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DENALI SPORT
Čs. armády 9, 789 01 Zábřeh
tel./fax:  583 411 718
e-mail: info@denalisport.cz
kontaktní osoba: Morávková Bronislava
provoz: po–pá 8.00–18.00,  
 so 8.00–12.00
nabízí:  prodej a servis jízdních kol, 
 cyklodoplňky, sportovní   
 potřeby, půjčovna lyží

HIPPO-CYCLES 
jízdní kola a sportovní 
zboží, zbraně a střelivo
Nerudova 6, 789 01 Zábřeh
tel./fax: 583 414 118
mobil: 603 463 620
e-mail: obchod@hippocycles.cz
www.hippocycles.cz
kontaktní osoba: Švec Marian
provoz: po–pá 8.30–12.00,   
 13.30–17.00, so 8.30–12.00  
 nebo dle dohody
nabízí:  prodej a servis jízdních kol  
 a sportovního zboží,  
 zbraní a střeliva

CYKLO-MOTO SPORT
Dvořákova 12, 789 01 Zábřeh
tel./fax:  583 413 650
mobil: 731 169 092
e-mail: cyklomoto@tiscali.cz
kontaktní osoba: Brokeš Martin
provoz:  po–pá 9.00–12.00,   
 14.00–17.00
nabízí:  servis a prodej jízdních kol,  
 cyklopotřeb 

PRODEJNA KOL.EU
Masarykovo nám. 14, 789 01 Zábřeh
tel.: 583 411 526
mobil: 725 255 061
kontaktní osoba: Lenka Horáková
provoz: po–pá 9.00–12.00, 
 12.30–17.30, so 9.00–12.00
nabízí:  prodej a servis jízdních kol,   
 cyklopotřeby,  
 sportovní oblečení

Cyklo-sport-servis   
Václav Hašek
Sudkov 151, 789 01 Zábřeh
mobil: 732 543 722
provozní doba: po–pá 8.00–9.00,   
 18.00–19.00, jinak dle dohody
nabízí:  kompletní servis kol

Oprava a prodej jízdních 
kol Miroslav Sváda
Leština 63, 789 71 Leština
tel.: 606 691 969
provoz: po–so 8.00–19.00
 ne 8.00–15.00, 18.00–20.00
nabízí: prodej a kompletní servis kol 

Půjčovna kol
Rekreační středisko 
Bozeňov
Dolní Bušínov 146, 789 01 Zábřeh
tel.: 583 411 299
www.bozenov.cz
kontaktní osoba: Jana Hrubanová
Certifikace Cyklisté vítáni

PŘEHLED CYKLOPRODEJEN  
A SERVISŮ 

Vážení návštěvníci, 
dostává se vám do rukou nový průvodce Zábřežskem,  
který nabízí hned několik příležitostí, jak příjemně a aktiv-
ně strávit svůj volný čas. 
Mikroregion Zábřežsko je regionem zdravé přírody, kde 
se můžete toulat na kole či pěšky. Rozmanitost a členitost 
krajiny nabízí zajímavé možnosti – od nenáročných tras 
vhodných pro rodinné vyjížďky a procházky až po teré-
ny určené zdatným cyklistům a turistům. Mikroregionem  
Zábřežsko prochází dálková cyklotrasa 51 (Moravská  
stezka) a regionální cyklotrasa 521 z Moravské Třebové do 
Štítů. Připravili jsme pro vás také přehled cykloprodejen  
a servisů.
Voda, rybaření, vodní turistika, výlety na lodích jsou další 
způsoby, jak poznat rovinatější část mikroregionu. Pro ty 
odvážnější z vás jsou připraveny skvělé adrenalinové pro-
gramy, které si můžete užít v Acrobat Parku Aleše Valenty 
ve Štítech či adrenalin parku Bozeňov v Dolním Bušínově. 

Součástí brožury je i průvodce po naučných stezkách Zá-
břežska a také pozvánka na projížďku po nově zbudova-
né cyklostezce, která vznikla na opuštěném tělese dráhy 
doplněná železničním skanzenem. Naučné stezky vás se-
známí s  okouzlujícími přírodními krásami i historií nejen 
samotného města Zábřeh, ale také širokého okolí. V prů-
vodci najdete veškeré potřebné informace k jejich bezpeč-
nému absolvování. 

Přijměte tedy naše pozvání k  návštěvě mikroregionu  
Zábřežsko.



   Popis trasy:
Od infocentra se přes dolní náměstí dostaneme na ulici 
Dvorská. Ulicí opouštíme město a po silnici II. třídy č. 369 
pokračujeme do Rovenska. Zde odbočíme u hospody 
Na křižovatce vlevo se napojíme na cyklotrasu č. 6230, 
projedeme obcí a serpentinami stoupáme směrem na 
Svébohov. Před Svébohovem se za jasného počasí nabízí 

