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ČD jsou oficiálním partnerem MS IIHF v ledním 
hokeji 2015 

Na hokejový svátek, který odstartuje prvního kv ětna odpoledne zápasy Kanada 
– Lotyšsko v Praze a USA – Finsko v Ostrav ě, se sjedou tisíce domácích 
i zahrani čních fanoušk ů. České dráhy jim pro cestu na jednotlivé zápasy 
nabídnou polovi ční jízdné.  

Speciální nabídka „Vlak+ hokej“ platí z jakékoliv stanice na území České republiky do místa konání 
hokejového zápasu (Ostrava, Praha). Zákazník si nechá jízdenku orazítkovat u stánku ČD ve fanzóně 
u stadionu a zpáteční cestu má díky tomu zdarma. Bez razítka je ale neplatná. Jízdenku „Vlak+ hokej“ lze koupit 
na kterékoliv pokladně Českých drah. 

„Mistrovství sv ěta IIHF v ledním hokeji 2015 je výjime čná událost a jako národní železni ční dopravce 
jsme rádi, že m ůžeme být jeho oficiálním partnerem. Budeme p řepravovat jak hokejové týmy, které daly 
našim vlak ům přednost p řed letadly, tak jejich fanoušky. Chystáme se proto posilovat spoje do Ostravy 
a Prahy a b ěhem utkání v Praze budeme podle pot řeby mimo řádně zastavovat vybrané dálkové vlaky 
v Libni nebo ve Vyso čanech, odkud je to k O 2 areně jen kousek,"  říká předseda představenstva ČD 
a fanoušek české reprezentace Pavel Krtek. Například budou v Libni mimořádně zastavovat 1., 2. a 5. května 
vlaky Ex 276 a Ex 477 z Brna a vlak Ex 353 z Plzně, který končí ve stanici Praha hl.n., si 7., 8. a 10. května 
cestu do Libně prodlouží. Podobná opatření chystají České dráhy i na další dny, kdy se budou v O2 areně hrát 
hokejové zápasy. 

Podrobné informace o cestování vlakem na zápasy Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015 a tarifních 
nabídkách ČD najdou fanoušci na www.cd.cz/nahokej. Na stánku ČD ve fanzóně v Ostravě i v Praze budou 
stabilně umístěny obrazovky s informacemi o vlakových spojích. Pro rychlou orientaci o spojích a mimořádných 
zastaveních lze využít také mobilní aplikaci „Můj vlak“. 

Maskoty šampionátu jsou „králíci z klobouku“, objev í se proto i na vlacích Českých drah. První 
pendolino se známými postavi čkami vyrazí na cestu do Ostravy zítra v 7:22 z Prah y hl.n. a do Ostravy 
hl.n. dorazí v 10:45. 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 170 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma od roku 2008 do nákupu a modernizace vozidel 37 miliard korun. V aktuálním jízdním řádu spustily České 
dráhy ve spolupráci s ÖBB projekt spojení Prahy, Brna, Vídně a Grazu jednotkami railjet a od letošního prosince zahájí spolu s DB nový 
koncept spojení Prahy, Berlína a Hamburku.  


