
Slezské zemské dráhy a Klub přátel osoblažské úzkokolejky Vás vítají na Osoblažsku 

Jízdní řád našeho vláčku 
Třemešná ve Slezsku 10:50 16:43 

Liptaň 11:04 16:26 

Dívčí Hrad 11:14 16:14 

Horní Povelice 11:19 16:10 

Amalín 11:24 16:06 

Slezské Rudoltice 11:29 15:25 

Koberno 11:41 15:11 

Bohušov 11:48 15:02 

Osoblaha 

 

12:00 

 

14:52 

Něco o naší úzkokolejce 
Tato dráha byla uvedena do provozu 
14. prosince 1898.  
Osoblažská úzkokolejka je technická památka 
o délce 20 km a rozchodu kolejí 760 mm. Trať 
má 8 mostů a 102 oblouků (z toho jeden je 
s poloměrem 75 m nejmenší na celé síti železnic 
v České Republice). Nejvyšší dovolená rychlost 
je 40 km/hod. 
Povídá se, že trať je uměle prodloužena, 
protože podle předpisů tehdejšího Rakouska – 
Uherska se mohly stavět pouze tratě delší než 
20 km. Tato pověra se ovšem nezakládá na 
pravdě, pravým důvodem tohoto trasování byla 
snaha, aby trať co nejvíce přiléhala k terénu 
a její stavba tak byla co nejlevnější. 
Parní lokomotivy zde přestaly jezdit v roce 
1960. Od roku 2004 zde opět jezdí parní vlak, 
který provozuje naše společnost.  

Co můžete navštívit v okolí? 
OSOBLAHA 

Zajímá Vás parní lokomotiva? Nebojte se zeptat lokomotivního personálu, ve volné chvíli Vám rádi 
podají informace. 
Možnost projížďky dětí na koních, TEL: +420 739 733 762 

Občerstvení: 
Hospůdka U Býmů -  teplá kuchyně, alko a nealko nápoje, zahrádka, TEL.:  +420 720 161 731 
Koupaliště a kemp - minutky, alko, nealko, zahrádka, možnost sportovního vyžití 

Pamětihodnosti: 
Pozůstatky městských hradeb - stavebně historická památka z 16. století. 
Židovský hřbitov - jeden z nejvýznamnějších hřbitovů s náhrobky ze 17. století 
Litinová kašna - hodnotná empírová kašna z konce 19. století, pozůstatek staré Osoblahy 
Památník osvobození – připomínka osvobození v roce 1945 - vystavěn 1975 

BOHUŠOV 

Občerstvení: 
Zájezdní hostinec U Gerina - alko, nealko, zahrádka, možnost objednání oběda, TEL.: +420 736 685 835 
Penzion pod Duby - alko a nealko, zahrádka, příjemné posezení 

Pamětihodnosti: 
Zřícenina hradu Fulštejn - z 13. století s romantickou atmosférou, vede k ní červená turistická stezka 
Kostel sv. Martina - vystavěn ve 13. století v gotickém stylu, dnes po rekonstrukci 

Sportovní vyžití: 
Půjčovna kol - TEL: +420 554 642 190, +420 554 642 023 
Rekreační areál - tenisové kurty, volejbalové a fotbalové hřiště, rezervace: TEL: +420 554 642 156 
Rybolov - poblíž rekreačního areálu se nachází rybník, možnost rybolovu na TEL: +420 776 247 352 

SLEZSKÉ RUDOLTICE 

Zámek Slezské Rudoltice - Zámek a zámecký park dříve přezdívaný Slezské Versailles. Dnes se 
postupně opravuje. Zámek je otevřen v červenci a v srpnu v sobotu (14-18) a v neděli (10-12/13-16). 

 

Slezské zemské dráhy – www.osoblazsko.com 
Klub přátel osoblažské úzkokolejky – www.kpou.ic.cz 




