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Tisková zpráva 

Projeďte se v létě Pojizerským Pacifikem 
 

Železniční trať ve směru Martinice v Krkonoších - Jilemnice - Jablonec nad Jizerou - 

Rokytnice nad Jizerou se line se údolím řeky Jizery. Propojuje místa západních Krkonoš, 

nabízí alternativní možnost dopravy při výletech. Stavbu lokálky inicioval krkonošský politik, 

mecenáš a podnikatel Jan hrabě Harrach. Provoz byl zahájen roku 1899.  

 

Nejvýznamnější památkou na trati je Železniční stanice Martinice v Krkonoších. Je nejvýše 

položená na trati, jedna s posledních stanic v ČR, na které je dodnes plně funkční systém 

řízení z poloviny 20. století včetně mechanických návěstidel. Právě proto byla roku 2016 

vyhlášena kulturní památkou. Více se dozvíte v místním Železničním muzeu (otevřeno vždy o 

víkendech) nebo během procházky po zdejší naučné stezce Nádraží Martinice. 

 

 

 

Houkání parní píšťaly, cinkot padající závory  

či hustý oblak kouře dokreslí  

osobní prožitek z jízdy po kolejích s vůní nostalgie 
 

Svezte se historickými vlaky. Vychutnejte projížďku v jedinečné lokálce, navštivte Železniční 

muzeum v Martinicích v doprovodu hraběte Jana Harracha, užijte si s dětmi populárně naučný 

program připravený v koordinaci Destinační společnosti pro turistickou oblast Krkonoše, 

Krkonoše - svazek měst a obcí.  

 

 

 

Čtyři soboty se speciálními lokomotivami  

a doprovodným programem 

 
V sobotu 16.7. 2022 od 8:30 -15:00 hodin je na programu Polífková pohádka (začátek 

v 10.00 hodin) – divadelní představení pro děti na peronu Martinického nádraží, výroba 

vánoční hvězdičky ze skleněných perlí firmy RAUTIS. Na trati Martinice v Krkonoších – 

Rokytnice nad Jizerou pojede historický vlak tažený parní lokomotivou tzv. 

KAFEMLEJNEK. 

 

V sobotu 30.7. 2022 od 8:30 -15:00 hodin - komentovaná prohlídka historického nádraží a 

muzea v Martinicích v Krkonoších, výroba vánoční hvězdičky ze skleněných perlí firmy 

RAUTIS, naučná stezka s odměnou. Na lokálce pojedou vlaky s historickým motorovým 

vozem M 131.1541 z roku 1956, kterému se přezdívalo HURVÍNEK. 
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V sobotu 13.8. 2022 od 8:30 -15:00 hodin - komentovaná prohlídka historického nádraží v 

Martinicích s hrabětem J. Harrachem, naučná stezka s odměnou, výroba vánoční hvězdičky ze 

skleněných perlí firmy RAUTIS. Na trati Martinice – Rokytnice n/Jizerou pojede historický 

vlak tažený parní lokomotivou tzv. KAFEMLEJNEK (jinak nazývanou také Babička). 

 

 

V sobotu 27.8. 2022 od 8:30 -15:00 hodin - kouzelník (11:30 hodin) na dětském hřišti v 

Jablonci nad Jizerou, výroba vánoční hvězdičky ze skleněných perlí firmy RAUTIS. Na 

lokálce pojedou vlaky s historickým motorovým vozem M 131.1541 z roku 1956, kterému se 

přezdívalo HURVÍNEK. 

 

                 

Soutěžte o rodinný pobyt na Labské boudě 
 

Celé léto se můžete zapojit do vědomostního kvízu Destinační společnosti pro turistickou 

oblast Krkonoše, Krkonoše - svazek měst a obcí.  

Získáte ho na martinickém nádraží. Zvládnete-li zodpovědět všechny otázky o trati Pojizerský 

Pacifik, pak kvíz opět na nádraží vhoďte do schránky, a tím postupujete do slosování o 

dvoudenní pobyt na Labské boudě.  

 

Další aktuální informace a jízdní řády běžných i speciálních vlakových spojů jsou zveřejněny 

na https://www.krkonose.eu/rodinne-soboty-nostalgicke-jizdy-na-pojizerskem-pacifiku  
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D. Palátková, červenec 2022 


