
   Popis trasy:
Naučná stezka začíná na severozá-
padním okraji lokality Srní poblíž 
toku řeky Moravské Sázavy. Trasa  
je vedena lesní cestou přírodního 
parku Březná. Na svých čtyřech 
zastaveních seznamuje návštěv-
níky s lesnictvím a způsoby pěsto-
vání lesa s ohledem na specifická 
stanoviště.

Naučná stezka Srní – způsoby pěstování lesa

   Vhodnost trasy:
pro pěší, rodiny s dětmi

Délka:  2,5 km
Časová náročnost: 1,5 hod.
Počet zastavení:  4
Náročnost trasy: nízká
Obslužnost: možnost občerstvení v Hoštejně

   Doprava:
Stezka začíná v  blízkosti železniční stanice Zábřeh na Moravě. Vlaková trať č. 270  
Olomouc – Česká Třebová a trať č. 291 ze směru Šumperk a autobusového stanoviště 
MHD i meziměstských linek.

Naučná stezka – Welzlova stezka

   Zastavení naučné stezky:
1.  Nádraží • 2. Evangelický kostel • 3. Rybník Oborník • 4. Hrad a zámek • 5. Kostel sv. 
Barbory • 6. Masarykovo náměstí • 7. Kostel sv. Bartoloměje • 8. Náměstí a gymnázium

Stezka byla vybudována za finanční podpory Evropské unie, Olomouckého kraje 
a města Zábřeha.

   Zajímavosti na trase:
Naučná stezka vás provede lesními cestami přírodního parku Březná.

   Přístupnost:
Stezka je přístupná z  autobusové i železniční zastávky Hoštejn nebo od cyklostezky 
Lupěné – Hněvkov.

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

   Zastavení naučné stezky:
1.  Hospodaření na skalnatých a kamenitých stanovištích
2.  Hospodaření na vlhkých stanovištích
3.  Hospodaření na lokalitách poškozených větrem a kůrovci
4.  Hospodaření na podmáčených stanovištích

   Popis trasy:
Naučná stezka provází historickým centrem města a se-
znamuje návštěvníky s  jeho vývojem od minulosti po 
současnost. Stezka je vhodná i pro krátkou procházku. 
Začíná v blízkosti autobusového nádraží u železniční sta-
nice Zábřeh na Moravě, pokračuje přes Wolkerovy sady 
na hráz rybníku Oborníku až do historického jádra města 
a blízkého okolí. Jednotlivá zastavení popisují význam-
né historické památky, ale i přírodní  a architektonicky 
zajímavá místa našeho města. Stezka končí v  blízkos-
ti gymnázia na náměstí Osvobození, kde je zastavení 

věnováno stavebním změnám náměstí v  minulém století, ale především historii  
a pedagogům nejstarší střední školy na severozápadní Moravě.

   Vhodnost trasy:
pro pěší, kočárky, cyklo, invalidy, rodiny s dětmi

Délka:  3 km
Časová náročnost: 1,5 hod.
Počet zastavení:  8
Náročnost trasy: nízká
Obslužnost: po celé délce trasy jsou lavičky 
  město poskytuje základní služby

   Zajímavosti na trase:
K nejzachovalejším a nejvýstavnějším domům ve městě dnes patří dům Pod Podlou-
bím. Pocházela odtud Magdalena Vizovská, první manželka Jana Amose Komenského. 
V  objektu v  současnosti sídlí městské muzeum s  expozicí nejslavnějšího rodáka,  
polárního cestovatele, dobrodruha a spisovatele Jana Eskymo Welzla.

   Přístupnost:
Stezka je dostupná vlakem, autobusem i pěšky. Poblíž prvního zastavení se nachází 
parkoviště pro osobní auta.

tiP
Naučné stezky na sebe vzájemně navazují. Ideální je začít vycházku v  Zábřehu na 
nádraží ČD  kde návštěvníky vítá socha J.E. Welzla, projít naučnou Welzlovu stezku, dále 
pokračovat údolím Moravské Sázavy, směr Lupěné  kde se napojíte na Naučnou stezku 
na opuštěném tělese dráhy a v  obci Hněvkov pokračujte po lesní naučné stezce Srní 
do Hoštejna. Stejně tak lze tuto trasu zahájit v Hoštejně a pokračovat zpět do Zábřeha.
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