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Anotace 

 Práce je zaměřena na turistické zajímavosti Osoblažského regionu, a to zejména 

na místní úzkorozchodnou dráhu a její okolí. Je zde rovněž zmíněna historie a geografie 

regionu. V první části práce se zmiňuji o přírodních a historických poměrech. Další část je 

věnovaná úzkorozchodné dráze. Zabývám se zde historií a současností tratě, jejími 

parametry, jednotlivými stanicemi a zastávkami, lokomotivovým a vozovým parkem a 

vizemi do budoucna. V neposlední řadě se zmiňuji o turisticky lákavých lokalitách na 

Osoblažsku a jeho blízkém okolí. 

Klíčová slova 

„Osoblažka“, Osoblažsko, úzkorozchodná železnice, Slezské zemské dráhy, Osoblaha, 

Třemešná ve Slezsku, „Rešica“, „Faur“, Malý štokr. 

Sumarry 

The work is focused on tourist attractions Osoblaha region, especially at the local 

narrow-gauge track and its surroundings. There is also mention of the history and 

geography of the region. In the first part I mention the natural and historical conditions. 

Another section is devoted to the narrow gauge track. I focus on the history of railway and 

it‘s parameters, the stations and stops, and locomotive and vehicle fleet and visions for the 

future. Finally, I mention attractive tourist locations Osoblažska and its surroundings. 

Keywords 

„Osoblažka“, Osoblažsko, Narrow gauge railroad, Slezské zemské dráhy, Osoblaha, 

Třemešná ve Slezsku, „Rešica“, „Faur“, Malý štokr. 



Seznam zkratek 

ČKD - Českomoravská Kolben-Daněk a.s., Praha  

ČSD - Československé státní dráhy (předchůdce Českých drah)  

DR - Deutsche Reichsbahn (Říšské dráhy, 2. světová válka) 

ČD - České dráhy 

SZD - Slezské zemské dráhy 

SŽDC - Správa železniční dopravní cesty.
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1. ÚVOD, CÍLE A METODIKA PRÁCE 

V dnešním světě existuje mnoho způsobů, jak lidé mohou trávit svůj volný čas. 

Jediným problémem je, že mnoho lidí se o mnohých aktivitách či místech vhodných 

k odpočinku nedoví, jelikož o nich neví i přesto, že dnes žijeme v době internetu. Těžko se 

něco hledá, když netušíme, zda to existuje a kde. Mnoho nepoznaných míst v rámci naší 

republiky je spousty a já se konkrétně budu zabývat jedinečným místem, jež je zajímavé 

nejen pro dospělé, ale i pro děti. Řeč je o úzkorozchodné železnici, která vede z Třemešné 

ve Slezsku do obce zvané Osoblaha. Tato trať je relativně známá, ale svým skvostným 

potencionálem by měla být známější. Dráha je úchvatná především z technického hlediska, 

rovněž by se však neměla zanedbávat zdejší malebná krajina, jež je lidmi nepoznaná a 

zapomenutá. Tudíž se vám budu snažit přiblížit nejen samotnou úzkorozchodnou trať, ale i 

její vesměs nepoznané okolí. Samozřejmě popíši možnosti, jak zde člověk může příjemně 

strávit svůj volný čas. Rovněž také nemohu opomenout smutnou historii této oblasti, jež 

měla velký podíl na dosavadní situaci tohoto lidmi zapomenutého kraje. 

Už přes dva roky pracuji u Českých drah jako stevardka první třídy, tudíž se znám 

s mnoha železničáři, jež mají čest jezdit s parními mašinami na osoblažské dráze. Díky 

tomu jsem se o této úzkorozchodné železniční trati dozvěděla a rozhodla jsem se zpracovat 

tento technický skvost v mé práci. Hlavním důvodem však bylo doporučení mého 

vedoucího, který mi dané téma navrhl ke zpracování.  

Abych mohla Osoblažsko co nejlépe charakterizovat, nestačilo něco o něm 

nastudovat z knížek, nýbrž ho i osobně navštívit a poznat. Rovněž jsem využila známostí u 

ČD, abych se dostala k zajímavým informacím o úzkorozchodné dráze, které jen tak 

v knihovně k nalezení nejsou. Důležitým krokem k naplnění cílů využití čerpání 

písemných zdrojů z osoblažského úřadu (archívu) o historických a přírodních poměrech 

Osoblažska. 
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2. POPIS FYZICKO-GEOGRAFICKÝCH A KULTURNĚ-

HISTORICKÝCH POMĚRŮ OSOBLAŽSKA  

2.1 Přírodní poměry Osoblažska 

Osoblažský mikroregion se nachází v nejsevernější části Moravskoslezského kraje 

v tzv. Osoblažském výběžku, jež je obklopen ze severu a východu polskými hranicemi a 

z jižní strany pak pásmem Jesenického pohoří.  Státoprávně byla oblast součástí Slezského 

kraje (Hruška), (Horna, Neděla a kol., 2012). Nyní Osoblažsko spadá pod okres Bruntál a 

je zde zařazeno deset obcí: Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Liptaň, Osoblaha, Rusín, Slezské 

Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná a Vysoká. Významným historickým a kulturním 

centrem je městečko Osoblaha (Balla, 2010).   

Region se rozprostírá na osoblažské pahorkatině, jež dosahuje nadmořské výše 

v rozmezí 201 – 352 m n. m. (archív Osoblaha). Západní část Osoblažska je součástí 

Zlatohorské vrchoviny, jež je kopcovitějšího rázu porostlého lesy, zatímco východní část je 

rovinatá, kde se rozprostírá Osoblažská nížina. (Hruška) Tato oblast, i když zde panují 

relativně dobré přírodní podmínky, je vesměs lidmi opuštěná, hustota zalidnění je zde 

nízká – 29 obyvatel na km
2
 (Balla, 2010). Osoblažský kraj patří mezi nejúrodnější oblasti 

naší republiky. O úrodnosti svědčí množství polí, jež převládají nad zdejšími lesy (archiv 

Osoblaha). 

Celá oblast je odvodňována řekou Osoblahou, jež tvoří osu říčního systému 

osoblažského výběžku a jež se vlévá do řeky Odry. Mimo řeky Osoblahy a jejich přítoků 

se zde nachází i několik rybníků a jezírek. Mimo jiné toto území je v okresu Bruntál 

nejbohatší na stojaté podzemní vody (archiv Osoblaha). 

Geologickou stavbu území Osoblažska tvoří převážně spodnokarbonské flyšové 

usazeniny (droby, břidlice, slepence a pískovce), jež jsou částečně překryté čtvrtohorními 

útvary (štěrky, slíny, písky a sprašemi). Ojediněle se zde vyskytují malé ostrůvky hornin 

z období křídy. Výrazný vliv na tvorbu krajiny mělo dvojí zalednění ve starších 

čtvrtohorách. Pozůstatkem po zalednění jsou zde dnes bludné balvany (archiv Osoblaha). 
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2.2 Historické poměry Osoblažska  

Osoblažsko se řadí k územím s velmi starým osídlením, avšak kvůli 

nedostatečným archeologickým výzkumům nelze přesněji objasnit nejstarší historii tohoto 

regionu (Balla, 2010). První osídlení člověkem zde bylo ve starší době kamenné (paleolitu). 

Došlo k oteplování a tedy i k odstoupení ledovce. V povodí řeky Osoblahy žila stáda zvěře 

(mamuti, zubři), jež poskytovala pravěkým lidem obživu. Díky ledovci se sem dostalo 

množství pazourku, jež lidé používali pro výrobu zbraní a nástrojů. Dokladem o tomto 

období je nález mamutí stoličky a odštěp jemně opracovaného pazourku (archiv Osoblaha). 

Další doklady o působení člověka na tomto území pocházejí z mladší doby 

kamenné (neolitu). Lidé se zde už neživili lovem, nýbrž zemědělstvím a chovem dobytka. 

Z této doby zde byly nalezeny tyto artefakty: kamenný sekeromlat, kamenná sekera a 

pazourkové šípy (archiv Osoblaha). 

Následující záznamy o postupu civilizace pocházejí až z doby bronzové. Z této 

doby pocházejí zlomky nádob, miniaturní nádobka popelnicových lidí a bronzová sekera 

(archiv Osoblaha). 

Zdejší zemědělský lid byl pak ovládnut Kelty. Z doby posledních století př. n. l. 

pocházejí střepy keramiky a dvě římské mince císaře Konstantina (archiv Osoblaha). 

Z 6. století našeho letopočtu existují doklady o zdejším osídlení Slovany, kteří zde 

na svou obranu budovali opevněná hradiště. Na Osoblažsku existuje momentálně jedno 

z nejstarších popsaných hradišť v Moravskoslezském kraji. Hradiště pravděpodobně bylo 

vystavěno v 7. století a snad leželo jižně od obce Víno.  Z druhé poloviny 9. století se zde 

dochovala písemnost tzv. Geografa bavorského, která zmiňuje existenci kmene Holasiců. 

Území Holasiců v této době spadalo pod Velkomoravskou říši, archeologické vykopávky 

dokonce potvrdily, že Holasicové měli s moravskými kmeny jednotnou kulturu. 

Z hmotných podkladů se z této doby dochovaly akorát střep nádoby s vlnovkou z okolí 

Velkých Pavlovic a střep s vlnicí z okolí obce Hlinka (archiv Osoblaha). 

Po rozpadu Velkomoravské říše na počátku 10. století se oblast stala součástí 

Českého království. To však nemělo dlouhého trvání. Kolem roku 990 odtrhl polský kníže 

Měšek celé Slezsko od Českého státu a připojil jej k polskému. K Česku se oblast opět 

připojila na krátkou dobu a to v letech 1037 - 1039, v souvislosti se smrtí Boleslava 
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Chrabrého. Mezitím však Kazimír I. obnovil pořádek v Polsku a území dostal roku 1050 

opět zpět.  Česko – polské války byly pak ukončeny quedlinburdským mírem z roku 1054, 

podle něhož Slezsko připadlo Polsku za to, že Poláci budou českým knížatům poskytovat 

pravidelný roční poplatek (archiv Osoblaha). 

Slezsko se k Českým zemím opět připojilo roku 1194 nebo 1195 v souvislosti 

s neshodami po smrti Kazimíra Spravedlivého. Zřejmě to proběhlo bez bojů formou 

úplatku. Nejpozději za biskupa Roberta ve 13. století se Osoblažsko stalo součástí 

olomouckého biskupství. Za tohoto biskupa došlo ke změně názvu oblasti na provincii 

Opavskou, avšak prvním písemným dokladem o této oblasti je závěť Jana, syna Sybotova 

o oblasti zvané území naproti Osoblaze (archív Osoblaha). Pod vedením biskupství celý 

zdejší kraj nabyl nebývalého rozkvětu. Osídlení se rozšiřovalo, vesnice se zvětšovaly a 

získávalo se více orné půdy. Bohužel po vpádu Mongolů roku 1241 byl kraj zpustošen a 

vylidněn, tudíž biskup Bruno ze Schaumburgu sem musel povolat německé kolonisty. 

S pomocí německých kolonistů se zde budoval nový ekonomický a právní systém, jež byl 

vhodnější pro vrchnost a kolonisty. Biskup Bruno zde založil mnoho obcí, a to konkrétně 

Petrovice, Janov, Jindřichov, Arnultovice, Bartulovice, Pitárné, Liptaň, Třemešnou a 

Piskořov. Mezi obce založené Slovany se řadí: Dívčí Hrad, Osoblaha, Vysoká, Povelice a 

Hlinka (Balla, 2010). 

