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Z Košíc do Prahy trikrát častejšie. Nová linka FlixBusu spája 
Prahu s Rožňavou 

 
+ FlixBus pridáva ďalšie spojenie medzi Košicami, Brnom a Prahou a navyšuje tak 
frekvenciu z 1 na 3 spoje denne 
+ Trasa vedie stredom Slovenska: Košice - Rožňava - Štítnik - Jelšava - Revúca - 
Muráň - Tisovec - Brezno - Banská Bystrica - Zvolen - Žiar n. Hronom - Handlová - 
Prievidza - Bánovce n. Bebravou - Trenčín - Uherský Brod - Uherské Hradiště - Brno, 
Zvonařka – Praha 
 
Praha/Košice, 21. januára 2020 - Medzinárodný poskytovateľ autobusovej prepravy spoločnosť 
FlixBus od tohto týždňa strojnásobuje počet spojov na trase medzi Košicami a Prahou. Nová linka 
vedie cez stredné Slovensko a prepája s Prahou a Brnom napríklad Rožňavu a ďalších 14 
slovenských miest. Pre pravidelných cestujúcich FlixBusu to znamená nielen viac možností, ako 
cestovať k našim susedom, ale aj ďalšie prepojenie regionálnych centier na Slovensku. 

Zelené autobusy v rámci nového spojenia do Prahy odchádzajú zo stanice v Košiciach každý deň 
o 7.00 a 19.15, pokračujú cez Rožňavu, kde zastavujú v 8.05 a 20.25, a ďalej idú cez Banskú 
Bystricu, Zvolen a Trenčín. Do Brna dorazia v 16.50 a 4.10 a na konečnú stanicu do Prahy o 19.30 
a 6.50 ráno. V opačnom smere odchádzajú spoje z Prahy do Košíc denne v 6.10 a 17.30. 

FlixBus doteraz priame spojenie z Košíc do Brna alebo Prahy ponúkal s frekvenciou raz denne päť 
dní v týždni, teraz si môžu cestovatelia vyberať až z troch spojov za deň. Cena lístka z Košíc do 
Prahy začína od 14,99 €. 

„Vďaka spolupráci s novým dopravným partnerom spoločnosti Tourbus môžeme zákazníkom 
FlixBusu ponúknuť vyššiu frekvenciu spojenia do Prahy, Brna a Košíc ako aj nové destinácie na 
Slovensku. Zbrusu nové zelené autobusy MAN, ktoré sú na túto linku nasadené, zákazníkom 
poskytnú tie najmodernejšie bezpečnostné prvky i pohodlie. Samozrejmosťou je WC na palube, 
Wi-Fi pripojenie a elektrické zásuvky, takže cestujúci môžu počas cesty pracovať alebo študovať,“ 
uvádza hovorkyňa FlixBusu Martina Čmielová. 

20 najobľúbenejších destinácií v sieti FlixBusu v roku 2019 

Začiatkom roku 2020 zverejnil FlixBus prehľad najpopulárnejších destinácií v rámci siete zelených 
spojov. Celkom teraz zelené autobusy jazdia do 30 krajín a viac ako 2 500 destinácií, každý deň 
je možno vyberať z ponuky vyše 400 000 rôznych spojení. Len za minulý rok prepravili autobusy 
a vlaky materskej spoločnosti FlixMobility cez 62 miliónov cestujúcich. 

V roku 2019 viedli rebríček veľké európske mestá ako Berlín, Paríž, Mníchov, Hamburg alebo na 
piatom mieste aj Praha. 

1) Berlín  
2) Paríž  
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3) Mníchov 
4) Hamburg 
5) Praha 
6) Viedeň 
7) Rím 
8) Frankfurt n. M. 
9) Miláno 
10) Amsterdam 
11) Brusel 
12) Stuttgart 
13) Lyon 
14) Varšava 
15) Kodaň 
16) Krakov 
17) Drážďany 
18) Kolín n. R. 
19) Budapešť 
20) Vroclav 

Obrázky sú určené na nekomerčné použitie, dostupné na FlixBus. 

  

*** 

O spoločnosti FlixMobility 

FlixMobility je mladá spoločnosť pôsobiaca v oblasti diaľkovej dopravy, ktorá prostredníctvom svojich značiek FlixBus 
a FlixTrain ponúka pohodlný a ekologický spôsob prepravy za dostupné ceny. Vďaka unikátnemu obchodnému modelu 
a inovatívnym technológiám sa zo startupu rýchlo stala silnou spoločnosťou s najväčšou európskou sieťou diaľkových 
medzimestských autobusov a v roku 2018 tiež prvými diaľkovými vlakovými spojmi. Už od roku 2013 FlixMobility mení 
spôsob, akým ľudia po celej Európe cestujú, a dala vznik tisícom nových pracovných miest. V roku 2018 spustila 
spoločnosť prvé diaľkové spoje aj v USA. 

Spoločnosť FlixMobility zabezpečuje z európskych a USA centier plánovanie siete, zákaznícky servis, manažment 
kvality, marketing a predaj a v neposlednom rade rozvoj nových obchodných príležitostí a technológií. O každodennú 
prevádzku flotily autobusov FlixBus sa starajú regionálni partneri, väčšinou rodinné firmy, ktoré na trhu úspešne 
pôsobia už desaťročia. Na prevádzke siete FlixTrain sa podieľajú súkromní vlakoví prepravcovia. Vďaka tomuto 
partnerstvu kráčajú inovácie, podnikateľský duch a silná medzinárodná značka ruka v ruke so skúsenosťami a kvalitou 
tradičného odvetvia dopravy. www.flixbus.sk/podnik/o-nas   

https://www.flixbus.sk/podnik/tlac/galeria
http://www.flixbus.sk/podnik/o-nas

