
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 20. března 2012 

Dnes začíná prodej vlakových jízdenek na EURO  

Na každý ze t ří zápasů české reprezentace v rámci mistrovství Evropy 
ve fotbale EURO 2012 ve Wroclawi vypraví České dráhy dva zvláštní vlaky pro 
fanoušky. Jeden pojede z Prahy p řes Pardubice, Ústí nad Orlicí a Letohrad, 
druhý pak z Brna p řes Přerov a Ostravu. Prodej jízdenek na tyto vlaky zahaj ují 
České dráhy na svém eShopu dnes, 20. b řezna 2012. Veškeré informace 
o zvláštních vlacích na EURO 2012 najdou fanoušci n a webové stránce 
www.vlakemnaeuro.cz. 
 
Vlaky pro fanoušky budou sestaveny z voz ů 2. třídy a po celou cestu v nich bude možné zakoupit 
občerstvení z minibaru. V cen ě zpáteční jízdenky je i povinná místenka. P ředběžné jízdní řády jsou 
k dispozici na www.vlakemnaeuro.cz . Na nich a také na lince Kontaktního centra ČD 840 112 113 
si budou moci cestující n ěkolik dn ů před cestou do Wroclawi ov ěřit definitivní časy odjezd ů.  

České dráhy jsou oficiálním dopravcem fotbalové reprezentace, která do Polska odjede už 3. června 
z pražského hlavního nádraží. Fotbalisté pojedou přes Ostravu, kde se rozloučí se svými moravskými 
fanoušky. 

Přeprava fanoušk ů 

Jízdní doklady  

● zpáteční jízdenky SporoTiket EURO včetně místenky lze koupit od 20. března prostřednictvím eShopu ČD 
(www.cd.cz/eshop , záložka Vlakem na EURO 2012).  

 ● ukončení prodeje vždy 1 den před odjezdem konkrétního vlaku 

Cena zpáteční jízdenky včetně rezervace 

 ● z Prahy a Kolína  799 Kč 
 ● z Pardubic až Letohradu 699 Kč   

● z Brna až Hranic na Moravě 799 Kč 
 ● z Ostravy   499 Kč 

Vlaky Praha hl. n. – Wroclaw Glówny (8., 12. a 16. 6. 2012) 

 ● vždy 10 vozů 2. třídy 
 ● kapacita 720 míst v každém vlaku 

 ● odjezdy z Prahy plánovány v 9:00 hod. 

 ● příjezdy do Wroclawi plánovány ve 14:39 hod. 

 ● zpět z Wroclawi odjede vlak cca 2:30 hod. po skončení zápasu 

 ● nástupní stanice: Praha hl.n., Praha-Libeň, Kolín, Pardubice hl.n., Choceň, Ústí nad Orlicí, Letohrad 

Vlaky Brno hl. n. – Ostrava hl. n. – Wroclaw Glówny (8., 12. a 16. 6. 2012) 

  ● z Brna 5 vozů 2. třídy 

  ● z Ostravy 5 vozů 2. třídy 

  ● celková kapacita 720 míst v každém vlaku 

  ● odjezdy z Brna plánovány v 9:02 hod. 



  ● příjezdy do Wroclawi plánovány v 15:03 hod. 

  ● zpět z Wroclawi odjede vlak cca 2:30 hod. po skončení zápasu 

  ● nástupní stanice: Brno hl.n., Vyškov na Moravě, Kojetín, Přerov, Hranice na Moravě, Ostrava-Svinov, 

Ostrava hl.n. 

 
Trasy zvláštních vlak ů pro fanoušky 
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