Zima u slona na Králickém Sněžníku

STARÉ MĚSTO V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

Kladské
sedlo
815 m

Od Paprsku směr:
Petříkov – Promenáda: 7,5 km
Ostružná: 6 km
Smrk po hranici: 3 km
Smrk po Pohádce: 6 km

»
»
»
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Chata Paprsek

Okruhy okolo Paprsku
Nový okruh: Velký Šengen 20 km
Malá Pralinka: 3 km
Pralinka: 8 km
Pohádka: 6 km
Travná hora: 6 km
Smrk: 9 km
Růžovka: 8 km
Kuní sedlo: 10 km
Trnová hora: 13 km
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Kaplička na Paprsku

Na Králický Sněžník
Využít můžete klasickou „sněžníkovskou“ cestu po turistických značkách.
Staré Město – Stříbrnice (modrá), Stříbrnice – chata Návrší – nad Adéliným
pramenem (žlutá), dále k vrcholu souběh červené a modré, posléze červená.
Celková délka 24 km. Možnost občerstvení ve Starém Městě, ve Stříbrnicích
a na Návrší. Další možnost: Ze Starého Města skibusem dojet do Hynčic, odtud
po vrstevnici na Návrší a dále na Sněžník (dohromady cca 10 km).

Turistické informační centrum a směnárna
nám. Osvobození 166
788 32 Staré Město pod Sněžníkem
tel.: +420 583 239 134
GPS 50°9'42.913"N, 16°56'48.1"E
www.staremesto.info
Vydalo: Město Staré Město, org. složka Kulturní zařízení města
www.staremesto-kultura.cz.

„Staroměstsko je oblastí se zdravým
horským vzduchem, nádhernými a hlubokými
lesními porosty, nedozírnými pastvinami
a loukami a dosud nenarušenou ekologickou
rovnováhou. A to vše nabízí člověku
moderní doby aktivní odpočinek.“

Více informací v Turistickém informačním centru,
www.staremesto.info, tel. +420 583 239 134

Přijeďte do Starého Města pod Sněžníkem
a znovu načerpejte své životní síly
v malebné krajině pod Králickým Sněžníkem.
Projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

tam, kde pramení řeka Morava

Na Králickém Sněžníku

Samostatný branenský okruh
Měří cca 13 km. Trasa začíná u horní stanice lyžařského vleku v Branné,
pokračuje na Kutný vrch, Kronfelzov, u líp nad Kronfelzovem se stáčí na Holý
vrch (tzv. Bídy) a vede zpět do Branné.

Instruktoři lyžování

Lyžařský areál Stříbrnice
info: www.vlekystribrnice.cz,
tel. 721 451 500
» tři sjezdové upravované tratě
o celkové délce 1 600 m,
denně upravovány, provoz
denně 9.00–16.00 hod.
» sjezdovky jsou částečně
vybaveny umělým zasněžováním
a odbavovacími turnikety

»

Staré Město – RS Morava – Starý kopec –
Větrov – Paprsek – Staré Město
Ze Starého Města zamíříte po zelené turistické značce, minete RS Morava,
asi 300 m za RS Morava uvidíte po levé straně rozcestník, který vás navede na
Starý kopec. Již pod Starým kopcem začíná strojově upravená trasa, která vás
provede přes Větrov až na Paprsek. Délka trasy činí asi 18 km.

Snowpark Paprsek
info: www.paprsek.net, tel. 583 294 100
dvousedačková lanová dráha – dlouhá 1 km
snowpark, freeride
restaurace, občerstvení, parkování zdarma
přímo u lanovky (ve Velkém Vrbně)
» umělé zasněžování
» lyžařská škola, skiservis

Lyžařskou stopou

»
»
»
»

Staré Město získalo rolbu! V roce 2009 získalo Staré Město, díky společnosti Jeseníky – sdružení cestovního ruchu, rolbu pro upravování běžeckých tras.
Jednotlivé trasy navazují na hlavní zimní běžeckou magistrálu. Pro více informací si vyžádejte zimní mapy v Turistickém informačním centru ve Starém Městě
pod Sněžníkem www.staremesto.info, tel. 583 239 134, provozní doba denně
8.00–12.00, 13.00–17.00, So + Ne 8.00–12.00 hod.