Osoblažsku se nepřestala lepit smůla na paty.  V roce 1253 sem vpadla vojska 

vedená opolským knížetem Vladislavem a haličským knížetem Danielem 

Romanovovičem, spojenci uherského krále Bély, který ve válce s českým státem pustošil 

Moravu. S pomocí biskupství se oblast dostala opět na nohy. Do poloviny 17. století kraj 

byl mnohokrát terčem nájezdníků a vždy byl biskupstvím obnoven (Ball, 2010). 

Další ránu utrpěla oblast po prusko-rakouských válkách, jejichž následkem bylo 

roku 1742 Slezsko rozděleno a nově vznikla hranice Osoblažska. To mělo za následek 

přerušení ekonomických vazeb, jež byly vytvářeny po staletí. Osoblažsko se tak stalo 

pouhou periférií. Značný rozmach průmyslu si pak vyžádal zpřístupnění oblasti a to 

výstavbou osoblažské úzkokolejky roku 1898 (Ball, 2010), (Hruška). 

Po první světové válce roku 1918 došlo k přesunu českého obyvatelstva do 

pohraničních oblastí, tudíž i Osoblažska. Češi s Němci, kteří zde žili, tvořili bezkonfliktní 

komunitu až do doby, kdy se k moci dostal Adolf Hitler (Hruška). 
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Druhá světová válka oblasti zasadila poslední ránu. Mnoho měst zde bylo 

zdevastováno. Po skončení války obyvatelstvo německého původu opustit své domovy. 

Oblast byla poté osídlena Čechy, Ukrajinci, Slováky i Řeky. Osídlování mělo velké 

problémy z důvodu značného poničení sídel a nedostatku průmyslových podniků (Hruška). 

V padesátých letech minulého století byly snahy o obnovení a oživení 

Osoblažska. Bohužel plány však nenabyly požadovaných rozměrů, právě naopak. Necitlivý 

přístup okresu Bruntál, pod který Osoblažsko od roku 1960 začalo spadat, způsobil úpadek 

zdejšího zemědělství a rovněž došlo k likvidaci mnoha průmyslových podniků. To mělo za 

následek úbytek pracovních míst a tím pádem i úbytek obyvatelstva, především z důvodu 

nedostatku práce. Díky tomuto úbytku obyvatelstva zanikla řada osad (Studnice, Nový Les, 

Matějovice, Kašnice a Víno), (Balla, 2010). 

Dnešní Osoblažsko převzalo velmi těžké dědictví. Průmysl zde není v podstatě 

žádný a zemědělství se momentálně nachází ve špatném stavu. Jedinou nadějí pro tuto 

oblast je cestovní ruch. Osoblažsko, i když bylo velmi zdevastováno, má stále co nabídnout 

(Balla, 2010).  

2.3 Místní tradice a kultura 

Vzhledem k velmi nešťastné minulosti se v tomto kraji dochovalo málo tradic. 

Důvodem toho je podle slov paní Bc. Horňákové málo starousedlíků (ústní sdělení) 

[Horňáková B.] [Obecní úřad Osoblaha, Na náměstí 106 Osoblaha] [10.3. 2013]. 

V dávných dobách byla Osoblaha proslulá svou Osoblažskou krajkou. Historie 

této krajky začíná v Krušnohoří. Krajkářské výrobky se zde zpracovávaly ještě před 

nástupem paličkované krajky. Krušnohorská krajka během 17. a 18. století dosáhla 

nebývalé slávy a dobré pověsti do takové míry, že byla napodobována v Anglii, Skotsku a 

Irsku. Od 18. století se krajky začaly paličkovat z přízí pravého hedvábí, které se dováželo 

z Nizozemska. Později se paličkovalo i z lněné či bavlněné příze režné barvy.  Tento 

rozmach zapříčinil rozšíření krajky i na Osoblažsko, kam v 17. století přišel židovský 

kupec Simon Daume z Jáchymova, aby zdejší ženy naučil krajkářskému řemeslu. Ve 

zdejším kraji působilo mnoho dalších židovských obchodníků, kteří se rovněž zasloužili o 

rozšíření krušnohorských vzorů krajky. Krajka z Osoblahy se díky nim dostala do světa. 
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V roce 1905 zde byla dokonce založena Škola pro paličkování, jež byla určena 

zájemkyním každého věku. Škola zde působila až do roku 1945, kdy byla v průběhu 

osvobozovacích bojů zcela zničena. Díky odsunu Němců z příhraničí se zdálo, že s nimi 

odešla i tradice osoblažské krajky, avšak počátkem 21. století zásluhou Ing. Martiny 

Kvapilové dochází k intenzivním snahám o její obnovu. Díky této snaze vzniká v Krnově 

SOŠ textilní. Velký podíl na obnově má rovněž Helena Denglerová z bavorského 

Ansbachu poslední žijící paličkářka, jež navštěvovala Školu pro paličkování v Osoblaze 

ještě před druhou světovou válkou. Podařilo se jí získat a dochovat řada vzorů a hotových 

výrobků, které nabídla SOŠ textilní v Krnově k okopírování. V současnosti se na škole 

v Krnově pořádají kurzy pro zájemkyně z celého Osoblažska, a tak se osoblažská krajka 

postupem času opět vrací zpět (Balla, 2010). 

Velkou tradici má na Osoblažsku pohádková postava loupežníka Hotzenplotze. 

Postavičku vymyslel německý spisovatel Otfried Preußler počátkem šedesátých let 

minulého století. Postavička dostala název podle vesnice Osoblaha, jež zdejší Němci za 

svého pobytu nazývali podle různých zkomolenin a to Hotzenplotz, původní německý 

název Osoblahy. Pohádka o loupežníku Hotzenplotzi se stala velice populární a byla 

přeložena do 34 jazyků a řadí se mezi nejčtenější dětské knihy. V České republice však 

příhody tohoto loupežníka nejsou zas až tak příliš známy, avšak existují dnes nadšenci, 

kteří by měli zájem Osoblažsko prohlásit za kraj raubíře Hotzenplotze a nalákat zde turisty, 

jak je tomu například v Jičíně s loupežníkem Rumcajsem. Výtvarnice Hana Doležalová 

dokonce věří, že by se loupežník mohl stát v budoucnu maskotem Osoblažska (Balla, 

2010). 

Podle slov paní Bc. Horňákové zde dřív byla velmi populární kulturní akce 

„Osoblaha buduje, tančí a zpívá“. Několikrát již zde proběhla hudební akce „Osoblažské 

hudební léto“, které bude letos spojeno s oslavou 780 let Osoblahy a proběhne v červnu. 

Mimo jiné zde probíhají i klasické akce jako stavění – kácení máje, pálení čarodějnic, 

vánoční a velikonoční jarmarky (písemné sdělení) [Horňáková B.] [Obecní úřad Osoblaha, 

Na náměstí 106 Osoblaha] [10.3. 2013]. 
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3. ÚZKOROZCHODNÁ ŽELEZNICE, JEJÍ HISTORIE, 

PARAMETRY A VOZOVÝ PARK 

3.1 Historie úzkorozchodné železnice do roku 1918  

Důvodem výstavby úzkorozchodné železnice mezi obcí Třemešná a Osoblaha 

byly především zpřetrhané obchodní cesty z prusko-rakouských válek. Byla zde potřeba 

dovozu surovin pro místní cukrovar, jež měl kvůli nedostatečné dopravě špatné surovinové 

zázemí. Dalším důvodem pro výstavbu tratě byl i vcelku velký počet obyvatel v Osoblaze. 

Tehdy zde žilo na 4300 obyvatel. Proto o výstavbu tratě usilovalo jak vedení cukrovaru, 

tak i městští radní (Balla, 2010), (Hrček, 1998). 

Vedení cukrovaru vzneslo požadavek na železniční přípojku na nedalekou trať 

Leobschütz – Neustad (dnes Prudnik – Glubczyce) v Prusku, která je situovaná blízko 

hranice. Pro připojení bylo zapotřebí vybudovat jen čtyřkilometrovou spojku, nebo zvolit o 

něco delší šestikilometrovou variantu, která by vedla do Deutsche Rasselwitz (dnes 

Raclawice Ślaskie). Propojení přes rakousko-pruské hranice však obsahovalo řadu 

komplikací, tudíž přípojka byla schválena roku 1883 Rakouským ministerstvem z města 

Albrechtice. Později se od této varianty ustoupilo z ekonomických důvodů, jelikož 

cukrovar a městští radní nemohli přispět na stavbu více než 10% nákladů. Po několika 

letech tahanic a dohadů vláda nakonec předběžně schválila v únoru roku 1893 stavbu tratě 

Albrechtice – Osoblaha – Studnice - Deutsche Rasselwitz. Nakonec však udělila státní 

dotaci ve výši 278 000 zl. jen na přípojku Třemešná – Osoblaha a to za podmínky, že 

Osoblaha a okolní obce přispějí částkou 50 000 zl.. Navrhovaná změna byla schválena 

Moravským zemským sněmem roku 1896 a na výstavbu trati sněm ještě přispěl částkou ve 

výši 237 000 zl. V původních plánech pro vybudování železniční dráhy byl navrhnut 

normálněrozchodný profil, avšak na říšském sněmu roku 1897 se rozhodlo, že dráha bude 

úzkorozchodná kvůli menším nákladům, jež byly zhruba o třetinu nižší. Z ekonomických 

důvodů se jednalo o trať s rozchodem 760 milimetrů, bylo to na úkor rychlosti, přepravní 

kapacity a manuální překládky zboží v přípojné stanici. Nevýhody se nebraly v potaz, 

jelikož v době schválení výstavby železnice byly konkurencí železniční dopravy nanejvýš 

koňské potahy, proto zvítězila příznivá cena nad nevýhodami. V lednu následujícího roku 
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byla stavba definitivně schválena. Následně na to na jaře roku 1898 byla stavba zahájena a 

téhož roku 12.  prosince byla ukončena a zkolaudována. Následně na to 14. prosince byl 

zahájen pravidelný provoz pod správou Rakouských státních drah. Trať sloužila pro 

přepravu osob i nákladu, od 15. 12. 1898 na trati začala fungovat i přeprava pošty (Balla, 

2010), (Schaffartzik a kol., 2003), (Hrček, 1998), (Horna a kol., 2012). 

S výstavbou tratě se rozrostla stanice Třemešná, která se stala najednou stanicí 

přestupní. Díky tomu musela být roku 1898 postavena nová výpravní budova, v roce 1900 

nová vodárna pro zdvojení lokomotiv a roku 1901 byla z důvodu většího množství 

cestujících rozšířena celá stanice (Schaffartzik a kol., 2003), (Hrček, 1998). 

Pro provoz na zdejší trati byly ze začátku provozu zakoupeny 3 parní lokomotivy 

řady U čísla 13 až 15 vyrobené v Linci září 1898 lokomotivkou Krauss a spol.; dále 4 

osobní vozy řady BCi 3, BCi 4 a Ci 7, Ci 8 vyrobené Vagónkou Graz; 2 služební vozy; 3 

kryté a 4 otevřené nákladní vozy a ještě 4 dvounápravové podvalníky. Podvalníky sloužily 

k přepravě normálně rozchodných vozů. Až do roku 1911 na trati jezdily 3 páry vlaků, 

v kterých se přepravovali jak cestující, tak i náklad, jednalo se o tzv. smíšené vlaky (Hrček, 

1998), (Neděla a kol., 2010). 

