
Otázky a odpovědi k čipovým kartám IREDO 
  
1) Proč bych si měl pořídit čipovou kartu IREDO? 
 Od 1. 9. 2013 půjde pouze na čipovou kartu nahrát časové jízdenky třicetidenní 
a devadesátidenní. Od 24. 9. 2013 bude čipová karta také výhradním nosičem 
jízdenek sedmidenních. 

  
Papírové vícedenní jízdní doklady budou zrušeny následně: 
 sedmidenní - akceptace těchto dokladů bude do 30. 9. 2013 
třicetidenní - akceptace těchto dokladů bude do 30. 9. 2013 
devadesátidenní - akceptace těchto dokladů bude do 28. 12. 2013 
Výhledově (od 1. 1. 2014) budou přestupní jízdenky pouze na čipových kartách. 
 

  
2) Co když už mám čipovou kartu Veolia Transport Východní Čechy nebo 
jiného místního dopravce – musím i pak požádat o novou kartu IREDO? 
Pokud hodláte využívat bezhotovostní platbu k úhradě jízdného i dále, pak 
ano.  Platnost karet dopravců je pouze do 31. prosince 2013. Vyjímku tvoří dopravce 
OSNADO spol.s r.o., kde budou karty tohoto dopravce akceptovány do odvolání. 
Karty dopravců bude také možné využít pro platbu jízdného mimo IDS IREDO 
(kilometrické jízdné - například při cestě do Prahy, Brna, Liberce atd.) 
 

  
3) Potřebuju kartu, i když cestou nepřestupuji? 
Pořízení karty je v tomto případě na vašem zvážení. Jestli i nadále chcete každou 
jízdu platit v hotovosti, kartu nepotřebujete. Když ale chcete ušetřit na jízdném 
m(nákupem časové jízdenky nebo přestupní jízdenky) a platit bezhotovostně, vyplatí 
se o kartu zažádat. 
  

 
4) Jaký školní rok mám do žádosti o vydání čipové karty uvést? 
 V sekci potvrzení školy je nutné uvést školní rok 2013/2014. 
  
 
5) Budu s kartou nadále potřebovat žákovský průkaz? 
 Ano, čipová karta tento průkaz nenahrazuje. 
  
 
6) Kdy a kde budu moci požádat o vydání čipové karty? 
O vydání čipové karty budete moci požádat od 1. srpna 2013, a to na kontaktních 
místech. 
  
 
7) Lze požádat o vystavení čipové karty, i pokud nebudu mít potvrzení školy na 
žádosti nebo žákovský průkaz? 
Ano, je však nutné po obdržení potvrzení školy či žákovského průkazu navštívit 
kontaktní místo, kde karta bude převedena obratem bezplatně do režimu „žák“. Jinak 
karta zůstane v režimu „dospělý“ a nebudete tak moci využít výhody 
nákupu časových žákovských jízdenek. 

 



8) Stačí mi k vydání karty pouze potvrzení o studiu na žákovském průkazu? 
 Ano, pokud půjdete zažádat o vydání karty a nebudete mít od školy potvrzenou 
žádost, bude vám stačit žákovský průkaz. 
  
 
9) Budu potřebovat potvrzený žákovský průkaz, když budu cestovat s čipovou 
kartu IREDO pro žákovské jízdné? 
Ano, je nutné mít čipovou kartu IREDO a současně žákovský průkaz. Na žákovském 
průkazu je totiž uvedena navíc trasa, na kterou má žák/student slevu při dojíždění do 
školy z místa bydliště. 

 

  
10) Kolik bude karta IREDO stát? 
Cena za kartu IREDO byla stanovena na 150 Kč. OREDO však ve spolupráci s 
Královéhradeckým a Pardubickým krajem vyhlásí akci na období od 1.8.2013 do 
30.9.2013. V tomto období budou karty IREDO pro děti, žáky, studenty a seniory nad 
70 let za 80 Kč. 

  
 


