OLOMOUC – ŠTERNBERK
Trasa: Olomouc, Hlušovice, Bohuňovice, Štarnov, Šternberk
Délka trasy: 14 km, rovinatá, vhodná pro všechny věkové
kategorie, pro cyklisty i bruslaře
Charakter vozovky: asfalt, cyklostezka
Popis trasy: Cyklostezka 6104 začíná v Olomouci, v městské části
Chválkovice, kde můžeme využít odstavné parkoviště pro auta. Pokračujeme
k nadjezdu v Černovíře, odkud se vydáme podél železnice, kterou máme
po pravé straně tratě směr Olomouc – Zábřeh na Moravě. V místě křížení
s Trusovickým potokem se cyklostezka odklání směrem na Hlušovice. Jedeme
po levém břehu Trusovického potoka kolem obce Hlušovice, kde se u mostu
přes potok napojíme na cyklostezku do Bohuňovic. Pokračujeme stále podél
Trusovického potoka do Bohuňovic. Odtud se můžeme vydat dál podél potoka
po cyklostezce 6029 do sousední obce Bělkovice-Lašťany. Zpět se vrátíme
do Bohuňovic stejnou cestou. Pokud nepojedeme do Bělkovic-Lašťan, budeme
pokračovat z Bohuňovic stále po cyklostezce 6104, která vede podél železniční
trati na Šternberk. Po cestě si můžeme udělat přestávku s občerstvením v obci
Štarnov a potom nás cyklostezka 6104 zavede stále podél trati až do Šternberka.
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Trasa 2 – Za krásami přírody:
Šternberk, Lužice, Moravská Huzová, Březce,
Chomoutov, Hynkov, Lhota nad Moravou, Střeň,
Štěpánov, Liboš, Hnojice, Šternberk náměstí
Délka trasy: 42 km, rovinatá s mírným převýšením,
vhodná pro všechny věkové kategorie
Charakter vozovky: asfalt, nezpevněná polní
cesta
Trasa 3 – Za živou vodou:
Šternberk náměstí, Dolní Žleb, Horní Žleb, Dalov,
Horní Loděnice, Těšíkov, Lipina, Šternberk náměstí
Délka a charakter trasy: 36 km, zvlněný terén
s větším převýšením
Charakter vozovky: asfalt, zpevněné lesní cesty
Trasa 4 – Horská trasa:
Šternberk nám., Domašov u Šternberka, Jívová,
Hraničné Petrovice, Domašov nad Bystřicí, Jívová,
Véska, Dolany, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice,
Štarnov, Moravská Huzová, Lužice, Šternberk nám.
Délka a charakter trasy: 57 km, horský terén
s velkým převýšením a prudkými sjezdy, vhodná pro
zdatné cykloturisty
Charakter vozovky: asfalt, nezpevněné
a zpevněné lesní cesty
Trasa 5 – Do hlubin věků:
Šternberk náměstí, Babice, Mladějovice, Řídeč,
Mutkov, Chabičov, Hlásnice, Šternberk náměstí
Délka a charakter trasy: 30 km, nejprve rovinatý
charakter, poté prudké stoupání a táhlé prudké klesání.
Vhodné pro zdatnější cykloturisty
Charakter vozovky: asfalt, nezpevněné lesní
cesty

Šternberk – procházka
městskou památkovou zónou
První písemná zmínka o Šternberku pochází z roku 1296, historie města
úzce souvisí s hradem. Rodový znak Šternberků zlatá osmicípá hvězda nad
obzorem zůstala ve znaku města do dnešních dnů.

Hrad

Národní kulturní památka,
nejpopulárnější dominanta
města, je starší než historie
samotného města, datujeme
ji do let 1253–1269. Původně
obranné středověké sídlo
s dochovanou válcovitou věží
a zbytky opevnění hlavního
paláce láká návštěvníky nevšední
atmosférou. Šternberský hrad
nabízí návštěvníkům unikátní soubor italské a severské raně renesanční malby
i ukázky holandského a vlámského barokního malířství. Originály některých
vystavených děl jsou obdivovány i ve světových galeriích – petrohradské
Ermitáži nebo pařížském Louvru. Na hradě vás provedou v pěti světových
jazycích zvukoví průvodci. Hrad je stále plný života – konají se zde akce pro
děti, koncerty, kostýmované prohlídky, velmi populární je rockový festival
Šternberský kopec.

