrné jízdenky 
- platí 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů (tedy i o víkendech) 
- stojí 30násobek ceny jednoduché jednosměrné jízdenky pro danou trasu 
- lze zakoupit v pokladnách Českých drah a u řidičů autobusů začleněných do IREDO 

o devadesátidenní obousměrné jízdenky 
- platí 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů (tedy i o víkendech) 
- stojí 81násobek ceny jednoduché jednosměrné jízdenky pro danou trasu 
- lze zakoupit pouze v pokladnách Českých drah 
Sítové jízdenky IREDO . 

• Síťové jízdenky IREDO 
Platí jeden kalendářní den a umožňují cestovat bez omezení všemi autobusovými i vlakovými spoji, 
zapojenými do IREDO. Cesta musí být ukončena do 24. hodiny dne, pro který byla vydána. Síťové jízdenky 
existují ve variantě pro jednotlivce v ceně 160 Kč a ve variantě pro skupinu max. 5 osob (z toho nejvýše 2 
dospělí) v ceně 260 Kč. 
Slevy pro vybrané skupin cestujících . 



Nabízené zlevněné jízdné v IREDO 

Děti do 15 let, žáci do 15 let a studenti do 26 let mohou při nároku na příslušnou slevu získat zvýhodnění 
pro časové jízdné. Zvláštního jízdného mohou využít následující skupiny cestujících: 

Děti do 6 let, kočárky s dítětem 
- je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma, a to s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě s 
příslušným průvodcem zaplatí poloviční jízdné), zdarma se přepravuje také kočárek s dítětem 

Děti do 15 let 
- mají nárok na jízdné se slevou 50 % 

- děti ve veku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydavatele, 
obsahujícím jméno, datum narození a fotografii dítěte 

Žáci do 15 let 
- mají nárok na jízdné se slevou 62,5 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.) 
- nárok se prokazuje předložením platného žákovského průkazu vystaveného v pokladně železniční stanice 
nebo u autobusového dopravce 

Studenti do 26 let 
- mají nárok na jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.) 
- nárok se prokazuje předložením platného žákovského průkazu, vystaveného v pokladně železniční stanice 
nebo u autobusového dopravce 

Osoby ZTP a ZTP-P 
- mají nárok na jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP-P se vztahuje též na přepravu průvodce 
zdarma) 

Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech 
- mají nárok na jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné ústavem potvrzené vykonání návštěvy v 
průkazu vystaveném ústavem 

Držitelé průkazu PTP 
- mají nárok na jízdné zdarma pouze v autobusech po území Královéhradeckého kraje 

Integrace MHD Pardubice 

K časovým kupónům IREDO, kde výchozími, cílovými nebo tranzitními zónami jsou zóny obsluhované též 
pravidelnými linkami MHD Pardubice, si lze zakoupit (v přechodném období pouze ve výdejnách jízdenek 
ČD) časový kupón za zvýhodněnou cenu pro využívání MHD Pardubice.  
Bližší podmínky naleznete od 1. 12. 2011 na webu organizátora (www.oredo.cz) a na vývěskách v 
železničních stanicích s výdejnou ČD. 
 
Vzhledem k tomu, že ve výdejnách ČD si lze zakoupit jízdní doklady z libovolné nástupní zóny do libovolné 
cílové zóny v předprodeji až 2 měsíce, mají možnost nákupu zvýhodněných kupónu v rámci integrace MHD 
Pardubice všichni uživatelé veřejné dopravy, pokud využívají tarif IREDO a splní výše stanovené 
podmínky. 


