
Desatero cestovaní  na krajské  ¾ eleznici od 15. prosince 2019

Dů le¾ ité  otázky a odpovědi

1) Kdo bude zaji¹ tbvat ¾ eleznič ní  dopravu v kraji?
o Č eské  dráhv -v¹ echny tratě v pardubické m krajis výjimkou tratí  o24 (ú stí  nad orlicí -

Letohrad - Králí ky- Mlýnický Dvů r) a 025 (Dolní  Lipka - Hanu¹ ovice)
o LeoExpress-tratě010(vlakyPraha-Lichkov-Wroc|aw),O24(Ústí  nad Orlicí -Letohrad-

Králí ky- Mlýnický Dvů r) a 025 (Dolní  Lipka - Hanu¹ ovice).

2) Co se změní  pro cestují cí ?
o Na tratí ch provozovaných Č eskými drahami nedochází  k ¾ ádným změnám v rámcicestování .

Přestupy mezijednotlirnými spoji jsou mo¾ né  v rámci Č eských drah na jednu jí zdenku. Nadále
platí  tarif dopravce, lN karty, sí ť ové  jí zdenky atd.

o V rámcispojů  provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván tarif lREDO, karty lREDO, a

jí zdné  Leo Expressu.

3) Co mám dělat, pokud budu přestupovat mezidopravci?
. Dr¾ itelé  karet lREDO přestupují  mezispoji bez jaké koliv změny.
o v pří padě přestupu mezivlaky obou dopravců  bez karty lREDo bude nutné  si poří dit dvě

jí zdenky. Jestli¾ e se cestují cí  ve vlaku proká¾ e jí zdenkou z předchozí ho spoje, je poté

cestují cí  odbaven v návazné m vlaku bez jaké koliv přirá¾ ky.

a) Jak mám ře¹ it konkré tní  spoiení , kdy¾ ...?
o přestup z vlaku č eských drah na Leo Express a naopak v pardubické m a

Králové hradecké m kraji ( !DS IREDO) :

o S kartou lREDO je mo¾ né  bezplatně na jednu jí zdenku přestupovat mezivlaky
obou dopravců  na ú zemí  Pardubické ho, Králové hradecké ho kraje a dal¹ í ch

vybraných ú seků ,

VzorovÝ pří klad: Cestují cí jedoutcí z Pardubic do Lichkova si zakoupí  v Pardubicí ch
přestupní  jí zdenku |REDO a¾  do Lichkova, Tuto jí zdenku bude mí t cestují cí
ulo¾ enou na kartě IREDO, kterou předlo¾ í  při kontrole, jak ve vlaku Č eských drah,

kterým cestují cí  pojede z Pardubic do Ústí  nad Orlicí , tak ve vlaku Leo Expressu

z Ústí  nad orlicí do Lichkova.

o Bez karty IREDO nebude mo¾ né  cestovat mezivlaky obou dopravců  na jednu

jí zdenku. Cestují cí si musí  zakoupit jí zdenku zvlá¹ ť  u ka¾ dé ho dopravce, a to
elektronicky nebo na pok|adně nebo pří move vlaku. Vpří padě předlo¾ ení
jí zdenky v návazné m vlaku druhé ho dopravce bude dal¹ í jí zdenka vydána bez

přirá¾ ky k jí zdné mu.

VzorovÝ pří klad: Cestují cí jedoucí  z Pardubic do Lichkova si zakoupí  v Pardubicí ch
jí zdenku Č eských drah (tarif IREDO) pouze do Ústí  nad Orlicí . Zde přestoupí  na

navazují cí  vlak Leo Expressu, kde si zakoupí  jí zdenku do Lichkova, V pří podě
předto¾ ení jí zdenky z předchozí  cesty z Pardubic vlakem Č eských droh, bude

cestují cí  na své  cestě do Lichkova odboven ve vlaku Leo Expressu bez přirá¾ ky

k jí zdné mu.



o přestup z vlaku Leo Expressu na č eské  dráhy a naopak mimo pardubický a
Králové hradecký kraj (tDS IREDO):

o Pro cestování  mezi vlaky Leo Expressu a Č eských drah nebude mo¾ né  cestovat na

jednu jí zdenku. Cestují cí si musí  zakoupit jí zdenku zvlá¹ ť  u ka¾ dé ho dopravce.