Chrám Zvěstování Panny Marie
Druhá šternberská dominanta, jeden
z největších kostelů na Moravě. Kostel
je 65 m dlouhý s výškou chrámové
lodi 30 m. Věže kostela jsou viditelné
z širokého okolí a jsou vysoké 60 m.
V roce 2010 byly v kostele zrestaurovány
fresky, pokryté sazemi po požáru v roce
1927, a najdete zde i místo posledního
odpočinku šlechticů šternberského
rodu. Na oltáři kostela je umístěna kopie
světového pojmu mezi madonami –
vzácná Šternberská madona, jejíž originál
je vystaven v Arcidiecézním muzeu
v Olomouci.

Šternberk je tradičním
místem pořádání
populárních závodů
sportovních automobilů
do vrchu na trati Ecce
Homo, které dodávají
městu věhlas v celé Evropě.
Více než jedno století
soupeří na trati 7800 metrů
dlouhé nejlepší evropští
jezdci o tisíciny vteřiny.
Závod s takovou historií
a takovou tradicí je na území České republiky opravdovou raritou. Ecce
Homo je jediným závodem v naší republice zařazeným do seriálu mistrovství
Evropy. Fanoušci motoristického sportu se však sjíždí do Šternberka nejen
v červnu na mistrovství Evropy, ale také v září na soutěž v jízdě pravidelnosti
historických vozidel do vrchu Ecce Homo. Jízdu automobilových veteránů
doplňuje atraktivní výstava historických vozidel v centru města.

Cítíte, že zážitků už bylo dost?
Nastal nejlepší čas na relaxaci
a aktivní odpočinek. V horkém
letním období všechny
potěší návštěva městského
koupaliště se spoustou
atrakcí, víceúčelovým hřištěm,
tenisovými kurty a restaurací.
Z mnoha zajímavých míst se nabízí přírodní koupaliště v Dolním Žlebu tvořící
v létě příjemné, chladivé útočiště. Veškeré další informace o sportovním vyžití,
kontaktech a provozní době sportovišť lze získat v Městském informačním
centru, ČSA 19 nebo na www.sternberk.eu.

Tipy do přírody

Těšíkovská kyselka.
Pramen Těšíkovské kyselky
je zdrojem železité minerální
vody, který je doložen již
v roce 1669 jako přírodní
kyselka. Těšíkovská kyselka
je vyhledávaným přírodním
pramenem pro obyvatele
širokého okolního regionu.
Vedle lékařského významu
vody je tato minerální voda oblíbená i pro své chuťové vlastnosti jako stolní
voda. Bezprostřední okolí slouží jako výchozí místo pro turistické trasy
v podhůří Nízkého Jeseníku.

Naučné stezky

Doporučujeme naučné
stezky pro pěší i pro cyklisty
Prabába a Zelená stezka, kde
se návštěvníci na informačních
tabulích dozvědí zajímavé
informace o místní flóře a fauně
i z historie regionu. Obě stezky
mají začátek ve Šternberku,
v lokalitě Na Kiosku.

