
Zvláštní vlak na CLOCK / DAY 23.7.2022 
 
Pro ty, kteří k nám zamíří od západu, a chtějí se vyhnout cestě autem, jsme vypravili zvláštní historický vlak 

jedoucí v trase Pardubice hl. n. – Potštejn - vlečka Pivovar Clock. 

 

POZOR – Z DŮVODU SNÍŽENÉ KAPACITY TRATĚ BYL JÍZDNÍ ŘÁD DNE 19.7. AKTUALIZOVÁN, VLAK POJEDE DLE ČASŮ 

UVEDENÝCH NÍŽE A NA ZPÁTEČNÍ CESTĚ NEBUDE STAVĚT VE STANICI HRADEC KRÁLOVÉ SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ 

 
 
PARDUBICE - POTŠTEJN 
 

Stanice Příjezd Odjezd Jízdné do Potštejna 

Pardubice hl.n. - 8:45 180 

Hradec Králové hl.n 9:16 9:38 160 

Hradec Králové Sl. př. 9:45 9:51 160 

Třebechovice p. O. 10:02 10:04 160 

Týniště n. O. 10:14 10:38 140 

Častolovice 10:47 10:51 140 

Kostelec n.O. – město 10:55 10:56 130 

Doudleby n.O. 11:02 11:03 130 

Potštejn 11:12 - - 

Vlečka pivovar Clock 11:17 - - 

 

POTŠTEJN - PARDUBICE 

 

Stanice Příjezd Odjezd Jízdné do stanice 

Vlečka pivovar Clock - 16:10 - 

Potštejn - 16:20 - 

Doudleby n.O. 16:28 16:29 60 

Kostelec n.O. - město 16:34 16:35 60 

Častolovice 16:39 16:55 70 

Týniště n.O. 17:06 17:10 70 

Třebechovice p.O. 17:19 17:22 80 

Hradec Králové Sl. př. Nestaví Nestaví - 

Hradec Králové hl.n. 17:37 17:43 80 

Pardubice hl.n. 18:14 - 110 

 

 

Při cestě tam je přeprava možná ze všech vyjmenovaných stanic pouze do Potštejna, kde souprava zajede až na 

pivovarskou vlečku. V opačném směru je nástup možný pouze v Potštejně na vlečce a výstup v kterékoliv z 

vyjmenovaných stanic. 

 
Rezervace jízdních dokladů je nutná. Kapacita vlaku není velká, a proto doporučujeme rezervaci míst co nejdříve. 

Dejte nám vědět na vlak@pivovarclock.cz kolik míst a v jaké trase budete chtít zamluvit a my vám s předstihem 

pošleme potvrzení a informace ohledně platby jízdného. 

 
Cena jízdenky je uvedena v tabulce. V ceně jízdenky směrem do Potštejna je i vstupné na CLOCK / DAY. Ve vlaku 

neplatí jízdné ani slevy jiných dopravců. 

 
Vlak bude veden dvojicí motorových vozů M131 „Hurvínek“ a jedním vloženým vagonkem. Provozovatel 

upozorňuje, že souprava je technickou památkou, a proto prosí o ohleduplné chování a vyhrazuje si právo 

odmítnout přepravit velmi podnapilé cestující, u kterých by na první pohled hrozilo nebezpečí znečištění vlaku. 
Doprava psů s náhubkem a na vodítku možná. Děti do 3 let cestují zdarma, od 4 do 17 let se slevou 30,- Kč. Do 

celého vlaku se vejdou pouze 3 kočárky. 

 
Vzhledem k napjatému jízdnímu řádu a nízké kapacitě trati nemůžeme garantovat, že vlak bude čekat na jakékoliv 

přípoje. Věříme ale pevně, že bude ten den na dráze všechno šlapat tak, jak má. 

 
Veškeré další info o akci Clock / Day najdete na Facebooku. 
 


