
Preprava bicyklov v medzinárodnej preprave 
 
Preprava bicyklov v preprave ZSSK – ČD 
Preprava bicyklov s povinnou rezerváciou na bicykle, vrátane cestovného za 
bicykel v cene rezervácie je zavedená vo vlakoch: 
Ex 120/121,Ex 122/123, Ex128/129, Ex150/151, Ex 152/153, EC 170/171,  
EC 174/175,  Ex 220/221, EC 270/271, EC 274/275,  EC 276/277, R 440/441, R 
442/443. 
 
Výdaj rezervácií na ZSSK je možný v pokladniciach ZSSK za  2,5 EUR a voľnú 
kapacitu dopredáva vo vlaku vlaková čata podľa cenníkov k PP ZSSK. 
 
Nasadením nových služobných vozňov bola v preprave ZSSK – ČD zavedená 
preprava bicyklov s povinnou rezerváciou pod dohľadom cestujúceho vo 
vlakoch: 
Ex 140/141, Ex 142/143, Ex 144/145, Ex 146/147, Ex 148/149, EC 272/273. 
Výdaj dokladov spolu s rezerváciou miesta pre cestujúceho, rezerváciou miesta na 
bicykel a s cestovným za bicykel v cene 4,50 EUR je možný len v pokladniciach 
ZSSK. 
 
 
Preprava bicyklov v preprave ZSSK - MÁV-STAR / MÁV-STAR - ZSSK  
 
 

Prechodová 

pohraničná stanica 

ZSSK-MÁV-START MÁV-START-ZSSK 

Cana Gr. EC 533* EC 532* 

Szob Gr. EC 175, EC 131, EC 171**, EC 

277, EC 275, EC 273, EC 271 

EC 174, EC 130, EC 170**, EC 

276, EC 274, EC 272, EC 270 

 
  * ide od 30.3.2013 do 29.9.2013 

** ide od 30.3.2013 do 30.9.2013 

 
Výdaj cestovných lístkov a rezervácií na bicykel v pokladniciach ZSSK je za 
nasledovnú cenu: 
 

 cena cestovného lístka na prepravu bicykla – 5 EUR 

 cena rezervácie na bicykel – 2 EUR 
 
Vo všetkých vlakoch uvedených v tabuľke, okrem vlaku EC 533/532, je rezervácia 
miesta na bicykel povinná. Vo vlaku EC 533/532 je rezervácia miesta na bicykel 
možná, ale nie povinná. 
 
Nasadením nových českých služobných vozňov bola v preprave ZSSK – MÁV-
START a naopak bola vo vlaku EC 274/275 zavedená preprava bicyklov pod 
dohľadom cestujúceho s  povinnou rezerváciou miesta pre cestujúceho 
a rezerváciou miesta na bicykel, za nasledovnú cenu: 

 cena rezervácie pre cestujúceho – 2 EUR 

 cena rezervácie miesta na bicykel vrátane cestovného za bicykel – 5 EUR 



Výdaj dokladov spolu s rezerváciou miesta pre cestujúceho, rezerváciou miesta 
na bicykel a s cestovným za bicykel v cene 7,00 EUR je možný len 
v pokladniciach ZSSK. 

 


