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Informace k výjezdu: D řívější odjezd a pozor na 
překupníky! 

Velký vlakový výjezd do Grazu se pomalu blíží, hokejový klub tak přináší bližší 

informace, které budou postupně doplňovány podle toho, jak je bude získávat od 

zprostředkovatele dopravy Českých drah. Už nyní je jasné, že cesta potrvá déle, než 

bylo původně avizováno. Mountfield HK zároveň varuje před překupníky vstupenek. 

Odjezd celé soupravy byl z několika důvodů přesunut na čas 8:21 z hlavního nádraží 

v Hradci Králové. Z důvodu délky soupravy je snížena dynamika a rychlost soupravy. 

Ta je maximálně 140 km/h oproti linkovému Railjetu, který v některých úsecích 

dosáhne s kratší soupravou rychlosti až 200 km/h. Před státní hranicí v Břeclavi musí 

být vyměněna lokomotiva a ke zdržení dojde také na vídeňském vlakovém koridoru. 

Z těchto důvodů bude cesta trvat o přibližně 90 minut déle, než bylo původně 

avizováno. Příjezd do Grazu je naplánován na 16:02. Zpáteční vlak vyjede ze stanice 

Graz Ostbanhof ve 23:35, do východočeské metropole dorazí v 6:22. 

Fanoušci, kterých vyjede nakonec přes čtyři sta, budou mít k dispozici šest 

přepravních vagonů (s kupé po osmi místech) a jeden cateringový, ve kterém se 

budou moci v průběhu cesty občerstvit. Jídlo i nápoje bude zajišťovat a roznášet 

společnost Cool Team, na jejíž služby jsou fanoušci zvyklí z ČPP Arény. Společnost 

Cool Team zároveň komunikuje se zástupci fanklubu ohledně konkrétní nabídky 

občerstvení. 

Souprava bude čítat celkově 11 vagonů. Prvních 7 bude určených pro fanoušky (6 

přepravních + 1 cateringový), následovat budou 4 pro vedení klubu, partnery a hráče. 

Obě části (fanouškovská a partnerská) přitom nebudou průchozí. 

Klub zaznamenal falšování vstupenek a varuje p řed překupníky 

Mountfield HK upozorňuje na přeprodávání falešných vstupenek na výjezd do Grazu, 

které v posledních dnech zaznamenal. Klub v žádném případě nedoporučuje nákup 

vstupenek od třetích osob. Pokud tak již někdo učinil, může si na e-mailu 

ticketing@mountfieldhk.cz ověřit jejich platnost. Při nástupu do vlaku budou 



jednotlivé vstupenky skrze QR kódy kontrolovány a osoby s neplatnou vstupenkou 

(nebo již zaznamenaným QR kódem) nebudou do vlaku vpuštěny! 

Zdroj: https://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=Informace-k-vyjezdu-Drivejsi-

odjezd-a-pozor-na-prekupniky-9337 

 


