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FlixBus od čtvrtka ztrojnásobí počet spojů mezi Prahou a 
Libercem, vrací se k běžnému jízdnímu řádu 

 

+ K obnovení spojů FlixBusu mezi Prahou a Libercem došlo 7. května v omezeném režimu 
+ Běžný provoz bude obnoven od 4. června, cestující tak mohou vybírat z až 9 spojů denně 
v jednom směru, cena jízdenky od 69 Kč 
 

Praha, 3. června 2020 – Dálková doprava se postupně vrací do zajetých kolejí. Autobusový 
dopravce FlixBus se od čtvrtka 4. června vrací k běžnému jízdnímu řádu. Pro cestující se tak počet 
spojení mezi Prahou a Libercem navýší trojnásobně oproti květnovému omezenému režimu. 
Původně přistoupil dopravce k obnovení spojů po pandemii 7. května a doposud bylo možné 
cestovat dvěma spoji denně. 

Návrat zelených autobusů je pozvolný a na všech vnitrostátních linkách reflektuje vývoj poptávky. 
„Vidíme, že zájem cestujících o vnitrostátní spoje roste. Díky bezpečnostním opatřením na 
palubách autobusů nemusejí mít lidé z cestování hromadnou dopravou obavy. Vyšší nabídka 
spojů mezi Prahou a Libercem bude přínosem zejména pro ty cestující, kteří denně pendlují do 
práce a zpět,“ uvádí mluvčí FlixBusu Martina Čmielová.  

Z Liberce do Prahy se autobusy FlixBus dostanete každé pondělí až čtvrtek v 5:25, 6:15, 6:45, 
7:15, 9:30, 12:55 a 15:25, v pátek v 5:25, 6:45, 7:15, 9:30, 11:30, 13:25, 14:50, 17:05, 19:00. O 
víkendu pak každou sobotu a neděli v 7:15, 9:30, 11:30, 13:25, 14:50, 17:05 a 19:00 hodin. 

V opačném směru z Prahy do Liberce jedou zelené autobusy každé pondělí až čtvrtek v 7:50, 
10:15, 12:45, 15:15, 16:15, 18:15 a 19:45, v pátek v 8:15, 10:45, 12:15, 14:15, 16:15, 17:45 a 19:45. 
O víkendu pak každou sobotu a neděli v 8:15, 10:45, 12:15, 14:15, 16:15, 17:45 a 19:45 hodin, 
v neděli pak navíc ve 21:30 hodin. 

Obnovené vnitrostátní spoje jsou již v prodeji na webových stránkách dopravce.   

„Naší hlavní prioritou zůstává bezpečnost zákazníků i řidičů. Nové bezpečnostní pokyny, jako je 
nošení roušky během přepravy a povinná dezinfekce rukou, proto zůstávají v platnosti až do 
odvolání,“ dodává Martina Čmielová. 

Obrázky jsou určeny pro redakční účely, dostupné na stránce FlixBus: 

   
 

http://www.flixbus.cz/
https://www.flixbus.cz/o-nas/pro-media/obrazovy-material
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*** 

O společnosti FlixMobility 

FlixMobility je mladá společnost působící v oblasti dálkové dopravy, která skrze své značky FlixBus a FlixTrain nabízí 
pohodlný a ekologický způsob přepravy za dostupné ceny. Díky unikátnímu obchodnímu modelu a inovativním 
technologiím se ze startupu rychle stala silná společnost s největší evropskou sítí dálkových meziměstských autobusů 
a v roce 2018 také prvními dálkovými vlakovými spoji. Od roku 2013 přepravila FlixMobility přes 100 milionů lidí a dala 
vznik tisícům nových pracovních míst v oblasti dopravy. V roce 2018 spustila společnost FlixMobility první dálkové 
spoje také v USA. 

Z center v Evropě i USA se tým FlixMobility stará o plánování sítě, zákaznický servis, management kvality, marketing a 
prodej a v neposlední řadě také o rozvoj nových obchodních příležitostí a technologický rozvoj. O každodenní provoz 
flotily autobusů FlixBus se starají regionální partneři, povětšinou rodinné firmy, které na trhu úspěšně působí po 
desetiletí. FlixTrain je provozován ve spolupráci se soukromými vlakovými přepravci. Díky tomuto partnerství jde tak 
inovace, podnikatelský duch a silná mezinárodní značka ruku v ruce se zkušenostmi a kvalitou tradičního odvětví 

dopravy. www.flixbus.cz/spolecnost    

http://www.flixbus.cz/spolecnost