překrásný pohled na panorama Jeseníků. V samotné obci stojí za vidění několik staveb 
lidové architektury. Stoupáme po silnici kolem kostela, za vesnicí začíná klesání, cyklo-
trasa 6228, které nás přivede na rozcestí (8,1 km od začátku trasy). Dáváme se vpravo  
a pokračujeme mírným stoupáním do Horních Studének. U penzionu U Alberta proje-
deme křižovatkou – přímo a prudce stoupáme obcí ke kostelu s ambity. Nechceme-li 
se zdržovat prohlídkou kostela, odbočíme ještě před ním prudce vlevo a kolem dančí 
obory opouštíme obec. Na křižovatce se dáme vpravo. Starou javorovou alejí klesáme 
až k hlavní silnici č. 43, na ní odbočíme vlevo a pokračujeme do Štítů. Za prohlídku 
zde stojí městská památková zóna nebo skokanský areál Acrobat Park Aleše Valenty.  
V centru se napojíme na značenou cyklotrasu 521, po níž opouštíme Štíty. Asi po 4 km 
přijíždíme k malé továrně (autobusová zastávka Jedlí – závod), u ní odbočíme z hlavní 
silnice vpravo a pokračujeme malebným údolím říčky Březná. Projíždíme osadou Droz-
dovská Pila a po značené cyklotrase 521 pokračujeme až na rozcestí na hranici Hoštejna  
(30,5 km od začátku trasy). Zde značenou cyklotrasu opouštíme a odbočujeme vlevo 
do obce. Nad Hoštejnem se vypíná výrazný ostroh s rozvalinami hradu a kamenným 
obeliskem – památníkem dokončení železniční tratě. V centru obce odbočíme vpra-
vo na most přes Moravskou Sázavu. Hned za ním se dáme vlevo, projedeme obytnou 
zónou a podél železnice pokračujeme až k Hněvkovu. Tady se napojíme na cyklostezku  
s naučnou stezkou na opuštěném tělese dráhy, která je doplněna železničním skanze-
nem. Podél železnice dojedeme až na začátek obce Lupěné. Podjedeme železniční viadukt  
a přijíždíme na křižovatku v Nemili (38,6 km od začátku trasy), držíme se vpravo a po 
silnici, značené cyklostezce č. 6232, podél železniční tratě se vracíme zpět do Zábřeha.

Zábřeh – Rovensko – Svébohov – Horní Studénky 
– Štíty – Drozdovská Pila – Hoštejn – Hněvkov 
– Nemile – Zábřeh 

Délka trasy: 42 km
Obtížnost:  lehká až středně těžká
Vhodnost:  trekingové nebo krosové, případně i silniční kolo

I.

   Zajímavosti na trase:
Svébohov – soubor lidové architektury, evangelická modlitebna z roku 1860 
Horní Studénky – soubor lidové architektury, kostel sv. Linharta z roku 1672 s ambity
Štíty – městská památková zóna, Acrobat Park Aleše Valenty
Přírodní park Březná
Hoštejn – rozvaliny hradu, památník dokončení železniční tratě z roku 1845
Šubrtova kaplička – poutní místo mezi Zábřehem a Nemilí
Cyklostezka a naučná stezka na opuštěném tělese dráhy
Železniční skanzen

   Tipy na občerstvení:
Rovensko – hospoda Na Křižovatce
Horní Studénky – penzion U Alberta
Štíty – hotel Černá kočka, Acrobat Park
Drozdovská Pila – hostinec U Záruby 30

0
40

0
50

0
60

0

5 10 15 20 25 30 35 40

Zá
bř

eh
 (2

80
 m

 n.
 m

.)

Sv
éb

oh
ov

 (4
20

 m
 n.

 m
.)

Ho
rn

í S
tu

dé
nk

y, 
ko

ste
l (

57
5 m

  n
. m

.)

Št
íty

 (4
65

 m
 n.

 m
.)

Dr
oz

do
vs

ká
 Pi

la 
(3

40
 m

 n.
 m

.)

Ho
šte

jn
 (3

05
 m

 n.
 m

.)

Zá
bř

eh
 (2

80
 m

 n.
 m

.)



   Popis trasy:
Ze Zábřeha vyjíždíme kolem plaveckého areálu směrem 
na Nemili, značená cyklotrasa 6232. Asi po 2,5 km míjíme 
poutní místo – Šubrtovu kapličku. Pokračujeme po silnici 
dál do Nemile, v obci se na křižovatce dáme vlevo. Po něko-
lika metrech míjíme odbočku se zákazem vjezdu, vedoucí  
k přehradě Nemilka. Na další křižovatce se držíme vlevo, 

přejetím mostu přes Moravskou Sázavu se dostaneme do obce Lupěné. Po nové asfaltové 
silnici pokračujeme až do osady Dolní Bušínov (9 km od začátku trasy), značená cyklotra-
sa 6234. Projedeme kolem přehrady a kempu  a cesta mezi rekreačními chatami nás při-
vede k turistickému rozcestníku Mezi Přehradami. Vydáme se vpravo po modré turistické 
značce okolo horní nádrže a asi tři kilometry stoupáme údolím potoka Jahodná. Cesta 
lesem končí u závory a napojuje se na silnici, turistická značka zde pokračuje doleva, 
my ale odbočíme vpravo. Projedeme vesnicí Křižanov, která má dvě části, první z nich je  
v mapě označena jako Dlouhá Ves. Zhruba po kilometru se dostaneme do Hynčiny.  
Již v obci se silnice prudce svažuje a klesání trvá asi 6 km. Podjedeme železniční trať  
a za řekou odbočíme na křižovatce vpravo. V tomto úseku je vedena značená cyklotra-
sa 521, po které pokračujeme do obce Hoštejn. Nad vesnicí se vypíná výrazný ostroh  
s rozvalinami hradu a kamenným obeliskem – památníkem dokončení železniční tratě. 
V centru obce odbočíme vpravo na most přes řeku. Hned za ním se dáme vlevo, projede-
me obytnou zónou a podél železnice pokračujeme až k  Hněvkovu. Tady se napojíme na 
cyklostezku a naučnou stezku na opuštěném tělese dráhy, která je doplněna železničním 
skanzenem. Podél železnice dojedeme až na začátek obce Lupěné. Podjedeme železniční 
viadukt a přijíždíme na křižovatku, kterou již známe ze začátku naší trasy. Přes Nemili se 
vracíme stejnou cestou zpět do Zábřeha, značená cyklotrasa 6232. 

