
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Praha, 13. březen 2012 

Na EURO do Wroclawi vyrazí s fanoušky šest 
zvláštních vlak ů  

Na každý ze t ří zápasů české reprezentace ve Wroclawi vypraví České dráhy 
dva zvláštní vlaky pro fanoušky. Jeden pojede z Pra hy p řes Pardubice, Ústí 
nad Orlicí a Letohrad, druhý pak z Brna p řes Přerov a Ostravu. Vlakem odjede 
do Polska i česká fotbalová reprezentace. Veškeré informace o zv láštních 
vlacích na EURO 2012 najdou fanoušci na webové strá nce 
www.vlakemnaeuro.cz. Prodej jízdenek zahájí České dráhy na svém eShopu 
20. března.  
 
Myšlenku přepravit tým i fanoušky vlakem podpořil ministr dopravy Pavel Dobeš. Z Prahy ani z Brna přitom 
přímé spoje do Wroclawi běžně nejezdí. „EURO 2012 je mimo řádný sportovní svátek a z Česka na n ěj 
vyrazí tisíce fanoušk ů. Chceme, aby na zápasy národního týmu cestovali fa noušci co nejkomfortn ěji. 
Proto se vypravení zvláštních vlak ů přímo nabízí. Cestující se tím vyhnou zácpám na silni cích, 
hledání parkovacího místa u stadionu i zbyte čnému stresu za volantem,“  říká. 

České dráhy jsou oficiálním dopravcem fotbalové repr ezentace, která do Polska odjede už 3. června 
z pražského hlavního nádraží. Veškerý pot řebný materiál výpravy odveze do Wroclawi nákladní v lak 
ČD Cargo. „P řeprava vlakem bude rozhodn ě pohodln ější než cesta autobusem. Sou částí vlaku bude 
bistrov ůz, konferen ční vůz a také lůžkový v ůz. Hráči tak budou mít cestou veškerý komfort,“ 
vysvětluje výběr dopravce předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. 

„Jako národní dopravce spolupracujeme podobným zp ůsobem na řadě sportovních a spole čenských 
akcí. Můžeme díky tomu prezentovat naše služby i konkrétní produkty. Naším cílem je primárn ě 
oslovit nové zákazníky,“ doplňuje generální ředitel Petr Žaluda.  

Přeprava fanoušk ů 

Jízdní doklady 

 ● zpáteční jízdenky SporoTiket EURO včetně místenky lze koupit od 20. března prostřednictvím eShopu ČD 
 ● 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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