Pro místní obyvatele byla však úzkorozchodná trať velkým zklamáním, v koutu 

duše doufali v trať normálněrozchodnou. Po výstavbě tratě se usilovalo o přestavbu 

z úzkorozchodné (760 mm) na normálněrozchodnou (1435 mm) spolu s prodloužením do 

stanice Deutsche Rasselwitz. Jednání o přestavbě byla však neúspěšná (Horna a kol., 

2012). 

Od počátku zde jezdily 3 páry smíšených vlaků, od roku 1911 se tento počet 

změnil na 4. V prvních letech I. světové války však došlo ke snížení počtu jezdících vlaků, 

to se v roce 1915 zlepšilo, ale opětovně koncem roku 1917 z důvodu nedostatečného 

množství uhlí na provoz parních lokomotiv byl provoz opět snížen (Hrček, 1998). 

3.2 Historie úzkorozchodné železnice období ČSR 

Po vyhlášení ČSR se příhraniční Němci snažili odtrhnout od našeho území, 

dokonce se jim na krátkou dobu podařilo vytvořit protistát Sudetenland. Na Osoblažsku 

situace probíhala klidně a neměla žádný vliv na místní železniční přepravu. Od 27. 11. do 
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20. 12. 1918 v Krnově na krátkou dobu působilo nově vzniklé ředitelství správy 

Sudetských drah. Vše se však zase vrátilo do starých kolejí a od 20. 12. se železnice stala 

majetkem ČSD. V dubnu roku 1919 museli zaměstnanci složit slib ČSR. Tím se situace 

v oblasti uklidnila (Hrček, 1989), (Schaffartzik a kol., 2003), (Horna a kol., 2012). 

Provoz na trati po válce se nijak nezměnil. Došlo akorát ke změně 

lokomotivového parku. Lokomotiva řady U15 byla pronajata a odvlečena zprvu na trať 

Lupków – Ciina a poté až na Podkarpatskou Rus. Jako náhrada sem byla dodána 

lokomotiva řady A.002. Od roku 1924 byla přeznačena na U25.002, rovněž i lokomotivy 

U13 a U14 byly přečíslovány a to na U37.003 a U37.004. V pozdějších letech dochází 

k opětovné výměně lokomotiv a to lokomotivy U37.004 za lokomotivu U37.002 

z Ondrášova (Neděla a kol., 2010). 

Rozsah smíšených vlaků zůstal, tři trojice denně. Jelikož se však začala jevit 

nutnost zvýšit rozsah provozu, byly zde zavedeny mimo parních strojů i stroje motorové. 

Tehdy se těmto vozům lidově říkalo „kolejové autobusy“. Tyto stroje, jež byly označeny 

M11.001 a 002, vyráběla Tatra Kopřivnice. Na dráze jezdily v pravidelném provozu od 

prosince 1928. Motorový provoz měl za následek zkrácení jízdní doby zhruba o pět minut. 

Od roku 1929 se počet vlaků rozrostl, denně jezdily 4 páry motorových a 1 až 3 smíšené 

(Hrček, 1989), (Neděla a kol., 2010). 

V roce 1931 na kraj i na Osoblahu dolehly příznaky hospodářské krize – pokles 

přepravy osob i zboží. Tato krize však netrvala dlouho a roku 1935 dochází ke zvýšení 

přepravy. V roce 1936 se pro osobní přepravu používaly motorové vozy v intervalech 4 až 

5 párů za den, zatímco v nákladní (smíšené) přepravě se využívaly stále ještě parní 

lokomotivy, které zajišťovaly přepravu dvěma páry za den (Hrček, 1989). 

3.3 Historie úzkorozchodné železnice za druhé světové války 

Krizový rok pro železnici nastal už v roce 1938, který přinesl období provokací a 

sabotáží Henleinovců. Na trať pokládali velké kameny a občas docházelo i ke střelbě na 

motorové vozy. Koncem září Češi byli nuceni opustit tento kraj (Hrček, 1989). Obsazení 

oblasti Němci proběhlo až 6. 10., železniční doprava však byla pozastavena už od 1. 10., 
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obnovena byla až 10. 10.. Po odstoupení pohraničí se trať stala součástí německých 

státních drah včetně lokomotivového a vozového parku (Horna a kol., 2012). 

S počátkem druhé světové války se změnil i vlastník dráhy, to mělo za následek 

přeznačení lokomotiv podle vzoru DR a to následovně. Z U37.002 na 99.7841, U37.003 na 

99.7842 a motorové vozy M11.001 a 002 na CiVT 136.001 a 002. V roce 1940 zde byly 

dodány motorové vozy CiVT 136.003 (M11.006) spolu s německými podvalníky. Provoz 

v osobní přepravě v tomto období dosáhl velkých rozměrů, podle jízdního řádu ze zimy 

1943 tu jezdilo zcela pravidelně 7 párů motorových vlaků. Během války byly odvlečeny 

čtyři motorové vozy spolu s lokomotivou U37.004 (Hrček, 1989), (Horna a kol., 2012), 

(Neděla a kol., 2010). 

S blížícím se osvobozením se od 1. 11. 1944 omezovala přeprava, hrozilo i úplné 

přerušení provozu. Není dosvědčeno, jak se toto omezení týkalo Osoblahy. Je však známo, 

že poslední vlak z Osoblahy vyjel 17. 3. 1945. (Hrček, 1989) 

3.4 Historie úzkorozchodné železnice od roku 1945 – 1989 

Válka na Osoblažsku způsobila velké škody v mnoha obcích. Nejvíce utrpěla 

Osoblaha, kde bylo zbouráno na 90% původních budov. Úzkokolejky se válka relativně 

netknula. Bylo poškozeno jen pár staničních budov a to v Osoblaze a v Horních Povelicích. 

V Třemešné byly škody rozsáhlejší. Ty se týkaly především normálního rozchodu. Značně 

poškozené však byly motorové vozy, jež shořely, a rovněž i parní lokomotivy byly 

poničené. (Hrček, 1989) Proto zde byl dodán roku 1946 z Jindřichova Hradce nový 

motorový vůz M11.008 a parní lokomotiva U38.001 (Neděla a kol., 2010). 

Provoz na „Osoblažce“ byl znovu slavnostně zahájen 28. 10. 1945 a to díky 

Jindřichu Jeřábkovi, který připravil vše potřebné pro obnovení provozu. V několika dalších 

letech se provoz osobní i nákladní dopravy zvyšoval. Příčinou tohoto zvýšení byl přísun 

obyvatelstva z Čech, Moravy, Ukrajiny a Řecka. S nadměrnou přepravou bohužel rostly i 

potíže. Parní lokomotivy trpěly častými závadami, což vyústilo až k úplnému zastavení 

provozu dne 23. 8. 1946. Vlakovou dopravu zastoupily dopravní automobily.  Až po 

převedení motorového vozu M 11.008 byla osobní doprava znovu obnovena a to dne 1. 12. 

1946 (Hrček, 1989). 
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Především odsun Němců z příhraničí v roce 1946 byl pro Osoblažsko nejvíc znát. 

Kvůli nedostatku pracovních sil byly zastávky obsazovány novými přistěhovalci postupně 

v průběhu roku 1946. Rok na to byl pro přepravu krizový. Kvůli sněhové kalamitě, která 

trvala od ledna do dubna, byla doprava značně omezena. Doprava byla úplně přerušena, 

nebo jezdil jen jeden pár vlaků denně. Silnice nebyly sjízdné vůbec, tudíž nebylo možno 

zajistit náhradní autobusovou dopravu. Po dobu od 1. 6. do 15. 9., kvůli špatnému stavu 

trati, byla trať znovu uzavřena a opravována spolu s lokomotivami, aby se zvládla 

podzimní sklizeň. Namísto obnovení rozsahu dopravy, doprava klesla. Také vlaková pošta 

byla roku 1948 definitivně ukončena (Hrček, 1989). 

Počátkem ledna 1948 byly dodány na trať nové motorové vozy M21.006 a 007. 

Bohužel tyto vozy často trpěly provozními poruchami, tudíž musely být často nahrazovány 

pohonem parním. Během několika let se podařilo M21.0 natolik zprovoznit, že ve finále 

tyto stroje nahradily staré M11.0 (Hrček, 1989), (Neděla a kol. 2010). 

V roce 1950 dochází k přesunu další lokomotivy a to U37.002 do Jindříchiva 

Hradce. Provoz parních lokomotiv byl rok od roku komplikovanější. Dodávané lokomotivy 

U 47.003 tzv. Maletka z Jindřichova Hradce a U58.001 z Frýdlantu v Čechách měly 

neustále technické obtíže. Situaci musely zachraňovat motorové lokomotivy a to řady TU 

47.0 – 17, 13, 16 a 17 (v roce 1988 došlo k jejich přejmenování na 705.9 – 17, 13, 16 a 17) 

(Hrček, 1989), (Neděla a kol., 2010). 

Podstatný vliv na „Osoblažku“ měl ve finále příchod motorových vlaků řady T 

47.0, jež měly za následek ukončení parního provozu. Parní vozy byly v 60. letech zcela 

nahrazeny vozy motorovými. Poslední parní stroj vyjel v normálním provozu 16. prosince 

1960. Tu čest měla parní lokomotiva zvaná „Maletka“, řady U 47.003 (Hrček, 1989), 

(Schaffartzik a kol, 2003). 

Na počátku 60. let byl přestavěn motorový vůz řady M 21.006 na vůz řady Ba/u 

619 a vůz M21.007 je prodán Státním lesům Žilina. Nyní se nachází na bývalé lesní 

železnici Liptovském Hrádku a to pod označením M21.0006. Teprve v roce 1964 došlo 

k přírůstku ve vozovém parku a to příchodem nových brzdících vozů řady D/ú, 

následujícího roku pak šedesáti nových podvalníků. Roku 1966 byly dodány nové 

čtyřnápravové vagony se značením Balm/ú z Tatry Smíchov. V roce 1975 zde přišly další 

čtyři vozy řady Balm/ú z rušené úzkorozchodky na Slovensku. To mělo za následek, že 
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starší typy byly postupně vyřazovány a nahrazovány těmito pohodlnějšími. Od roku 1974 

pak probíhaly rekonstrukce veškerých staničních budov (Hrček, 1989), (Schaffartzik a kol, 

2003), (Neděla a kol., 2010). 

V 70. letech došlo k zjednodušení obsluhy vlaků, u většiny vlaků kontroloval 

jízdenky vlakvedoucí (Hrček, 1989). 

Koncem 80. let ubývalo nákladní dopravy. V 90. letech probíhala jen přeprava 

uhlí, která však byla také následně ukončena. I po zrušení nákladní dopravy zůstává ve 

vlastnictví ČD 6 služebních vozů (brzdících) a 30 podvalníků. Zbylé vozy byly odvlečeny 

do Krnova a tak dnešní vzpomínkou na nákladní dopravu zůstaly v Třemešné odstavené 

podvalníky v podvalníkové jámě. V osobní přepravě jezdilo osm párů denně (Hrček, 

1989), (Horna a kol., 2012), (Neděla a kol., 2010). 

V minulosti mnohokrát hrozilo, že trať bude uzavřena pro nerentabilnost, poprvé 

kolem 50. let, podruhé kolem 70. let, potřetí v roce 1985. Naštěstí se vždy pokaždé nalezlo 

dostatečné množství důvodů pro udržení tratě. V letech 1985 až 1989 byla trať 

rekonstruovaná (Hrček, 1989). 