Zábřeh – Nemile – Lupěné – Dolní Bušínov 
– Křižanov – Hynčina – Hoštejn – Hněvkov  
– Nemile – Zábřeh

Délka trasy:  33 km 
Obtížnost:  středně těžká
Vhodnost:  trekingové nebo krosové kolo

   Zajímavosti na trase:
Šubrtova kaplička – poutní místo mezi Zábřehem a Nemilí
Dolní Bušínov – rekreační oblast, přehrada, adrenalinové centrum
Hoštejn – rozvaliny hradu, památník dokončení železniční tratě z roku 1845
Cyklostezka a naučná stezka na opuštěném tělese dráhy
Železniční skanzen

   Tipy na občerstvení:

Dolní Bušínov – rekreační středisko Bozeňov
Hynčina – hospůdka V Kopečku

II.
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   Popis trasy:
Od infocentra se přes dolní náměstí dostaneme na ulici Dvorská. Ulicí opouštíme město  
a po silnici II. třídy pokračujeme do Rovenska. Míjíme hospodu Na Křižovatce, pokra-
čujeme v přímém směru, opouštíme obec a po zhruba 1,5 km přijíždíme do vesnice  
Postřelmůvek.  Projedeme obcí a pokračujeme do Vyšehoří. Hned na začátku obce (6 km 
od začátku trasy) odbočíme z hlavní silnice doprava. Cestou se zpevněným nepříliš kvalit-
ním povrchem sjíždíme do Chromče. Projedeme kolem zemědělského družstva a dosta-
neme se na hlavní silnici procházející vesnicí. Odbočíme doprava a po silnici pokračujeme 
do Postřelmova. Na začátku Postřelmova míjíme kapličku, pokračujeme do centra obce, 
kde silnice ústí na silnici I. třídy. Odbočíme vlevo a přibližně po 280 metrech opouštíme 
frekventovanou komunikaci odbočením doprava na Sudkov. Projíždíme kolem restaurace 
Na Špici a po přejetí železniční tratě a mostu přes Desnou se dostaneme na okraj Sudkova. 
Na křižovatce se držíme vlevo, míjíme Sudkovský rybník  a přijíždíme na křižovatku, kde 
opouštíme hlavní silnici, odbočujeme vpravo a po značené cyklotrase 6114 pokračujeme 
do Kolšova a dál do Brníčka. Táhlé přibližně kilometrové stoupání je vystřídáno rychlým 
sjezdem do obce Brníčko. Již z dálky upoutá pozornost zřícenina středověkého hradu vy-
pínající se nad obcí. Rozvaliny hradu jsou přístupné po turistické značce z centra obce.  
Z Brníčka pokračujeme po silnici příjemnou krajinou s mírně zvlněným terénem do Lesni-
ce. Zde zaujme na začátku obce budova empírové rychty z let 1816–1817. Na křižovatce  
v Lesnici odbočíme doprava, projedeme obcí a vracíme se zpět do Zábřeha. Závěrečná 
etapa trasy je vedena po hrázi bývalého Závořického rybníka, značená cyklotrasa 6232.

Zábřeh – Rovensko – Postřelmůvek  
– Vyšehoří – Chromeč – Postřelmov – Sudkov 
– Kolšov – Brníčko – Lesnice – Zábřeh

Délka trasy:  25 km
Obtížnost:  lehká
Vhodnost:  silniční nebo trekingové kolo

   Zajímavosti na trase:
Rovensko – Galerie Kafé
Chromeč – rodiště obra Drásala
Postřelmov – renesanční hrobka rodu Bukůvků z Bukůvky z roku 1592
Sudkov – rybník
Brníčko – zřícenina hradu
Lesnice – empírová rychta z let 1816– 1817 
Novohradské meze – významný krajinný prvek

   Tipy na občerstvení:
Rovensko – Galerie Kafé, hospoda Na Křižovatce
Chromeč – hostinec U obra Drásala
Postřelmov – restaurace Na Špici
Brníčko – hospoda U Kouřilů
Lesnice – hostinec Pod Trlinou

III.
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   Popis trasy:
Trasa začíná v Zábřeze u infocentra. 
Po frekventované ulici Čs. armády 
vyjíždíme ve směru k  nádraží. Po 
přejetí mostu přes Moravskou 
Sázavu odbočíme z hlavní silnice 
doprava, přejedeme železniční 
most a stoupáme po silnici místní 

