
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 21. dubna 2011 

Na Mistrovství sv ěta v hokeji na Slovensko vlakem  

V pátek 29. dubna startuje na Slovensku 75. Mistrov ství sv ěta v ledním hokeji. 
Na stadionech v Košicích a Bratislav ě se o titul utká 16 tým ů a čeští fanoušci 
by p ři tom nem ěli chyb ět. K cest ě na Slovensko mohou cestovat pravidelnými  
mezinárodní vlaky a využít n ěkterou z výhodných nabídek Českých drah. Ve 
spolupráci se slovenskými drahami posílí dopravce v ybrané mezinárodní 
spoje, zejména p ůjde o no ční vlaky EuroNight pro návrat fanoušk ů ze zápasů. 

Nejlepší jsou zpáte ční jízdenky City Star 

Pro cesty na Slovensko je výhodné využít zpáte ční jízdenku City Star. Je ur čena pro jednotlivce nebo 
pro skupinu, kde m ůže být nejvýše 5 dosp ělých a jedno dít ě (dvě děti se po čítají jako jedna dosp ělá 
osoba). Jízdenku si lze koupit pro 1. nebo 2. t řídu a platí 1 m ěsíc od prvního dne platnosti. U jízdenek 
City Star platí, že čím víc cestujících jede, tím výhodn ější je jízdné.  Jízdenky City Star na Slovensko 
jsou díky tradiční spolupráci českých a slovenských železnic výhodnější než při cestě do jiných zemí. 
Například si je zákazník nemusí kupovat tři dny předem, nemusí na Slovensku strávit noc ze soboty 
na neděli a také cena je výhodnější. 

Příklady cen zpáte čních jízdenek City Star Slovensko 
do Košic a Bratislavy ve 2. t řídě *) 

trasa 1 osoba 2 osoby 5 osob 
Praha – Bratislava  a zpět 925 Kč 1640 Kč 3785 Kč 
Praha – Košice  (přes Hor. Lideč) a zpět 1530 Kč 2790 Kč 6570 Kč 
Pardubice – Bratislava  a zpět 705 Kč 1260 Kč 2925 Kč 
Pardubice – Košice  (přes Hor. Lideč) a zpět 1300 Kč 2395 Kč 5680 Kč 
Ostrava – Bratislava a zpět 635 Kč 1140 Kč 2655 Kč 
Ostrava – Košice  (přes Čadcu) a zpět 780 Kč 1475 Kč 3560 Kč 

*) Cena je stanovena fixně v EUR a je přepočítána na Kč podle aktuálního kurzu. Stav k 20. dubnu 2011. 

Slovenskou strelou s místenkou za 0 korun 

K cest ě do Bratislavy lze využít i p římý spoj SC Slovenská strela. S jakoukoliv p římou mezinárodní 
jízdenkou vydanou ČD nebo ZSSK si lze na tento spoj po řídit místenku do 2. t řídy za 0 korun. 
Pendolino do Bratislavy vyráží každý den z pražskéh o hlavního nádraží v 18:13 a cestou zastavuje 
v Pardubicích, Brn ě a Břeclavi. Zpáte ční spoj odjíždí z Bratislavy vždy ráno v 5:54. 

Kupte si SporoTiket  

České dráhy nabízí na svém eShopu na adrese www.cd.cz/eshop  výhodné elektronické jízdenky 
SporoTiket Evropa – Slovensko. Cestující si mohou v ybrat denní i no ční spoje, r ůzných nabídek je 
v prodeji n ěkolik desítek. Například jedna cesta z Olomouce do Košic vyjde na 375 korun, z Přerova 
do Bratislavy na 225 korun nebo z Ústí nad Labem do Bratislavy na 500 korun. Tyto ceny se mohou 
nepatrně lišit v závislosti na aktuálním kurzu Kč/EUR. 



Mgr. Radek Joklík 
vedoucí tiskového oddělení – tiskový mluvčí ČD  

M: 724 845 091, T: 972 232 532 

hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 

Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 

investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 

nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 

zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 

vlaky. 

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 

eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC 

a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 


