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Tarifní výjimky IREDO (aktualizace k 10. 1. 2022) 
 

 Cestující ze zóny Suchovršice (421) do zóny Trutnov (400) mohou použít okliku přes zónu Úpice (420), a to obousměrně. 
 

 Cestující na spoji 692 539/1 ze zastávek Stará Paka,Krsmol, Stará Paka,Brdo a Stará Paka,,Zápřičnice s jízdenkou do zóny Stará 
Paka (535) mohou použít okliku přes zónu Nová Paka (530) a pokračovat dál z Nové Paky stejným vozidlem na spoji 692 536/7. 
Cestujícím s touto jízdenkou není povolen výstup v zóně Nová Paka (530). 
 

 Cestující ze zóny Zlatá Olešnice (431) do zóny Trutnov (400) mohou použít okliku přes zóny Bernartice (432), Královec (435), 
Lampertice (433), Žacléř (430) a Babí (409), a to obousměrně. Cestujícím není povolen výstup v zónách Bernartice (432), Královec 
(435), Lampertice (433), Žacléř (430) a Babí (409). 
 

 Cestující ze zóny Babí (409) do zóny Trutnov (400) mohou použít okliku přes zóny Žacléř (430), Lampertice (433), Královec (435), 
Bernartice (432) a Zlatá Olešnice (431)  a to obousměrně. Cestujícím není povolen výstup v zónách Žacléř (430), Lampertice (433), 
Královec (435), Bernartice (432) a Zlatá Olešnice (431). 
 

 Cestující ze zóny Nové Město n. Met. (330) do zóny Náchod (300) mohou použít okliku přes zóny Nový Hrádek (304), Česká Čermná 
(303) a Dobrošov (302). Cestujícím s touto jízdenkou není povolen výstup v zónách Nový Hrádek (304), Česká Čermná (303) a 
Dobrošov (302). 
 

 Cestující ze zóny Náchod (300) do zóny Nové Město n. Met. (330) mohou použít okliku přes zóny Česká Čermná (303), Nový Hrádek 
(304), Bohdašín (335) a Slavoňov (332). Cestujícím s touto jízdenkou není povolen výstup v zónách Česká Čermná (303), Nový 
Hrádek (304), Bohdašín (335) a Slavoňov (332). 
 

 Cestující mezi zónami Jasenná (319) a Jaroměř (310) mohou použít okliku přes zóny Slavětín n.Met. (274),  Nahořany (333) a Velká 
Jesenice (322), a to obousměrně. Cestujícím s touto jízdenkou není povolen výstup v zónách Velká Jesenice a Slavětín n.Met. 
 

 Cestující mezi zónami Jasenná (319) a Hradec Králové (100) mohou použít okliku přes zóny Slavětín n.Met. (274),  Nahořany (333) 
a Velká Jesenice (322), a to obousměrně. Cestujícím s touto jízdenkou není povolen výstup v zónách Velká Jesenice a Slavětín 
n.Met. 
 

 Cestující ze zóny Hradec Králové (100) do zóny Smiřice (120) mohou použít okliku přes zóny Hořiněves (126), Račice (129) a Habřina 
(127), a to obousměrně. Cestujícím s touto jízdenkou není povolen výstup v zónách Hořiněves (126), Račice (129) a Habřina (127). 
 

 Cestující mezi zónami Rokytnice v Orl.h. (240) a Javornice (204) mohou použít okliku přes zónu Kunčina Ves (206), a to obousměrně. 
Cestujícím s touto jízdenkou není povolen výstup v zóně Kunčina Ves (206). 
 

 Na přímých spojích z/do zóny Cerekvice nad Loučnou (813) mají cestující povolenu cestu přes dražší zónu Javorník (929). Tato cesta 
je touto obchodní nabídkou vyhlášena za povolenou okliku. Pro cestující s touto jízdenkou není povolen výstup v zóně Javorník. 
 

 Cestující ze zastávky „Svoboda n.Úpou,,aut.st.“ do zastávek „Svoboda n.Úpou,,Maršov I“ a „Svoboda n.Úpou,,Maršov II“ mohou na 
přímých spojích použít okliku přes zónu 442 Janské Lázně, a to obousměrně. Tato cesta je touto obchodní nabídkou vyhlášena za 
povolenou okliku, není povolen výstup v zóně Janské Lázně. 
 

 Cestující jedoucí bez přestupu ze zóny Dvůr Králové n.L. (410) do zastávky Doubravice,Zálesí (nebo zpět) mohou použít okliku přes 
zóny Třebihošť (484), Zdobín (483) a Dubenec (419), a to obousměrně. Pro cestující s touto jízdenkou není povolen výstup v zónách 
Třebihošť (484), Zdobín (483) a Dubenec (419). 
 