částí Skalička. Odměnou za náročný úsek trasy jistě bude krásný výhled na město, 
který se v závěru tříkilometrového stoupání cyklistům nabízí. Po silnici dojedeme do 
Jestřebí, projedeme obcí a stoupáme až na nejbližší rozcestí, zde odbočíme doprava, 
značená cyklotrasa 6203. Střídavé stoupání a klesání nás přivede do Pobučí. Zde nás 
čeká velmi prudké stoupání obcí. Pokračujeme dál do Krchleb, kde na začátku obce 
odbočíme před fotbalovým hřištěm doprava (11 km od začátku trasy) a po komuni-
kaci s horším asfaltovým povrchem prudce klesáme k turistickému rozcestníku Mezi 
Přehradami. Zde odbočíme vpravo a chatovou osadou se dostaneme k přehradě Dolní 
Bušínov. Projedeme kolem vodní nádrže, sjedeme k restauraci a po silnici pokračuje-
me na Zábřeh, značená cyklotrasa 6234. Následující úsek trasy není náročný, protože 
až do Zábřeha se silnice mírně svažuje nebo vede po rovině. Projíždíme obcí Lupěné, 
za obcí přejíždíme Moravskou Sázavu, projedeme pod železniční tratí, na začátku Ne-
mile odbočíme vpravo a po silnici podél železnice se dostaneme zpět do Zábřeha.  
Po levé straně stojí za vidění Šubrtova kaplička umístěná v malém lesíku – pietní místo. 

Zábřeh – Skalička – Jestřebí – Pobučí  
– Krchleby – Dolní Bušínov – Lupěné  
– Nemile –  Zábřeh

Délka trasy: 22 km
Obtížnost:  lehká až středně těžká
Vhodnost:  silniční nebo trekingové kolo

   Zajímavosti na trase:
Skalička – barokní zámek, galerie, zámecká zahrada
Dolní Bušínov – rekreační oblast, přehrada, adrenalinové centrum 
Šubrtova kaplička  poutní místo mezi Zábřehem a Nemilí

   Tipy na občerstvení:
Jestřebí – hospoda U Jestřába
Dolní Bušínov – rekreační středisko Bozeňov
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   Popis trasy:
Ze Zábřeha vyjíždíme kolem plaveckého areálu směrem na Nemili, značená cyklotrasa 6232.  
Asi po 2,5 km míjíme pietní místo – Šubrtovu kapličku. Pokračujeme po silnici dál do Nemile,  
v obci se na křižovatce dáme vlevo. Po několika metrech míjíme odbočku se zákazem vjezdu,  
vedoucí k přehradě Nemilka. Na další křižovatce se držíme vlevo, přejetím mostu přes Moravskou 
Sázavu se dostaneme do Lupěného. Projedeme obcí a za ní silnici opouštíme odbočením vlevo  
(4,5 km od začátku trasy), značená cyklotrasa 6203, mírným stoupáním se dostaneme do 
Jestřebí, pokračujeme stále v přímém směru. Silnice nejprve stoupá a následně se prudce 
svažuje do obce Zvole. Tříkilometrový sjezd po silnici s horším povrchem končí ve Zvoli vy-
ústěním na frekventovanou silnici I. třídy. Odbočíme vpravo, projedeme kolem kostela  
a přibližně po 500 metrech nebezpečný úsek trasy opouštíme odbočením vlevo na Lukavice. 
Projedeme Lukavicemi, značená trasa 6227 a pokračujeme směrem na Bohuslavice. Na za-
čátku obce odbočíme vpravo, napojíme se na značenou cyklotrasu 51 a alejí se dostaneme na 
Háj. Zdejší vodní elektrárna a přilehlá vila z roku 1922 jsou vyhlášeny technickou a architek-
tonickou památkou. Zdejší stáje pak nabízejí možnost vyjížďky na koni. Po silnici, která nás 
přivedla do Háje, pokračujeme dál do Třeštiny. Projedeme kolem kostela, vyjedeme na hlavní 
silnici, odbočíme vlevo (značená cyklotrasa pokračuje doprava). Asi 600 metrů za Třeštinou se 
silnice rozděluje, držíme se vlevo a pokračujeme do Dubicka. Těsně před Dubickem (22 km od 
začátku trasy) se napojujeme na značenou cyklotrasu 6026, která nás dovede do obce Hrabo-
vá. Dál budeme pokračovat po značené cyklotrase 51, přes Vitošov a Leštinu až do Lesnice. Asi 
400 metrů za Lesnicí značenou trasu opouštíme odbočením doleva, značená cyklotrasa 6232,  
a pokračujeme do Zábřeha. Závěr trasy je veden po hrázi bývalého Závořického rybníka.

