Morawskie miasto Szumperk położone jest w malowniczej dolinie rzeki
Desna, u podnóża Wysokiego Jesioniku (Hrubý Jeseník). Ze względu na
swoje położenie Szumperk stanowi swego rodzaju bramę do tegoż pasma
górskiego. Dzięki bogatej ofercie kulturalnej i turystycznej miasto zyskało
miano „Żywej bramy Jesioników“.

Historia Miasta

Szumperk został założony w drugiej połowie XIII wieku, a jego rozwój oparty był
o produkcję tekstyliów. Miasto znajdowało się często w rękach sławnych morawskich rodów np. rodu Žerotínów. W roku 1562 cesarz Ferdynand I. podniósł
miasto do rangi królewskiego skarbca. Za udział w powstaniu stawowskim
miasto przekazano po roku 1620 pod rządy rodu Liechtensteinów. W tym czasie na Szumperk spadły liczne nieszczęścia: najazd Szwedów w czasie wojny
trzydziestoletniej, wielki pożar miasta w 1669 r., a przede wszystkim niechlubny okres polowania na czarownice w latach 1679-94, którego ofiarami stało
się 25 mieszkańców Szumperka. W XIX wieku miasto przeżywało intensywny
rozwój, dzięki rewolucji przemysłowej oraz silnej tradycji tekstylnej. Bogaci mieszczanie zlecali budowę swoich okazałych willi i pałaców słynnym wiedeńskim
architektom. Miasto swoim przepychem przywodziło na myśl stolicę Austro-Węgier, zaczęto je nawet pieszczotliwie nazywać „Małym Wiedniem“. Po
II wojnie światowej z tradycyjnie niemieckojęzycznego miasta wysiedlono
większość obywateli. Po roku 1989 pierwotne centrum miasta zostało uznane
za teren zabytkowy. Szumperk nieustannie pracuje nad powrotem do świetności i przepychu, z których to słynął w minionych wiekach.

Šumperk IC | Šumperk – vlakové nádraží | Dolnostudénská | Šumperk Zábřežská | Žid. hřbitov | Šumperk - Bludovská | Šumperk - Koruna | Šumperk – Kladská | Šumperk IC
Zajímavosti na trase: židovský hřbitov, radnice (morový sloup), kostel
sv. Jana Křtitele, Geschaderův dům (expozice Čarodějnické procesy), kostel
Zvěstování P. Marie a kláštěr, socha císaře Josefa II., sousoší „Radost z deště“, Sady 1. Máje, Vlastivědné muzeum
Ciekawostki na trasie: cmentarz żydowski, ratusz (kolumna morowa), kościół św. Jana Chrzciciela, Dom Geschadera (Wystawa „Procesy czarownic“),
kościół Zwiastowania NMP i klasztor dominikański, rzeźba cesarza Józefa II,
rzeźba „Radość z deszczu”, Park 1 Maja, budynek muzeum nauki o Czechach

9,9 km

70 m

*****

1,5 km

2,5 km

2 km

3,7 km

III.

Procházka k zámku Třemešek

0,2 km

I.

Spacer do zamku Třemešek

Šumperk IC | Šumperk – vlakové nádraží | Dolnostudénská | Králec |
Podlesí – Dražník | Nad Olešnou | Třemešek, zámek | Šumperk IC
Zajímavosti na trase: radnice (morový sloup), kostel sv. Jana Křtitele,
Geschaderův dům, kostel Zvěstování P. Marie a kláštěr, Vlastivědné muzeum, renesanční zámek na Třemešku
Ciekawostki na trasie: ratusz (kolumna morowa), kościół św. Jana Chrzciciela, Dom Geschadera, kościół Zwiastowania NMP i klasztor dominikański,
budynek muzeum nauki o Czechach (Vlastivědné muzeum), renesansowy
zamek Třemešek
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0,4 km

352 m
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Vysvětlivky piktogramů

