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TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ 
CENTRUM ZÁBŘEH 

Čs. armády 835/1, 789 01 Zábřeh 
tel.: (+420) 583 411 653, 775 279 558
e-mail: info@ic.zabreh.cz
http://tourism.zabreh.cz
GPS: 49°52´52.947´´N, 16°52´45.383´´E

Nabízíme výběr sportovních klubů a zařízení: 

Plavecký areál Zábřeh
Krytý bazén, vířivka, whirpool, sauna, parní lázeň
venkovní koupaliště s 50m bazénem a relaxační 
zónou, dětský bazén s tobogánem, dvoudráhovou 
skluzavkou, brouzdaliště pro nejmenší, minigolf 
a dvě hřiště na plážový volejbal.
Oborník 608/39, tel.: 583 550 361
www.zabreh-bazen.cz

Fit Club Mami Šárky Radičové
Zumba, fi t ball, pilates, bosu, spinning, TRX cvičení 
Oborník 608/39, tel.: 777 231 534 
www.fi tklubmami.cz

Fit Club Relax 
Posilovna, squash, solárium 
Severovýchod 6, tel.: 583 411 286 
www.fi tclubrelax.cz

Bklub
Masáže, rehabilitační cvičení, Dornova metoda, 
SM systém, Tai-chi. Dvořákova 2, tel.: 606 722 324

Tenisový areál a hala Zábřeh 
Šest antukových kurtů, hala se dvěma kurty 
s umělým povrchem, sauna, tělocvična, sál 
na badminton. 
Sokolská 13, tel.: 724 081 012 – kurty
737 275 691 – hala a sokolovna 

Bowling EL PASO
Křížkovského 10, tel.: 583 415 222

Broadway Bowling, Třešňová 10, tel.: 722 909 429

Terénní čtyřkolky – půjčovna 
Olomoucká 23, tel.: 777 444 789

Půjčovna kol ČD
U Nádraží 6, tel.: 972 743 204

Stáj Kyselý – Zábřeh, výuka jízdy na koni, poníci, 
Lesnická 820/4, tel.: 777 121 541 

Tipy na oběd

Dále je zde k vidění klasicistní budova fary 
a v novogotickém stylu postavená budova kina 
Retro. Farní ulicí pokračujeme dolů na náměstí 
Osvobození. Zde je poslední, 8. zastavení – 
NÁMĚSTÍ A GYMNÁZIUM. Je věnováno staveb-
ním úpravám dolního náměstí, ale i nejvýraznější 
budově – zábřežskému gymnáziu, nejstarší české
střední škole na severozápadní Moravě z let
1898–1901.

V blízkosti náměstí, v pří-
zemí budovy kulturního 
domu, sídlí informační
centrum, kde získáte 
všechny potřebné infor-
mace: mapy, plánek měs-
ta a propagační materiály. Můžete si zde objednat 
prohlídku města s průvodcem, zakoupit upomínkové 
předměty nebo turistickou slevovou kartu Olomouc 
Region Card.

Otevírací doba: 
pondělí–pátek 8.00–17.00 hod., sobota 9.00–13.00 hod. (VII–VIII)

Pro aktivní odpočinek a relaxaci
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Restaurace Tučňák
Komenského 16, tel.: 583 416 995, 
774 233 914

Restaurace Club, Čs. armády 1, tel.: 
583 418 372, 774 186 183

Restaurace Stará sladovna, 
Kosmonautů 10, tel.: 583 412 073, 777 648 674

Café Carré, Masarykovo náměstí 43, tel.: 601 182 582, 739 562 897

Restaurace Castaňa, Farní 16, tel.: 723 791 656

Podzámecká restaurace, Havlíčkova 13, tel.:583 415 663

Finská sauna:
• Finská sauna na bazéně

Plavecký areál Zábřeh
Oborník 608/39
tel.: 583 550 361

• Finská sauna 
na Sokolovně
Tenisový areál Zábřeh
Sokolská 13
tel.: 737 275 691

Dětské hřiště:
• Drak – městský stadion 

Postřelmovská 4

• Hřiště na Oborníku 
– hráz rybníka Oborník

• Rákosníčkovo hřiště 
– vnitroblok ulic 
Křižkovského, ČSA, 
17. listopadu

• Provazové hřiště u ZŠ 
Severovýchod

• Workoutové hřiště
Na Výsluní
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Nejkrásnější budovou celého náměstí je dům 
Pod Podloubím. Jeho majiteli byli obvykle před-
ní zábřežští měšťané. Patřil mimo jiné i Burianu 
Vizovskému, jehož dcera Magdalena se stala prv-
ní ženou Jana Amose Komenského. Dnes je zde 
umístěno městské muzeum s trvalou expozicí 
lidových tradic. Ve věži se nachází expozice Jana 
Eskymo Welzla.
V blízkosti muzea se nachází zastavení č. 7 –
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE. 
Zde můžete sledovat, jak se zajímavým způso-
bem snoubí několik architektonických slohů. Věž 
kostela sv. Bartoloměje navíc skrývá unikátní farní 
muzeum s expozicí liturgických předmětů a his-
torii zvonů. Otevřeno je pravidelně o Noci kostelů, 
ve Dnech evropského dědictví a každou neděli 
ráno (sraz v 8:00 hodin pod věží kostela).



