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Osoblažsko je mikroregion ležící 
v cípu mezi Městem Albrechtice a Krno-
vem na severu Moravy. V minulosti se         
o něm tradovalo, že jde o území zapome-
nuté Bohem i úřady. Po vysídlení míst-
ních sudetských Němců v roce 1946 byla 
oblast značně vylidněna. Život zdejších 
obyvatel byl vždy velmi těžký a závisel 
na ne příliš úrodných půdách. Díky jakési 
izolovanosti zůstala příroda téměř neporu-
šená. V posledních letech začalo oblast 
objevovat stále větší množství pěších 
turistů i cykloturistů. Přijíždějí sem rodiny 
s dětmi ze sousedního Polska.  

Největší atrakcí Osoblažského výběž-
ku je úzkokolejná trať vedoucí ze stanice 
Třemešná ve Slezsku do Osoblahy. Měří 
cca 20 km a provoz na ní zajišťují během 
roku České dráhy. V letní sezóně vypra-
vují Slezské zemské dráhy parní vlak. Od 
června do září je do soupravy zařazen 
vůz pro vozíčkáře s nástupní plošinou. 
Nostalgický vláček jezdí pouze o víken-
dech. Vaši plánovanou jízdu na vozíčku je 
nutné ohlásit předem. O jízdu je obrovský 
zájem. Pomalá jízda klikatou tratí vede 
kouzelnou krajinou luk, lesů, rybníků        
a vesniček se selskými usedlostmi, koste-
líky a šlechtickými sídly. Pokud pojedete 
až na konečnou do Osoblahy, nezapomeň-
te navštívit jeden z nejzachovalejších ži-
dovských hřbitovů na Moravě. Tato kul-
turní památka je stejně jako náměstí 
s litinovou kašnou s postavou Hygien           
a zbytkem městských hradeb přístupná         
i vozíčkářům. Město Osoblaha bylo těžce 
poškozeno při osvobozovacích bojích za 
2. světové války. Bylo však znovu obno-
veno.  

Zámek Slezské Rudoltice 
Pokud toužíte po poznávání historie       

a památek, můžete vystoupit ve Slezských 
Rudolticích. Asi kilometr od stanice ČD 
se nachází jádro městečka s barokním 
morovým sloupem a bezbariérovou zá-
meckou vinárnou. Dominantou náměstí je 
barokní zámek, který nesl v 18. století 
název Slezská Versailles. Zámek v do-
bách největšího rozkvětu navštívil pruský 
král Fridrich II. a filozof Voltaire. Hodi-
cové zde založili zámecké divadlo a kape-
lu. V dnes již zpustlém parku stály antické 
stavby, kanály pluly benátské gondoly, 
hrály se živé šachy, vystupovali školení 
venkovští umělci. Albert z Hodic náklad-
ným životem zámek zadlužil. Po jeho 
smrti byly sbírky rozprodány. Poslední 
ránu dostal objekt na sklonku války, kdy 
byl silně poškozen a zbytek mobiliáře 

rozkraden. Dnes je zámek opět přístupný 
veřejnosti a slouží časovým výstavám.  

Osoblažsko má i další cenné stavby. 
Ty jsou ovšem zatím veřejnosti nepří-
stupné – zámky Dívčí hrad a Slezské 
Pavlovice. U obce Liptaň na trati úzkoko-
lejky najdete bludný balvan.  

Nostalgickou jízdu parním vláčkem si 
mohou vozíčkáři objednat u Slezských 
Moravských drah na tel.: 554 642 121 
nebo 972 759 180, popř. emailem na 
szd@osoblazsko.com. Další informace       
o tomto zajímavém regionu najdete na 
stránkách www.osoblazsko.com.  

Milan Linhart  
 

Tipy na ubytování 
 Rekreační areál Bohušov, Bohušov 

(Osoblažsko).  
Umístění: V obci Bohušov u Osobla-

hy. Autobus 400 m, vlaková zastávka 
Bohušov 500 m.  

Ubytování: Chatová osada a kemp        
s 20 chatkami. K dispozici je 10 lůžek       
s bezbar. přístupem (ověřeno 05/2013). 

Cena: Chatka (5 lůžek): 1–6 nocí 800 
Kč/chata/noc, týdenní pobyt 730 
Kč/chata/noc. Zapůjčení povlečení 50 
Kč/lůžko/pobyt, parkování auta u chatky 
30 Kč/noc, rekreační poplatek 10 
Kč/os/noc. Ceny jsou platné po celou 
sezónu.  

Adresa: Rekreační areál Bohušov 
(chatová osada Bohušov, kemp Bohušov), 
Bohušov 15, 793 99 Bohušov. Kontaktní 
osoba: Jitka Mičaninová.  

Kontakt: tel. 554 642 121, 554 
642 156, oubohusov@bohusov.eu, 
www.bohusov.eu/rekreacni-areal/chatky-
a-kemp/. 

 Zámecký apartmán, Slezské Rudol-
tice (Osoblažsko)  

Umístění: V obci Slezské Rudoltice, 
na přechodu Jindřichovské pahorkatiny do 
Osoblažské nížiny. Obcí prochází úzko-
kolejná trať (historický parní vláček), je 
zde renesanční zámek, vinárna, diskotéka, 
2 hospůdky, 2 obchody. Vlaková stanice 
Slezské Rudoltice 1 km. Rybník v Bohu-
šově (koupání, rybolov) 8 km. Koupaliště 
Město Albrechtice a Osoblaha 10 km. 
Hraniční přechod do Polska 6 km. 

Ubytování: Nekuřácký zámecký 
apartmán přímo v renesančním zámku, na 
místě bytu správce zámku. Apartmán 
tvoří 2 vzájemně propojené 4lůžkové 
pokoje s LCD televizí, rádiem s CD, vy-
bavená kuchyň, koupelna (vana, sprcha), 
samostatná sprcha, 2 WC. Venkovní po-
sezení z masivu. V chodbě apartmánu je 
možné uskladnit jízdní kola. Možnost 
ubytování se psy. Ubytování je v provozu 
jen v měsících 04–10. K dispozici jsou 4 
lůžka s bezbariérovým přístupem. 

Cena: Celá sezóna 1–2 osoby 500 
Kč/apartmán/noc, 3–4 osoby 800 Kč/ 
apartmán/noc, 5–6 osob 900 Kč/apart-
mán/noc, 7–8 osob 1 000 Kč/apartmán/ 
noc. Ceny jsou konečné (včetně všech 
poplatků a DPH) a platné i při ubytování 
jen na 1 noc. 

Adresa: Zámecký apartmán, zámek 
Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice 1, 
793 97 Slezské Rudoltice. Provozovatel: 
Obec Slezské Rudoltice. Kontaktní osoba: 
Ing. Mojmír Pargač (starosta).  

Kontakt: tel. 554 656 105, mob. 776 
047 977, slezskerudoltice@seznam.cz, 
www.slezskerudoltice.cz/zamecky-
apartman. 

 (red) 

Po Osoblažsku parním vláčkem 
Tip Milana Linharta 
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