Staré Město – Štěpánov – Hynčice pod Sušinou –
Návrší – U Kapličky – Stříbrnice – Staré Město
Máte na výběr ze dvou variant: pokud si chcete ulehčit trasu, využijte
skibus, kterým se dopravíte ze Starého Města do Hynčic pod Sušinou a zde,
u horní stanice vleku Sušina, nastoupíte na vrstevnici, která vás dovede až na
chatu Návrší. Odtud pokračujte po silnici směrem k opravené lesní kapličce,
pak dolů do Stříbrnic a přes Hadcovou
do Starého Města (od kapličky až do
SM modrá turistická značka). Délka
trasy činí asi 12 km.
Jiná varianta: bez dopravy skibusem - nově upravená stopa, která vede
přímo ze Starého Města – přes Štěpánov do Hynčic. Poté pokračujte jako
v předchozí variantě…

Staré Město – Květná – Kunčická hora – Nad Seninkou
– U Kapličky – Stříbrnice – Staré Město
Ze Starého Města zamíříte po žluté turistické značce do Květné a na Kunčickou horu. Zde se napojíte na červeně
značenou lyžařskou cestu, minete odbočku na Kladské sedlo a přes Kladskou
bránu sledujete cestu až k informačnímu místu Nad Seninkou a dále U Kapličky. Odtud se dostanete zpět do města
stejně jako v předchozí trase, tedy po
modré značce přes Stříbrnice a Hadcovou. Tento okruh měří cca 21 km.

Cesta na Návrší

Lyžařská školka v Kunčicích

Staroměstsko-branenský okruh
Na trasu nastoupíte ve
Starém Městě u tzv. lípy
v ulici Nové. Provede vás
kolem pevnostních bunkrů
StM 33 a StM 34 a obě
se potkávají pod Kutným
vrchem. Tady se můžete
napojit na stopu, která
vede směrem ke kapličce
u Šléglova a k lyžařskému
vleku v Branné. Nebo od
Kutného vrchu zamíříte opačným směrem, na Kronfelzov, Ostružník, Paprsek.

Skiareál Kunčice (Skitech)
» info: www.skikuncice.cz, tel. 777 719 900, 777 719 579
» 3 vleky: Hájovna (600 m), Triangl (600 m), H 130 (800 m)
» denně celkem 4,5 km upravených sjezdovek různé obtížnosti, vhodné
pro začátečníky i náročnější
» umělé zasněžování, snowpark,
snowtubing – jízda na
gumových člunech, akrobatický
můstek, pro nejmenší dětský
areál s lanovým vlekem

Masiv Králického Sněžníku

Zima do Starého Města přichází velmi brzy a sníh na kopcích drží téměř polovinu roku. Užijte si zimní sezónu naplno a vyzkoušejte všechny zdejší skiareály – Kunčice, Hynčice-Stříbrnice, a Velké Vrbno. Je tu pro Vás připraveno
16 lyžařských vleků s lehčími a obtížnějšími sjezdovkami. Tratě jsou upravovány
rolbami a dle potřeby i umělým zasněžováním. Téměř všechna střediska nabízí
večerní lyžování, půjčovnu lyží a snowboardů, skiservis a lyžařské školy.Užijí si
zde jak ošlehaní sjezdaři, tak malé děti, které stojí na lyžích prvním rokem.
Pro milovníky bílé stopy máme nabídku kvalitně udržovaných tras o celkové délce cca 50 km. Cílem bylo napojit lyžařské trasy ze Starého Města na hlavní
lyžařskou magistrálu, která začíná v Písařově a vede přes: Podlesí, Vojtíškov,
Hynčice pod Sušinou, Návrší, Kladské sedlo, Paprsek, Ramzová, Šerák, Červenohorské sedlo, Praděd, Karlov pod Pradědem, Skřítek, Vikýřovice.
Nejen pro místní občany,
ale také pro návštěvníky každého věku pořádají jednotlivé skiareály tradiční zimní
akce, na nichž se setkávají
příznivci zimních radovánek.
Sledujte webové stránky
uvedených zimních středisek
a nenechte si ujít například
Zelňačku pod sjezdovkou,
Patnáctku okolo Paprsku,
1 000 lanových délek, večerní sáňkovačky na osvětlených svazích, maškarní
karnevaly na sjezdovkách, závody v obřím slalomu nebo profi závody moguls
v akrobatickém sjezdu.
Chcete vyzkoušet každý den jinou sjezdovku a nechce se Vám vyjíždět autem? Rozumíme tomu a proto pro Vás zimní střediska nachystala SKIBUS
ZDARMA. Jedním skibusem se dostanete pravidelně ze Starého Města do Velkého Vrbna k lyžařským střediskům Paprsek a Olšanka. Druhý skibus Vás ze Staré
Město doveze do Hynčice pod Sušinou nebo k sedačkové lanovce do Stříbrnic.

Běžecké okruhy

Hynčice pod Sušinou – Stříbrnice
» info: www.hyncice-stribrnice.cz, tel. 608 050 618, www.vlekyhyncice.cz
» dvousedačková
lanová dráha Štvanice
dlouhá 1 km
» 4 vleky o celkové délce
2 600 m (vleky Sušina,
Sedlo, Pevnůstka, Kaple)
» dětský lanový
vlek – zdarma
» celkem 6,5 km
sjezdových tratí různé
náročnosti s denně
upraveným sněhem, z velké části s technickým zasněžováním
» snowpark
» parkování zdarma přímo u lanovky

Zimní radovánky na Paprsku

Snowboardisti na sjezdovce ve Stříbrnicích

STARÉ MĚSTO V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

Lyžařská střediska