Přijměte pozvání na procházku městem 
Zábřeh, kterým vás provede naučná stezka 
pojmenovaná po nejslavnějším rodákovi, ces-
tovateli, polárním lovci i eskymáckém náčelní-
kovi Janu Eskymo Welzlovi. 
Celodenní trasa městem, které je nazýváno 
křižovatkou cest, vás zastaví a provede místem 
historie i přívětivé současnosti. 
Pro návštěvníky nabízí nejen poznání minu-
losti, ale i odpočinek a veškerý komfort služeb 
většího města, zároveň také venkovský poklid 
a pohostinnost místních obyvatel. 
Téměř čtrnáctitisícové město, které podle správ-
ního členění spadá do Olomouckého kraje, leží 

v nadmořské výšce 285 metrů nad mořem. Čtyřkilometrová Welzlova stezka 
vás zavede na místa, která ve městě Zábřehu určitě nesmíte minout!

Welzlova naučná stezka začíná v prostorách
před zábřežským nádražím, kde má své 
1. zastavení – NÁDRAŽÍ. 
Zde si můžete prohlédnout moderní architek-
turu i původní Kleinovo skladiště. Na terase 
je umístěna socha slavného zábřežského 
rodáka, cestovatele a  dobrodruha Jana 
Eskymo Welzla, který vás širokým úsměvem 
zve na cestu městem. Z nádraží pokračujeme 
přes řeku Moravskou Sázavu, kde se vydáme 
hned za mostem vlevo a projdeme Wolkero-
vými sady k 2. zastavení – EVANGELICKÝ 
KOSTEL. Jedná se o novogotickou budovu 
z tmavých pálených cihel, kterou nechali po-
stavit bratři Brassovi na začátku 20. století.

Cukrárna MIKI, 28. října 1653/1, tel.: 777 238 715

Pekařství a cukrářství Vašíček, Prodejna Kopretina
Nám. Osvobození 247/8, tel.: 733 707 692

Pekařství a cukrářství Vašíček, Prodejna Růže, Masarykovo náměstí 16 , 
tel.: 583 416 728

Café Carré, Masarykovo náměstí 43, tel.: 601 182 582, 739 562 897

Pekařství a cukrářství Sázava , náměstí Osvobození 246/6, tel.: 463 351 522

Kavárna/Bar Retro, Farní 14, tel.: 725 005 443 

Kavárna Stodola, U Horního rybníka 1343/14, tel: 737 690 025

Levandulová kavárna, Masarykovo náměstí 13, Zábřeh 
tel.: 608 547 356, e-mail: info@levandulovystatek.cz 
www.levandulovakavarna.cz

Cafe Bar Narohu, Žižkova 267/33

Kavárna Ca� eBar Lucerna, Žižkova 33a, tel.: 724 479 791

Stezka pokračuje na hráz rybníka 
Oborník, který je poslední připo-
mínkou slavné éry rodu Tunklů.
Zde se nachází 3. zastavení – 
RYBNÍK OBORNÍK. Okolí s hři-
štěm, rybníky, budovanými Kní-
žecími sady a vzrostlými stromy 
je ideálním místem pro klidnou 
chvilku v rušném městě. Na konci 
hráze se vydáme doprava, dále 
vystoupáme serpentinami naho-
ru, projdeme brankou a ocitne-
me se v prostoru za zábřežským 
zámkem. Všimnout si zde můžete 
kapří fontány a recesistické pa-
mětní desky, která byla odhalena 
u příležitosti 125. výročí setkání 
Jana Eskymo Welzla s Járou Cimr-
manem. Nachází se zde 4. zasta-
vení – HRAD A ZÁMEK. 

V jeho horní části se vydáme vlevo na ulici 
Komenského, která nás zavede k Bezručovým 
sadům a k 5. zastavení – KOSTEL SV. BAR-
BORY. Legenda vypráví, že kostel založili 
za hradbami města příslušníci řádu templářů. 
V nedávné době prošel objekt rozsáhlou re-
konstrukcí a pro veřejnost se otevírá v době 
konání bohoslužeb nebo koncertů vážné 
hudby. 
Vrátíme se na Masarykovo náměstí, tentokrát 
do jeho dolní části. 
6. zastavení – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. 
K jeho dominantám patří mariánský morový 
sloup, který v roce 1713 nechal postavit pan-
ský sládek Karel Josef Počta jako poděkování, 
že město bylo uchráněno od moru. 
Pískovcový sloup zdobí na vrcholu socha 
Panny Marie na půlměsíci a na rozích čtyři 
patroni – sv. Jan Nepomucký, sv. Florián, 
sv. Šebestián a sv. Roch. Za vidění stojí také 
kamenná kašna, která vznikla na místě malé-
ho rybníčku. V její kruhové nádrži stojí upro-
střed čtverhranný pilíř s mušlí, na kterém sedí 
ženská postava s nádobou, z níž lije vodu. 

Tipy na občerstvení

Socha Jana Eskymo Welzla
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Na tomto místě stála původně tvrz 
postavená na vysunutém ostrohu pří-
stupném jen ze strany od města. V 15. 
století patřil slavnému rodu Tunklů. 
Z této doby se dochovala pískovcová 
deska s erbem rodu, která je k vidění 
v průjezdu zámku. Od roku 1849 patří 
objekt městu a dnes je sídlem měst-
ského úřadu. Před budovou zámku 
je umístěna informační cedule, která 
upozorňuje na správné skloňování 
názvu města Zábřeh. Od zámku pokra-
čujeme krátkou lipovou alejí na Masa-
rykovo náměstí. 