Zábřeh – Nemile – Lupěné – Jestřebí – Zvole  
– Lukavice – Bohuslavice – Háj – Třeština – Dubicko 
– Hrabová – Vitošov – Leština – Lesnice – Zábřeh

Délka trasy:  34 km
Obtížnost:  lehká 
Vhodnost:  silniční nebo trekingové kolo

   Zajímavosti na trase:
Šubrtova kaplička – poutní místo mezi Zábřehem a Nemilí

Zvole – náhrobní kameny pánů ze Zvole a ze Žerotína v předsíni kostela 

Háj – vodní elektrárna a vila z roku 1922, vyjížďky na koních
Lesnice – empírová rychta z let 1816–1817
Novodvorské meze –  významný krajinný prvek

   Tipy na občerstvení:
Jestřebí – hospoda U Jestřába
Zvole – hospoda Na Záložně 
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   Popis trasy:
Ze Zábřeha vyjíždíme kolem plaveckého areálu směrem na Nemili, značená trasa 6232. 
Asi po 2,5 km míjíme pietní místo – Šubrtovu kapličku. Zde se napojíme na místní turis-
tické značení. Po modré turistické značce vedoucí po nezpevněné polní/lesní cestě se do-
stáváme nad přehradu Nemilka. Po modré značce pokračujeme dál až do Růžového údolí. 
Silnicí vpravo se dáme do Václavova, značená cyklotrasa 6228. Z hlavní silnice odbočíme 
vlevo do obce, projedeme kolem kaple a dostáváme se na zpevněnou polní cestu.  
Ostřejší stoupání nabízející krásný rozhled do okolí je vystřídáno sjezdem do obce Droz-
dov, značená trasa 6230. Zde v  centru obce odbočíme u prodejny potravin doprava  
a cestou mezi domy se dostaneme na okraj obce (turistický rozcestník). Odbočíme dopra-
va (zákaz vjezdu), následuje asi tříkilometrový nebezpečný sjezd lesem po horší asfaltce. 
Klesání končí na Drozdovské Pile, kde se cesta napojuje na značenou cyklotrasu 521.  
Po značené trase pokračujeme údolím říčky Březná do Hoštejna. U výjezdu na silnici  
č. 315 značenou cyklotrasu opouštíme a odbočujeme vlevo do Hoštejna. Nad obcí se 
vypíná výrazný ostroh s rozvalinami hradu a kamenným obeliskem – památníkem do-
končení železniční tratě. V centru obce odbočíme vpravo na most přes Moravskou Sázavu. 
Hned za ním se dáme vlevo, projedeme obytnou zónou a podél železnice pokračujeme 
až k  Hněvkovu. Tady se napojíme na cyklostezku a naučnou stezku na opuštěném tělese 
dráhy, která je doplněna železničním skanzenem. Po zpevněné cestě dojedeme až na 
začátek obce Lupěné. Podjedeme železniční viadukt a přijíždíme na křižovatku. Zde se 
dáme doprava a po silnici se vracíme zpět do Zábřeha, značená trasa 6232. Po levé straně 
stojí za vidění Šubrtova kaplička umístěná v malém lesíku – poutní místo.  

Zábřeh – Nemile – Nad Přehradou – Růžové údolí 
– Václavov – Drozdov – Drozdovská Pila – Hoštejn 
– Hněvkov – Nemile – Zábřeh

Délka trasy:  28 km
Obtížnost:  středně těžká až těžká
Vhodnost:  krosové nebo horské kolo

   Zajímavosti na trase:
Nemile – Přehrada Nemilka
Hoštejn – rozvaliny hradu, – památník dokončení železniční tratě z roku 1845 
Šubrtova kaplička - poutní místo mezi Zábřehem a Nemilí
Cyklostezka a naučná stezka na opuštěném tělese dráhy • Železniční skanzen

   Tipy na občerstvení:
Drozdovská Pila – hospoda U Záruby 
Růžové údolí – restaurace a penzion Růžové údolí
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   Popis trasy:
Od infocentra se přes dolní náměstí dostaneme na ulici Dvorská. Ulicí opouštíme město 
a po silnici II. třídy pokračujeme do Rovenska. V obci odbočíme u hospody Na Křižovatce 
vlevo, projedeme obcí a serpentinami stoupáme směrem na Svébohov. Před Svéboho-
vem se za jasného počasí nabízí překrásný pohled na panoráma Jeseníků. V samotné obci 
stojí za vidění několik staveb lidové architektury. Napojíme se na značenou cyklotrasu 
6228. Stoupáme po silnici kolem kostela, za vesnicí začíná klesání, které nás přivede na 
rozcestí (8,1 km od začátku trasy). Dáváme se vlevo a pokračujeme prudším stoupáním 
do Jedlí. Na návsi míjíme obecní úřad, odbočíme doleva a stoupáme směrem na Drozdov. 
V tomto úseku trasy se nabízí krásný rozhled po okolní krajině. Dvanáctý kilometr před-
stavuje nejvyšší bod trasy, poté následuje klesání do Drozdova. V centru obce odbočíme  
u prodejny potravin doprava, projedeme až na okraj obce k turistickému rozcestníku (žlu-
tá turistická značka). Na rozcestí se dáme doprava (zákaz vjezdu). Dáme se značenou 
cyklotrasou 6230. Následuje nebezpečný asi tříkilometrový sjezd lesem po horší asfaltce, 
který končí na Drozdovské Pile (15,3 km od začátku trasy). Na Drozdovské Pile se napojí-
me na značenou cyklotrasu 521 a pokračujeme malebným údolím Březné dál po této cy-
klotrase. Trasa má v této části mírně klesající charakter. U výjezdu na silnici č. 315 znače-
nou cyklotrasu opouštíme a odbočujeme vlevo do Hoštejna. Nad obcí se vypíná výrazný 
ostroh s rozvalinami hradu a kamenným obeliskem – památníkem dokončení železniční 
tratě. V centru obce odbočíme vpravo na most přes Moravskou Sázavu. Hned za ním se 
dáme vlevo, projedeme obytnou zónou a podél železnice pokračujeme až k Hněvkovu. 
Tady se napojíme na cyklostezku a naučnou stezku na opuštěném tělese dráhy, která 
je doplněna železničním skanzenem. Po zpevněné cestě dojedeme až na začátek obce 
Lupěné. Podjedeme železniční viadukt a přijíždíme na křižovatku. Zde se dáme doprava 
a po silnici se vracíme zpět do Zábřeha, značená trasa 6232. Po levé straně stojí za vidění 
Šubrtova kaplička umístěná v malém lesíku – poutní místo.