V pří padě předlo¾ ení  jí zdenky v návazné m vlaku druhé ho dopravce bude dal¹ í
jí zdenka vydána bez přirá¾ ky k jí zdné mu. Cestují cí  samozřejmě mů ¾ e koupit
jí zdenku také  na pokladně Č eských drah č ielektronicky.

VzorovÝ pří klad: Cestují cí jede z Letohradu do Prahy. V pokladně dopravce Leo

Express si zakoupí  jí zdenku v tarifu Leo Expressu do Ústí  nad Orlicí , kde přestoupí

na vlak dopravce Č eské  dróhy do Prahy. Ve vlaku Č eských drah si zakoupí  jí zdenku

v tarifu Č eských drah do Prahy. V pří padě předto¾ ení jí zdenky Leo Expressu

z předchozí  cesty z Letohradu, bude cestují cí  na své  cestě do Prahy odbaven ve

vlaku Č eských drah bez přiró¾ ky k jí zdné mu.

(Přijí zdě po ú zemí  Pardubické ho, pří padně Królové hradecké ho, kraje lze vyu¾ í t

spojení  v rómci lDS IREDO - vizvý¹ e)

5) Kde najdu informace o vhodné m spoiení ?
. Vyhledávač lDOS(https://idos,idnes.czl)
o Pro vyhledání ceny jí zdné ho lzevyu¾ í tTarifní  kalkulátorlDS lREDO (www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-

iizdneho) nebo stránky dopravců  Č eské  dráhy (www.cd,cz)a Leo Express (www.leoexpress.com/cs).

6} Kolik stojí  karta IREDO?
o Od L L2. do 31. 1. je karta lREDO k dostání  za akč ní  cenu 30 korun.
o Akce platí  pouze pro karty poří zené  na ú zemí  pardubické ho kraje.

7| le pro mne karta vtýhodná?
o Bezkontaktní č ipová karta lREDo umo¾ ňuje zakoupení č asové jí zdenky,jednorázové  přestupní

jí zdenky nebo platbu elektronickou peně¾ enkou, která je souč ástí karty lREDO.

. karta je vhodná předev¹ í m pro pravidelné  cestují cí , kteří vyu¾ í vají jak spoje pouze jed noho doprave,
tak cestují c| kteří  přestupuj í  mezidopravcinebo vyu¾ í vají k dopravě také  autobusovou dopravu.

8} Kde mohu kartu poří dit?
o kromě stávají cí ch kontaktní ch mí st pro vás nově od 15. prosince 201_9 zřizujeme třinová kontaktní

mí sta a to v Hlinsku, Chocni a Letohradu.

. kompletní seznam kontaktní ch mí st a informace o kartě lREDO najdete na stránkách společ nosti
OREDO www.iredo.cz

9} Kdy ji mohu vyu¾ í t?
o v osobní ch, spě¹ ných vlací ch a autobusech na ú zemí pardubické ho kraje.

o Dále karta platí  v rychlí cí ch (mimo R 640 a R641) a také  ve vybraných v|ací ch vy¹ ¹ í kvality (lC, EC, rj).

Seznam dálkových vlaků  zařazených do lDS lREDO naleznete na stránkách www.oredo,cz

o Od 15. prosince 2019 je roz¹ í řena platnost na následují cí ú seky:

- 01_9 v ú sekuTatenice-Zábřeh na Moravě

- 025 v ú seku Č ervený Potok- Hanu¹ ovice



- 236 v ú seku Ronov nad Doubravou -®leby
- 238 v ú seku Vitanov -®dí rec nad Doubravou

10) Kde se dozví m ví ce o systé mu lDS IREDO a kartě IREDO?
o Ví ce o tarifu IDS IREDO, mo¾ tostech vytl¾ itikafi IREDO. nebo aplikaci IDS IREDO (pro iOS i

Android a také  na http://iredo.online) naleznete na webových stránkrách www.iredo.info nebo na Call
cenť u IDS IREDO491580 333.


