
Jazda Zębatką to nie lada przeżycie! Wsiądź do pociągu i wybierz się na 
przejażdżkę linią kolejową o największym pochyleniu w Czechach! Železniční 
společnost Tanvald o.p.s. organizuje w tym roku kolejny cykl festynów 
kolejowych – w ramach każdej imprezy mieści się nie tylko jazda pociągiem 
retro złożonym z lokomotywy zębatej T426.0 „Rakušanka“, wagonów 
historycznych, wagonu barowego i wagonu silnikowego M240.0 „Singrovka“ 
(„Singierka“), ale także obfity program kulturalno-rozrywkowy na stacji 
kolejowej Kořenov i w jej okolicach. 
 
W ramach imprez odbędzie się m. in. Dzień Dziecka (tradycyjnie z obficie 
nagradzanymi konkursami), będzie można wsiąść do pociągu retro 
prowadzonego parowozem lub przejechać się autobusem historycznym do 
miejsowości Příchovice i Jizerka, jak również poczuć klimat dawnych lat w 
trakcie jazdy bryczką konną w okolicach stacji kolejowej Kořenov. Ciekawostką 
tegorocznego sezonu będzie uruchomienie w obrębie tejże stacji kolejowej 
wąskotorowej kolejki kopalnianej przeznaczonej do przewozu osób. Szczegóły 
dotyczące kursów pociągów retro i programu festynów kolejowych można 
znaleźć na stronie internetowej  http://www.zubacka.cz. 
 
W zależności od wyniku rozmów prowadzonych z partnerami organizatora 
festynów kolejowych można ewentualnie spodziewać się nie tylko 
uruchomienia nadzwyczajnego pociągu pośpiesznego relacji Praha Masarykovo 
nádraží – Nymburk hl. n. – Mladá Boleslav hl. n. – Turnov – Železný Brod – 
Tanvald – Kořenov i z powrotem kursującego w dniu 1 czerwca 2013 r. (impreza 
Rozpoczęcie sezonu Zębatki, Dzień Dziecka), ale także kursów pociągów retro 
na odcinku Kořenov – Harrachov – Szklarska Poręba Górna i z powrotem, tym 
razem w dniu 6 lipca 2013 r. lub 24 sierpnia 2013 r. Szczegóły dotyczące kursów 
wyżej wymienionych pociągów można znaleźć na stronie internetowej 
http://www.zubacka.cz. 
 
1 czerwca 2013 r. Rozpoczęcie sezonu Zębatki, Dzień Dziecka 
 
8 czerwca 2013 r. Jára Cimrman na Zębatce  
 
6 lipca 2013 r. 111-lecie Zębatki, Święto Kolei Dolnośląskiej  
 
3 sierpnia 2013 r. 90-lecie elektryfikacji linii kolejowej Jelenia Góra – Kořenov 
 
24 sierpnia 2013 r. Jagodowa sobota z parowozem na Zębatce, 25-lecie VTS 
Tanvald 
 
28 września 2013 r.  Ziemniaczane pożegnanie sezonu Zębatki z Duchem Gór 
 