3.5 Úzkorozchodná dráha od roku 1989 až dodnes 

V letech 1995 až 1997 jezdilo denně 9 párů vlaků, a však roku 1998 tento počet 

klesl a to na 7 párů za den. Navýšení na osm párů za den nastalo v novém grafikonu 

2004/2005. V minulém roce v grafikonu 2011/2012 jezdilo už jen 5 párů vlaků (Horna a 

kol., 2012). 

Osoblažskou úzkokolejku provozují v současnosti České dráhy, které zde zajišťují 

pravidelný vlakový provoz mezi Třemešnou a Osoblahou. Doprava se řídí předpisy Správy 

železničních a dopravních cest SŽDC D41 a SŽDC D3. Údržbu trati rovněž zabezpečuje 

SŽDC. Veškeré odbavení cestujících probíhá ve vlaku vlakovým personálem (Horna a 

kol., 2012). 

Od roku 1998 zde probíhají v rámci oslav různých výročí akce s vlakovými 

veterány, které dosáhly velké popularity. Díky tomu byl v roce 2005 zahájen na trati v 

letním období pravidelný parní provoz v pod záštitou SZD (Horna a kol., 2012). 
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3.6 Návrat vlakových veteránů na Osoblažsko 

Parní vlaky se na Osoblažsko vrátily po necelých čtyřiceti letech k příležitosti 

stoletého výročí trati dne 10. října 1998. Pro tyto účely byla vybrána lokomotiva řady 

U47.001 s historickými vozy řady Balm/ú. Součástí oslav byl i vlak, který byl určen 

speciálně pro fotografy. Souprava byla složena z lokomotivy 705 913 a vozů D/ú + ES + 

Balm/ú (Kozelek a kol. 2013). 

Od roku 2002 se každým rokem pořádá „Den dráhy Třemešná ve Slezsku – 

Osoblaha“. Náplní prvního ročníku byla ukázka manipulace s nákladním vozem na 

podvalnících v Třemešné a prohlídka depa v Osoblaze (Schreier a kol. 2013). 

Druhý ročník byl spojen s oslavami 105 let trati. K této příležitosti byla zapůjčena 

lokomotiva řady U46.001 s několika historickými vozy. Tři páry vlaků jezdily vždy o 

víkendu (Kozelek a kol. 2013). 

Díky velké úspěšnosti akcí vznikla myšlenka realizovat na „Osoblažce“ 

pravidelné parní jízdy. Proto byla v roce 2003 založena 1. Parní úzkorozchodná společnost, 

která měla snahu zviditelnit „Osoblažku“ a její okolí. Tato společnost koupila z Rumunska 

zajímavý parní kousek, lokomotivu U 46.002 tzv. „Rešica“, která byla v průběhu dalších 

slavností v roce 2004 vystavena v Třemešné. Přes rozsáhlé rekonstrukce však nebyla 

schopna provozu. Teprve v listopadu roku 2004 se poprvé ve své plné jízdní kráse 

představila na Martinských hodech. Na Dni dráhy se dále prezentovaly zvláštní vlaky Ias, 

jež byly dovezeny také z Rumunska. Dalším zapůjčeným exponátem byl motorový vlak 

M21.004 (Kozelek a kol. 2013), (Horna a kol., 2012). 

Na činnost 1. Parní úzkorozchodné společnosti posléze navázaly Slezské zemské 

dráhy. Tato obecně prospěšná společnost byla založena v roce 2005 a navazovala na ideje 

1. Parní úzkorozchodné společnosti. Ve svém programu rovněž zdůrazňovala zviditelnění 

„Osoblažky“ a zdejšího regionu, prosazovala vizi zvýšit zájem o turistiku a cestovní ruch. 

Mimo Osoblažský region se společnost angažovala jako provozovatel úzkorozchodných 

meziměstských tramvají na Ostravsku, Bohumínsku a Karvinsku (Horna a kol., 2012). 

Sezóna pravidelného parního provozu na „Osoblažce“ byla zahájena 1. května 

2005. Na trati jezdily dvě soupravy „Iasů“ s Pivním vagónem.  Závislosti na počasí se tato 

souprava o vůz Balm/ú, který byl zapůjčený od Českých drah (Kozelek a kol. 2013). 
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Den dráhy roku 2006 přinesl hned tři novinky v parku SZD. První novinkou byla 

motorová lokomotiva TU38.001, která byla získána z polského cukrovaru Kruszwica. 

Druhou novinkou byl otevřený vůz Ca/ú 31, postavený na rámu z původního vozu Ias. 

Třetí novinkou pro vozový park byl služební generátorový vůz D/ú 823, který vyrábí 

elektřinu pro spotřebiče v Pivním voze. Kvůli zvýšené návštěvnosti se četnost výprav 

historických souprav zvyšovala (Kozelek a kol. 2013). 

Tradiční zahájení sezony na konci června roku 2007 přineslo další novinku ve 

vozovém parku. Druhý vůz „Ias“ byl přestavěn na další letní otevřený vůz s označením 

Ca/ú 32 a doplněn dlouho chybějícím WC. Na Den železnice opět nechyběly zapůjčené 

dva vozy Balm/ú, které spolu s parními lokomotivami jezdily každou sobotu po celé 

prázdniny. O nedělích na dráze pro změnu jezdil klasický „Faurem“ (Kozelek a kol. 2013).  

V roce 2007 se v Třemešné ve Slezsku vybudovala nová výtopna. Ta sloužila 

k uchování lokomotiv mimo sezónu. To odstranilo problémy, které byly způsobeny 

umístěním lokomotivy v Osoblaze. Do té doby musela být před každou zvláštní jízdou 

provedena doplňující strojní jízda Osoblaha – Třemešná a po akci zase zpět (Kozelek a kol. 

2013). 

V roce 2008 se v Den dráhy oslavily 110. narozeniny trati. Plánů na průběh oslav 

bylo mnoho, nakonec se rozhodlo pouze o obohacení soupravy zapůjčením motorového 

vozu M27.001. Návštěvníci si rovněž mohli prohlédnout nový lokomotivový přírůstek do 

parku SZD, a to lokomotivu řady U57.001 výroby Škoda, kterou SZD propůjčil rakouský 

spolek Club760 na 15 let. Cestující výjimečně mohli v tento den přijet z Krnova do 

Třemešné vlakem vedeným oblíbenou parní lokomotivou 464.202, zvanou olomoucká 

"Rosnička" (Kozelek a kol. 2013). 

Roku 2009 vyjela lokomotivy U57.001 na konci května na trať Jízda se konala jen 

pro rakouský Club760. Kvůli nečekaným technickým závadám byla veřejnosti 

zpřístupněna až 19. 6.. Mimo parní lokomotivy byly vlaky vedeny motorovým „Faurem“ 

TU38.001 (Kozelek a kol. 2013). 

Díky velké angažovanosti SZD, nemalé finanční podpoře Moravskoslezského 

kraje a příspěvkům z Evropských fondů je možno provozovat dosavadní počet vlaků. Od 

roku 2004 bylo ve vlacích přepraveno mnoho turistů jak tuzemských i zahraničních. 

„Osoblažka“ se rovněž stala pravidelným výletním cílem imobilních občanů a skupin dětí 
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z dětských domovů. SZD se jim snaží vyjít plně vstříc a pořídila vůz s plošinou pro 

přepravu lidí na invalidním vozíku (Horna a kol., 2012). 

3.7 Vize do budoucna 

Budoucnost dráhy je velmi otevřená a hlavně i příznivá. SZD i nadále chtějí 

provozovat své služby na „Osoblažce“. Rovněž mají zájem je nadále zlepšovat a 

rozšiřovat. Provozování historických vlaků je však finančně náročné, proto není možné, 

aby se SZD zapojovaly do všech oblastí najednou. Momentálně se SZD zaměřují na 

renovaci výletních vozů uzavřené konstrukce vybavené sociálním zařízením (Horna a kol., 

2012). 

Momentálně zde existuje myšlenka o znovuzavedení nákladní dopravy, jako tzv. 

fotovlak. V případě zájmu zdejších firem by se SZD nebránily myšlence o zavedení 

pravidelného provozu nákladní dopravy. Přáním SZD by rovněž bylo převzetí veškerého 

provozu na trati, tudíž i provozování pravidelné osobní přepravy. Momentální dopravce 

ČD na této dráze neprosperuje (Horna a kol., 2012). Podle ústního sdělení paní Bc. 

Horňákové existuje varianta o odkoupení a provozování dráhy od ČD zdejšími obcemi. 

Tudíž není možné úplně přesně sdělit, co trať čeká (ústní sdělení) [Horňáková B.] [Obecní 

úřed Osoblaha, Na náměstí 106 Osoblaha] [10.3. 2013]. Poslední slovo v tomto ohledu má 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (Horna a kol., 2012). 

Už v minulosti se debatovalo o připojení úzkorozchodné dráhy až do Raclawic. 

Bohužel všechna jednání byla neúspěšná. Konečně až po nějakých 110 letech provozu se 

dostavil úspěch. Do pole dění se vložila jak česká firma Olpas Moravia, tak i polské 

muzeum ve městě Opole. Cílem jejich spolupráce je prodloužit „Osoblažku“ o devět 

kilometrů a napojit ji na síť polských železnic. Bylo by nutné vybudovat železniční trať 

dlouhou 3,5 kilometru, jež by se napojila na železnici polské obce Ściborzyce Male. Velký 

význam pro projekt bylo začlenění obou zemí do tzv. Schengenského prostoru. Jedinou 

komplikací pro výstavbu je cena a momentální probíhající ekonomická krize. Nyní se 

pracuje na vyhotovení vyhovující právní normy pro práci s polským partnerem. Pro 

dosažení evropských dotací je rovněž nutné vyhotovit podrobný záměr stavby. Se 
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zahrnutou dotací od EU by podle propočtů neměla stavba přesáhnout 40 milionů korun 

(Horna a kol., 2012). 

3.8 Parametry dráhy 

Trať z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy je dlouhá celkem 20,218 km a má 102 

oblouky o velmi malém poloměru. Nejmenším obloukem je oblouk, jež má v poloměru 75 

metrů, zbylé dvě třetiny mají poloměr 100 až 150 metrů. Nejvyšší povolená rychlost je zde 

momentálně 40 km/hod, před rokem 1991 zde byla rychlost byla o 10 km/hod nižší. 

Největší sklon činí 27,3 promile. Na trati se nachází celkem 23 železničních přejezdů, 

z toho je jen jeden značený výstražnými světly, zbylé jsou označeny pouze výstražným 

křížem (Balla, 2010), (Neděla a kol, 2010), (Schaffartzik a kol, 2003), (Horna a kol., 

2012). 

Kolem stavby tratě koluje nepravdivá pověra. V minulosti se tradovalo, že tratě 

musely mít minimální délku 20 km, a proto je na trati 102 oblouků a nevede přímo. Tuto 

pověru však vyvrací stavba trati Ondrášov (Moravský Beroun) – Dvorce na Moravě, která 

má délku 11,041 km, a rovněž byla provozována od roku 1898 (Neděla a kol., 2010). 

