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Pardubice, 9. října 2019 

ČD vypraví v ned ěli 13. října zvláštní vlak 
na Velkou pardubickou 

Tuto ned ěli 13. října bude pardubické závodišt ě dějišt ěm 129. ro čníku Velké 
pardubické steeplechase. České dráhy sem p ři této p říležitosti vypraví zvláštní 
vlak z pražského hlavního nádraží, na který nasadí dvě spojené soupravy 
CityElefant. 

Zvláštní vlak bude odjíždět z Prahy hl.n. v 8:41, zastaví ve stanicích Praha-Libeň, Kolín, Přelouč, Pardubice 
hl.n., Pardubice-Rosice nad Labem a do zastávky Pardubice závodiště, která leží v těsné blízkosti dostihového 
areálu, přijede v 10:27. Zpět do Prahy se odtud bude vracet po ukončení dostihu v 17:30. Ve vlaku bude platit 
běžný tarif Českých drah. 

Návštěvníci dostihu se můžou na závodiště dopravit tradičně také motorovým vlakem „Hurvínek“ Pardubického 
spolku historie železniční dopravy, který bude pendlovat mezi pardubickým hlavním nádražím, Rosicemi nad 
Labem a závodištěm. Železniční museum v Rosicích nad Labem navíc na celý víkend chystá slavnostní 
ukončení sezóny, jehož součástí budou kromě nedělních jízd na závodiště také jízdy historického autobusu 
a trolejbusu, které jsou naplánované o den dříve, tj. na sobotu 12. října. Detaily jsou na webu 
www.motoracek.cz. 

První překážkové dostihy se uskuteční už v sobotu 12. října. V neděli 13. října bude dostihový den slavnostně 
zahájen v 11 hodin a o půl hodiny později se poběží první z osmi závodů. Na trať 6 900 metrů dlouhého 
legendárního dostihu s jednatřiceti překážkami se koně a jezdci vydají v 16:40. 

Jízdní řád soupravy CityElefant na Velkou pardubickou 
Praha hl.n. – Pardubice závodišt ě a zpět  

(13. října 2019) 
 tam zpět 

R 10451 
stanice 

R 10454 
08:41 Praha hl. n. 19:00 
08:47 Praha-Libeň 18:54 
09:29 Kolín 18:16 
09:47 Přelouč 17:59 

09:56 – 10:06 Pardubice hl.n. 17:45 – 17:50 
10:09 – 10:24 Pardubice-Rosice n. L. 17:34 – 17:42 

10:27 Pardubice závodišt ě 17:30 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 179 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 


