
   Popis trasy:
Naučná stezka s pěti zastaveními vede  stejně jako cyk-
lostezka po náspu bývalé železniční trati a prochází i po 
třech původních železničních mostech, které patří mezi 
technické unikáty. Jeden z  nich pochází z  roku 1902. 
Začátek stezky je u obce Lupěné v místě napojení  nově 
vybudovaného úseku železniční trati a končí na účelové 

komunikaci spojující Hoštejn a Hněvkov. Naučná stezka na opuštěném tělese dráhy spo-
juje naučnou stezku Údolím Moravské Sázavy vedoucí ze Zábřehu k Lupěnému a naučnou 
stezkou Srní, která přibližuje způsoby pěstování lesa a vede z Hněvkova do Hoštejna.

Cyklostezka Hněvkov – Lupěné u Zábřeha 
s naučnou stezkou na opuštěném tělese dráhy  
a železničním skanzenem

   Přístupnost:
Z účelové komunikace spojující  Hoštejn a Lupěné. NS a cyklostezka je součástí regionální 
cyklotrasy č. 6232.

   Vhodnost trasy: 
pro pěší, in-linisty, cyklo, kočárky, vozíčkáře, rodiny s dětmi

Délka:  2,5 km
Časová náročnost: 1 hod.
Počet zastavení:  5
Náročnost trasy: nízká
Obslužnost: odpočívadlo se zastřešením a stojany na kola

   Doprava:
Stezka je dostupná z  vlakové zastávky Lupěné nebo Hoštejn – vlaková trať č. 270  
Olomouc – Česká Třebová.

   Zastavení naučné stezky:
1.  Zastavení je věnováno historii a přestavbě železniční trati
2.  Zastavení popisuje geomorfologické změny okolní krajiny a seznamuje s řekou
      Moravskou Sázavou
3.  Zastavení seznamuje s rostlinami a živočichy žijícími ve vodě a okolí
4.  Zastavení je věnováno budování a technickým parametrům vzniklých tunelů
5.  Zastavení poskytuje základní informace k nově vybudované cyklostezce 
      na opuštěném tělese dráhy

   Popis trasy:
Naučná stezka provází údolím řeky Moravské Sáza- 
vy a je vstupní branou do přírodního parku Březná.  
Stezka je snadno dostupná z města a vhodná i pro 
krátkou procházku. Začíná u opuštěného lomu na 
Rudolfově, dále vede pod svahy Zábřežské vrchoviny 
podél řeky Moravské Sázavy, kde návštěvníky se-

znamuje s geologickými poměry území s významem vod a činnostmi řeky, s rostlinami  
a živočichy ve vodě a okolí. Stezka končí u Šubrtovy kapličky, kde je zastavení věnováno 
historii tohoto poutního místa a významu člověka pro tvorbu kulturní krajiny.

   Vhodnost trasy: 
pro pěší, kočárky, rodiny s dětmi

Délka:  2 km
Časová náročnost: 1 hod.
Počet zastavení:  6
Náročnost trasy: nízká
Obslužnost: v cíli trasy jsou lavičky

   Zajímavosti na trase:
Poslední zastavení je věnováno poutnímu místu Šubrtova kaplička. Podle pověsti  
se na tomto místě v 16. století stala četná zázračná uzdravení. Do dnešních dnů ke 
kapličce Panny Marie Sedmibolestné směřují procesí poutníků.

   Přístupnost:
Stezka je přístupná z komunikace spojující Zábřeh a Lupěné. Dostanete se k ní také 
z ulice U Sázavy, která končí u opuštěného lomu.

   Doprava:
Stezka je dostupná z vlakové zastávky Zábřeh na Moravě nebo Lupěné – vlaková trať 
č. 270 Olomouc – Česká Třebová.

   Zastavení naučné stezky:
1.  Opuštěný lom
2.  Od pramene k ústí
3.  Eroze a sedimentace
4.  Rostliny a živočichové v řece a okolí
5. Niva řeky
6. Šubrtova kaplička

Stezka byla vybudována za finanční podpory Olomouckého kraje a města Zábřehu.

   Zajímavosti na trase:
Původní trať, a tedy i stezka, nabízí pohledy na portály tunelů. Během budování nové želez-
niční trati zde bylo postaveno pět zcela nových mostů. Sedm mostů bylo zbouráno a u šesti 
proběhla sanace. Cyklostezka je obohacena o železniční skanzen, kterému dominuje parní 
lokomotiva ŠKODA CS 500 doplněná mechanickými závorami s předzvaněčem a návěstidly. 

Železniční skanzen byl vybudován městem Zábřeh za finanční spoluúčasti Olomouckého 
kraje. Stezka byla vybudována za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry, Olomouckého kraje a města Zábřehu.

Naučná stezka Údolím Moravské Sázavy


