
 

 

Osoblažská úzkokolejka – j ízda parním vlakem   
karta přístupnosti   

Základní informace 
 

Železniční stanice Třemešná ve Slezsku 

GPS: N 50.19972, E 17.57361Olomouc,  

Železniční stanice Osoblaha  

GPS: N 50.26805, E 17.72222  

 +420 721 676 459 

 szd@osoblazsko.com 

 http://www.osoblazsko.com 

Popis  

Úzkorozchodná železnice o délce 20 km spojující Třemešnou a Osoblahu, na které jsou provozovány 
turistické vlaky s parní lokomotivou. Jízda vlakem malebnou krajinou v podhůří Jeseníků trvá  
80-90 min jedním směrem. Vlak jezdí z Třemešné do Osoblahy a zpět jednou denně ve vybraných 
dnech a o víkendech v období od května do září. Přesné termíny jízd jsou zveřejněny na webových 
stránkách. Návštěvníci mají možnost nastoupit a vystoupit na kterékoli zastávce na trati (celkem je 
jich 9) a navštívit zajímavosti, které se v okolí nacházejí. Součástí turistických vlaků je občerstvovací 
Pivní vagón, vagón pro přepravu kol a kočárků a vůz se sklápěcí plošinou pro přepravu imobilních 
cestujících. Kapacita vlaku je 150 cestujících. Kromě pravidelných výletních vlaků jsou organizovány 
také tematické akce. Osoblažská úzkokolejka je nejstarší úzkokolejkou v české části Slezska. 
Pravidelná veřejná doprava na ni byla zahájena v roce 1898.     

Přístupnost  

Vstup a vnitřní prostory vlaku  

 Nástupiště na jednotlivých zastávkách, stejně jako přístupové cesty k nim, mají štěrkový povrch. 
Pouze nástupiště v Třemešné má povrch ze zámkové dlažby.   

 Vstup do výletních vlaků je bariérový s 1 až 2 schody. Nástupiště ve stanicích nejsou vyvýšená.   

 Rampu má pouze vůz pro imobilní cestující. Jedná se o vysouvací ližiny (každá má šířku 26 cm) 
bez madel, určené pro nájezd vozíku o rozchodu 0,45 – 1 m. Tento vůz je zařazován do každého 
spoje po celou sezónu.  

 Šířka vstupních dveří ve vagónu pro imobilní cestující je 90 cm, v ostatních vozech 60 cm. 

 Ve vagónu pro imobilní cestující je pro cestující na vozíku vyhrazený prostor o velikosti 2,1 x 1,6 
m. Vagon je schopen přepravit max. 2 osoby na vozíku.  

 Vstup do nádražních budov je bariérový.  

 Jízdenky se kupují přímo ve vlaku, rezervaci místa je možné provést na webových stránkách 
http://www.osoblazsko.com/rezervace.  



 

 

  
Zleva: Nástupiště v Třemešné a v Osoblaze  

 
Výletní vůz pro přepravu imobilních osob 

    
Zleva: Vyklápěcí plošina a interiér vozu pro přepravu imobilních osob  

Bezbariérová toaleta  

 K dispozici je pouze běžné WC v jednom z výletních vozů (mimo vůz pro imobilní občany), do 
kterého je bariérový vstup. 

 Vstupní dveře do kabiny jsou 70 cm a uvnitř kabiny není dostatečný manipulační prostor.   

 V nádražních budovách ve výchozí a cílové destinaci jsou pouze běžná WC.  

Služby a vybavení  

 Možnost parkování u železniční stanice v Třemešné i Osoblaze – omezena kapacita parkovacích 
míst, bez vyhrazených parkovacích míst. 

 Možnost přepravy vodícího nebo asistenčního psa. 



 

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého pohraničí „Společné dědictví“ / 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne 

dziedzictwo“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 
 

 Speciální tematické jízdy zaměřené na rodiny s dětmi – přepadení vlaku, strašidelný vlak, 
mikulášský vlak apod.  

 Rezervace místa ve voze pro přepravu imobilních osob není povinná, ale provozovatel vlaku ji 
doporučuje s ohledem na omezenou kapacitu vozu a vzrůstající zájem imobilních osob  
o cestování.  

Datum zpracování: 2/2019 

 