Doba jízdy v prvních letech provozu je neznámá.  V letech před I. světovou 

válkou se doba jízdy z Třemešné do Osoblahy pohybovala v rozmezí 60 až 75 minut, 

obráceně z Osoblahy do Třemešné byla doba jízdy delší v průměru o 5 až 10 minut, 

protože trať z Osoblahy do Liptaně stoupá. V osmdesátých letech se doba jízdy zkrátila o 

pár minut. Z Třemešné do Osoblahy to trvalo zhruba 53 minut a 56 až 70 minut zpět. 

V současnosti vlak vzdálenost mezi městečky překoná za nějakých 40 minut. Důvodem 

zkrácení jízdní doby je především zvýšení maximální rychlosti a nasazení lepších vlaků 

(Hrček, 1998), (Schaffartzik a kol, 2003). 
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3.9 Vozidla ČD a SŽDC 

3.9.1 Motorové lokomotivy řady TU 47.0 (nyní řada 705.9) 

Lokomotivy řady TU 47.0 (nyní řady705.9) byly vyráběny v pražském ČKD 

v letech 1954 – 1958.  Tyto lokomotivy zajišťovaly provoz na všech úzkorozchodných 

tratích ČSD. Na Osoblažsko byly dodané stroje označeny posledními třemi čísly 013, 014, 

016 a 017 (nyní 913, 914, 916 a 917). Lokomotivy zde zajišťují i nadále pravidelnou 

osobní přepravu. Jsou to nejstarší nasazené lokomotivy v pravidelném provozu (Horna a 

kol, 2012). 

Lokomotivy jsou skříňové konstrukce a na obou stranách mají řídící stanovisko 

pro strojvedoucího. Součástí je i služební oddíl, který slouží pro přepravu zavazadel. 

Hmotnost lokomotivy je 32 tun a měří 12 680 mm, výkon je 260 kW (Horna a kol, 2012). 

Všechny nasazené lokomotivy zde jezdily v původním stavu až do roku 2009. 

Téhož roku byl stroj číslo 705.913 remotorizován a byl vybaven hnacím agregátem 

Tedom. České dráhy mají do budoucna v plánu rekonstruovat i lokomotivu číslo 705.917 

(viz Obr. 1. ), která je dlouhodobě odstavena, a předat ji do sbírek Národního technického 

muzea (Horna a kol, 2012). 

 

Obrázek 1. Odstavená lokomotiva řady 705.917 v Třemešné (Pirkl, 2013) 
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3.9.2 Vozy řady Balm/ú  (nyní řada 55 54 28-29) 

Tyto čtyřnápravové osobní vozy lehké stavby jsou dodnes řazeny v pravidelném 

provozu mezi Třemešnou a Osoblahou (viz Obr. 2. ). Vozy byly vyrobeny v Tatře Smíchov 

roku 1966 (Horna a kol, 2012). 

Vozy jsou vybaveny dvěma oddíly pro cestující, topením, které pohání naftové 

agregáty, osvětlením a toaletou. Kapacita míst k sezení je 46. Délka vozu je 14 800 mm a 

hmotnost 13,2 tun (Horna a kol, 2012). 

Od poloviny 70. let zde jezdilo 8 kusů těchto vozů. Nyní však pro pravidelný 

provoz je užíván pouze jeden vůz. V roce 2010 došlo k renovaci jeho vozového interiéru. 

Byla opravena sedadla, osvětlení i WC. Do vozu byl dodán nový informační systém. 

Exteriér vozu byl znovu natřen v původních barvách. Část vozů byla sešrotována a další to 

v budoucnu pravděpodobně taky čeká. Jeden vůz by měl být předán do sbírek Národního 

technického muzea (Horna a kol, 2012). 

 

Obrázek 2.  Odjíždějící souprava ze zastávky Dívčí Hrad (Pirkl, 2013) 

3.9.3 Brzdící vozy řady D/ú 

Brzdící vozy byly dodány na „Osoblažku“ celkově v počtu šesti kusů. Sloužily 

v nákladní a smíšené dopravě, rovněž byly určeny pro posuvnou četu (Horna a kol, 2012). 
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Nyní jsou všechny vozy deportovány v Krnově. Jeden z vozů této řady byl 

přestavěn na generátorový vůz, který je propůjčován do soupravy SZD (Horna a kol, 

2012). 

3.9.4 Podvalníky typu 9-820-1 

Tyto dvounápravové podvalníky byly určeny pro přepravu normálněrozchodných 

dvounápravových vozů na úzkorozchodných tratích. Hmotnost jednoho podvalníku činí 

1 200 kg. Dnes jsou podvalníky nefunkční a jsou umístěny ve stanici Třemešná ve Slezsku 

v podvalníkových jámách (viz Obr. 3. ) (Horna a kol, 2012). 

 

Obrázek 3. Nefunkční podvalníky v podvalníkové jámě v Třemešné (Pirkl, 2013). 

3.9.5 Motorový vozík typu MUV 69 

Jedná se o drobné vozidlo, které slouží státní organizaci SŽDC jako víceúčelové 

vozidlo pro údržbu trati (viz Obr. 4. ) (Horna a kol, 2012). 

Délka vozíku činí 6,75m, hmotnost se pohybuje od 7,4 do 9 tun. Kabina je celkem 

6 míst, včetně místa pro strojvedoucího (Horna a kol, 2012). 
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Obrázek 4. Motorový vozík typu MUV 69 (Pirkl, 2013). 

3.10 Lokomotivový park SZD 

3.10.1 U57.001 Malý Štokr 

Bývalá Bosna a Hercegovina byla země posetá velkým množstvím 

úzkorozchodných tratí. Tyto železnice sloužily k přepravě osobní i nákladní. Bylo zde 

přepravováno velké množství nákladů, tudíž byly zapotřebí nejvýkonnější stroje, hlavně na 

trati Steinbeisbah dlouhé 602 km. Přičemž 302 km připadlo na dopravu osobní a zbylých 

300 km na dopravu nákladní. Postupně sem byly dodávány 4 lokomotivy řady E. Později 

se ukázalo, že 4 lokomotivy nestačí a bude potřeba objednat nové, výkonnější. Tím vznikl 

nápad objednat lokomotivy u společnosti Škoda Plzeň, která ve světě získávala uznání 

svých výrobků. Dne 17. 6. 1947 byla podána objednávka na 6 pětinápravových strojů 

(Neděla a kol., 2012). 

 Lokomotivy byly řádně odzkoušeny, rovněž byly provedeny testovací jízdy a pak 

už jen čekaly na odvoz. První tři lokomotivy byly odvezeny 4. 2. 1949. U zbylých tří 

lokomotiv není znám termín přepravy (Neděla a kol., 2012). 

Lokomotivy měly skvělou konstrukci. Byly zde dodány roštnice  pro topení 

dřevem a uhlím. Stroje měly rovněž přehřívač páry a mohutný třínápravový svařovaný 
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tendr s objemem 4 tuny uhlí (nebo dříví) a 6 m
3
 vody. V tendru byly umístěny i skříňky 

pro personál. Osvětlení bylo elektrické. Lokomotiva měla místa k sezení pro 

strojvedoucího a topiče. Povinným vybavením nově vyrobených lokomotiv byl i sněžný 

pluh (Neděla a kol., 2012). 

Tyto lokomotivy ukončily provoz v letech 1970/1971 a byly nahrazeny 

čtyřnápravovými motorovými lokomotivam 740 a 740-1 s elektrickým vytápěním (Neděla 

a kol., 2012). 

Celkově se dochovaly jen 3 tyto lokomotivy. Zbylé 3 se díky poškozením 

ve druhé světové válce musely sešrotovat. Jedna se zbylých 3 lokomotiv byla odkoupena 

spolkem Club760, který uvedl lokomotivu do provozuschopného stavu. Nyní je „Štokr“ 

zapůjčen u SZD a stal se jejich chloubou (viz Obr. 5. ) (Neděla a kol., 2012). 

Maximální povolená rychlost lokomotivy je 30 km/h, její maximální tažná síla je 

90 kN. Celková délka činí 12 940 mm. Maximální zásoba vody je 6 m
3
, zásoba uhlí 6 m

3
. 

Hmotnost lokomotivy činí 51,5 t (Neděla a kol., 2012). 

 

Obrázek 5. Malý Štokr v pozadí s kostelem sv. Šebestiána (Schreier, 2012). 
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3.10.2 U46.002 „Rešica“ 

Rumunsko bylo v minulosti velkým producentem dřeva. Pro zajištění dobré 

přepravy dřeva bylo zapotřebí vystavět lesní železniční cesty. Cesty byly stavěny podle 

Bosenského stylu s rozchodem 760 mm. Hlavním dodavatelem lokomotiv byly Němci, 

Rakušané a Maďaři. Rumunský vozidlový park byl velice různorodý. Tato situace nebyla 

ideální, a proto se hledala možná řešení. Za tímto účelem byly v letech 1905 až 1950 

vyrobeny maďarské stroje řady 490 MAV (Kozelek a kol. 2013). 

V 50. letech 20. století pokračovala neustálá potřeba kvalitních, jednoduchých a 

výkonných lokomotiv, které by vycházely z maďarských strojů 490 MAV. Po dlouhých 

rozhodováních padla volba na výrobu lokomotiv rumunskou lokomotivku ve městě Resita 

(Resita čti Rešica) (Kozelek a kol. 2013). 

V roce 1951 byla navržena konstrukce lokomotiv. Lokomotivy nesly označení 

764.4 a konstrukcí se podobaly maďarské MAV 490. Jednalo se v podstatě o drobně 

upravenou kopii maďarské lokomotivy. Během let 1951 až 1958 bylo vyrobeno v Resite 

120 strojů (Kozelek a kol. 2013). 

Tyto lokomotivy byly tak výkonné a dobře konstruované, že je nebylo v 80. a 90. 

letech možné nahradit novými motorovými lokomotivami. Potvrzením jejich výborných 

vlastností je to, že posledních bylo ještě vyrobeno v letech 1982 až 1984 v rumunském 

traktorovém závodě REGHIN (Kozelek a kol. 2013). 

Lokomotiva U46.002, která jezdí na „Osoblažce“, byla vyrobena v Resite v roce 

1958. Lokomotiva jezdila na lesní železnici CFF Tismana. Roku 1992 byla odstavena a 

využívána jako zdroj náhradních dílů pro provozuschopné stroje. Roku 2004 byla 

lokomotiva odkoupena SZD v dosti zuboženém stavu a převezena do krnovské firmy 

OLPAS Moravia. Zde byla uvedena do původního stavu (viz Obr. 6.) (Kozelek a kol. 

2013). 

Maximální povolená rychlost lokomotivy je 30 km/h, její maximální tažná síla je 

210 kN. Celková délka činí 7 100 mm. Maximální zásoba vody je 3 m
3
, zásoba uhlí 2,5 m

3
. 

Celková hmotnost lokomotivy je 24,8 t (Kozelek a kol. 2013). 
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Obrázek 6. Parní lokomotiva „Rešica“ (Schreier, 2011). 

3.10.3 TU38.001 „Faur“ 

Tento typ se vyráběl v letech 1973 – 1983 v Bukurešti v továrně Fabrika 

23.August. Celkově se zde vyrobilo 107 kusů, z toho 4 lokomotivy byly dodány do 

Rumunska, 60 do Egypta, 40 do Polska a 3 do Albánie (Kozelek a kol. 2013). 

Lokomotiva, kterou SZD získaly v roce 2005 a opravily (viz Obr. 7.), byla 

vyrobena v roce 1977. Až do roku 2003 jezdila v Polsku v cukrovaru Kruszwica, poté byla 

lokomotiva deponována do Rudného skanzenu (Kozelek a kol. 2013). 

