
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Pardubice, Brno, 21. prosince 2010 

ČD posílí dopravu na zápas HC Eaton Pardubice – 
HC Kometa Brno v pardubickém Svítkov ě 

V souvislosti se zápasem hokejových klub ů Eaton Pardubice a Kometa Brno 
v neděli 2. ledna posílí České dráhy vlakovou dopravu do zastávky Pardubice-
Svítkov. Utkání, nazvané Open Air Game 2011, se ode hraje mezi 12:30 a 15:00 
na zdejším plochodrážním stadionu. Brn ěnští fanoušci mohou využít k cest ě 
na zápas a zp ět mimo řádné posilové expresy. Dopravce má p řipravené dv ě 
soupravy, p řičemž druhý spoj pojede v p řípadě vyčerpání kapacity prvního 
vlaku. Oba expresy budou povinn ě místenkové. Domácí fanoušky svezou 
do Svítkova zvláštní osobní vlaky z pardubického hl avního nádraží. 
Návšt ěvníci se vstupenkou na utkání jimi mohou cestovat b ezplatn ě. 

Expresy pro brněnské fanoušky mají plánované odjezdy ze stanice Brno hl.n. v sobotu 2. ledna v 9:10 

a 9:40 hod. „Oba vlaky jsou povinn ě místenkové a kapacita každého z nich bude zhruba 7 00 míst. 

Druhý expres v 9:40 ale vypravíme jen v p řípadě, že se naplní kapacita prvního spoje. Chceme tak 

optimáln ě využít nasazený personál i vozidla,“ vysvětluje Michal Štěpán, ředitel Krajského centra osobní 

dopravy ČD v Pardubicích. Předpokládané odjezdy expresů zpět do Brna budou v 15:40 a 15:50 (druhý spoj 

pojede opět jen v případě, že z Brna na utkání byly vypraveny oba vlaky). Pokud by se utkání protáhlo déle 

než do 15:15 hod., pojedou vlaky zhruba o 25 minut později. Fanoušci budou o odjezdech informováni 

na stadionu. 

Za místenku v každém z těchto zvláštních vlaků zaplatí všichni cestující shodně 35 korun. Fanoušci si vždy 

zakoupí současně místenku na vlak do Svítkova i pro cestu zpět do Brna. Na místenkách bude vyznačeno 

číslo vagónu, ve kterém doklad platí, přičemž cestující může v příslušném voze obsadit libovolné místo. 

Místenky jsou v prodeji na pokladních p řepážkách od pond ělí 20. prosince. V obou mimořádných 

expresech bude platit běžný tarif Českých drah. Cestujícím doporu čujeme využít zejména skupinové 

zpáteční jízdenky. Například čtyřčlenná skupina zaplatí za cestu z Brna do pardubického Svítkova a zpět 

dohromady 920 korun (cena bez povinných místenek). 

Fanoušci z Pardubic se mohou dopravit do Svítkova m imo řádně vypravenými osobními vlaky, které 

budou odjížd ět z hlavního nádraží v 9:20, 10:20, 10:40, 11:20 a 11:55. Mohou ale využít i pravidelné 

vlaky v 9:37 a 11:37. „Ve spolupráci s hokejovým klubem Eaton Pardubice nabídneme cestu těmito vlaky 

zdarma. Vstupenka na utkání bude platit jako jízdenka,“ popisuje Michal Štěpán. Zvláštní osobní vlaky 

odvezou fanoušky i po skončení zápasu zpět na pardubické hlavní nádraží. Ze Svítkova budou odjíždět 

v 16:16, 16:34 a 16:57 hod. 

Žádáme fanoušky, aby na zastávce ve Svítkov ě dodržovali bezpe čnost p ři nástupu i výstupu. 

Zejména vyzýváme cestující, aby k cest ě na stadion použili podchod a nevstupovali do kolej išt ě 

hlavního železni čního koridoru, kudy velkou rychlostí projížd ějí vlaky! 



 

 
Jízdní řád mimo řádných expres ů na hokejový zápas Open Air Game 

Brno hl.n. – Pardubice-Svítkov 
(2. ledna 2011) 

tam  zpět 
první spoj 

10572 
druhý spoj*)  

20572 
žel. stanice první spoj  

10573 
druhý spoj*)  

20573 
09:10 09:40 Brno hl.n. 17:49 18:12 
09:40 | Blansko 17:24 | 
11:06 11:29 Pardubice-Svítkov 15:40**) 15:50**) 

*) Druhý spoj jede v případě vyčerpání kapacity prvního spoje. Oba spoje jsou povinně místenkové. 

**) Časy odjezdů z Pardubic-Svítkova zpět do Brna hl.n. mohou být opožděny v závislosti na skutečném 
čase ukončení zápasu. Uvedené časy platí pro skončení utkání nejpozději v 15:15 hodin. 

Jízdní řád pravidelných i mimo řádných osobních vlak ů na hokejový zápas 
Open Air Game Pardubice hl.n. – Pardubice-Svítkov 

(2. ledna 2011) 
stanice  zvl. Os Os 8610 zvl. Os zvl. Os zvl. Os Os 8612 zvl. Os 

Pardubice hl.n. 09:20 09:37 10:20 10:40 11:20 11:37 11:55 

Pardubice-Svítkov 09:24 09:39 10:24 10:44 11:24 11:39 11:59 

 
Jízdní řád pravidelných i mimo řádných osobních vlak ů z hokejového zápasu 

Open Air Game Pardubice-Svítkov – Pardubice hl.n. 
(2. ledna 2011) 

stanice  zvl. Os Os 8617 zvl. Os zvl. Os 

Pardubice-Svítkov 16:16 16:16*) 16:31 16:56 

Pardubice hl.n. 16:20 16:20*) 16:35 17:00 

*) Osobní vlak Os 8617 pojede z důvodu jízdy předchozího zvláštního vlaku asi o 5 min později. 

 

Mgr. Petr Pošta  
tiskové oddělení ČD  

T: 972 232 299, 972 232 089  

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba ČD): 724 977 822, press@cd.cz 

Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje přes 

163 milionů cestujících. Podle knižního jízdního řádu 2009/10 vypraví České dráhy průměrně 7 500 spojů každý den.  

Díky dořešení financování veřejné železniční dopravy může národní dopravce pokračovat v masivní obnově vozidlového parku. V roce 

2009 investovaly České dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel přes 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard. S tím 

samozřejmě úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvořily České dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné 

nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných eTiketů do 

zahraničí a akčních zpátečních jízdenek ČD Tip do okolních zemí. 


