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Naučné stezky
v Olomouckém kraji
Ať již se vypravíte do horských oblastí
Jeseníků nebo se rozhodnete pro
malebná místa Střední Moravy, všude
vás čeká mnoho krásných zážitků.
Vážení návštěvníci,
v rukou držíte katalog s nabídkou naučných stezek v Olomouckém kraji.
Nejedná se o jejich kompletní výčet, ale o vytipované trasy, z nichž si
mohou vybrat jak zdatní turisté, tak rodiny s malými dětmi nebo lidé
handicapovaní. Naučné stezky vás seznámí s okouzlujícími přírodními
krásami i kulturním bohatstvím Olomouckého kraje, od Jesenicka a Šumperska přes Olomoucko až po Přerovsko a Prostějovsko. V katalogu najdete veškeré potřebné informace k jejich bezpečnému absolvování.
Zavedou vás například na místo, kde se rýžovalo zlato a kde voda teče
do kopce, vydáte se po stopách zakladatele vodoléčby Vincenze Priessnitze nebo po stopách lovců mamutů, seznámíte se s skřítkem od Petrových
kamenů i s čertíkem Bradlíkem.
Ať již si vyberete jakoukoliv naučnou stezku, rozhodně nebudete litovat – každá z nich vám zprostředkuje popisné informace, zajímavosti či
překrásné výhledy, které Jeseníky a Střední Morava nabízí. Přejeme vám
mnoho krásných zážitků, které vám naučné stezky na území Olomouckého kraje jistě poskytnou.
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Vysvětlivky:
stezka vhodná pro pěší
stezka vhodná pro cyklo
stezka vhodná pro kočárek/invalidy
stezka vhodná pro rodiny s dětmi
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Jeseníky
Poznejte tajemství hor a pestrost
jedinečné jesenické přírody.
Náročnější i mírné naučné stezky v Jeseníkách vám
zprostředkují pestrou krásu a zajímavá zákoutí těchto
malebných hor. Vyšlápněte si k prameni Moravy nebo se
vydejte po haťovém chodníku k Velkému mechovému jezírku.
V Údolí ztracených štol si zase můžete narýžovat zlato
a na vrchol Keprníku vás doprovodí Koprníček. Kdo byl Anton
Cajetan Latzel a jak vzniká kras, vám zodpoví Latzelova
stezka krasem Rychlebských hor, údolím Moravské Sázavy
vás provede naučná stezka na opuštěném tělese dráhy. Se
skřítkem pak můžete vyrazit až na vrchol Pradědu a historii
Jesenicka včetně vývoje přírodního lázeňství a vodoléčby vám
zprostředkuje Naučná stezka Vincenze Priessnitze.

Naučné stezky v Jeseníkách

zeleně jsou označeny ty, které jsou uvedeny v katalogu
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Historií a přírodou Karlovic
Údolím ztracených štol
Hornická naučná stezka
Latzelova stezka krasem Rychlebských hor
Lesní ekostezka Švagrov
Mineralogická naučná stezka Sobotín – Maršíkov
Naučná stezka Bílá Voda – Hraničky
Naučná stezka Jana Eskymo Welzla
Naučná stezka Králický Sněžník
Naučná stezka na opuštěném tělese dráhy Lupěné
– Hněvkov
Naučná stezka Pasák
Naučná stezka Petrovské studánky
Naučná stezka Rejvíz
Naučná stezka Se skřítkem okolím Pradědu
Naučná stezka Světem horských luk
Naučná stezka Šerák
Naučná stezka Údolím lapků z Drakova
Naučná stezka Údolím Moravské Sázavy Zábřeh
Naučná stezka Velká kotlina
Naučná stezka Velké Losiny
Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny
S Koprníčkem na výlet Keprnickými horami
Staroměstské pevnostní oblasti
Stezka Vincenze Priessnitze
Vidnava – procházka historickým centrem
Vidnava – zatopené lomy Štachlovice a Kaolínka

O stezkách, které nejsou uvedeny v katalogu, se dozvíte více na
www.navstivtejeseniky.cz.
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Údolí ztracených štol
Středověký hornický skanzen se
nachází u města Zlaté Hory.

Naučná stezka se nachází v údolí říčky Olešnice, která je
od dávných dob bohatá na kov nejcennější – zlato. V 60. až
80. letech minulého století zde geologové dokonce prokázali
vysoké obsahy zlata s opětovným nabohacováním. Zlato se
dolovalo povrchově (rýžováním a jílováním) i hlubinně. Údolím
ztracených štol se po naučné stezce vypravíte do míst, kde
se v minulosti vzácná ruda nacházela a taky zpracovávala.
Zlaté časy vám připomene i hornický skanzen, středověké
repliky srubových mlýnů či rýžoviště zlata. Jedna ze štol, které
byly v 17. století označovány za ztracené, byla objevena při
průzkumu rýžovišť až v roce 1964.
Vhodnost trasy:
Délka:		
2,4 km (stezka tvoří okruh)
Časová náročnost: 1 hod.
Počet zastavení: 8
GPS:		
50°15‘8.931“N, 17°22‘20.533“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
občerstvení, lavičky, ubytování

*****

Hornický skanzen
Zlatorudné mlýny – Údolí ztracených štol, Zlaté Hory – Ondřejovice
+420 721 930 684, mic@zlatehory.cz, www.zlatehory.cz
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Zařízení a exponáty středověkého hornického skanzenu jsou plně funkční.
V provozu je srub se stoupou na drcení zlatonosné rudy a zlatorudný
mlýn. Ve Zlatých Horách se již konalo mistrovství světa i Evropy v rýžování
zlata, každoročně zde probíhá soutěž O zlatou pánev starosty města.