Maximální povolená rychlost lokomotivy je 20 km/h, její maximální hnací síla je 

určena pro 3 nápravy. Výkon činí 221 kW (Kozelek a kol. 2013). 

 

 

Obrázek 7. Lokomotiva „Faur“ (Janošec, 2009). 
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3.11 Vozový park SZD 

3.11.1 Pivní vagón D/ú 842 

Původně to byl nákladní vůz, který byl v Rumunsku používán pro přepravu na 

lesních železnicích. V roce 2004 byl zakoupen SZD a odvezen do Krnova, kde prošel 

řadou oprav (viz Obr. 8.). Interiér vozu se upravil na barové prostředí a byl obložen 

dřevem. Vnitřek vozu je mimo jiné vybaven dřezem, ledničkou, mikrovlnnou troubou, 

varnou konvicí a úložnými prostory. Elektrickou energii vozu dodává vůz uzpůsobený vůz 

D/ú 823.  Pod střechou jsou umístěny nádrže na zásoby vody. Vůz byl poprvé k vidění na 

výstavě v Ostravě na Černé louce v roce 2005 (Kozelek a kol. 2013). 

V pivním vagónu se pivo nečepuje. Důvodem je samotná trať. Kvůli mnoha 

zákrutům a drkotajícímu vozu by sudy byly vystaveny neustálým otřesům a pak by bylo 

velmi komplikované pivo načepovat. Dalším problémem jsou nedostatečné prostory pro 

manipulaci se sudy. Návštěvníkům je k dispozici vychlazené pivo v plechovce (Kozelek a 

kol. 2013). 

 

Obrázek 8. Pivní vagón (Pirkl, 2013). 
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3.11.2 Výletní vůz Ca/ú 31 a Ca/ú 32 

Jedná se o nákladní vozy. Nesly označení „Ias“ a byly vyrobeny v Rumunsku 

roku 1990. Tyto vozy byly získány zároveň s „Rešicou“ z Rumunska roku 2004. Po získání 

byly přestavěny na otevřené vozy a vybaveny lavičkami. Postupem času na vozech 

proběhly rozsáhlé rekonstrukce. Interiéry vozů byly obloženy dřevem. Byly instalovány 

dvě nástupní plošiny s přechodovým můstkem pro přechod mezi jednotlivými vagóny. U 

vozu Ca/ú 32 byla navíc dodána toaleta. Vozy byly opatřeny světle modrým lakem. A 

v roce 2010 novým červeným nátěrem (Kozelek a kol. 2013). 

V roce 2011 došlo k dalším rekonstrukcím. Do vozů bylo nainstalováno vnitřní 

osvětlení a interiér byl upraven pro možnost pozdější instalace oken. Vozy byly opětovně 

opatřeny nátěrem a to v kombinaci tmavě zelené a krémové (viz Obr. 9.) (Kozelek a kol. 

2013). 

Hmotnost jednotlivých prázdných vozů je 9,5 tun. Jejich délka činí 12200 mm. 

Celkový počet míst k sezení ve voze Ca/ú 31 je 34, ve voze Ca/ú 32 30, kvůli instalované 

toaletě (Kozelek a kol. 2013). 

 

Obrázek 9.  Výletní vůz Ca/ú 31 a Ca/ú 32 (Pirkl, 2013). 
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3.11.3 Výletní vůz pro imobilní cestující Ca/ú 33 

Jedná se o vůz zavřeného typu původem z Maďarska. Na přelomu 2010 a 2011 

byl rekonstruován obdobně jako předchozí výletní vozy Ca/ú 31 a Ca/ú 32 (Kozelek a kol. 

2013). 

Poprvé se vagón představil veřejnosti 1. 6. 2011. Vůz mohl být rekonstruován 

díky finanční dotaci z Evropské unie (Kozelek a kol. 2013). 

Oproti prvním dvěma vozům byl zde jeden oddíl uzpůsoben pro přepravu 

imobilních cestujících. Bočnice ve speciálním oddíle jsou výklopné a po vysunutí slouží k 

nájezdu cestujících na invalidním vozíku. Vnější nátěr vozu je obdobný jak u předchozích 

vozů (Kozelek a kol. 2013). 

Hmotnost prázdného vozu je 9,5 tun. Délka vozu činí 12200 mm. Celkový počet 

míst k sezení je 28 (Kozelek a kol. 2013). 

3.11.4 Cyklovagón D/ú 843 

Původně se jednalo o zavřený nákladní vůz, vyrobený pravděpodobně v 50. letech 

20. století v Polsku. Vůz byl konstruován na tratě o rozchodu 785 mm a SZD ho získaly 

v roce 2008 od skanzenu Rudy v Polsku (Kozelek a kol. 2013). 

Roku 2009 byl vůz uzpůsoben pro přepravu kol (viz Obr. 10.). Nedílnou součástí 

úprav byla úprava rozchodu a spřahovacího ústrojí, na čela vozu byly dosazeny nástupní 

plošiny. Interiér vozu byl upraven stejně jak u předchozích vozů. Byla dodána dřevěná 

výztuha a osvětlení (Kozelek a kol. 2013). 

Cyklovagón byl představen veřejnosti roku 2010. Rekonstrukce na vozu proběhly 

díky finanční dotaci z Evropské unie (Kozelek a kol. 2013). 

Hmotnost prázdného vozu je 5 tun. Délka skříně činí 6400 mm (Kozelek a kol. 

2013). 
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Obrázek 10. Cyklovagón (Pirkl, 2013). 

3.11.5 Generátorový vůz D/ú 823 

Vůz byl vyroben jako brzdící vůz roku 1963. Před rekonstrukcí sloužil k brzdění 

normálněrozchodných nákladních vlaků naložených na podvalnících. Vlaky nebyly 

brzděny, tudíž bylo zapotřebí na jeden vůz zapřáhnout dva brzdící vozy, jeden zepředu a 

druhý zezadu nákladního vozu.  Tento brzdící vůz byl na požadavek SZD přestavěn na 

generátorový vůz, za účelem nabíjení elektrických spotřebičů v Pivním vagóně. Vozy byly 

navíc opatřeny narážecím a spřahovacím ústrojím pro oba rozchody. Uvnitř vozu byla 

umístěna benzínová elektrocentrála a služební oddíl. Zevnějšek vozu byl opatřen hnědo - 

krémovým lakem. Důležitou premiéru měl tento vůz v roce 2006, kdy si cestující konečně 

mohli dopřát z Pivního vozu chlazené nápoje a teplá jídla (Kozelek a kol. 2013). 

Hmotnost prázdného vozu je 9,3 tun. Délka vozu činí 8540 mm (Kozelek a kol. 

2013). 

3.12 Stanice a zastávky úzkorozchodné dráhy a zajímavostí v jejich okolí 

V průběhu existence a působení úzkorozchodné dráhy vznikalo a zanikalo mnoho 

stanic a zastávek, např. stanice Dubský Mlýn (Ostrá Hora). V současné době vlak zastavuje 
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ve stanicích Třemešná ve Slezsku, Liptaň, Dívčí Hrad, Horní Povelice, Amalín, Slezské 

Rudoltice, Koberno, Bohušov a Osoblaha (Horna a kol., 2012). 

Při jízdě vlakem je možné vstřebat mnoho zážitků. Putování úzkorozchodnou tratí 

začíná v nástupní stanici Třemešná ve Slezsku. Po ujetí 0,4 kilometru je k vidění po pravé 

straně kostel sv. Šebestiána. Po 1,1 kilometru cesty z výchozí stanice má trať největší sklon 

27,3 promile. V 2,5 kilometru následuje nejmenší oblouk (nejen na trati, ale i na síti 

SŽDC) o poloměru 75 metrů. Ve čtvrtém kilometru můžete po levé straně spatřit 

dominantu Liptaně kostel Nanebevzetí Panny Marie. Po 400 metrech vlak zastavuje ve 

stanici Liptaň. Následující stanice je Dívčí Hrad, která se nachází na 7,6 kilometru trati. Po 

200 metrech jízdy, můžete v dáli zpozorovat po levé straně tamní zámek, jež nese stejný 

název jako samotná stanice. Při dobré viditelnosti lze dále po pravé straně zpozorovat 

nejvyšší vrchol Jeseníků Praděd. Následující zastávka jsou Horní Povelice v 8,7 kilometru. 

Vlak pak dále staví v Amalíně, který se nachází v půlce cesty. Po dosažení 11 kilometru je 

k vidění po levé straně kaple Rusín.  V 11,8 kilometru vlak zastavuje na zastávce Slezské 

Rudoltice. Během jízdy do následující stanice Koberno trať vede lesem, v němž pozvolně 

teče meandrující říčka Osoblaha. Stanice Koberno se nalézá na 14,5 kilometru trati. 

Stanice je zcela opuštěná a zapadlá v okolních lesích. Po 800 metrech je po pravé straně 

k vidění krásný rekonstruovaný bývalý mlýn. Jedná se o bývalou zastávku Dubský Mlýn 

(Ostrá Hora). 200 metrů od mlýna se podél trati po pravé straně rozprostírá velký rybník, 

zvaný „Pod Hradem“. Název není scestný, jelikož na 16,1 kilometru, tudíž nějakých 700 

metrů od rybníka, lze vidět na kopci zříceninu hradu Fulštejn. Předposlední stanicí 

osoblažské úzkokolejky v 16,8 kilometru je obec Bohušov. Konečnou stanicí je zastávka 

Osoblaha v 20,2 kilometru (Horna a kol., 2012). 

3.12.1 Třemešná ve Slezsku 

Jedná se výchozí stanici „Osoblažky“. Třemešná byla založena okolo roku 1245 

olomouckým biskupem rytířem Hembertem Thurnem. V druhé polovině 15. století v době 

česko–uherských válek byla obec opuštěna. Opětovně byla osídlena roku 1535 především 

německými kolonisty. V letech 1730 – 1733 byl zde vystavěn zděný římskokatolický 

kostel sv. Šebestiána. K tomuto kostelu se vztahuje pověst, že jsou zde uloženy ostatky 

svatého Benedikta, které sem přinesl poutník Severin v koši až z Říma. Kostel byl roku 
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1780 rozšířen o kostelní věž. V roce 1872 byla Třemešná připojena na centrální železniční 

trať a posléze se stala důležitým železničním uzlem (Balla, 2010), (Hruška). 

Mimo osoblažskou úzkokolejku je zde k vidění vzácná sbírka cizokrajných 

kaktusů pana Rudolfa Poloka. Sbírky jsou veřejnosti přístupné od května do září, vždy 

v pátek a v sobotu mezi devátou a osmnáctou hodinou, návštěvníkům je poskytnut 

podrobný výklad (Balla, 2010). 

3.12.2 Liptaň 

Obec se nachází v samotném středu Osoblažska a v zhruba na čtvrtém kilometru 

železniční tratě. Obec je tvořena třemi osadami, Liptaní, Horními Povelicemi a Bučávkou. 

Jedná se o podhorskou obec, jejíž součástí je vrch zvaný Strážnice. Na zdejší poměry se 

zde nachází dost rekreačních objektů (Balla, 2010), (Hruška). 

