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 BORUSSIA DORTMUND – SK SLAVIA PRAHA 

POKYNY K ODJEZDU PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU 

 
Milí klienti,   
 
velice nás těší, že jste si vybrali právě CK CHAMPIONS SPORT TOUR a rádi bychom Vám ještě před Vaší 
cestou poskytli pár důležitých informací: 
 

        (delegát Lubomír Mikolajský + 420 601 165 901) 

Termín zájezdu 09.12.- 11.12.2019 
 

ODJEZD: ČAS ODJEZDU: MÍSTO ODJEZDU: 

PRAHA 

09.12. 

23:55 Parkoviště před stadionem Sinobo 

(EDEN parkoviště u vchodu číslo 3) 

ÚSTÍ NAD LABEM 

10.12. 

01:15 Benzinová čerpací stanice, ul. 

Tyršova vedle Globus Trmice 

 

Cestovní doklady 
 Zkontrolujte si platnost svých cestovních dokladů. Každý účastník zájezdu musí mít s sebou platný cestovní 

doklad. Pro Vaši cestu Vám postačí občanský průkaz se strojově čitelnou zónou. Osoby mladší 15-ti let 

mohou cestovat v doprovodu zákonného zástupce a dle nařízení Evropské unie s vlastním platným 

cestovním dokladem. Cestovní doklady neodkládejte do zavazadlového prostory, ale mějte je stále u sebe! 

Upozorňujeme, že za jakékoliv zanedbání cestovních formalit cestovní kancelář nenese zodpovědnost.   

  
Informace k přepravě  
Klienti jsou přepravováni autobusy smluvních dopravců. Jedná se o autobusy s plnou výbavou na dálkové 

cesty. Během cesty se po cca 3-4 hodinách jízdy konají bezpečnostní a hygienické přestávky, o kterých vás 

bude informovat delegát. Do autobusu si účastníci usedají dle zasedacího pořádku, který má průvodce 

(vedoucí autobusu) u sebe. Cestující jsou povinni zasedací pořádek respektovat. Před nástupem do 

autobusu je nutné nahlásit se průvodci. Cestovní kancelář nenese zodpovědnost za Vaše zavazadla - 
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případná ztráta, poškození zavazadel. Zároveň za zavazadla, která se nachází v prostoru pro přepravu osob, 

neručí CK, dopravní společnost ani pojišťovna!   

 
Vstupenky na zápas:  
Obdržíte u delegáta v tištěných pokynech v Infobalíčku před vstupem do autobusu.  

Důležité kontakty: 
▪ Delegát Lubomír Mikolajský + 420 601 165 901 

▪ Delegát Jan Štrébl +420 721 727 762 

▪ Delegát Petr Štrébl +420 602 275 429 

▪ Pohotovostní mobilní telefon CK: +420 601 165 902 (prosím používat v naléhavých případech) 

Honorární konzulát Dortmund 

Sonnenenergieforum, Florianstrasse 2, 44139 Dortmund 

Telefon +49 231 533 0739 (v úředních hodinách), +49/2315330610 (mimo úřední hodiny) 

Fax +49/231/5330738 

E-mail Dortmund@honorary.mzv.cz  

Vedoucí úřadu Heinz FENNEKOLD 

Funkce honorární konzul 

Konzulární působnost konzulární obvod - spolková země Severní Porýní - Vestfálsko 

Časový posun 0 hod 

Provozní hodiny úřadu středa 9.00 - 16.00 

 Důležitá telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, 
požárníci, infolinky apod.) 

Policie: 110 
Záchranka: 112 
Hasiči: 112 
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Doporučení:   

• Na stadion je třeba přijít včas (1,5 – 1 hod před zápasem).  

• Neberte si batohy, kufry, ani větší tašky. Urychlíte tím bezpečnostní kontroly. (všechny věci si 

můžete nechat v autobuse, delegát Vám po příjezdu do Dortmundu řekne od kolika hodin a na 

jakém místě bude otevřený pro uložení vašich věcí – autobusy budou parkovat v blízkosti stadionu.  

• Na stadion není povoleno vnášet objemné předměty a zavazadla, dětské kočárky, zbraně, drogy, 

alkohol, pyrotechniku, jakékoliv rasistické, xenofobní či politické nápisy nebo oblečení, drony, 

lasery, hořlaviny, nářadí, tyče, hudební nástroje, počítače, profesionální kamery, zvířata 

a elektronické koloběžky. 

• Na stadion je zakázáno vnášet jídlo i tekutiny.  

• Vstup do sektoru hostí pro naše fanoušky bude z ulice Strobelallee.  

• Doporučujeme mít s sebou hotovost EURA nebo kartu (pro zakoupení občerstvení) 
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Důležité informace: 

❖ Časový posun v Dortmundu oproti zimnímu času v ČR není. 