Zajímavosti

Naučná stezka vás dovede i k místu s obdivuhodným optickým klamem,
kde „voda teče do kopce“. Optický klam je na místě tak silný, že pozorovatel jen stěží pochopí nivelační umění dávných stavitelů tohoto kanálu
Můžete si dokonce vyzkoušet rýžování zlata!
Přístupnost: stezka i skanzen jsou přístupné po zelené a žluté turistické
stezce
Vstupné skanzen: stezka – zdrama, skanzen – dospělí 20 Kč, děti 10 Kč
Otevřeno: naučná stezka – celoročně, skanzen – květen–srpen
PO–NE 10.00–17.00, září–říjen ÚT–NE 10.00–16.00,
listopad (jen za dobrého počasí) SO, NE 10.00 – 15.00
Doprava: nejbližší vlaková zastávka Zlaté Hory (cca 1,6 km), nejbližší
autobusová zastávka Zlaté hory (2,6 km)
Parkování: parkoviště za železničním přejezdem mezi Ondřejovicemi
a Zlatými Horami a poté pěšky cca 1 km po lesní cestě nebo z druhé
strany u hájenky mezi Dolním Údolím a Zlatými Horami a pokračovat
cca 0,5 km po lesní cestě, přístup je značen směrovkami

Zastavení naučné stezky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rýžoviště zlata – jak se rýžovalo zlato
Vodní kanál – místo kde voda teče do kopce
Zlatorudné mlýny – replika rudného mlýna a stoupy
Kouzlo rostlin – nejen o tom, po čem šlapete
Lesní zastavení – víte co, roste kolem vás
Původ zlata – odkud pochází zdejší zlato a jak je najít
Zlato v Údolí ztracených štol – novodobé průzkumy
Historie a současnost báňského školství v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku – trocha historie
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Naučná stezka
Vincenze Priessnitze
Poznejte přírodní lázeňství a životní
příběh Vincenze Priessnitze.
Šestikilometrový okruh naučné stezky začíná a končí před
sanatoriem Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních.
Prostřednictvím devíti informačních panelů se seznámíte
s historií Jesenicka, zejména s vývojem přírodního lázeňství
a vodoléčby a s osudem jejího zakladatele Vincenze
Priessnitze. Stezka je značena modrou kapkou na bílém poli
se zelenou úhlopříčkou. Čekají vás překrásné výhledy do okolí
jesenických lázní, údolí České Vsi, na vrchol Šerák a nejvyšší
horu Moravy Praděd, spatříte čtrnáct pramenů i řadu
architektonických a sochařských unikátů, které zde nechali
postavit vděční pacienti Vincenze Priessnitze.
Vhodnost trasy:
Délka:		
7 km (stezka tvoří okruh)
Časová náročnost: 2,5 hod.
Počet zastavení: 9
GPS:		
50°14‘30.44“N 17°11‘17.66“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
občerstvení, lavičky, ubytování

*****

Hnutí Brontosaurus Jeseníky
Husova 156/2a, Jeseník
tel.: +420 584 401 722, e-mail: jeseniky@brontosaurus.cz
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V okolí stezky se nachází více než sto pramenů připomínajících odkaz Vincenze Priessnitze. Za nejvíce zdobený je považován Rumunský pramen,
který byl postaven na náklady rumunského krále Karla I. Voda z Jitřního
pramene má blahodárné účinky údajně díky svému lehce radioaktivnímu
charakteru. Vincenz Priessnitz, přezdívaný „vodní doktor“, se proslavil tzv.
mokrými zábaly, prosazoval i léčbu prací, čerstvým vzduchem a čistou
horskou vodou. Mezi jeho pacienty patřila řada osobností, mj. i ruský dramatik Nikolaj Vasilijevič Gogol.

Zajímavosti

Zajímavým prvkem informačních panelů je kapka Turistka, která formou
čtivých veršovánek shrnuje celý historický text uvedený na panelech.
Přístupnost: trasa je značena zelenou značkou a začíná v Lázních Jeseník na konečné MHD – stanice Sanatorium Priessnitz
Vstupné: zdarma
Otevřeno: volně přístupné celý rok
Doprava: autobusová zastávka Lázně Jeseník, Priessnitz (konečná
zastávka) se nachází přímo u 1. informační tabule Priessnitzovy stezky,
železniční stanice Jeseník, dále pokračujte autobusem, autobusová zastávka se nachází 50 m od nádražní budovy přímo pod železniční tratí
Parkování: v areálu lázní jsou placená parkoviště, poslední neplacené
parkoviště se nachází u nákupního střediska asi 50 m od lázeňského
domu Jan Ripper

Zastavení naučné stezky
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní zastavení
Pražský pramen
Prameny AFA
Bezručův pramen
Rumunský pramen

6.
7.
8.
9.

Vilémův a Smrkový pramen
Jitřní pramen
Polský pramen
Rozcestí U mnicha
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Naučná stezka Rejvíz,
Mechové jezírko

Celé území leží v mělké pánvi, proto voda z okolních svahů stéká dovnitř,
kde je zachycována nepropustným podložím. Původní smrkový les vlivem
silného zamokření odumřel a jeho zbytky, které tvoří ochranné pásmo samotného rašeliniště, postupně ustupují porostu borovice blatky, do něhož
jsou místy vtroušeny břízy, olše a jeřáby.

Stezka vede k největšímu rašeliništi
na severní Moravě.

Zajímavosti

Naučná stezka Rejvíz vás zavede do stejnojmenné národní
přírodní rezervace, začíná u penzionu Rejvíz, kde můžete
zaparkovat a občerstvit se. Odtud se vydáte po žluté turistické
značce směrem na Bublavý potok a u zastavení č. 3 přijdete
k terénní stanici strážce přírody s pokladnou. Vybírá se zde
symbolický příspěvek na údržbu stezky. Trasa pak pokračuje
po haťovém chodníku k Velkému mechovému jezírku o ploše
1693 m2 a maximální hloubce 3 m. Z rostlinných druhů se
zde vyskytuje masožravá rosnatka okrouhlolistá, z nižších
živočichů můžete narazit na šídla,
žluťásky borůvkové
a mravence rašelinné. Z obojživelníků jmenujme alespoň
skokana rašelinného.

Charakteristické jsou pro tuto rezervaci rašeliniště (největší na Moravě)
náležející k typu vrchovišť. Vznikaly v době poledové zhruba před
7–8 tisíci lety.
Přístupnost: rejvíz je celoročně volně přístupný po žluté a modré turistické stezce, nejlépe však po zpoplatněné naučné stezce Rejvíz, vedoucí
z osady Rejvíz k Velkému mechovému jezírku
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti, studenti a důchodci 10 Kč
Otevřeno: květen–listopad 8.00–18.00
Doprava: nejbližší vlaková zastávka Zlaté Hory (cca 9 km) či Jeseník
(cca 12 km), nejbližší autobusová zastávka Zlaté Hory-Rejvíz, zotavovna
(vstup na stezku přímo u zastávky)
Parkování: volně v osadě Rejvíz

Zastavení naučné stezky

Vhodnost trasy:
Délka:		
3 km
Časová náročnost: 1 hod.
Počet zastavení: 5
GPS:		
50°14‘30.44“N 17°11‘17.66“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
občerstvení, lavičky, ubytování

1.
2.
3.
4.
5.