Obec pravděpodobně vznikla roku 1240. Založil ji Helembert de Turri. Roku 

1256 připadla obec olomouckému biskupství. Obec zažilo v několika letech své existence 

řadu událostí, např. tragické požáry. O masové vraždě šesti příslušníků Státní stráže 

vypovídá pamětní deska. Obce se rovněž dotknul odsun tamního německého obyvatelstva 

po druhé světové válce (Balla, 2010). 

Velkou pozoruhodností a nejvýznamnější památkou v Liptani je velký 

novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie (viz Obr. 11.). Kostel je postaven 

v severském stylu z neomítnutých červených cihel. Dodnes není známo, kdy byl základy 

kostela postaveny, avšak první dochované zmínky o křesťanském svatostánku jsou z roku 

1256. Kostel byl v 19. století rekonstruován a tím získal svou nynější podobu. Mimo tento 

kostel je možno navštívit rozhlednu na vrcholu Strážnice a asi kilometr vzdálený největší 

bludný balvan na území České republiky. Jedná se o pozůstatek po zalednění. Balvan je 

z jemnozrnné žuly s příměsí červeného živce. Stáří balvanu se odhaduje na 920 – 1010 

milionů let. Obvod balvanu činí 567 cm a jeho hmotnost je přibližně 4,7 tuny. Roku 1965 

byl zařazen mezi chráněné přírodní památky (Balla, 2010). 
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Obrázek 11. Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Pirkl, 2013). 

3.12.3 Dívčí Hrad 

Zastávka Dívčí Hrad je vzdálena od obce několik set metrů. Samotná obec leží na 

řece Osoblaze v severní části Osoblažska. První písemná zmínka o obci pochází z roku 

1267. Hmotné důkazy o osídlení pocházejí již z mladší doby kamenné. Dívčí Hrad byl také 

majetkem olomouckého biskupství (Balla, 2010), (Hruška). 

Nejzajímavější objektem v obci tamní zámek Dívčí Hrad (viz Obr. 12.). Stavba 

vznikla ve 13. století. Na konci 16. století došlo k přestavbě na zámek v renesančním a 

v hrubé podobě se takto dochoval až dodnes. Váže se k němu pradávná pověst o čtyřech 

zámeckých pannách, které se z nešťastné lásky utopily. V zámku se mimo samotných 

budov se čtyřmi válcovými věžemi a cimbuřím dochovaly zbytky valů, brána, kamenný 

most a barokní sýpka. Rovněž jsou udržované zámecké zahrady a zámecký park. Zámek 

byl v minulosti mnohokrát vyrabován a mnohokrát změnil majitele. V současné době 

zámek patří Českému státu a není využíván. Obec má snahy o získání a zpřístupnění 

zámku. V podhradí je možno shlédnout sochu Jana Nepomuckého a také soubor dvou 

kašen (Schaffartzik, 2003), (Balla, 2010), (Hruška). 
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Obrázek 12.  Zámek Dívčí Hrad (Pirkl, 2013). 

Nedaleko obce je vrchol Dubovec, kde se nacházejí dochované zákopy z druhé 

světové války a odkud se otevírá nádherný výhled do okolní krajiny (Hruška). 

Po zelené turistické značce se dostaneme do přírodní památky Oblík, ve které se 

nacházejí zkameněliny z období křídy (Hruška). 

3.12.4 Horní Povelice 

Horní Povelice leží nedaleko úzkorozchodné dráhy. Osadu založil biskup Bruno 

ze Schaumburgu. Dnes spadají pod správu obce Liptaň. Jedná se o jednu z mála vesnice, 

kde se dochovalo vše původní. Nejsou zde k vidění žádné moderní stavby a vlivy moderní 

doby (Balla, 2010). 

3.12.5 Amalín 

Amalín vznikl roku 1787 jako kolonie k městu Rusvaldu (Ross – wald - Markt). 

Dnes Amalín spadá pod obec Slezské Rudoltice.  Stanice Amalín vznikla až s příchodem 

nových motorových vlaků roku 1928. Amalín je v mnohém podobný Horním Povelicím. 

Dominuje zde venkovská zástavba z konce 19. století, která vesměs není narušena 

moderními stavbami (Balla, 2010), (Shaffartzik, 2003). 



Anna Lišťáková : úkorozchod. Železnice Osoblaha jako tech. pam. a prostředek k pzn. reg. 

- 32 - 

 

3.12.6 Slezské Rudoltice 

Slezské Rudoltice byly založeny olomouckým biskupem Brunem ze 

Schaumburgu. První písemný záznam o obci pochází z roku 1255. V minulosti byla obec 

dokonce povýšena na městečko. Dnes zde však žije jen něco málo přes 600 lidí. Výrazný 

vliv na počet obyvatel měla druhá světová válka. Nyní pod správu Slezských Rudoltic 

spadají osady Amalín, Koberno a Slezské Rudoltice (Balla, 2010), (Shaffartzik, 2003). 

Nejzajímavější památkou je renesanční zámek, vystavěný v 16. Století (viz Obr. 

13.). Zámek byl vystavěn na místě bývalé tvrze rodu Supů z Fulštejna. V roce 1630 se stal 

majetkem rodu Hodiců. Za vlády Albrechta z Hodic (18. století) se stal zámek kulturním 

centrem Slezska a mimo jiné dosáhl velkého ohlasu i v Evropě. Zámek v té době kypěl 

luxusem. Byly sem zvány slavné osobnosti jako například rakouský císař Josef II., nebo 

slavný francouzský filosof Voltaire či pruský král Fridrich II.. Bohužel po smrti Albrechta 

upadla i sláva zámku a zámek začal chátrat. Zařízení bylo rozkradeno či rozprodáno. Po 

druhé světové válce zámek připadl do vlastnictví státu. Od roku 2008 je ve vlastnictví 

obce, která zámek a jeho zahrady zpřístupnila veřejnosti. Zámek je možno navštívit o 

víkendech v letních měsících. V zámku se dnes mimo jiné pořádají výstavy převážně 

místních umělců a různé kulturní akce (Balla, 2010), (Hruška). 

 

Obrázek 13.  Renesanční zámek ve Slezských Rudolticích (Pirkl, 2013). 
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Mimo zámek stojí za shlédnutí neorománský kostel sv. Kateřiny vystavěn v letech 

1871 - 1873. Zde jsou uloženy ostatky rodu Hodiců, spolu s ostatky Albrechta z Hodic  

(Balla, 2010). 

Velice tajuplným místem nedaleko Slezských Rudoltic je zaniklá ves 

Pelehřimovy, která leží přímo na česko-polské hranici. Zánik obce měly na svědomí 

dlouho vedené války. Nejprve byla obec za prusko-rakouských válek rozdělena podél 

potoka Tr´ja na část Pruskou a Rakouskou. Po druhé světové válce z české strany zmizelo 

původní německé obyvatelstvo a kvůli dohadům a nedůvěře mezi Čechy a Poláky zmizela 

i česká část vsi. Na české straně bývalé vsi se dochovaly pouze dvě stavby, a to gotický 

kostel sv. Jiří s hřbitovem (viz Obr. 14.) a zámecká kaplička s pomníkem Jana 

Nepomuckého. Česká část je tudíž velice opuštěná. Polská část se dochovala dodnes. 

K vidění je zde obydlený zámek, a proto není veřejnosti přístupný. Na české straně stojí za 

zmínku údajně dochované části zdiva a hradní příkop hradu někdejší osady Nový Les.  Na 

území bývalé osady Víno se dochovaly zbytky slovanského hradiště z 5. až 9. století 

(Balla, 2010), (Hruška). 

 

Obrázek 14. Kostel sv. Jiří v bývalé české vsi Pelehřimovy (Pirkl, 2013). 

3.12.7 Koberno 

Prvotní zmínky o Kobernu existují z 13. století. Území bylo majetkem 

olomouckého biskupství, dnes je osada součástí Slezských Rudoltic. Koberno leží jižně od 
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úzkorozchodné dráhy. Koberno má nejhezčí a nejmalebnější „nádraží“ na celé 

„Osoblažce“ (viz Obr. 15.). Tato samostatně stojící opuštěná budova se nachází v lese u 

protékající říčky. Kolem dokola nelze spatřit nic jiného (Balla, 2010), (Shaffartzik, 2003). 

 

Obrázek 15. Zastávka Koberno (Pirkl, 2013). 

3.12.8 Bohušov 

Obec je původem slovanská. Po vpádu Mongolů byla obec opravena a následně 

spravována olomouckým biskupstvím. Bohušov je tvořen osadami Dolní Povelice, Karlov, 

Ostrá Hora a Kašnice (Shaffartzik, 2003), (Hruška).  

Bohušov se jako jedna z mála obcí na Osoblažsku ve větší míře soustřeďuje na 

cestovní ruch. Můžeme zde nalézt rekreační areál, jehož součástí je tenisový kurt a 

volejbalové hřiště. Rekreanti si v Bohušově můžou zarybařit, lze zde zakoupit jednodenní 

rybářskou povolenku k rybníku „Suchý rybník“. Začínají zde mnohé cykloturistické 

stezky. Obec je dokonce vybavena informačním centrem (Shaffartzik, 2003), (Hruška). 

Za shlédnutí stojí nedávno zrekonstruovaným farní kostel sv. Martina. V kryptě 

kostela je pohřben Herbert z Fulme. Na hřbitově, který je součástí kostela, je zajímavá 

hrobka rakousko-uherského generála Laufera, jež zde zahynul v první světové válce 

(Hruška). 
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Velice lákavým místem nedaleko Bohušova je zřícenina hradu Fulštejn (viz Obr. 

16.). Historie tohoto hradu spadá do 13. století, kdy na popud biskupa Bruna ze 

Schaumburgu byla založena tvrz. Biskup roku 1255 dal tvrz lénem Herbertu z Fulme. Ten 

pak tvrz přestavěl na majestátní hrad, jež byl té doby největší ve Slezsku. Bohužel roku 

1476 byl hrad dobyt Matyášem Korvínem. To mělo za následek značné poškození hradu, 

ztrátu významu i slávy. V 18. století byl hrad rozebrán a hradní cihly byly použity pro 

stavbu okolních nově vznikajících osad. Dodnes se zde dochovaly kusy zdiva, které jsou 

jako zřícenina součástí nově vzniklého lesoparku volně přístupné. Ve směru na 

Matějovice, leží Goaubernova hrobka. Týmž směrem dále leží bývalá osada  Kašnice. Z té 

zůstaly jen dva domy a zarostlé zahrady (Hruška). 

 

Obrázek 16. Zřícenina hradu Fulštejn (Pirkl, 2013). 

3.12.9 Osoblaha 

Osoblaha se nachází v severní části osoblažského výběžku a je konečnou stanicí 

úzkorozchodné dráhy. V minulosti byla velice významným kulturním i průmyslovým 

centrem. V roce 1251 získala rozsáhlá městská práva a privilegia. Osoblahu od samého 

počátku pronásledovaly neustálé problémy v podobě ničivých požárů, děsivých nájezdníků 

i smrtícího moru. Pokaždé problémy byly vyřešeny. Největší devastace města nastala po 

druhé světové válce. Bylo zde zbouráno na 90% původních budov. Průmysl upadl a 

německé obyvatelstvo bylo odsunuto. Obec tím upadla do veliké deprese. Jen tak pro 
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představu. Před válkou zde byl funkční cukrovar, sirkárna, pivovar, krajkářská škola, 

plynárna, okresní soud, muzeum, cihelna apod. byla důležité město obehnané hradbami. 

Dnes se z těchto odvětví nic nedochovalo. Příchod nových kolonistů obci rovněž nepřispěl. 