❖ Národní měnou je EURO (1 euro = cca 25,50 CZK. V téměř všech obchodech a restauracích lze platit 

klasickou bankovní kartou.  

❖ Doporučené kapesné 50 EUR 

❖ Na cestu do Německa Vám stačí občanský průkaz, děti musí mít platný pas.  

❖ Doporučujeme si vzít s sebou Powerbanku, (autobusy mají omezený počet elektrických zásuvek) 

❖ Úředním jazykem je němčina  

❖ Mezinárodní telefonní předvolba pro Německo +49  

Doporučený program zájezdu:  

Pondělí, 09.12., 

• Odjezd z Prahy v 23:55 hod. (Stadion Sinobo EDEN, u vstupu č. 3) 

Úterý, 10.12., 

• Odjezd z Ústí n/L v 01:15 hod. (Parkoviště Hypermarket GLOBUS, ul. Tyršova) 
• Dopoledne příjezd do Dortmundu (k stadionu) 
• Volný program/ možnost prohlídky s delegátem (Muzeum DFB, Vánoční trhy v centru města…) 
• Od 18:00-20:00 hod. možnost uložit si věci do autobusů 
• Od 21:00 sledování zápasu Borussia Dortmund – SK Slavia Praha 
• Po zápase odjezd zpátky do ČR 

Středa, 11.12., 

• V dopoledních hodinách příjezd do ČR 

*Na konci zápasu může policie vyzvat příznivce, aby počkali uvnitř vyhrazeného sektoru (30-60 minut v 

závislosti na množství hostujících i domácích fanoušků a dalších opatřeních. 
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Mapa linek metra v Dortmundu 

Městskou dopravu zajišťuje Stadtbahn; tento systém byl vybudován po zrušení tramvají, avšak podle jejich 
bývalých tras. Dnes je tedy pilířem městské dopravy S-bahn, autobusové linky a příměstská železnice. 
Nejblíže ke stadionu jezdí linky U45 a U46. 
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Povinnosti klienta a doporučení CK: 

1. Dostavit se 20 minut před plánovaným odjezdem na nástupní místo a zde vyčkat příjezdu autokaru.  

2. Nahlásit se delegátovi, který Vám sdělí číslo vašeho sedadla ve vašem autobuse 

3. Váš autobus bude označený logem naší CK a popisem BORUSSIA DORTMUND – SK SLAVIA PRAHA/ 

Číslo autobusu Vám bude sděleno v pátek emailem. 

4. Mít s sebou platné cestovní dokumenty. Každý cestující, je osobně zodpovědný za dodržování 

pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje.  Veškeré náklady, které 

vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující.  

5. Doporučujeme mít zajištěno cestovní pojištění, které není v ceně zájezdu.  

6. Cestující má právo kdykoliv opustit skupinu a zájezd. Při účasti na skupinových prohlídkách a 

pohybu se skupinou, je však povinen dodržovat časy a místa rozchodů určená průvodcem, pokud 

tak neučiní, může být ze zájezdu vyloučen.   

7. Vzít si s sebou pravidelně užívané léky, ručník a toaletní potřeby, deštník, mobilní telefon, pro 

případ chladnější noci deku nebo spacák.  

8. Zavazadla (max. 10 kg) musí být označena jmenovkou a adresou. Doporučujeme příruční zavazadlo 

do autobusu s věcmi na cestu.  

9. Z důvodu udržování čistoty a kvality přepravy Vás prosíme, abyste v autobusech nekonzumovali 

potraviny a teplé nápoje (netýká se studených nápojů). Ke konzumaci prosím využijte přestávky v 

průběhu cesty (zastavuje se cca po 3,5- 4 hodinách) mimo autobus. Pokud toto není možné dodržet 

ze zdravotních důvodů - prosím, oslovte svého průvodce.   

10. Během cesty a celého zájezdu respektujte pokyny delegáta a řiďte se jeho instrukcemi. Každý klient 

je zodpovědný za škody, které způsobí svým chováním nebo jednáním, úmyslem nebo z nedbalosti. 

CK si vyhrazuje právo na náhradu škody vůči klientovi, který je způsobil. 

11. The travel agency unfortunately does not provide any translations of the guiding for the clients who 

do not speak Czech.   
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Program zájezdu může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. 

 
1. Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek.  
2. V případě individ. zájmu lze absolvovat jen vybranou část programu a sejít se dle domluvy s 

průvodcem na určeném místě srazu.   

 
 

Kolektiv pracovníků cestovní kanceláře CHAMPIONS SPORT TOUR Vám přeje 
šťastnou cestu a spousty krásných sportovních zážitků! 

 


