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REGIONÁLNÍ DOPRAVA (IREDO) V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu na jeden
jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů. To znamená, že při
přestupu předložíte jízdenku již pouze ke kontrole.

Mohu jednu jízdenku využít pro cestování autobusem i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi autobusem a
vlakem.

Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že
chcete jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít pouze ve vlacích IC, EC, Ex a Pendolino.

Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či
do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO.

Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený počet
jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má podobu
papírové jízdenky.

Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý všední den do školy v Pardubicích, by si musel s využitím
jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což by ho stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní
jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy student měsíčně ušetří 25% nákladů na
cestování. Roční úspora v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce korun.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20% a při použití devadesátidenní
jízdenky více než 30% oproti nákupu jednotlivých jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech? To je možné jak
s jednoduchou, tak i s časovou jízdenkou.

Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může použít na konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící
v Moravské Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase Moravská Třebová
– Svitavy se vrátila odpoledne z práce. Její manžel může tuto jízdenku využít a jet se podívat na
basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc.

Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.

Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze
zakoupit již ve všech regionálních autobusech.

Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když nejezdím veřejnou dopravou pravidelně?
Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která je vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun
lze cestovat v celém systému IREDO.

Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte na výlet s rodinou?
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí až pro
pět osob, z toho dva mohou být dospělí. Cena této jízdenky je 260 Kč.
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se rozhodne, že o víkendu navštíví nově
vybudovaný ski areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si
skupinovou síťovou jízdenku za 260 Kč. Na tuto jízdenku se nejenom dostane na Dolní Moravu,
ale i zpět. Případně si může udělat výlet cestou zpět například do Litomyšle. Ani v tomto případě
nezaplatí nic navíc.

Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé autobusové i vlakové zastávce. Pokud máte
přístup na internet, můžete si spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru na webových stránkách
www.oredo.cz (Menu – IREDO – Kalkulátor jízdného).

Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 let, kočárky s dítětem
• je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě
s průvodcem – poloviční jízdné
• zdarma se přepravuje kočárek s dítětem
Děti do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %
• děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem
vydavatele, který obsahuje jméno, datum narození a fotografii dítěte
Žáci do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5% (sleva se v kalendářním roce neposkytuje
v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u
autobusového dopravce
Studenti do 26 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje
v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u
autobusového dopravce
Osoby ZTP a ZTP/P
• mají nárok na zvláštní 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 zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem
potvrzené vykonání návštěvy v průkazu
Držitelé průkazu PTP
• mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO

HASIČI OBČANŮM (1)
Vážení spoluobčané,
v průběhu letošního roku budete mít příležitost získat na stránkách Vašeho zpravodaje základní
informace, jak jednat v případě vzniku mimořádné události, havárie nebo nehody. Začněme tím,
jak rozlišit „houkání“, když zazní sirény. Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím
nebezpečí. Každý občan by měl vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně – jak
se v případě ohrožení zachovat.
Jak budete varováni v případě ohrožení?
Varovným signálem „všeobecná výstraha“ je obyvatelstvo varováno v případě hrozby nebo
vzniku mimořádné události, jako je např. povodeň, únik nebezpečných látek do životního prostředí,
velký požár, výbuch, apod. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund
(obvykle zazní třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech). Obyvatelstvo je následně
informováno o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat, a to pomocí elektronických
sirén, obecního rozhlasu a dalších informačních prostředků (TV, rozhlas).
Pravidelně můžete slyšet také zkoušku sirén, a to každou první středu v měsíci ve 12.00
hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému varování a slyšitelnost sirén. Signál je vyhlašován
nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 sekund.
Požární poplach je signál, který slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany obce nebo
podniku. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 sekund trvalý tón, 10
sekund pauza, 25 sekund trvalý tón). U elektronických sirén vysílaný signál napodobuje zvuk trubky „HO-ŘÍ“, HO-ŘÍ“. Zkouška sirén ani požární poplach nejsou varovným signálem! Více pak
naleznete na adrese www.hzspa.cz.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

HASIČI OBČANŮM (2)
V České republice je zaveden jednotný varovný signál „Všeobecná výstraha“, kterým je
obyvatelstvo varováno v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události, jako jsou například únik
nebezpečných látek do životního prostředí, velký požár, povodeň, vichřice, výbuch.
Co uděláte, když uslyšíte varovný signál?
Po zaznění kolísavého tónu sirény se okamžitě ukryjte v blízké zděné budově, kterou může
být rodinný dům, obchod, supermarket, kancelář, výrobní závod, úřad a podobně. Budova, do
které se ukryjete, by měla mít uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy
bez oken, vyhněte se sklepním prostorům. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo
pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se
požádat někoho o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej
potřebují. Pozor – v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně,
rozsáhlého požáru či sesuvu půdy najděte jiné vhodné místo (kopec, volné prostranství). Zavřete
dveře a okna, řádně je utěsněte. V případě klimatizovaných prostor vypněte klimatizaci, ventilaci a
utěsněte i ostatní průduchy (škvíry na dopisy, klíčové dírky, komíny). Siréna může s velkou
pravděpodobností signalizovat únik chemických látek. Uzavřením prostoru snížíte
pravděpodobnost vlastního zamoření. Zapněte rozhlas nebo televizi – v mimořádných
zpravodajstvích uslyšíte informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a jak se vhodně
chovat. V případě výpadku elektrického proudu použijte radiopřijímač na baterie. Dále mohou být
informace sdělovány prostřednictvím obecního rozhlasu, mobilními vozidly nebo verbální informací
z elektronických sirén. Pomoc cestou linek tísňového volání vyžadujte pouze v nejnutnějších
případech. Více pak naleznete na adrese www.hzspa.cz. Alena Cejpová, HZS Pardubického
kraje

