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FlixBus navýší frekvence u spojů do Liberce, Karlových Varů a Mostu 

 

+ Nejvýznamnější nárůst zaznamená trasa mezi Prahou a Libercem. Zde počet spojů vzroste 
dvojnásobně  
+ O polovinu více spojů vypraví FlixBus od čtvrtka 29. dubna také mezi Prahou a Karlovými Vary 
a do Mostu  
 

Praha, 22. dubna 2021 - FlixBus od 29. 4. navýší počty spojů v rámci České republiky. V současné 
době zelené autobusy zajišťují osobní linkovou dopravu z Prahy do Brna, Liberce, Českých 
Budějovic, Českého Krumlova, Karlových Varů, Chebu, Chomutova a Mostu a dalších měst na 
těchto trasách. Navýšení se aktuálně týká spojů do Liberce, Mostu a Karlových Varů. Frekvence 
spojů mezi Prahou a Libercem se zdvojnásobí, cestující do Karlových Varů a Mostu budou mít 
spojení o polovinu více.  

Cestující FlixBusu budou mít od čtvrtka 29. 4. více možností, jak se z Prahy dostat do Liberce, 
Mostu a Chomutova a také do Karlových Varů a Chebu. Společnost tak reaguje na postupné 
zlepšování bezpečnostní situace v České republice a zároveň na zvyšující se zájem zákazníků o 
dopravní spojení. Tyto autobusy zpravidla využívají v pracovním týdnu lidé pro cesty do 
zaměstnání. O víkendu jsou pak výhodné pro ty, kteří po otevření okresů míří na výlety do přírody. 

 

Aktuální navýšení spojů se na všech třech trasách týká zejména víkendu, u Liberce i ranního 
odjezdu do Prahy. 

 

Bezpečnost a komfort cestujích na prvním místě 

„Chceme, aby cestování zelenými autobusy bylo příjemné i bezpečné zároveň,“ uvedl ředitel 
společnosti FlixBus pro Českou a Slovenskou republiku Pavel Prouza na profilu firmy na Twitteru 
a dodal: „Na našich spojích jsou dodržována příslušná hygienická opatření a navíc podle studie 
zveřejněné společností Deutsche Bahn je výměna vzduchu v autobusech sedmkrát rychlejší než 
ve vlaku a čtyřiapůlkrát než v letadle.“ * 

Vedení FlixBusu průběžně sleduje a vyhodnocuje aktuální situaci v souvislosti s pandemií 
koronaviru i poptávku po dopravním spojení. Na základě této analýzy pak může cestujícím vyjít 
vstříc navýšením frekvencí či kapacity spojů. 

 

Roušky a dezinfekce rukou je základ. Udržujte rozestupy, kde to jde 

Již od jara loňského roku jsou v autobusových  spojích FlixBusu zavedená zvláštní bezpečnostní 
opatření. Nástup na palubu autobusu je umožněn pouze zadními dveřmi, u kterých je cestujícím 
k dispozici dezinfekce na ruce. Cestující musejí mít nasazené respirátory. Samotné odbavení 
probíhá přes mobilní telefony a digitální snímač. Řidiči cestujícím připomínají nutnost dodržovat 
při nástupu do autobusu patřičné rozestupy. Dezinfekce a větrání vozidel po každé jízdě probíhá 
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podle pokynů pro dezinfekci dle předpisů a nařízení Světové zdravotnické organizace. Společnost 
i nadále apeluje na samotné cestující, aby se vydali na cestu pouze ve výborném zdravotním stavu, 
dodržovali základní bezpečnostní opatření a hygienické návyky, aby tak během cesty chránili sebe 
i své okolí. 

 

* Zdroj: www.bdo.org 

 

 

Obrázky určeny pro redakční účely jsou dostupné na webu flixbus.cz 

    

  
*** 

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 stamiliony 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     
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