Kontakty:
Městské informační centrum Šternberk
Expozice času, ČSA 19, 785 01 Šternberk
provozní doba: pondělí–pátek 8.00–17.00, sobota–neděle 9.00–17.00
www.mkzsternberk.cz , www.sternberk.eu

Tipy na občerstvení ve Šternberku, kde jsou cyklisté vítáni:
Expedice Café bar – Pizzerie
Potoční 13, www.expedice-pc.cz
letní zahrádka s dětským hřištěm,
úschovna kol. (cyklotrasa 6101)
Hotel M
Čechova 11, www.hotelm.cz
letní terasa
Hungaria bar
Radniční 3,
www.restauracehungaria.cz/nove
letní předzahrádka
La Famiglia – pizzerie
Radniční 84,
www.pizzasternberk.cz/, letní
předzahrádka

Café bar
Horní náměstí 14, letní i zimní
zahrada, minutková kuchyně
Pension U Hradu
Ořechová 27,
www.pension-uhradu.cz, nad
šternberským hradem vedle
zámecké zahrady
Pension Věžka
Uničovská 99,
www.pensionvezka.com, letní
speciality, dětská kuchyně, pizza,
nonstop provoz
Penzion U Zlatého Muflona
Dolní Žleb 941,
www.zlatymuflon.cz, v blízkosti
přírodního koupaliště

Restaurace Knor
Horní náměstí 4,
www.knorrestaurant.com, letní
zahrádka a speciality na grilu

Autocamp kat. A
Dolní Žleb,
www.campsternberk.cz

Restaurace Prim
Masarykova 20,
www.restauraceprim.cz
Restaurace Slovanský dům
nám. Svobody 1, letní zahrádka
Restaurace Samson
Masarykova 17, venkovní posezení,
speciality na grilu

V roce 2006 prošlo
centrum města
kompletní rekonstrukcí,
je vyhledávanou klidovou
zónou nejen pro obyvatele,
ale také návštěvníky města.
Zdobí jej originální Stroj času
akademického sochaře Petra
Kuby a v letních měsících
přináší osvěžení kašna.

Je nástupním prostorem ke hradu, bývalému augustiniánskému klášteru
a chrámu Zvěstování Panny Marie. Nachází se zde mariánský sloup a starobylá
kašna, která byla objevena a obnovena při rekonstrukci náměstí v roce
2006. Východní frontu náměstí tvoří linie měšťanských domů někdy zvaných
„Špalíček“.

v areálu Státního hradu Šternberk
21. června: Bike and Water v zatopeném
lomu pod Lipinou (závody ve skocích
na kolech do vody)
22. června: Oslava 50. výročí založení oddílu
kopané v Bělkovicích-Lašťanech
10. července: Romeo a Julie, balet
na Státním hradě Šternberk
12. července: Venkovské trhy Šternberk

Přijměte pozvání...
Šternberský kopec (26. červenec 2014)
1. den – Prohlídka městské památkové zóny s klikotoči, návštěva Expozice
času a bývalého augustiniánského kláštera a chrámu Zvěstování Panny
Marie.
2. den – Prohlídka Státního hradu Šternberk, návštěva jednodenního
rockového festivalu Šternberský kopec v areálu hradu.
3. den – Návštěva městského koupaliště, cyklistický nebo pěší výlet
k prameni Těšíkovské kyselky.

26. července: Šternberský kopec, rockový

Ecce Homo Historic a Šternberské slavnosti 5.–7. září 2014

festival

Součástí slavností jsou také Dny
evropského dědictví, otevírají se
běžně nepřístupné památky.
1. den – Prohlídka města, na Hlavním
náměstí bohatý program s koncerty
a tanečními vystoupeními.
2. den – Výstava historických
vozidel na Radniční ulici. Návštěva
Státního hradu Šternberk, bývalého
augustiniánského kláštera a chrámu
Zvěstování Panny Marie. V objektech probíhají také noční prohlídky
a ochutnávky vína.
3. den – Závod historických vozidel, návštěva Expozice času, cyklistický či
pěší výlet na Dalov
nebo na vyhlídkové místo Zelená budka.