Na přehradu Krásné u Šumperka

Objaśnienia piktogramów

Do zbiornika Krásné u Šumperka

Převýšení | Różnica wysokości
Obtížnost | Trudność
Úseky cesty typu „pěší“ | pieszy
Úseky cesty typu „lesní / polní“
Charakter odcinków trasy: leśny / polny
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Zajímavosti na trase: letiště - vyhlídkové lety, přehrada Krásné, dřevěný
kostel sv. Michala v Maršíkově, Velké Losiny - kostel, lázně, zámek
Ciekawostki na trasie: lotnisko – loty widokowe, zbiornik Krásné, drewniany
kościół św. Michała w miejscowości Maršíkov, Velké Losiny – kościół, sanatorium, zamek

38 km

85 m

*****

1,6 km

6 km

4,4 km

III.

25 km

Zajímavosti na trase: Pršná - rozhledy, zřícenina kostelíka sv. Jana a Pavla,
dřevěný kostel sv. Martina v Žárové, hotel Diana - ecopark, Velké Losiny papírna, lázně, zámek
Ciekawostki na trasie: Pršná – punkt widokowy, ruiny kościółka św. Jana
i Pawła, drewniany kościół św. Marcina w Žárovej, hotel Diana – eko-park,
Velké Losiny – papiernia, sanatorium, zamek
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Zajímavosti na trase: renesanční zámek na Třemešku, přehrada Krásné
- možnost občerstvení, koupání, rybolov, Veterán muzeum - zemědělský
skanzen, arboretum a minizoo
Ciekawostki na trasie: renesansowy zamek Třemešek, zbiornik wodny
Krásné – punk gastronomiczny, kąpiel, łowienie ryb, muzeum Veteran –
skansen rolniczy, arboretum i mini-zoo
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Zajímavosti na trase: přehrada Krásné – možnost občerstvení, koupání,
rybolov, Skřítek - NPR Skřítek (rašeliniště), možnost občertvení, Klepáčov dřevěný kostelík sv. Jana Nepomuckého
Ciekawostki na trasie: zbiornik wodny Krásné – punkt gastronomiczny, kąpiel, łowienie ryb, Skřítek – rezerwat Skřítek (torfowisko), usługi gastronomiczne, Klepáčov – drewniany kościółek św. Jana Niepomucena

4,6 km

Šumperk - Koruna | Šumperk - Bludovská | Červený kříž, sedlo | U Kostelíčka | Háj | Vápenice - háj. | Temenice - Zelený strom | Šumperk - Koruna
Zajímavosti na trase: 29 m vysoká rozhledna Háj s výhledy na Šumperk
a celý hřeben Hrubého Jeseníku, poutní místo kostelíček Božího těla
Ciekawostki na trasie: 29-metrowa wieża widokowa Háj z widokiem na
Szumperk i cały grzbiet Wysokiego Jesioniku, kościółek pątniczy Bożego ciała
Varianta B: (2,6 km) možnost zaparkovat u hájenky na Temenicí (Vápenice
- háj.) a vystoupat na rozhlednu Háj po místním značení „červené psaníčko“
Wariant B: (2,6 km) parkowanie przy leśniczówce na Temenici (Vápenice
– háj.) i wyjście na wieżę widokową Háj po czerwonym szlaku „červené psaníčko“
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Spacer z wózkiem

Šumperk | Šumperk - Jesenická | U Jirsáka | Šumperk - letiště | Krásné přehr. | Hraběšický potok | Krásné - lom | Hraběšice | Traťovka | Hvězda |
Krtinec | Pod Bílým kamenem | Skřítek, motorest | Klepáčov - chata |
Svobodín | Smrčina | Sobotín, zám. | Nad Terezínem | Terezín | Šumperk
- Jesenická | Šumperk

I.