Rejvíz – Velké mechové jezírko
Rejvíz – Malé mechové jezírko
Vznik rejvízského rašeliniště
Květena Rejvízu
Živočichové Rejvízu

*****

Správa CHKO Jeseníky
Šumperská 93, Jeseník , tel.: +420 584 458 659, e-mail: jeseniky@schkocr.cz
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Naučná stezka
Králický Sněžník
Za neoficiálním symbolem Králického
Sněžníku – slůnětem.
Naučná stezka prochází zvláště chráněným územím
s mimořádnými hodnotami, národní přírodní rezervací Králický
Sněžník. Je zaměřena na poznání přírodních a historických
zajímavostí pohoří, které je proslulé jako prameniště řeky
Moravy. Čeká vás velmi náročná trasa, která začíná na parkovišti
na severním okraji Dolní Moravy a přes pramen Moravy vás
dovede k chatě Návrší, kde se můžete občerstvit a ubytovat. Trasu
můžete absolvovat i v opačném směru. V chráněném území se
vyskytují některé vzácné druhy rostlin a živočichů, na hřebenech
jsou typická suťová pole a alpinské louky.
Vhodnost trasy:

Zajímavosti

Na vrcholu stojí socha slůněte, ke které se váže pověst – kdo se ho dotkne,
tomu se do roka splní přání.
Přístupnost: z parkoviště obce Dolní Morava (část Horní Morava)
vede žlutá turistická značka údolím řeky Moravy až k jejímu prameni
pod vrcholem Králického Sněžníku,d ále pokračuje po červené turistické
značce k rozcestí nad Adéliným pramenem, odkud vede po žluté značce
a končí u chaty Návrší
Vstupné: zdarma
Otevřeno: celoročně
Doprava: autobus Králíky–Dolní Morava nebo autobus Jeseník–Praha
s přestupem v Červeném Potoce na Dolní Moravu
Parkování: na velkém parkovišti na horním konci Dolní Moravy
20 Kč/den

Zastavení naučné stezky

Délka:		
14 km
Časová náročnost: 8 hod.
Počet zastavení: 15
GPS:		
50°9‘21.88“N 16°48‘51.46“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
odpočívadla, občerstvení – Návrší, Dolní Morava

*****

Naučná stezka Králický Sněžník
IC Evropský dům, Dlouhá 353, Králíky, tel.: +420 465 323 150
www.sneznik.cz, www.kral-sneznik.cz
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Masiv Králického Sněžníku tvoří přeměněné horniny, je bohatý na útvary
ledovcového původu jako jsou mrazové sruby a kamenná moře. Ke krasovým jevům náleží Mramorová a Patzeltova jeskyně, Tvarožné díry nebo
ponorný potok Poniklec.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Historie údolí Moravy
Mléčný pramen
Geomorfologie a geologie
Lesní hospodářství
Tvarožné díry
Původ smrkových porostů,
imise
7. Myslivost a poškozování
lesa zvěří

8. Přirozená horská smrčina
9. Lavinová dráha
10. Obnova lesa na kalamitních
holinách
11. Horní hranice lesa
12. Suťová pole a alpinské louky
13. Historie vrcholu
14. Vrchovištní rašeliniště
15. Historie Staroměstska
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Se skřítkem okolím
Pradědu

Národní přírodní rezervace Praděd patří k nejzachovalejším přírodním územím v celé České republice. Obdivovat zde můžete jedinečné ukázky přírodního života a krajiny, které jsou obvykle k vidění
až ve stovky kilometrů vzdálených větších pohořích či v severských
krajinách.

Na nejvyšší místo Moravy vás zavede
skřítek z Pradědovy družiny.

Zajímavosti

Naučná stezka prochází národní přírodní rezervací Praděd
a seznámí vás zábavnou formou s tamní historií a přírodou.
Průvodcem vám přitom bude legendární Pradědův pomocník,
skřítek od Petrových kamenů. Trasa začíná u Ovčárny a vede
na nejvyšší vrchol na území Moravy, horu Praděd (1491 m n.m.).
Cestou se dozvíte nejen pár užitečných rad pro bezpečný pobyt
v horách, ale také jak se ve zdejších drsných podmínkách dříve
hospodařilo. Stezka je díky asfaltovému povrchu vhodná pro
osoby tělesně postižené a rodiny s malými dětmi. Z televizního
vysílače na Pradědu se vám naskytnou překrásné výhledy
do daleké krajiny.
Vhodnost trasy:
Délka:		
3,5 km (8,5 km s odbočkou na Švýcárnu)
Časová náročnost: 1,5 hod., s odbočkou na Švýcárnu 2,5 hod.
Počet zastavení: 8
GPS:		
50°4‘14.15“N 17°14‘22.55“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
občerstvení

*****

Naučná stezka vás provede nejvyššími partiemi Jeseníků s nezapomenutelnými výhledy do všech světových stran.
Přístupnost: Ovčárna pod Pradědem, alternativním začátkem stezky
je chata Švýcárna
Vstupné: zdarma
Otevřeno: květen–září
Doprava: autobusem na Ovčárnu, jede z parkoviště Hvězda nad Karlovou Studánkou (parkování 100 Kč na celý den) nahoru každou hodinu
dle jízdního řádu od rána do odpoledne, jízdné cca 20 Kč (dospělý)
Parkování: parkoviště u chaty Ovčárna pod Pradědem – poplatek

Zastavení naučné stezky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se skřítkem okolím Pradědu, úvodní zastavení
Po stopách času
Krásné a nebezpečné hory
Co na horách skřítkové vysázeli a co se děje v trávě
Kdopak to tu vlaje ve větru
Vousatá ozdoba hor
Švýcarští pastýři, strakaté krávy a česnekový dům
Nejvýše na Moravě

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu
Karlovice, tel.: +420 777 044 758 , www.actaea.cz
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S Koprníčkem na výlet
Keprnickými horami

Na trase vás čekají překrásné výhledy, jeden z nich se nabízí od kaple
nad Vřesovou studánkou, spatříte tzv. kamenné moře pod protější Spálenou horou.

