
                                                                                                                                  

Na třetí ročník Velkého lukost řeleckého turnaje vyjedou parní vlaky z T řemešné i 
z Osoblahy!  

Již třetím rokem se na Osoblažsku odehrává souboj lukostřelců s bohatým doprovodným programem a nejinak 

tomu bude i v sobotu 16. července, tentokrát již podruhé v prostorách zámku ve Slezských Rudolticích. Tento rok 

ale na turnaj můžete vyrazit parním vlakem a to nejen tradičně z Třemešné ale také z Osoblahy! 

Parní vlak z Třemešné vyrazí obvykle v 10:45 a do Slezských Rudoltic dorazí v 11:27. Návštěvníci tak stihnou 

otevření areálu ve 12 hodin a následné zahájení turnaje ve 13 hodin. Kromě čtyř soutěžních kol lukostřelců bude 

možnost shlédnout také ukázky jízdních turnajových disciplín nebo vystoupení Společenství severských pánů. 

Nebudou chybět ani bohaté doprovodné stánky nebo Rytířská školička. Parní vlak zpět do Třemešné bude odjíždět 

ze Slezských Rudoltic v 15:56 a do Třemešné dorazí v 16:39. 

Během turnaje je možnost také využít kyvadlovou vlakovou dopravu Osoblaha – Slezské Rudoltice – Osoblaha, 

kdy se zájemci mohou svézt vlakem ze Slezských Rudoltic v 11:35 nebo v 13:35 do Osoblahy, odkud se parním 

vlakem po krátké přestávce vrátí zpátky do Slezských Rudoltic, kde přijedou v 13:10 nebo v 15:39. Návštěvníci 

festivalu to tak mohou brát jako další zpestření lukostřeleckého turnaje.  

Pokud chcete vyrazit na turnaj vlakem z Osoblahy, můžete využít parní vlak s odjezdem v 12:40. Ze Slezských 

Rudoltic a zpět do Osoblahy se můžete vrátit motorovým osobním vlakem Českých drah s odjezdy v 15:51 a 19:56. 

Osoblažská úzkokolejka je dráha s atypickým rozchodem 760 milimetrů nacházející se v Osoblažském výběžku, 

na úzkokolejce je již od roku 1898 pravidelný osobní provoz. Slezské zemské dráhy zde navíc od roku 2004 

provozují turistický parní vlak. Úzkokolejka je zajímavá například svou klikatostí, kdy na 20 kilometrech najdeme 

úctyhodné 102 oblouky. Trati se tak přezdívá "dráha sta oblouků". Kousek za Třemešnou navíc najdeme další 

unikum, a to nejmenší oblouk v rámci českých veřejných železnic o poloměru pouhých 75 metrů. V roce 2015 bylo 

navíc svezení parním vlakem certifikováno jako zážitek v rámci projektu JESENÍKY originální produkt®. 

Na závěr pouze dodejme, že obecně prospěšná společnost Slezské zemské dráhy získala dotace na provoz a 

modernizaci od Moravskoslezského kraje a Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Díky své 

výjimečnosti je také zapojena do projektu stezky industriálních atraktivit TECHNOTRASA a aktivně spolupracuje 

s Destinačním managementem turistické oblasti Jeseníky v rozvoji cestovního ruchu. 

 