1

Na procházku s kočárkem
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Na przełęcz Skřítek

Šumperk | Dolnostudénská | Králec | Třemešek, zámek | Nový Malín obchod | Nový Malín - pam. | Nový Malín - žst. | Hraběšický potok | Krásné - přehr. | Anenský dvůr | Černá pole | Vikýřovice | Veterán muzeum |
U Jirsáka | Šumperk - Jesenická | Šumperk

22 km

828 m

Na wieżę widokową Háj

Učňovská škola | U Nových domků | Tulinka | Pod lomem | Rejchartice - u
mostu | Rejchartice | Hynčice n. M. | Potůčník | Nad Sv. Annou | Horní
Bohdíkov, BUS | Hotel Diana | Račinka | Velké Losny - lázně | Velké Losiny,
zámek | Zámecký park | Tulinka | Učňovská škola

42 km

71 km
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Tradycyjna trasa „Pivovarská čtvrtka“

Leština | Lesnice | Pod Dlouhou | Sudkov| Dolní Studénky | Králec |
Dolnostudénská | Šumperk - Koruna | U Nových domků | Rapotínská |
Zámecký park | Velké Losiny | Velké Losiny, zámek | Velké Losiny, lázně |
Velké Losiny - kostel | Velké Losiny - žst. | Maršíkov | Nad Maršíkovem |
Sobotín - Štětínov | Vernířovice | Sedmidvory | Loučná nad Desnou | Rejhotice | Kouty n. D., žst. | Kouty n. D. - BUS | Kouty n. D., hot. | Kouty n.
Desnou - most | Pod Hřbety | Petrovka | Nad Petrovkou | U Výrovky | Skalní tabule | Červenohorské sedlo

Na rozhlednu Háj
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Na sedlo Skřítek
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I.

Pivovarská čtvrtka
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Trasa rowerowa czarownic

Šumperk | Šumperk - Jesenická | U Jirsáka | Šumperk - letiště | Krásné přehr. | Hraběšický potok | Krásné - lom | Hraběšice | Traťovka | Rudoltice |
Sobotín - Štětínov | Nad Maršíkovem | Maršíkov | Velké Losiny - žst. zast. |
Velké Losiny - kostel | Velké Losiny - lázně | Velké Losiny, zámek | Zámecký
park | Pod lomem | Tulinka | Šumperk

Do Diany przez Potůčník

1,6 km

Čarodějnická cyklotrasa

3

Na Dianu přes Potůčník
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Zajímavosti na trase: Městské skály - vyhlídkový altánek, vyhledávaný lezecký terén, skály Kokeš – rozhled do Údolí Desné
Ciekawostki na trasie: Skały miejskie – altanka widokowa, tereny wspinaczkowe, skały Kokeš – widok na Dolinę Desnej

12 km

28 km

Z Szumperka nad Maršíkov

Učňovská škola | U Nových domků | Tulinka | Pod lomem | Nad lomem |
Městské skály | Nad skálami | Pok Kokrháčem | Nad lomem | Kokeš - skály | Tulinka | Učňovská škola

Nordic Walking | Nordic Walking

Zajímavosti na trase: přírodní kouliště v Bludově, koupaliště a zámek v
Rudě n. Moravou
Ciekawostki na trasie: kąpielisko w miejscowości Bludov, kąpielisko i zamek w Rudě n. Moravou

Ze Šumperka nad Maršíkov
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Na Skały miejskie i z powrotem

Cyklo | Kolarstwo

Šumperská architektura 19. století
Zajímavosti na trase: 1) Pavlínin dvůr (Vlastivědné muzeum), 2) bývalý
dům obchodníka O. Katzera, 3) Hotel Slovan, 4) kino Svět, 5) náměstí zv.
Točák, 6,7) Oberleithnerův palác, 8) radnice, 9) Seidlův palác a Mariiny
schody, 10) Smetanovy sady, 11) bývalá vila Primavesi (nyní ZUŠ), 12) vila
Hany Benešové, 13) Sady 1. máje, 14) Vila Doris
Szumperska XIX-wieczna architektura
Ciekawostki na trasie: 1) Dwór Pauliny (muzeum wiedzy o Czechach),
2) dawny dom handlarza O. Katzera, 3) Hotel Slovan, 4) kino Svět, 5) plac
nazywany Točák, 6,7) pałac Oberleithnera, 8) ratusz, 9) Pałac Seidla i Schody Marii, 10) Park Smetanovy sady, 11) dawna willa Primavesi, 12) willa
Hany Benešovej, 13) Park 1 maja, 14) willa Doris

