
Oslavy výročí ozubnicových lokomotiv 

6. srpna 2011 

V roce 2011 oslavíme výročí vyrobení ozubnicových lokomotiv pro trať Tanvald - 
Kořenov. Železniční společnost Tanvald vypraví při této příležitosti v sobotu 6. srpna 
2011 zvláštní vlaky na jedinou ozubnicovou trať v České republice, ve stanici Kořenov 
bude tradičně připraven doprovodný program. 

V lokomotivce v rakouském Floridsdorfu byly v roce 1901 vyrobeny tři parní ozubnicové 
lokomotivy, později označené řadou 404.0, určené pro ozubnicovou trať z Tanvaldu do 
Kořenova. Ve stejné lokomotivce byly v roce 1961 vyrobeny i čtyři motorové ozubnicové 
lokomotivy řady T426.0, které také jezdily na ozubnicové trati mezi Tanvaldem a 
Kořenovem. Letos si připomínáme 110 let respektive 50 let od vyrobení těchto unikátních 
strojů. 

U příležitosti výročí vyrobení těchto lokomotiv vypraví v sobotu 6. srpna 2011 Železniční 
společnost Tanvald z Tanvaldu do Kořenova a Harrachova dva páry zvláštních vlaků 
vedených ozubnicovou lokomotivou T426.003 a motorovým vozem M240.056. 

Ozubnicová lokomotiva T426.001 dostane ke svým padesátým narozeninám nový lak. Z 
technických důvodů se však oslav nezúčastní. 

 

V Kořenově proběhne křest knihy Ozubnicové lokomotivy našich drah od Vladislava Borka 
a Fadka Frimla. Kniha je především o ozubnicových lokomotivách řady T426.0 
vyrobených v rakouské lokomotivce SGP. Část knihy je věnována parním ozubnicovým 
lokomotivám 403.5 a 404.0, zmíněna je také historie československých ozubnicových 
tratích, především kořenovské zubačky. 



Tuto knihu a mnoho dalšího si můžete zakoupit v Muzeu ozubnicové dráhy, které bude 
otevřeno po celý den. Na nádraží bude tradičně připraveno bohaté občerstvení. V obvodu 
stanice můžete zhlédnout výstavu historických automobilů, k poslechu zahraje kapela. 
Svézt po nádraží se můžete na ruční i motorové drezíně. Zájemci se mohou též svézt 
historickým autobusem do horské osady Jizerka. 

Jízdní řád 

Tanvald 10:30 13:41 

Desná 10:36 13:47 

Dolní Polubný 10:47 14:12 

Kořenov      příj. 11:03 14:28 

Kořenov 11:51 15:45 

Harrachov   příj. 12:01 15:55 
 

Harrachov 12:09 16:05 

Kořenov      příj. 12:16 16:12 

Kořenov 12:45 16:45 

Dolní Polubný 12:58 16:58 

Desná 13:05 17:05 

Tanvald      příj. 13:11 17:11 
 

Vozidla 

Ozubnicová lokomotiva T426.003, 
motorový vůz M240.056, 
vozy Balm 

Ceník jízdného 

druh jízdného celé zlevněné 

jednosměrná jízdenka 50,- Kč 30,- Kč 

jednosměrná jízdenka pro krátkou cestu 
(max. Ta - DP, DP - Ko, Ko - Ha) 

30,- Kč 20,- Kč 

celodenní jízdenka 
(zahrnuje vstup do Muzea, placku zubačky) 

120,- Kč 60,- Kč 

rodinná jízdenka 
(max. 2 dospělí a 3 děti do 12 let, 
zahrnuje vstupné do muzea, placku zubačky) 

250,- Kč 

přepravné za jízdní kolo 30,- Kč 



Autobusová linka s historickým autobusem 

Odjezd z Kořenova    11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 

Odjezd z Jizerky 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 

Plné jízdné 20,- Kč, zlevněné 10,- Kč 

Pořadatelé 

Jízdy zvláštních vlaků pořádá Železniční společnost Tanvald. 
Dopravcem zvláštních vlaků je Railtransport 

 