Stezka vede kolem nejkouzelnějšího
místa v Jeseníkách, Vřesové Studánky.

NPR Šerák–Keprník je vůbec nejstarší rezervací na Moravě. Byla vyhlášena
již roku 1903 majitelem panství Janem II. z Lichtenštejna.

Naučná stezka s Koprníčkem na výlet Keprnickými horami
sleduje hlavní hřebenovou trasu Keprnické hornatiny
z Červenohorského sedla přes Vřesovou studánku, Keprník
a Šerák na Ramzovou nebo opačně. Průvodcem vám bude
Koprníček – postavička pojmenovaná podle zde hojně se
vyskytující rostlinky, koprníku nachového. Kromě okouzlujících
výhledů získáte díky naučné stezce informace o přírodních
zajímavostech, historii území a jeho objevování. Dozvíte se
o vývoji lesa i Pralesa knížete Johanna Liechtenštejna.
Vhodnost trasy:
Délka:		
12 km
Časová náročnost: 4,5 hod.
Počet zastavení: 13
GPS:		
50°7‘29.61“N 17°9‘17.03“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
odpočívadlo, občerstvení a ubytování 		
		
Červenohorské sedlo a Ramzová, parkoviště

*****

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu
Karlovice, tel.: +420 777 044 758 , www.actaea.cz
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Zajímavosti

Přístupnost: naučná stezka vede po hřebeni z Červenohorského
sedla do Ramzové nebo naopak po červené turistické značce
Vstupné: zdarma
Otevřeno: květen–září
Doprava: autobusem na Červenohorské sedlo nebo vlakem na Ramzovou
Parkování: Červenohorské sedlo u hotelu – parkování zdarma,
Ramzová – hlídané parkoviště s dostatečnou kapacitou

Zastavení naučné stezky

1. S Koprníčkem na výlet Keprnickými horami, Červenohorské sedlo
2. Příběh sedla pod Červenou horou aneb jak forman povoz i s koňmi
za lyže vyměnil
3. Pomalované hory aneb o tom, kam zmizely bílé sloupy
4. Zázračný pramen pod Červenou horou aneb jak lesník Franz
léčivou vodu objevil
5. Zachraňme les aneb o tom, co prožil hraniční hvozd
6. Prales knížete Liechtenštejna
7. Doteky severu
8. Pozor, přecházíte hranici! aneb příběh o knížeti z Lichtenštejnska,
šlechtici se lvem ve znaku a kulaťoučkém biskupovi
9. Příběh nejvyššího lesa v Jeseníkách aneb jak lesmistr Zirnfuss přišel
o sto dukátů
10. Holba, pěnivý klenot Jeseníků
11. Co viděl zbloudilý lovec aneb čeho jste si asi nevšimli při výstupu do kopce…
12. Jak rozveselit smutný les aneb co má smrkový les společného
s kukuřičným polem
13. S Koprníčkem na výlet Keprnickými horami, Ramzová
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Latzelova stezka krasem
Rychlebských hor

Najdete zde mimo jiné občasné potoky, kde se voda ztrácí do podzemí
a o několik stovek metrů dál opět vyvěrá na povrch. Nechybí ani unikátní
bučiny, často pralesovitého charakteru. V oblasti hraničního hřebenu Rychlebských hor se nacházejí cenné horské smrčiny s fragmenty horských
vrchovišť.

Poznejte historii vápenictví v tomto kraji,
unikátní bučiny a geologické zajímavosti.

Zajímavosti

Naučná stezka s geologickým, přírodovědným a historickým
zaměřením vás zavede od nádraží ČD ve Vápenné až do Horní
Lipové k penzionu Pod smrkem. Dozvíte se na ní odpovědi
na řadu otázek, například co je to kras, jak a kde vzniká,
jak se dříve těžil vápenec, jak ovlivnil výskyt vápence v tomto
kraji způsob života lidí a jaký byl život dělníků ve vápence
v 19. století. Průvodcem po stezce se vám stane Anton Cajetan
Latzel, který v roce 1869 postavil ve Vápenné první kruhovou
pec na pálení vápna ve Slezsku. Díky Latzelovi tak vápenný
průmysl doznal ve slezském regionu nebývalého rozmachu.

Anton Cajetan Latzel byl neobyčejná osobnost, vydával například i vlastní peníze. V době krize vyplácel svým zaměstnancům část výplaty ve své
měně. Za ně si lidé v jeho koloniálu mohli kupovat potraviny, kterých byl
jinak nedostatek.
Přístupnost: trasa vede po zelené turistické značce a nástupní místa
jsou v Horní Lipové nebo ve Vápenné
Vstupné: zdarma
Otevřeno: celoročně
Doprava: vlakem na nádraží Horní Lipová nebo Vápenná, autobusem
na zastávku Vápenná–Lesní čtvrť
Parkování: parkoviště ve Vápenné, Lipové–Lázních zdarma

Zastavení naučné stezky

Vhodnost trasy:
Délka:		
9 km
Časová náročnost: 4 hod.
Počet zastavení: 8 + 3
GPS:		
50°13‘35.619“N, 17°5‘0.799“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
odpočívadlo, občerstvení a ubytování

*****

1. 	
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Historie obce Vápenná
Anton Cajetan Latzel a jeho rod
Historie vápenictví ve Vápenné
Polka a její podzemní vody
Lesy v okolí Vápenné od počátku průmyslové éry do dneška
Ztracené vody Lesní čtvrti
Podzemní tajemství Rychlebských hor
Geologie vápencových výskytů

Na pomezí o. s.
Ke Splavu 160, Sviadnov, tel.: +420 724 915 154
www.latzel.napomezi.cz
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Naučná stezka na
opuštěném tělese dráhy
Historie krajiny, železniční dopravy,
geologie, hydrologie a živá příroda
v údolí Moravské Sázavy.
Naučná stezka s pěti zastaveními vede stejně jako cyklostezka
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. Začíná 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 spojuje naučnou
stezku vedoucí ze Zábřehu k Lupěnému a naučnou stezku Srní,
která přibližuje způsoby pěstování lesa a vede z Hněvkova
do Hoštejna.
Vhodnost trasy:
Délka:		
2,5 km
Časová náročnost: 1 hod.
Počet zastavení: 5
GPS:		
Náročnost trasy:
Obslužnost:
dvě odpočívadla se zastřešením a stojany na kola

*****

Infocentrum Zábřeh
Čs. armády 835/1, 789 01 Zábřeh, tel.: +420 583 411 653,
e-mail: info@ic.zabreh.cz, http://tourism.zabreh.cz
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Trasa stezky je vedena podél Moravské Sázavy, která pramení na jižním
úpatí Bukové hory. V úseku od Tatenice po Zábřeh řeka protéká krásným
lesnatým údolím a obchází vrchol Hejnice, který je součástí Zábřežské vrchoviny. Od pradávna byla stezka důležitou komunikační cestou spojující
severní Moravu s východními Čechami. K její ochraně byly ve 14. století
založeny hrady Zábřeh a Hoštejn.