Zábřeh – Rovensko – Svébohov – Jedlí – Drozdov 
– Drozdovská Pila – Hoštejn – Hněvkov – Zábřeh

Délka trasy:  31 km 
Obtížnost:  středně těžká 
Vhodnost:  trekingové nebo krosové kolo

   Zajímavosti na trase:
Rovensko – Galerie Kafé
Svébohov – soubor lidové architektury, evangelická modlitebna z roku 1860 
Přírodní park Březná
Hoštejn – rozvaliny hradu, památník dokončení železniční tratě z roku 1845
Šubrtova kaplička  – poutní místo mezi Zábřehem a Nemilí

   Tipy na občerstvení:
Rovensko – hospoda Na Křižovatce
Drozdovská Pila – hostinec U Záruby
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   Popis trasy:
Trasa začíná u informačního centra ve Štítech. Z ná-
městí se dostaneme na ulici Na Pilníku, kterou opou-
štíme Štíty. Na konci města odbočíme, po přejetí říčky 
Březná, vpravo a mírným tříkilometrovým stoupáním 
se dostaneme starou javorovou alejí na rozcestí u obce 
Horní Studénky. Nechceme-li zajíždět do Horních Stu-
dének, odbočíme na křižovatce vpravo a pokračujeme 

do Jedlí. Na hlavní silnici procházející obcí se dáme vlevo a prudkým klesáním opouštíme 
obec, míjíme odbočku do Horních Studének a pokračujeme v přímém směru do Svébo-
hova. Na křižovatce v centru obce odbočíme vpravo a asi po 2 km přijíždíme do Václavova. 
Z hlavní silnice odbočíme vpravo do obce, projedeme kolem kaple a dostáváme se na 
zpevněnou polní cestu. Ostřejší stoupání nabízející krásný rozhled do okolí je vystřídá-
no sjezdem do obce Drozdov. Zde v centru obce odbočíme u prodejny potravin doprava  
a cestou mezi domy se dostaneme na okraj obce (turistický rozcestník). Odbočíme do-
prava do zákazu vjezdu, tady navážeme na značenou cyklotrasu 6230. Následuje asi tří-
kilometrový nebezpečný sjezd lesem po horší asfaltce. Klesání končí na Drozdovské Pile, 
kde se cesta napojuje na značenou cyklotrasu 521. Dáme se vpravo a po značené trase se 
údolím říčky Březná vracíme zpět do Štítů.

Štíty – Horní Studénky – Jedlí – Svébohov  
– Václavov – Drozdov – Drozdovská Pila – Štíty 

Délka trasy:  24 km
Obtížnost:  středně těžká 
Vhodnost:  trekingové nebo krosové kolo

   Zajímavosti na trase:
Štíty – městská památková zóna, Acrobat Park Aleše Valenty
Horní Studénky – soubor lidové architektury, kostel sv. Linharta z roku 1672 s ambity
Svébohov – soubor lidové architektury, evangelická modlitebna z roku 1860 
Přírodní park Březná

   Tipy na občerstvení:
Drozdovská Pila – hospoda U Záruby
Horní Studénky – penzion U Alberta
Štíty – hotel Černá kočka, Acrobat Park
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   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



   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.

!



   A) Lesní stezkou  krajinou Zábřežska
Zábřeh – Na Horách – Růžové údolí –  
Nemile – Zábřeh 

Délka trasy: 15 km

Popis trasy: Z náměstí Osvobození v  Zá-
břehu se vydáme po modrém místním 
značení, které nás  ulicí Sušilovou dovede 
ke kříži u lihovaru. Odtud pokračujeme 
úvozovou polní cestou až k  turistickému 

rozcestníku v Bořinách. Za jasného počasí jsou z tohoto místa krásné výhledy na pohoří 
Jeseníků. Pokračujeme polní cestou dál až k rozcestníku  Na Horách. Tady odbočíme vlevo 
a po lesní stezce s mírným klesáním se dostaneme do Růžového údolí. Pokračujeme dál 
po modrém značení k turistické orientaci Nad Přehradou. Dále lesní zpevněnou cestou, 
nad vodní nádrží Nemilkou pokračujeme až do Nemile. Pokračujeme vilovou čtvrtí ke 
škole. Na rozcestí odbočíme vpravo. Asi po 250 metrech dojdeme na křižovatku. Tady se 
dáme vlevo a po málo frekventované silnici s lipovou alejí dojdeme k Šubrtově kapličce. 
Po krátké relaxaci můžeme pokračovat dál. Pod železničním viaduktem  projdeme k za-
hrádkářské kolonii a lesní cestou podél řeky pokračujeme až k opuštěnému lomu a dál po 
hrázi rybníka Oborníku zpět na náměstí Osvobození.