 Cestující jedoucí bez přestupu ze zóny Rychnov n.Kn. (200) do zastávky Rychnov n.Kn.,Lokot (nebo zpět) mohou použít okliku přes 
zóny Libel (224), Třebešov (209) a Černíkovice (259). Pro cestující s touto jízdenkou není povolen výstup v zónách Libel (224), 
Třebešov (209) a Černíkovice (259). 
 

 Cestující na spoji 661 205/10 s jízdenkou do zóny Kunčina Ves (206) mohou použít okliku přes zónu Zdobnice (207). Cestujícím 
s touto jízdenkou není povolen výstup v zóně Zdobnice (207). 
 

 Cestující na spoji 631 503/17 s jízdenkou po zóně Jičín (500) mohou použít okliku přes zóny Podhradí (508) a Bukvice (509). Při 
přestupu na spoj 631 509/20 cestující pouze řidiči předloží papírový doklad a bude mu vydána evidenční jízdenka. Pro cestující s 
touto jízdenkou není povolen výstup v zastávkách „Podhradí“ a „Podhradí,odb.“ (obě jsou v zóně 508), možný je pouze výstup 
v zastávce Podhradí,Šlikova ves (zóna 500). 
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Pozn.: Cestujícímu s jízdním dokladem nahraným na čipové kartě IREDO bude uznána přeprava po předložení kontrolního dokladu (dle SPP 
IREDO „papírového dokladu o zakoupení integrovaného jízdního dokladu“), který byl vydán při nákupu jízdního dokladu na kartu. Na tomto 
kontrolním dokladu musí být uvedeno stejné číslo, jako je uvedeno na čipové kartě IREDO, kterou cestující spolu s kontrolním dokladem 
předkládá. 

 
Dočasné tarifní výjimky 

 

Aktuálně nejsou vyhlášeny žádné dočasné tarifní výjimky. 
 

 
 
 
 

Tarifní výjimky IREDO – speciální opatření pro železnici 
 

 Cestující ze železniční zastávky Sedlíšťka do Vysokého Mýta mohou použít okliku přes zónu Choceň (940), a to 
obousměrně. 
 

 Cestující ze zastávek Synkov a Slemeno do zóny Solnice mohou ve vlacích Os 5132 a Os 20209 použít okliku přes zónu 
Častolovice (225). Cestující ze zóny Solnice do zastávek Synkov a Slemeno mohou ve vlacích Os 20210 a Os 20211 použít 
okliku přes zónu Častolovice (225) 

 
 Cestující na úseku Častolovice – Rychnov n.Kn. – Solnice má možnost zakoupit si u dopravce České dráhy papírovou 

jízdenku IREDO pro cestu vlakem zpět ze „Solnice“ nebo „Solnice zastávky“ už při nákupu jízdenky pro cestu tam (do 
„Solnice“ nebo „Solnice zastávky“). Oproti údaji vytištěnému na jízdence se platnost jízdenky prodlužuje až do 7:00 
hodin následujícího kalendářního dne. 

 
 
 

Přeshraniční odbavování jízdních dokladů IREDO na železnici 
 

 Cestující s integrovanou jízdenkou IREDO, která je platná v zóně Meziměstí-Mieroszow (365), bude ve vlaku odbaven ve 
směru z Meziměstí až do Mieroszowa. Cestující s integrovanou jízdenkou IREDO, která je platná v zóně Královec-
Lubawka (435), bude ve vlaku odbaven ve směru z Královce až do Lubawky. 

 Při cestě z výchozího bodu Mieroszow do Meziměstí je nutno zakoupit u dopravce KD jízdenku pro úsek Mieroszow-
Meziměstí gr. Všechny jízdenky z Polska do tarifního bodu Meziměstí gr. budou uznány až do Meziměstí. Při cestě 
z výchozího bodu Lubawka do Královce je nutno zakoupit u dopravce KD jízdenku pro úsek Lubawka-Královec gr. 
Všechny jízdenky z Polska do tarifního bodu Královec gr. budou uznány až do Královce. 

 Jednodenní síťová jízdenka IREDO platí při cestě ze směru Meziměstí až do Mieroszowa a platí rovněž v opačném směru 
z Mieroszowa do Meziměstí.  Jednodenní síťová jízdenka IREDO platí při cestě ze směru Královec až do Lubawky a platí 
rovněž v opačném směru z Lubawky do Královce.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