Nový přistěhovalci neměli cit pro zdejší historii, tudíž mnoho budov bylo zbouráno, i když 

nemuselo. Z historických budov se zde dochoval pouze kostel sv. Mikuláše, kaplička sv. 

Valentýna a Blažeje a krásná empírová kašna uprostřed náměstí (viz Obr. 17.). Největší 

dochovanou památkou Osoblahy, která kupodivu přežila všechny zlé historické události, je 

židovský hřbitov (viz Obr. 18.) spolu se zbytky bývalého hradního opevnění, které ho 

lemuje.  První záznamy o životě židů v Osoblaze pocházejí z roku 1334. Židé zde hledali 

azyl. Bylo jim zprvu povoleno si postavit 4 – 5 domů vně hradeb. Unikát hřbitova tkví 

v charakteru kamenných náhrobků (tzv. macev), které jsou tzv. slezského typu. Náhrobky 

jsou charakteristické množstvím a velikostí použitých ornamentů. Nejstarší náhrobek je 

z roku 1694. Později však uprchlíků přibývalo a židovská kolonie se rozrostla a s ní i jejich 

práva (Balla, 2010), (Klenovský, 1995), (Hruška). 

 

Obrázek 17. Náměstí v Osoblaze spolu s empírovou kašnou (Pirkl, 2013). 
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Obrázek 18. Židovský hřbitov v Osoblaze (Pirkl, 2013). 

V obci je rovněž možnost sportovního vyžití na koupališti, na tenisových a 

volejbalových kurtů a IN – LINE dráze. Je možno navštívit minifarmu, která nabízí 

vyjížďky na koních (Hruška). 

Podél řeky se rozkládá park s jedním z mála bludných balvanů (Balla, 2010). 

3.13 Kdy navštívit „Osoblažku“, ceník 

Osoblažskou úzkorozchodnou trať je nejlépe navštívit v letním období. Tehdy je 

možno spatřit v provozu parní lokomotivy.  

Provoz parních lokomotiv zajišťují SZD. Aktuální jízdní řád, plánované akce a 

ceník jsou umístěny na dopravcových stránkách: www.osoblazsko.com. V případě zájmu 

dopravce umožňuje pronájem celého vlaku pro soukromé účely. Už v minulosti zde byly 

pořádány různé soukromé akce. 

Osoblažská úzkokolejka je přístupná i mimo letní sezónu. K dispozici jsou pouze 

motorové vlaky ČD. Ceník a intervaly jízd vlaků jsou umístěny na stránkách dopravce 

www.cd.cz 

http://www.osoblazsko.com/
http://www.cd.cz/
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4. POPIS VYBRANÝCH LOKALIT 

Osoblažsko je region, který skýtá plno možností k provozování různých aktivit. 

Uspokojení zde dosáhnou lidé různých zájmů. Jak ti, co preferují historii, nebo ti kteří 

holdují sportovním aktivitám. 

Pro milovníky historie je celá oblast velice zajímavá. Například tajemný židovský 

hřbitov určitě stojí za návštěvu, stejně tak zřícenina hradu Fulštejn, či zaniklá obec 

Pelehřimovy (Balla, 2010). 

Lidé, kteří mají rádi aktivní dovolenou, si zde můžou perfektně zajezdit na kole. 

Osoblažsko je protkáno mnoha cyklistickými stezkami. Jelikož je kraj rovinatý, nejsou 

cesty ani tak náročné. Mimo cyklistické stezky zde vedou i mnohé pěší trasy. Rovněž se 

zde nacházejí přírodní rezervace. Osoblažsko je ideální pro procházky po lese a houbaření. 

Velkou výhodu tohoto kraje, je jeho netknutost a čistota, absence velkých zábavních a 

nákupních center. Na Osoblažsku žijí hojná stáda lesní zvěře, kterou je možno pozorovat 

ve volné přírodě, nebo v uměle vytvořené oboře Víno nedaleko Slezských Rudoltic (Balla, 

2010). 

Na Osoblažsku žijí hojná stáda lesní zvěře, tudíž je zde možno pozorovat divé 

laně volně v přírodě. Jestliže však nechcete trnout někde na polích či v lesích. Je zde 

možnost zastavit se v uměle vytvořené oboře Víno nedaleko Slezských Rudoltic V zimním 

období je možno využít i několik lyžařských vleků, které se v oblasti nacházejí (Balla, 

2010). 

To všechno poskytuje člověku možnost příjemně relaxovat a načerpat pozitivní 

energii.  

4.1 Nejzajímavější turistické cíle na Osoblažsku 

V podkapitole Stanice a zastávky úzkorozchodné dráhy a zajímavostí v jejich 

okolí jsem uvedla celou řadu zajímavých historických a turistických míst.  Na Osoblažsku 

se nacházejí ještě další místa, která nejsou spojena s úzkorozchodnou dráhou, a která 

mohou být předmětem našeho zájmu.  
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Turisticky významnou lokalitou Osoblažska jsou Petrovice. Jedná se o 

nejseverněji položené město Moravskoslezského kraje. Petrovice mohou nabídnout 

zejména krásu netknuté přírody. Jsou atraktivní zejména pro cyklisty a turisty. Vede zde 

značné množství turistických a cyklistických tras v kopcovité krajině. V zimním období je 

provozován lyžařský vlek. Z rozhledny na Biskupské hoře je výhled na celé Jeseníky, 

Osoblažsko, Rychlebské hory, Beskydy a dokonce i Krkonoše. Turisté zde mohou najít 

zázemí v řadě penziónů. Jsou zde provozovány stylové restaurace. Vyhlášená je palírna 

domácích výpěstků. Z Petrovic je možno uskutečnit krásné výlety mimo Osoblažský 

výběžek do Jeseníků či Zlatých Hor. Zajímavá je sousední obec Janov. Atraktivitu Janova 

umocňuje nádherná příroda v okolí obce a 100 letá lípa, která se v ní nachází. V obci je 

také možné navštívit pozdně barokní kostel Nejsvětější Trojice (1780 – 1783) s hřbitovem 

a s dvěma umělecky vzácnými kaplemi pseudorenesanční a pseudogotické architektury 

(viz Obr. 19). Významnou památkou Janova je mimo jiné hornický památník a socha 

Panny Marie. Po telefonické domluvě je zde možno navštívit místní muzeum, které 

shromažďuje místní artefakty a informace o místní geologii a historii (Hruška), (Balla, 

2010). 

 

Obrázek 19.  Vzácné kaple na Janovském hřbitově (Pirkl, 2013). 

V obci Jinřichov se nachází barokní zámek s rozsáhlým parkem ze 17. století. 

V parku je možné obdivovat velkolepou sochařskou výzdobu a vzácné dřeviny. Park je 
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přístupný pouze po domluvě s obecním úřadem v Jindřichově. Zámek je v současnosti 

veřejnosti nepřístupný. V obci je mimo jiné k vidění desetimetrové sousoší Panny Marie, 

které je chráněnou památkou (viz Obr. 20.). Další významnou stavbou je kostel sv. 

Mikuláše. Jindřichov je výtečná výchozí stanice pro návštěvu polského města Prudnik, 

které je s obcí spojeno zhruba 10 km dlouhou cyklostezkou (Hruška), (Balla, 2010). 

 

Obrázek 20. Sousoší Panny Marie v pozadí se zámkem v Jindřichově (Pirkl, 2013). 

Velmi bohaté na historické památky jsou Slezské Pavlovice. Nejvýznamnější je 

kostel svatého Ondřeje (viz Obr. 21.). Jedná se o úplně dochovalou pseudogotickou stavbu 

z roku 1853. V obci také můžeme nalézt zámek (viz Obr. 22.). Zámek je ve vlastnictví 

Pozemkového fondu České republiky a chátrá. Významnou památkou blízko obce je 

Švédský sloup. Sloup zasahuje svou polohou na polské území. V okolí Slezských Pavlovic 

se nachází netknutá příroda. Důkazem jsou dvě přírodní rezervace a to přírodní rezervace 

Velký Pavlovický rybník a Džungle (Hruška), (Balla, 2010). 
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Obrázek 21. Kostel sv. Ondřeje (Pirkl, 2013). 

 

Obrázek 22. Zámek ve Slezských Pavlovicích (Pirkl, 2013). 

4.2 Nejzajímavější turistické cíle v blízkosti Osoblažska 

Návštěva Osoblažského výběžku se dá spojit s návštěvou dalších turistických 

atraktivit. Pro milovníky horské turistiky jsou určitě atraktivní Jeseníky s nejvyšší horou 

Praděd. U této příležitosti je možné se zastavit do lázeňského městečka Zlaté hory (viz. 

Obr. 23.) či na přírodní památku Rejvíz (Hruška). 
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Obrázek 23. Pohled na Zlaté Hory (Pirkl, 2013). 

Rovněž na polském území se nachází celá řada turisticky atraktivních lokalit. 

Polská města překypují nádhernou architekturou a historií a od Osoblažska jsou vzdáleny 

jen pár kilometrů. Za návštěvu určitě stojí města Raclawice Ślaskie, Glówek, Glubczyce, 

Prudnik a Biala (Balla, 2010). 

 

 

 

 

  



Anna Lišťáková : úkorozchod. Železnice Osoblaha jako tech. pam. a prostředek k pzn. reg. 

- 43 - 

 

5. ZÁVĚR 

Osoblažsko má co nabídnout, vše je uvedeno v předchozím textu. Největší 

turistickou atrakcí je osoblažská úzkorozchodná dráha, která láká každoročně v letních 

měsících značné množství turistů. Tato oblíbená atrakce trpí řadou nedostatků. Velkou 

ostudou „Osoblažky“ jsou zdejší staniční budovy, které jsou v dosti zchátralém stavu. 

Atraktivitu dráhy rovněž snižuje nedostatek pohostinských zařízení a chybějících 

sociálních zařízení.  

Další turistické „atrakce“ na „Osoblažsku“ jsou zastiňovány samotnou dráhou. Je 

zde opravdu co k vidění, rovněž i aktivit, jež zde lidé mohou provozovat, je mnoho. Už 

dříve jsem uvedla celou řadu historických památek a přírodních kuriozit. Za špatnou 

návštěvností vidím především špatnou propagaci. Je jasné, že obcím především chybějí 

finanční prostředky, které by mohly použít. Špatná dopravní dostupnost, je rovněž 

způsobena nedostatkem financí na údržbu a budování silnic na zintenzivnění dopravních 

spojení.  

Řada hezkých míst je veřejnosti nepřístupných. Opět hlavní úlohu hrají finanční 

prostředky určené na jejich rekonstrukci a renovaci. Nezanedbatelnou roli hraje lidský 

faktor v podobě představitelů státní správy v jednotlivých obcích. Tam, kde jsou 

představitelé obce aktivní, je určitý pozitivní postup v cestovním ruchu zaznametalný. 

Příkladem může být obec Bohušov, která se snaží čerpat pro obec finanční dotace 

z evropských fondů. 

Samostatnou kapitolu pak tvoří nedostatek ubytovacích zařízení. Ve velké míře 

chybějí hotely a kvalitní penziony. 

Turistická sezóna na Osoblažsku probíhá během letních měsíců a pak končí. Dle 

mého názoru je to velká škoda, jelikož tento region má co nabídnout i mimo letní měsíce. 

V zimních měsících by se mohlo využít rovinatého rázu krajiny a vybudovat síť 

běžkařských tratí. 
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