Občerstvení na trase:
Růžové údolí – restaurace a penzion Růžové údolí

Turistické trasy

   C) Putování za poznáním historie
Zábřeh – Lesnice – Brníčko

Délka trasy: 10 km

Popis trasy: Ze Zábřeha, z náměs-
tí Osvobození se dáme po červené 
turistické značce, která nás po-
vede po hrázi bývalého rybníka,  
po zpevněné asfaltové cestě, až 
do Lesnice. Na návsi odbočíme 

vlevo, kolem kostela sv. Jakuba Většího a zdobené rychty z počátku 19. století.  Pokra-
čujeme po silnici až do Brníčka. Oblíbeným turistickým cílem je zdejší zřícenina hradu. 
Rozvaliny jsou dnes volně přístupné veřejnosti. V  obci doporučujeme navštívit Ovčí 
farmu Michala Hrdličky s výrobou sýrů.

Občerstvení na trase:
Brníčko – hospoda U Kouřilů 
Brníčko – Ovčí farma Michala Hrdličky – prodej sýrů

   B) Vycházka do adrenalin parku v Dolním Bušínově
Zábřeh – Lupěné  – Dolní Bušínov – 
Jestřebí – Zábřeh

Délka trasy: 10 km

Popis trasy: Ze Zábřeha, od lomu se vydáme 
naučnou stezkou Údolím Moravské Sázavy, 
která vede po modré turistické značce. Asi 
po 1,5 km dojdeme k zastavení č. 5, které se 

nachází na rozcestí.  Tady se můžeme dát buď vpravo a pokračovat k Šubrtové kapličce a 
poté po silnici přes Nemili do Lupěného nebo pokračovat dál po modré turistické značce 
přímo do obce Lupěné. I zde máme na vybranou. Můžeme pokračovat po zpevněné as-
faltové cestě nebo zůstat na modré turistické značce, která nás povede kolem rozcestníků 
Tábor a Holý vrch polními cestami s mírným stoupáním a dále lesem až na Dolní Bušínov. 
Cestu zpět do Zábřeha můžeme volit po asfaltové cestě směr Lupěné. Před obcí odbočí-
me na křižovatce vpravo a pokračujeme do Jestřebí. Tady se dáme první odbočkou vlevo 
a obytnou částí dojdeme na křižovatku. Zde se vydáme vlevo a budeme pokračovat silnicí 
až do Zábřehu, místní části Skalička. Tady si můžeme prohlédnout zrekonstruovaný zámek 
s parkem. Objekt je místem konání výstav a kulturních akcí.

Občerstvení na trase:
Dolní Bušínov – rekreační středisko Bozeňov

   D) Okolím Zábřeha naučnými stezkami
Zábřeh – Lupěné – Hoštejn –  
Růžové údolí – Zábřeh

Délka trasy: 19 km

Popis trasy: Od zábřežského lomu 
se vydáme naučnou stezkou Údo-
lím Moravské Sázavy, která vede 
souběžně s modrou turistickou 
značkou přes řeku a zahrádkář-

skou kolonii. Odbočíme vpravo pod železniční viadukt a dostaneme se na asfaltovou 
méně frekventovanou cestu. Tady můžeme udělat krátké zastavení u Šubrtové kap-
ličky a poté pokračovat po silnici přes Nemili do obce Lupěné. Za mostem odbočíme 
ostře vpravo a pokračujeme dále po nově vybudované naučné stezce a cyklostezce na 
opuštěném tělese dráhy na místě bývalé železniční trati. Na konci cyklostezky se na-
pojíme na zelenou turistickou značku, která nás dovede až do Hoštejna. Vystoupáme 
na kopec nad obcí, kde se nachází památník dokončení železniční tratě z roku 1845 
a rozvaliny bývalého hradu a po červené turistické značce pokračujeme přes Kosov, 
Růžové údolí a zpět do Zábřeha.

Občerstvení na trase:
Hoštejn – restaurace Pod Hradem
Růžové údolí – penzion a restaurace Růžové údolí



   Adrenalin park Bozeňov
Vzdálenost: 9 km od Zábřeha, Dolní Bušínov
Adrenalinový park Bozeňov je součástí areálu Rekreačního stře-
diska Bozeňov a nabízí širokou škálu možností aktivního trávení 
volného času pro děti a dospělé. Celoroční ubytování v penzionu 
s restaurací pro 80 osob a dětským koutkem. V letních měsících 
si můžete odpočinout v kempu u přehradní nádrže, kde je mož-
nost ubytování v chatkách, stanech či karavanech. 
Lanové centrum s 12-ti překážkami ve výšce 12 metrů nad zemí 

ukončené 40 metrů dlouhou lanovkou. 10 metrů vysoká  lezecká věž se 14-ti cestami, 
možnost lezení s instruktorem, půjčovna lezeckého vybavení, noční osvětlení. Lukostřel-
ba, americké foukačky, skákací boty a bungee trampolína. Pro nejmenší děti hřiště se 
14-ti hracími prvky včetně dřevěného prolézacího hradu nebo legendárních houpaček 
lodiček. Vybudována byla i Zážitková stezka pro seniory a vnoučata. Půjčovna kol. V zimní 
sezoně je možnost vyzkoušet ledopád a lezení na ledu.
Adrenalin park Bozeňov, Dolní Bušínov 146, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 411 299
e-mail: bozenov@bozenov.cz, www.adrenalinbozenov.cz
otevírací doba: červen: víkendy 10.00–18.00, červenec–srpen: denně 10.00–18.00, 
v ostatní dny na objednávku, skupina minimálně 5 osob