Zajímavosti

Původní trať, a tedy i stezka, nabízí pohledy na portály tunelů. Během budování nové železniční trati zde bylo postaveno pět zcela nových mostů. Sedm
mostů bylo zbouráno a u šesti mostů proběhla sanace. V průběhu roku 2013
bude cyklostezka obohacena o železniční skanzen, kterému bude dominovat parní lokomotiva řady 317.
Přístupnost: z účelové komunikace spojující Hoštejn a Lupěné. NS
a cyklostezka je součástí významné regionální cyklotrasy č. 6232
Vstupné: zdarma
Otevřeno: celoročně
Doprava: stezka je dostupná z vlakové zastávky Lupěné nebo Hoštejn
– vlaková trať č. 270 Olomouc–Česká Třebová.
Parkování: –

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
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Naučné stezky
na Střední Moravě
Dopřejte si klidné procházky spojené
s kouzelnými výhledy do okolí.
Naučné stezky na Střední Moravě jsou pro svoji nízkou či
střední náročnost vhodné pro všechny věkové kategorie
turistů. Na strmé úseky si musíte dát pozor pouze na naučné
stezce Špraněk, která spojuje Mladečské a Javoříčské jeskyně.
Další trasy vás zavedou do národní přírodní rezervace Hůrka
s nejhlubší propastí v střední Evropě, projdete se přírodním
parkem Velký Kosíř, navštívíte lesy v okolí Svatého Kopečka
a Šternberka, odkud vás čekají překrásné výhledy, vyšlápnete
si na vrchol „Moravského Blaníku“, jak se přezdívá Bradlu. Zde
je také jeden z nejkrásnějších kruhových výhledů na Moravě.
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Naučné stezky na Střední Moravě

oranžově jsou označeny ty, které jsou uvedeny v katalogu
• Černovírské slatiniště
• Do Přerova za mamutem
• Kolkolem Olomouce
• Lesní naučná stezka NPR Hůrka
• Naučná stezka s čertíkem Bradlíkem
• Lesní naučná stezka Valšovice
• Moravský Beroun – historické náměstí
• Naučná stezka a přírodní rezervace Panské louky
• Naučná stezka biokoridorem Hloučela
• Naučná stezka Henička
• Naučná stezka Historie a příroda Litovle a okolí
• Naučná stezka Kladecko
• Naučná stezka Křížový a Kočičí vrch
• Naučná stezka lišky Bystroušky
• Naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví
• Naučná stezka Městský park Uničov
• Naučná stezka obce Čehovice
• Naučná stezka Prabába
• Naučná stezka Předmostím až do pravěku
• Naučná stezka Přerovským luhem
• Naučná stezka Romantický areál Nové Zámky
• Naučná stezka s tučňákem
• Naučná stezka Svatý Kopeček
• Naučná stezka Škrabalka
• Naučná stezka Špraněk
• Naučná stezka Terezským údolím
• Naučná stezka Třesín
• Naučná stezka Údolím Bystřice
• Naučná stezka Velký Kosíř I. a Velký Kosíř II.
• Naučná stezka Velký okruh – Konice
• Naučná vycházková stezka Staré Hradisko
• Včelí naučná stezka
• Zelená stezka
• Naučná cyklostezka po olomouckých fortech
O stezkách, které nejsou uvedeny v katalogu, se dozvíte více na
www.navstivtejeseniky.cz.
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Naučná stezka
Prabába – Šternberk
Objevte a obdivujte krásy podhůří
Nízkého Jeseníku.
Naučná stezka se vine po úbočích několika kopců v okolí
Šternberka, má malé převýšení a vede po upravených lesních
cestách. Trasa má méně náročnou a mírně náročnější variantu.
Ta méně náročná je dlouhá 1,5 km se začátkem na rozcestí
u bývalé restaurace Na kiosku až k vyhlídce U Zelené budky.
Dosahuje převýšení 33 m a je vhodná i pro vozíčkáře s asistencí.
Náročnější okruh pak při délce 4,5 km dosahuje také poměrně
malé převýšení 100 m. Na této části stezky je instalováno
devět zastavení, která vám přiblíží život v lese, historii celého
regionu a připomenou také místní báje a pověsti.

U Zelené budky se vám otevře překrásný pohled na město Šternberk
a Hanou. Spatříte nejen šternberský hrad či barokní farní kostel
s klášterem, ale při dobré viditelnosti také Mírov, pohádkový hrad Bouzov
a okouzlující zámek v Náměšti na Hané.

Zajímavosti

Jedno ze zastavení na trase vám představí významnou památku šternberského regionu, sochu Ecce Homo, k níž se váže známá místní pověst.
Socha se nachází kousek před cílem stejnojmenné trati, známých automobilových závodů do vrchu.
Přístupnost: východiskem i cílovým místem je město Šternberk – rozcestí u bývalé restaurace Na kiosku, značení je provedeno značkami naučné
stezky a doplněno šipkami.
Vstupné: zdarma
Otevřeno: celoročně
Doprava: vlakem nebo autobusem do města Šternberk
Parkování: parkoviště Šternberk

Zastavení naučné stezky

Vhodnost trasy:
Délka:		
4,5 km (tvoří okruh)
Časová náročnost: 1,5 hod.
Počet zastavení: 9
GPS:		
49°43‘32.250“N, 17°18‘22.608“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
odpočívadlo, parkování, ubytování

*****

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vstupní zastavení
Les a jeho význam
Savci v lese
Ptáci v lese
Voda v lese
Město a hrad Šternberk
Pole
Z místních pověstí – socha Ecce Homo u Šternberka
Co žije v trávě

Občanské sdružení Ecce Homo
Masarykova 12, 785 01 Šternberk
tel.: +420 585 011 954
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Naučná stezka
Špraněk – Javoříčko
Stezka je součástí turistické trasy spojující
Mladečské a Javoříčské jeskyně.