Šumperk - Bludovská | Zámeček | Bludov - Pod Lipami | Vlčí Důl - koup. |
Zlatník | Radomilov | Bohutín, žst. | Bartoňov | Truska | Ruda nad Moravou - koup. | Ruda nad Moravou, Mýto, žst. | Ruda nad Moravou, žst. |
Hostice | Pod Lovákem | Temenice | Temenice - Zelený strom | Šumperk
- Koruna | Šumperk - Bludovská

2,5 km

Na Městské skály a zpět

Pěší | Pieszy

3

Spacer po „Małym Wiedniu”

Učňovská škola | Nové Domky | Rapotínská | U Jirsáka | Šumperk - Jesenická | Šumperk
Zajímavosti na trase: Nové Domky - možnost občerstvení, Veterán muzeum – zemědělský skanzen
Ciekawostki na trasie: Nové domky – usługi gastronomiczne, muzeum Veteran – skansen rolniczy
Varianta B: (4 km) na Nové Domky a zpět
Wariant B: (4 km) do Novych Domków i z powrotem

Šumperk | Učňovská škola | U Nových domků | Tulinka | Pod lomem | Nad
lomem | Městské skály | Nad skálami | Osikov | Pod Smrkem | Lužná,
BUS | Nový hrad - rozc. | Hanušovice - Holba | Hanušovice - u pivovaru |
Hanušovice - žst.

Kontakty:

Szumperk (Šumperk)

Pętla przez Rudę nad Morawą

Město Šumperk | Miasto Szumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
+420 583 388 111 (ústředna | centrala)
+420 583 388 610
(turistické informace | informacja turystyczna)
podatelna@sumperk.cz, pruvodce@sumperk.cz, www.sumperk.cz

Šumperk byl založen v druhé polovině 13. století a jeho rozvoj se zakládal
zejména na textilních řemeslech. Město se často ocitalo v držení slavných
moravských rodů, např. Žerotínů. V r. 1562 císař Ferdinand I. povýšil město
na královské komorní, avšak za účast na stavovském povstání město po
r. 1620 upadlo pod správu Liechtensteinů. Šumperk poté zasáhla řada
neštěstí: přepadení města Švédy během třicetileté války, velký požár
v r. 1669 a hlavně nechvalně proslulý hon na čarodějnice v letech
1679-94, kterému padlo za oběť 25 Šumperáků. V 19. století se město
prudce rozvíjelo díky průmyslové revoluci a silné tradici textilních řemesel,
bohatí měšťané si zvali pro stavbu svých přepychových vil a paláců významné vídeňské architekty. Město svou výstavností nápadně připomínalo
hlavní město Rakouska-Uherska, až se mu začalo lichotivě přezdívat „Malá
Vídeň“. Po druhé světové válce byla z tradičně německy mluvícího města
odsunuta drtivá většina obyvatel. Po r. 1989 bylo původní jádro města prohlášeno městskou památkovou zónou, Šumperk se tak nadále proměňuje
do krásy a výstavnosti, která jej v minulých stoletích vždy zdobila.