Adrenalinový program Vodácká turistika

   Plavby po řece Moravě a Moravské Sázavě

Program CK PEŘEJ tours
Jednodenní a vícedenní výlety na řece Moravě  
na raftech či kánoích.
Služby: doprava účastníků ze Zábřeha na místo

 startu, zapůjčení vybavení, odborný doprovod
 instruktora, nocleh a pojištění účastníků.
Peřej tours Olomouc, Jiráskova 11, Olomouc, tel.: 585 314 087, 603 113 344, 
e-mail: perej@perej.cz, www. perej.cz, www.olomoucbiketour.cz

TYDRA – vodácká škola, půjčovna lodí
Vodácké dovolené a raftové výlety, výuka raftových dovedností. Vodácké kurzy.
Prodej kánoí a vodáckých doplňků. Jachting.
Pravidelné sobotní výlety po řece Moravě a Moravské Sázavě.
Kancelář: Šumavská 17, 787 01 Šumperk, Tel.: 775 766 765, www.tydra.cz

   Acrobat Park Aleše Valenty – Štíty

Vzdálenost: 12 km od Zábřeha, město Štíty
Celodenní vstupenka 390 Kč/osoba, speciální 
2 hodinová vstupenka 250 Kč/osoba.
Vstupenka  zahrnuje: vstup do sportovní části areálu, 
trampolíny, lyžařské nebo snowboardové skokanské 
můstky s bezpečným dopadem do vody, skokanskou 
věž nebo plážový volejbal. Možnost profesionálního 

trenéra. Půjčovna bot, lyží, vest, neoprénu a přileb.
Ubytování je přímo v areálu Acrobat Parku. V nabídce jsou dvoulůžkové až čtyřlůžkové 
pokoje o celkové kapacitě 39 míst. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny barevnými 
TV se satelitním příjmem, WiFi, kompletním sociálním zázemím a balkony s výhledem 
na můstky.
Restaurace nabízí klidné posezení v příjemném prostředí. Bohatá nabídka jídel a nápo-
jů. V létě možnost posezení na zahrádce s kapacitou 100 míst a exkluzivním výhledem 
přímo na sportovní areál. Vnitřní kapacita restaurace je 50 míst. Vhodné pro konání  
rodinných oslav, firemních večírků či jiných příležitostí. Pro sportovce, milovníky adrenali-
nových sportů a děti připravuje Acrobat Park každý rok různé typy prázdninových kempů 
s trampolínou, skákáním a dalšími aktivitami. Vše pod vedením špičkových odborníků! 
Acrobat Park dále nabízí Adrenalinové víkendové pobyty (pro 2 osoby) „Jump and Stay“ 
nebo „4 denní kemp“ pro děti i dospělé. Tyto výhodné programy nabízí výraznou slevu  
na ubytování, využití sportoviště a profesionální trenéry. 
Acrobat Park Štíty je otevřen celoročně
sezónní otevírací doba sportovní části je: červen–říjen: pondělí–neděle 9.00–19.00 
tel.: 737 189 351, e-mail: info@acrobatpark.com, www.acrobatpark.com

Rybářský program

   Zábřeh a okolí
Nádrže a rybníky mikroregionu 
Zábřežsko nabízejí pstruhové  
i mimopstruhové revíry.

Mimopstruhové rybářské revíry: 
NÁDRŽ NEMILKA 1 A
Revír tvoří: vodní nádrž Nemilka.  
K revíru patří část potoka Nemilka  
od vtoku do nádrže, až k silničnímu 

mostu Zábřeh – Kosov, který je hájený. Míra kapra je 40 cm, míra štiky je 50 cm.
Na revíru je omezen denní počet 20ti chytajících místenkou.
SÁZAVA MORAVSKÁ 1 A
Revír tvoří: nádrž Oborník v Zábřehu. Míra kapra je 40 cm, míra štiky je 50 cm.
Pstruhové rybářské revíry: SÁZAVA MORAVSKÁ 2 P
Přítok Moravy. Od jezu Lupěné až po most silnice Hynčina – Hoštejn. V úseku od jezu  
v obci Lupěné po železniční most nad obcí Hněvkov je lov přívlačí zakázán a lov loso-
sovitých ryb a lipana povolen jen na umělou mušku.

Prodej povolenek pro rybáře na Nemilku – Trafika U Kylarů, nám. Osvobození 24, 
tel.: 583 450 440
Povolenky vydává: MO ČRS Zábřeh, Severovýchod 16, 789 01 Zábřeh
tel.: 725 300 242, e-mail: crs.zabreh@seznam.cz, http://sweb.cz/crs.zabreh/