Stezka tvoří okruh, který začíná a končí v obci Javoříčko
a představí vám především přírodní zajímavosti zdejšího krasu.
Její jednotlivá zastavení jsou dostupná pouze pěšky po lesních
pěšinách a strmých stezkách se zábradlím. Stezka se nachází
v NPR Špraněk, tvořené protáhlým vápencovým vrchem
s nejvyšším bodem Vysoký Špláz 539 m n. m. Území je typické
příkrými, často skalnatými srázy posetými škrapy a jeskynními
otvory.
Vhodnost trasy:

V hloubce vápencového vrchu Špraňku se ukrývá rozsáhlá soustava Javoříčských jeskyní. Najdete zde jeskynní dómy, propasti a chodby o celkové
délce přes čtyři kilometry. Veřejnosti je však přístupna jen jejich část v délce 788 metrů. Pro celé území Špraňku byly v minulosti charakteristické
bukové porosty s bohatým bylinným patrem, které se bohužel dochovaly
jen zčásti.

Zajímavosti

K atraktivním místům patří zejména skalní brána, zřícený závrt
Zátvořice a homolovité skalisko Zkamenělý zámek se skalní bránou, okny
a jeskyněmi odkud je také překrásný pohled do údolí.
Přístupnost: stezka je přístupná pěšky po lesních chodnících a strmých
stezkách se zábradlím, je značena červenou turistickou značkou a značkou naučné stezky.
Vstupné: zdarma
Otevřeno: celoročně
Doprava: stezka začíná a končí v obci Javoříčko, dostupné autobusem
Parkování: parkování za poplatek u nástupního místa.

Zastavení naučné stezky

Délka:		
5 km (tvoří okruh)
Časová náročnost: 1,5 hod.
Počet zastavení: 7
GPS:		
49°40‘13.873“N, 16°54‘52.456“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
parkování

*****

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvodní
Javoříčské jeskyně
Zátvořice
Svěcená díra
Zkamenělý zámek
Ponory Špraňku a Javoříčky
Bučina na vápenci

Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Lipové náměstí 16/3, Křelov, tel./fax: +420 585 228 438
e-mail: sagittaria@volny.cz, www.sagittaria.cz
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Naučná stezka Svatý
Kopeček
Posláním stezky je upozornit na
zajímavosti zdejšího kraje.
Naučná stezka vás zavede do lesů kolem Svatého Kopečka.
Jejím posláním je upozornit na zajímavosti z historie
a současnosti zdejšího kraje, přičemž se věnuje zejména
místním lesům, zákonitostem jejich přirozeného fungování,
lesnímu hospodaření i rostlinstvu a živočišstvu, které les tvoří
a obývá. Trasa začíná u zoologické zahrady na Svatém
Kopečku a vede přes okraj Dolan do Radíkova nebo obráceně.
Naučná stezka má celkem devět zastavení, vine se přes zbytky
rozbořeného kartuziánského kláštera Údolí Josafat, proslulého
jako Kartouzka v Dolanech.
Vhodnost trasy:
Délka:		
7,1 km
Časová náročnost: 2,5 hod.
Počet zastavení: 9
GPS:		
49°38‘6.697“N, 17°20‘38.960“E
		49°38‘10.688“N, 17°21‘50.233“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
parkování, občerstvení

*****

Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy
Lipové náměstí 16/3, Křelov, tel./fax: +420 585 228 438
e-mail: sagittaria@volny.cz, www.sagittaria.cz
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Zajímavosti

Klášter zde sice existoval, ale jen krátkou dobu, a to pouhá tři desetiletí, než byl roku 1437 po bojích Olomoučanů s husity rozbořen.
Archeologický výzkum, který tu probíhal v sedmdesátých letech minulého století, přinesl řadu nových poznatků o jeho svébytné architektuře
s oddělenými domky a zahrádkami jednotlivých příslušníků řádu.
Přístupnost: stezka vede částečně po žlutě a modře značené turistické
značce, trasa je značena symbolem naučné stezky.
Vstupné: zdarma
Otevřeno: celoročně
Doprava: východisková a cílová stanoviště stezky – Svatý Kopeček
a Radíkov – jsou pravidelně obsluhovány linkou MHD č. 11, odjíždějící
od olomouckého hlavního vlakového nádraží.
Parkování: parkoviště Svatý Kopeček (placené)

Zastavení naučné stezky
1. Vstupní a závěrečná tabule – seznámení se stezkou a územím,
kterým prochází
2. Lesy – listnaté a smíšené porosty – doubravy, jedliny a bučiny
– později přeměněné na smrkové kultury s bohatým výskytem hub
3. Lesní světlina – v blízkosti k vidění několik mravenišť lesních
mravenců
4. Kartouzka – místo spojené s působením mnišského řádu kartuziánů
5. Jedlobučina – les bezmála přirozené druhové skladby v údolí
Dolanského potoka
6. Kulturní krajina – o krajině Nízkého Jeseníku
7. Paseka – o lesnické péči a hospodářském způsobu pasečném
a o některých druzích, které jsou pro paseky typické
8. Olšina – o lesním společenství, které se nachází tam, kde podzemní
vody po velkou část roku vystupují na povrch
9. Vstupní a závěrečná tabule
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Naučná stezka Velký
Kosíř
Vydejte se na nejvyšší vrchol Hané
(442 m n.m.).
Naučná stezka vede z obce Čelechovice na Hané po zelené
turistické značce lesní asfaltovou cestou až na vrchol Velkého
Kosíře, dále pokračuje po žluté turistické značce kamenitým
úvozem dolů do Čech pod Kosířem a po lesní pěšině zvané
„Hraběcí cesta“ zpět do Čelechovic na Hané. Z vrcholu
Velkého Kosíře můžete také odbočit na opačnou stranu
a opět po žluté turistické značce přijdete do malebné lázeňské
obce Slatinice. Díky dalším pěti zastavením se dozvíte místní
zemědělské zajímavosti, seznámíte se s chráněnými dřevinami
a bylinami. V přírodní lokalitě Kašpárovec nahlédnete do světa
teplomilného hmyzu.