8.–10. srpna: Vavřinecké hody ve Štěpánově
9.–10. srpna: Víkend v historických
kostýmech na Státním hradě Šternberk
10. srpna: Šternberské hudební léto
na náměstí, Šternberk
15.–16. srpna: Filmový pohádkový víkend na Státním hradě Šternberk
16. srpna: Venkovské trhy Šternberk
17. srpna: Šternberské hudební léto na náměstí,
Šternberk
21.–23. srpna: Letní divadelní hraní na Státním
hradě Šternberk
30. srpna: Hradozámecká noc na Státním hradě
Šternberk
31. srpna: Rozloučení s prázdninami na Státním hradě Šternberk
srpen: každý pátek letní kino
ve Šternberku
5.–7. září: Ecce Homo Historic
a Šternberské slavnosti
6.–7. září: Dny evropského dědictví
13. září: Venkovské trhy Šternberk
11. října: Venkovské trhy Šternberk
11. října: Podzimní mlsání na hradě

Úschovna kol a zavazadel

pro turisty je k dispozici na Horním náměstí 2 (naproti radnici)
a v bývalém augustiniánském klášteře.
Provoz denně, kontakt: 739 486 060.

Tipy na parkování

V blízkosti centra města vedle sportovní haly Ecce Homo se nachází
bezplatné parkoviště se 130 místy, které slouží návštěvníkům hradu,
bývalého augustiniánského kláštera a centra města.

Šternberk

Bohatě zlacený mariánský sloup datovaný rokem 1719 připomíná poděkování
za záchranu města před poslední zákeřnou morovou epidemií. Sousoší tvoří
sochy světců: sv. Josef, sv. Roch, sv. Šebestián, sv. Karel Boromejský, na hlavici
je pozlacená Immaculata.

Ve Šternberku vás městskou památkovou
zónou provedou klikotoče – originální
informační systém. Klikotoč je „mluvící“
informační zařízení, které nabízí skvělou
zábavu v kombinaci se získáváním informací.
Točením kliky se vyrábí elektrický proud a po
zvolení jazyka je připraven asi tříminutový
výklad. Zastavení je devět a jsou doplněna
dvěma světelnými tabulemi. Zatočte si klikou
a poslouchejte…

Ecce Homo

19. června: Noc na Karlštejně, muzikál

Mariánský sloup

Klikotoče

Nově otevřená Expozice času
nabízí vše o čase a jeho měření
a je jedinou expozicí tohoto
druhu v České republice. V přízemí
objektu poskytuje služby Městské
informační centrum a městské
evropské informační středisko.
Trvalá Expozice času ve Šternberku
je zábavou i poučením a je
určena především dětem, mládeži a rodinám, své si zde však najdou i ti, kteří
mají o téma času hlubší zájem. Expozice času vystavuje 250 jedinečných
exponátů, výtvarných děl a interaktivních programů. Hudební zážitek nabízí
zvonkohra z Lorety v Praze nebo vyzvánění 250 zvonů z nabídky audioboxu.
Na modelech si vlastníma rukama vyzkoušíte fungování mechanických hodin,
nahlédnete do dobové hodinářské dílny a zhlédnete i audiovizuální ukázky té
nejmodernější světové hodinářské výroby.

Tipy na akce v roce 2014:

spolu s farním kostelem je nejvýznamnější
architektonickou památkou města. V současné
době nabízí komplex kláštera zajímavé expozice
historie města a umění.

Horní náměstí

Expozice času

Relaxace

Základní parametry tratě: délka trati: 7800 m, šířka trati: min. 7 m, výškový
rozdíl: 307 m, průměrné stoupání: 3,9 %

Bývalý augustiniánský klášter

Hlavní náměstí

Poznání a zážitky

Vítejte u nás!
Výhodná poloha Šternberka
nedaleko hanácké metropole
Olomouc nabízí ideální podmínky
k pěšímu poznávání okolních
míst, k cykloturistice či k delším
výletům. Olomouc, Náměšť na Hané,
Úsov i blízké Jeseníky jsou častá
a vyhledávaná místa návštěvníků
střední Moravy. Neztrácejte proto
čas a přijměte pozvání do města
nabízejícího kvalitní služby, milé
přijetí, pohostinnou atmosféru
a spoustu možností k poznávání
a aktivnímu odpočinku.
www.sternberk.eu

