
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 13. května 2011 

České dráhy posílí vlaky na zápas českého týmu 
o bronz na hokejovém MS v Bratislav ě 

České dráhy posílí vlaky na zápas českého hokejového týmu o bronzovou 
medaili na Mistrovství sv ěta v Bratislav ě, který se odehraje v ned ěli 
15. května od 16:15 hod. Dopravce za řadí pět dodate čných voz ů do soupravy 
EC 273 Jaroslav Hašek  (odj. z Prahy hl.n. v 9:39) a zajistí tak zhruba 
o 400 míst k sezení více než obvykle. Tyto vozy poj edou z bratislavského 
hlavního nádraží do stanice Bratislava-Nové Mesto ( příj. ve 14:37) v blízkosti 
stadionu, zbytek soupravy pojede standardn ě do Budapešti. Po skon čení 
utkání vypraví České dráhy ve spolupráci s Železni ční spole čností Slovensko 
mimo řádný vlak zp ět do ČR, odjezd bude z Bratislavy-Nového Mesta ve 20:14.  

České dráhy v ned ěli 15. kv ětna posílí pravidelný vlak EuroCity 273 Jaroslav Hašek (odjezd 
z pražského hlavního nádraží v 9:39 hod., příjezd do Bratislavy hl. st. ve 13:51) o pět mimo řádných voz ů 
s kapacitou 400 míst k sezení . Z Bratislavy hl.st. bude těchto pět posilových vozů v zadní části soupravy 
pokra čovat do Bratislavy-Nového Mesta (příjezd ve 14:37). Přední část soupravy pojede po své 
pravidelné trase do Budapešti. V úseku mezi pražským a bratislavským hlavním nádražím bude mít 
souprava 14 vozů s kapacitou zhruba 800 míst k sezení. 

Fanoušci, kte ří se budou chtít vrátit po skon čení zápasu do ČR mohou využít mimo řádný vlak. Ten 
bude odjížd ět ze stanice Bratislava-Nové Mesto ve 20:14 hod. a zastaví v Kútech, Břeclavi, Brně, České 
Třebové, Pardubicích, Kolíně a Praze-Libni. Příjezd na pražské hlavní nádraží bude v 01:34 hod. Posilové 
vozy nejsou za řazeny do rezerva čního systému. 

Jízdní řád mimo řádných vlak ů Praha – Bratislava a zp ět 
na semifinálový zápas (15./16. května 2011) 

směr tam 
(13. 5.) * 

směr zpět 
(13./14.5.) * 

příj. odj. 
stanice 

příj. odj. 
 9:39 Praha hl.n. 01:34  
| | Praha-Libeň 01:26 01:27 

10:16 10:17 Kolín 00:47 00:49 
10:37 10:39 Pardubice hl.n. 00:19 00:22 
11:07 11:08 Ústí nad Orlicí | | 

| | Česká Třebová 23:35 23:36 
12:22 12:24 Brno hl.n. 22:28 22:30 
12:57 13:00 Břeclav 21:33 21:45 
13:12 13:14 Kúty 21:15 21:20 
13:51 14:25 Bratislava hl.st. 20:24 20:27 
14:37  Bratislava-Nové Mesto  20:14 

* V úseku, vyznačeném tučnou kurzivou,  jedou spoje mimořádně. 

Do Bratislavy a zp ět s jízdenkou City Star 

V těchto mimořádně vypravených vlacích platí standardní mezinárodní jízdné  (tarif NRT). Pro cestu 
na Slovensko je výhodné využít zpáte ční jízdenku  City Star.  Je určena pro jednotlivce nebo pro skupinu, 
kde může být nejvýše 5 dospělých a jedno dítě (dvě děti se počítají jako jedna dospělá osoba). Jízdenku si 
lze koupit pro 1. nebo 2. třídu a platí 1 měsíc od prvního dne platnosti. U jízdenek City Star platí, že čím víc 



cestujících jede, tím výhodnější je jízdné.  Jízdenka City Star z Prahy do Bratislavy a zp ět stojí nap ř. 
čtyři dosp ělé, spole čně cestující osoby 3 070 korun (tedy 767 korun za jed nu osobu pro oba sm ěry).  

Zpáteční jízdné City Star Praha – Bratislava hl.st. 
a zpět (dospělí, 2. třída) 

1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob 
925 Kč 1 640 Kč 2 355 Kč 3 070 Kč 3 785 Kč 

 

Mgr. Petr Pošta 
tiskové oddělení ČD 

972 232 299, 972 232 089 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: 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. 

 
 
 
 

 

 