Tuż za miastem

Procházka Malou Vídní
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Informační centrum Šumperk
Centrum Informacji Szumperk
Hlavní třída 22, 787 01 Šumperk
+420 583 214 000
icsumperk@seznam.cz, www.infosumperk.cz

Dějiny města

Okruh přes Rudu nad Moravou

1
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Město Šumperk 2012

Moravské město Šumperk se nachází v malebném údolí řeky Desné, na
úpatí pohoří Hrubého Jeseníku. Šumperk díky své poloze tvoří významnou
vstupní bránu do těchto hor a díky bohaté kulturní a turistické nabídce je
nazýváno „Živou bránou Jeseníků“.

Kousek za město

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Neprodejné | Nie do spredaży

Šumperk

Zajímavosti na trase: Městské skály - vyhlídkový altánek, vyhledávaný lezecký terén, zřícenina hradu Nový hrad, Hanušovice - pivovar Holba (exkurze),
Pivovarské muzeum,
Ciekawostki na trasie: Skały miejskie – altanka widokowa, tereny wspinaczkowe, ruiny zamku Nový hrad, Hanušovice - browar Holba (zwiedzanie),
Muzeum browarnictwa
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III.

Šumperské psaníčko

2,8 km

0,5 km

II.
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Pętla „Šumperské psaníčko”

Šumperk - Koruna | Šumperk - Bludovská | Zámeček | Hradisko - zříc. |
Chocholík | Sedlo U Červeného kříže | Háj | Vápenice - hájovna | Temenice Zelený strom | Bratrušovská | Kokeš - skály | Tulinka | U Nových domků |
Nové Domky | Rapotínská | Veterán muzeum | Vikýřovice | Černá pole |
Anenský dvůr | Krásné - přehr. | Hraběšický potok | Nový Malín - žst. | Nový
Malín - pam. | Nový Malín | Třemešek | Dolnostudénská | Šumperk - Zábřežská | žid. hřbitov | Šumperk - Bludovská | Šumperk - Koruna

Šumperk
Živá brána Jeseníků

Szumperk
Żywa brama Jesioniku

35 km

331 m
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9 km

7,5 km

5,6 km

III.

12,4 km

II.

0,5 km

Půjčovna Nordic Walking holí
Wypożyczalnia kijków Nordic Walking
Informační centrum Šumperk | Centrum Informacji Szumperk
Hlavní třída 22, Šumperk
vratná záloha 300 Kč | za kaucją 300 CZK
půjčovné 20 Kč/den | cena 20 CZK/dzień

1 : 60 000

Úseky cesty typu „vozová“
Charakter odcinków trasy: wozowy
III.

Úseky cesty typu „silnice III. třídy / MK“
droga III klasy / KM

II.

Úseky cesty typu „silnice II. třídy“ | droga II klasy

I.

Úseky cesty typu „silnice I. třídy“ | droga I klasy
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Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Spacer po „Małym Wiedniu”

Procházka Malou Vídní
3

M 1 : 60 000

význ. stromy; letiště; paragliding; skalní lezení

bunkr; myslivna; větrný rotor; parkoviště

lokální rezervace; rozhledy; rozhledna

tvrz; lom; skála; vysílač

význ. zámek; hrad; význ. zřícenina; zřícenina

hotel; lázeňský dům; penzion, ubytování, chata

restaurace; kemp; čerpací stanice; LPG

krytý bazén; koupaliště; pramen; lázně

tur. zajímavost; horská služba; muzeum; informace

křížek; pomník; kaple, významná kaple; kostel

vrstevnice; výškový bod

naučná stezka; hranice přírodního parku

hranice CHKO; hranice přírodní rezervace

okruhy Nordic Walking; okruhy pěších tras

značenť cyklostezky; okruhy cyklotras

značení cyklotrasy hlavní; značení cyklotrasy vedlejší

značení turistické trasy pěší

potok; řeka

vodní plocha; bažina, mokřad

kleč; louka

les; hřbitov

zástavba; průmysl

lanová dráha; lyžařský vlek

železnice; silnice ve výstavbě

zpevněná cesta; polní a lesní cesta

komunikace v obci; komunikace mimo obec

silnice II. třídy; silnice III. třídy

silnice I. třídy

