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FlixBus obnovuje spoje. Do cestovného poriadku sa vracajú linky 

z Košíc do Prahy a Plzne 

 

Praha, 17. mája 2021 – Flotila zelených autobusov sa od apríla postupne rozrastá. Od 27.5. budú 

môcť cestujúci využiť obnovené spoje na trasách Košice - Praha a Košice - Plzeň. 

 

Spoj z Košíc do Prahy bude jazdiť v pondelok, piatok, sobotu a nedeľu. Z Prahy do Košíc sa 

cestujúci s FlixBusom dostanú vo štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu. Z Košíc bude linka vychádzať 

o 7:00 a do konečnej stanice Praha hl. stanica príde o 19:30. Z Prahy spoj vyráža o 6:00 a do 

Košíc dorazí o 18:30. Zelená linka prechádza stredom Slovenska, kde postupne zastavuje v 

štrnástich mestách, napr. v Banskej Bystrici, Zvolene či Trenčíne. Na českom území má zastávky 

v Uherskom Brode, Uherskom Hradišti a Brne. Ceny cestovných lístkov začínajú na 11,99 €. 

 

Linka medzi Plzňou a Košicami bude takisto prevádzkovaná v pondelok, piatok, sobotu a nedeľu. 

Opačný smerom je potom k dispozícii od štvrtka do nedele. Z Košíc autobus vyráža o 7:00 a v 

Plzni bude 19:25. Z Plzne štartuje o 8:20 a príchod do Košíc je o 20:30. Linka Plzeň - Košice križuje 

severnú časť Slovenska, kde zastavuje v siedmich mestách. Na českom území zastavuje v Brne 

a Prahe. 

"Východoslovenská metropola a ďalších viac ako 20 slovenských miest tak získavajú priame 

autobusové spojenie s Českou republikou," uvádza tlačová hovorkyňa FlixBusu pre ČR a SR Eva 

Krejčí. 

 

Rúško a dezinfekcia rúk je základ. Udržujte rozostupy, kde to ide 

Už od jari minulého roka sú v autobusových spojoch FlixBusu zavedené osobitné bezpečnostné 

opatrenia. Nástup na palubu autobusu je umožnený len zadnými dverami, pri ktorých je 

cestujúcim k dispozícii dezinfekcia na ruky. Cestujúci sú povinní mať nasadené respirátory. 

Samotné odbavenie prebieha bezkontaktne prostredníctvom mobilných telefónov. Vodiči 

cestujúcim pripomínajú nutnosť dodržiavať pri nástupe do autobusu dostatočné rozostupy. 

Dezinfekcia a vetranie vozidiel po každej jazde prebieha podľa pokynov pre dezinfekciu na 

základe predpisov a nariadení Svetovej zdravotníckej organizácie. Spoločnosť aj naďalej apeluje 

na samotných cestujúcich, aby na cestu vyrazili len vo výbornom zdravotnom stave, dodržiavali 

základné bezpečnostné opatrenia a hygienické návyky a chránili tak počas cesty seba aj svoje 

okolie. 
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Obrázky určené na nekomerčné použitie, sú 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