Zajímavosti

Jméno kopce prý pochází z protáhlého tvaru, který připomíná kosu. Pro svou
nápadnou polohu v rovinaté Hané bývá humorně nazýván „Hanácké Mont
Blank“.
Přístupnost: stezka je přístupná z obce Čelechovice (autobus) a vede
po zelené a žluté turistické značce.
Vstupné: zdarma
Otevřeno: celoročně
Doprava: autobusem do obce Čelechovice.
Parkování: –

Zastavení naučné stezky

Vhodnost trasy:
Délka:		
10 km (tvoří okruh)
Časová náročnost: 3,5 hod.
Počet zastavení: 12 zastávek, z Kosíře do Slatinic vede dalších 7
GPS:		
49°31‘32.365“N, 17°5‘23.828“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
odpočívadla, parkování, ubytování, občerstvení

*****

Informační centrum Prostějov
Pernštýnské nám. 8, tel.: +420 582 329 723, informace@prostejov.eu
www.prostejov.eu
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Přírodní park Velký Kosíř je chráněnou lokalitou v nejjižnějším výběžku
Zábřežské vrchoviny. Posláním je zachovat typický krajinný ráz s jeho
přírodními, estetickými a biologickými hodnotami. Nejvýznamnějšími oblastmi parku je přírodní rezervace Malý Kosíř, národní přírodní památka
Růžičkův lom, přírodní rezervace Andělova zmola a přírodní památka
Studený kout. Kosíř je znám i archeologickými nálezy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vítáme Vás
Čelechovický devon
Společenstva rostlin
Pravěké osídlení
Lesy
Velký Kosíř
Vysychavá doubrava
Zámecký park
Jižní svahy
Pramen
Ptáci
Rostliny na skalinách

Dále z Velkého Kosíře
do Slatinic
13. Dvorek „Gabrielov na Kosíři
14. Přírodní památka „U tří sadů“
15. Rozhled do krajiny pod
Kosířem v místní části
„Kobylí hlava“
16. Ptactvo v zemědělské krajině
17. Kašpárovec
18. Slatinice
19. Malý Kosíř
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Naučná stezka Předmostím až do pravěku
Stezka vás povede po stopách lovců
mamutů.
Stezka začíná na sídlišti Předmostí a na její trase kromě
tradičních zastavení s informačními panely naleznete také
Památník lovců mamutů, školní naučnou stezku s výukovým
areálem Školní kopec, vytvořeným žáky základní školy
J. A. Komenského v atraktivních přírodních lokalitách poblíž
Přerovské rokle. Zahrnuje i Památník ovocnému stromoví,
betonovou sochu mláděte Mamutíka Toma v životní velikosti či
přírodní památku na Popovickém kopci. Naučná stezka končí
návštěvou muzea lovců mamutů v budově školy, kde můžete
spatřit i vybrané archeologické nálezy.

Jakmile stanete na Popovickém kopci (305 m n.m.), dosáhli jste nejvyššího
bodu cesty. Za hezkého počasí je odtud vidět nejen celý Přerov a jeho široké okolí, ale severozápadním směrem také Svatý Kopeček u Olomouce.
Vyskytuje se zde velmi vzácná teplomilná stepní květena.

Zajímavosti

Předmostí je známé jako významné archeologické naleziště starší
doby kamenné. V lokalitě Hradisko byly nalezeny nejstarší lidské stopy
na Přerovsku.
Přístupnost: stezka začíná na sídlišti v Předmostí u plastiky „Sonda
do pravěku“, nejvyšším bodem stezky je Popovický kopec
(305 m n.m.), celkové převýšení je asi 85 m, trasa je vedena lehkým terénem, značena modrými značkami a je schůdná lépe za suchého počasí
Vstupné: zdarma
Otevřeno: celoročně
Doprava: asi 50 m od hřbitova, v blízkosti parkoviště a zastávky MHD
Parkování: v blízkosti MIC – ul. Prostějovská, Hranická

Zastavení naučné stezky

Vhodnost trasy:
Délka:		
8,2 km
Časová náročnost: 2,5 – 3 hod.
Počet zastavení: 9
GPS:		
49°28‘2.950“N, 17°26‘12.329“E (MIC)
Náročnost trasy:
Obslužnost:
odpočívadla, ubytování, občerstvení

*****

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sonda do pravěku
Památník lovců mamutů
Skalka
Hradisko
Školní stezka
Přerovská rokle
Mamutík Tom
Na Popovickém kopci
Školní muzeum

MIC Předmostí
Pod Skalkou 1a, 751 24 Přerov, tel. +420 581 217 404
www.mamutov.eu, www.prerov.eu
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Naučná stezka Hůrka
u Hranic
Největším lákadlem na stezce je Hranická
propast.

Stezka se vine národní přírodní rezervací Hůrka. Trasa začíná
na jihozápadním okraji rezervace a vede lesní pěšinou
od železniční stanice Teplice nad Bečvou po červené turistické
značce. Prostřednictvím šesti informačních panelů se dozvíte
zajímavosti nejen o částečně zatopené Hranické propasti,
ale také o fauně a flóře Hranického krasu a jeho historických
památkách jako je například zřícenina hradu Svrčova, odkud
se vám nabídne překrásný výhled do okolí. Stezka končí
u autocampingu v Hranicích.
Vhodnost trasy:
Délka:		
2,1 km
Časová náročnost: 1 hod.
Počet zastavení: 6
GPS:		
49°31‘48.311“N, 17°44‘54.836“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
ubytování

*****

Naučná trasa se nachází v národní přírodní rezervaci Hůrka. Jedná se
o největší hranické zvláště chráněné území, které je součástí tzv. Hranického krasu. Hranická propast je nejhlubší u nás i ve střední Evropě. Na dně
propasti je jezírko, jehož hloubku se doposud nepodařilo zjistit. Poslední
naměřená hloubka propasti je 442,5 m (1. 10. 2012), ale předpoklad
je až 700 m.

