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FlixBus začal jezdit z Prahy do Plzně, Sokolova nebo Chebu, 
častěji propojil také Prahu s Mostem 

+ FlixBus od 15. června obnovil v omezeném režimu provoz mezi Prahou a Plzní v rámci linky 
z Plzně do Brna a od 18. června v rámci mezinárodní linky z Plzně do Košic  
+ Cestující můžou nyní z Prahy cestovat také až do Sokolova a Chebu 
+ Dopravce navyšuje počet spojení na trase mezi Prahou a Mostem o 70 % 
 

Praha, 15. června 2020 – Dálková doprava v Česku se postupně vrací k vyšším frekvencím spojů 
mezi regionálními městy. Zelený dopravce v rámci změny jízdních řádů od pondělí 15. června opět 
propojil Prahu s Plzní. Mezi další změny patří prodloužení některých spojů z Prahy do Karlových 
Varů až do Sokolova a Chebu a navýšení počtu spojů mezi Mostem a Prahou až o 70 procent. 
Bezpečnostní a hygienická opatření na palubách autobusů FlixBus zavedená v květnu stále platí. 

Od nedělní změny jízdních řádů FlixBus obslouží cestující na cestě z Plzně do Prahy a zpět. 
Autobusy nově vyjedou do hlavního města každý den v 6:30, odkud budou dále pokračovat do 
Brna, příjezd na Moravu je naplánován na 11 hodin 20 minut. Z Brna přes Prahu a zpět do Plzně 
pak autobusy odjíždí ve 13:10 z Brna, v 16:25 hodin z Prahy, příjezd do Plzně je naplánován na 
18:10. Kromě toho začnou od 18. června jezdit čtyřikrát týdně mezinárodní spoje FlixBusu z Plzně 
na Slovensko, které zastaví v Praze a Brně. 

Dopravce přidal další spoje z Prahy do Karlových Varů, počet spojení mezi hlavním městem a 
západočeskými lázněmi se tak navýšil o 70 %. Nově přidané spoje jezdí přes Sokolov až do Chebu. 
Od pondělí do čtvrtka tak vyjedou autobusy z Chebu do Prahy v 6:00 a na cestu zpátky se vydají 
v 10:25. V pátek a o víkendu dopravce posílí trasu hned o dva spoje, které vyjedou směrem do 
Prahy v 7:20 a 16:00, opačným směrem pak v 11:45 a ve 20:25 v pátek, ve 21:00 v sobotu a ve 
20:00 v neděli.  

Ke stejnému navýšení došlo i mezi Prahou a Mostem, od pondělí do čtvrtka se z Prahy do Mostu 
cestující můžou svézt v 10:00, 14:50 a 17:20, opačným směrem pak v 6:00, 8:00 a 13:30. V pátek 
jede FlixBus směr Most v 9:50, 14:50, 16:50 a 21:20, zpět v 6:00, 8:00, 13:00 a 18:00, v sobotu do 
Mostu v 9:20, 11:00, 16:20 a 18:20, nazpátek pak v 6:00, 8:00, 12:30 a 14:30. V neděli jsou odjezdy 
z Prahy naplánovány na 10:50, 12:50, 17:50 a 19:20 a opačným směrem v 7:30, 9:30, 14:00 a 
16:00 hodin. 

Od předminulého týdne se dopravce vrátil k běžnému jízdnímu řádu na trase mezi Prahou a 
Libercem. Obnovené vnitrostátní spoje jsou v prodeji na webových stránkách dopravce.   

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,“ uvádí mluvčí 
FlixBusu Martina Čmielová.  

Preventivní bezpečnostní opatření na palubách autobusů 

Na palubách zelených autobusů stále platí bezpečnostní opatření, v rámci kterých je potřeba 
cestovat s rouškou a před nástupem na palubu si dezinfikovat ruce. 

http://www.flixbus.cz/
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„Naší hlavní prioritou zůstává bezpečnost zákazníků i řidičů. Nové bezpečnostní pokyny proto 
zůstávají v platnosti až do odvolání,“ dodává Martina Čmielová. Ty se týkají zvýšené prevence, 
hygieny a dezinfekce prostor autobusu, dezinfekce pro cestující a řidiče, ochranných pomůcek, 
změn při nástupu i výstupu a odbavování. 

Mezi výhody cestování autobusy FlixBus patří nejvýhodnější ceny na trhu, více prostoru kolem 
sebe a extra místo na nohy, kvalitní Wi-Fi připojení i elektrické zásuvky. 

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

   
 

*** 

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    

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