Zajímavosti

Zvířena, květena, zřícenina hradu Svrčov, Hranická propast (nejhlubší
ve střední Evropě) v blízkosti Zbrašovských aragonitových jeskyní, vyhlídka u sv. Jana. Hranický kras je unikátní tím, že se na jeho vzniku nepodílela voda dešťová, nýbrž minerální. Krasové jevy se tedy nevyvíjely
způsobem tradičním shora, ale zespodu, jak minerální voda prostupovala
puklinami ve vápencích.
Přístupnost: stezka začíná u železniční stanice Teplice nad Bečvou,
vede lesní pěšinou po červené turistické značce
Vstupné: zdarma
Otevřeno: celoročně
Doprava: vlakem do Teplic nad Bečvou
Parkování: u železniční stanice Teplice nad Bečvou

Zastavení naučné stezky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NPR Hůrka
Hranická propast
Na rozhraní
Hrad Svrčov (vyhlídka)
U sv. Jana (vyhlídka)
Západní okraj, konec stezky

Městské informační centrum
Masarykovo nám. 71, 753 01 Hranice, tel.: +420 581 607 479
www.mic.hranet.cz
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Naučná stezka
s čertíkem Bradlíkem
Průvodcem po stezce je roztomilý a trochu
popletený čertík Bradlík.

Bradlo leží v nadmořské výšce 600 metrů a je nejvyšším bodem Úsovské
vrchoviny. Slouží k astronomicko–geodetickym měřením, je trigonometrickým bodem I řádu (trigonometrický bod – je součástí souřadnicového systému sloužícího k mapování území). Z překrásné kruhové vyhlídky můžete
spatřit Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, prakticky celý Hornomoravský úval
a za zvlášť jasného počasí i Hostýn.

Zajímavosti

Zlatý poklad čeká také na vás milé děti, musíte si ho však samy najít.
Naučná stezka je ideální pro rodiče a děti či pro školní výlety.
Na sedmikilometrové trase vás čekají nejen zastavení s hracími
panely nebo informačními cedulemi, ale také dřevěná zvířátka,
zábava a malinko poučení o přírodě, jejích zákonech či životě
v lese. Nechybí ani pověsti o čertech nebo o zlatém pokladu.
Na stezku se můžete vydat z Nové Hradečné přes vrchol Bradla
až do Libiny nebo obráceně. Vrchol Moravského Blaníku, jak se
Bradlu přezdívá, je jedním z nejkrásnějších kruhových výhledů
na Moravě. Smyslem naučné stezky je lehkou a hravou formou
popsat krásy, historii a pověsti zdejšího okolí.
Vhodnost trasy:

(pouze MTB)

Délka:		
6,7 km
Časová náročnost: 2 hod.
Počet zastavení: 12
GPS:		
49°50‘10.133“N, 17°4‘18.558“E
Náročnost trasy:
Obslužnost:
odpočívadla, dětské hry

*****

Přístupnost: stezka začíná v obci Nová Hradečná
Vstupné: zdarma
Otevřeno: celoročně
Doprava: autem, autobusem (Libina, Nová Hradečná)
Parkování: v obci – Nová Hradečná nebo Libina

Zastavení naučné stezky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Na Bradlo s čertíkem Bradlíkem
Význam lesa
Trojmezí
Čertův poklad
Památný strom - Král Bradla
Studánka Běžínka
Bradelská skála
Zvířata v lese
Kameny
Ptačí říše
Nová Hradečná
Na Bradlo s čertíkem Bradlíkem

Obec Nová Hradečná
Nová Hradečná 193, 783 84, tel: +420 585 032 264, www.novahradecna.cz
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Cesta po pevnůstkách
císařsko – královské
olomoucké pevnosti

Ne všechny objekty jsou dnes dochované, některé po roce 2000 přešly do
soukromého vlastnictví a nadšenci je obnovují a zpřístupňují veřejnosti. Zatím
je prohlídka možná u pěti objektů (Korunní pevnůstka - patřící do bastionové
pevnosti, forty XIII, XVII, Radíkov a Hamerský mlýn), v plánu je také zpřístupnění fortu XXII v Černovíře.

Naučná cyklostezka spojuje
30 vojenských objektů.

Město Olomouc má unikátní systém opevnění. Literatura uvádí obvod opevněné
části až třicet kilometrů s několika desítkami fortů a dalších pevnostních staveb
v jejichž centru byla „hrdá barokní bastionová pevnost Marie Terezie“. Tak rozsáhlým opevněním se nemůže pochlubit žádné jiné město v celé České republice.

Stezka vás seznámí s fortifikační historií města „in natura“
a přitom navíc „on line“. Stačí vzít GPSku a vyrazit za pomoci
satelitů k vytipovanému objektu. Odtud vás chytrý mobil přes
QR kód (umístěný na stručné infotabulce) spojí s internetovou
prezentací a můžete se o každém místě dozvědět další
informace. Když výlet za jednotlivými objekty podniknete na
kole, můžete je spatřit všechny za jediný den. Tištěný leták
s popisem označených objektů je možné získat v informačním
centru města Olomouce a na zpřístupněných fortech.
Vhodnost trasy:
Délka:		
50 km
Časová náročnost: 1 den (všechny objekty – na kole)
Počet zastavení: 30
GPS:		
Náročnost trasy:
Obslužnost:
občerstvení, lavičky, ubytování – Olomouc a okolí

*****

Pevnostní město Olomouc
olomouc@cisarska-pevnost.cz, www.cisarska-pevnost.cz
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Zajímavosti

Přístupnost: klasické prohlídky zpřístupněných objektů nebo při příležitosti pořádání kulturních a sportovních akcí.
Vstupné: bližší info na webových stránkách
Otevřeno: převážně přes letní sezonu (bližší info na webových stránkách)
Doprava: možnost dojet autem, MHD, na kole i dojít pěšky
Parkování: poblíž objektů

Zastavení naučné stezky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Korunní pevnůstka
Bystrovany, záp.
Neředín, záp.
Křelov, jižně
Křelov, východně
Radíkov
Samotíšky, voj.
studna
Fort XXII „Lazecký“
Fort XIII na Nové Ul.
Prachárna, fest
Sv. Kopeček
Tabulový vrch

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Šibeniční vrch
Nemilany XI – záp.
Holice VII, železniční
Fort II ve
Chválkovicích
Voj. hřbitov Černovír
I Černovír,
u železnice
III Chválkovice, vých.
IIIa Chválkovice JV
V Hamerský mlýn
Va Holice, vých.
VI Holice, jižně

24.
25.
26.
27.

VIII Luční rybník
IX Nemilany, vých.
X Nemilany, jižně
XIV prostor Pod
lipkou
28. XVIII Křelov,
jihozápadně
29. XIX Křelov, severně
30. Řepčín prachárna
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