
tam, kde pramení řeka Morava

STARÉ MĚSTO V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

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.

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 

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

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.

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

„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.“

Vydalo: Město Staré Město, org. složka Kulturní zařízení města 

Spolufinancováno z prostředků Olomouckého kraje

www.staremesto.info
www.facebook.com/kultura.staremesto
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Zima do Starého Města přichází velmi brzy a sníh na kopcích drží téměř po-
lovinu roku. Užijte si zimní sezónu naplno a vyzkoušejte všechny zdejší skiare-
ály – Skiareál Kunčice, Skiareál Kraličák, který se nachází v Hynčicích a 
Stříbrnicích, Skiareál Sněžník ve Stříbrnicích, Snowpark Paprsek, Vlek 
u chaty Olšanka ve Velkém Vrbně. Je tu pro Vás připraveno 17 lyžařských 
vleků s lehčími a obtížnějšími sjezdovkami. Tratě jsou upravovány rolbami a 
dle potřeby i umělým zasněžováním. Některá střediska nabízí večerní lyžování, 
většina pak 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 cel-
kové délce přes 140 km. Trasy jsou různé náročnosti a jsou vhodné jak pro 
zkušené běžkaře, tak pro začátečníky. 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 uve-
dených zimních středisek a nenechte si ujít například Zelňačku pod sjezdovkou, 
Patnáctku okolo Paprsku, 1000 lanových délek, večerní sáňkovačky na osvětle-
ných svazích, maškarní karnevaly na sjezdovkách apod. Do Velkého Vrbna pod 
sjezdovku Snowparku Paprsek vás vyveze skibus. Jízdní řád je k dispozici na 
webových stránkách areálu.

Lyžařská střediska
Ski areál Kraličák 
 » info: www.skikralicak.cz tel. +420 603 150 184
 » dvousedačková lanová dráha Stříbrnická dlouhá 1 km
 » 7 vleků o celkové délce 2 600 m
 » celkem 7,1 km sjezdových tratí různé náročnosti s denně 

upraveným sněhem, z velké části s technickým zasněžováním 
 » snowpark 
 » parkování zdarma přímo u lanovky
 » Dětský koutek, ledová stěna, jízda rolbou, snowtubing

Skiareál Kunčice (Skitech) 
 » info: www.skikuncice.cz, tel. 777 719 900, 777 719 579
 » Čtyřsedačková lanovka, 3 vleky 
 » denně celkem 4,5 km upravených sjezdovek různé 

obtížnosti, vhodné pro začátečníky i náročnější
 » umělé zasněžování, snowpark, pro nejmenší dětský areál s lanovým 

vlekem a lyžařskou školou

Lyžařský areál Stříbrnice 
 » info: www.skinavrsi.cz
 » tři sjezdové upravované tratě 

o celkové délce 1 600 m, 
denně upravovány, provoz 
sjezdovky jsou částečně 
vybaveny umělým zasněžováním 
a odbavovacími turnikety

Snowpark Paprsek 
 » www.paprsek.cz, tel. +420 777 076 542
 » dvousedačková lanová dráha – dlouhá 1 km 
 » snowpark, freeride restaurace, občerstvení, parkování 

zdarma přímo u lanovky (ve Velkém Vrbně)
 » umělé zasněžování 
 » lyžařská škola, skiservis 

Vlek u Chaty Olšanka 
 » info: www.olsanka.cz,  

tel. +420 774 415 357 
 » Vlek dlouhý 800 m
 » u dolní stanice vleku je nekuřácká 

hospůdka s příjemným posezením 
 » slevy pro ubytované

Tradiční zimní akce ve Starém Městě a okolí:
Prosinec – Rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy na náměstí ve Starém 
Městě – www.staremesto.info.
Vánoční stoly – Tradiční vánoční akce v partnerském městě Stronie Slaskie.
Leden – Dětský maškarní ples v Kulturním domě – pořádá Základní škola Staré 
Město, www.zssm.cz.
Zelňačka pod sjezdovkou – Tradiční kulinářská akce na Horské chatě Olšanka, 
www.olsanka.cz.
Únor – Reprezentační ples Základní školy – pořádá Základní škola Staré Město, 
www.zssm.cz.
JeLyMan – Běžecké závody na Horské chatě Paprsek, www.paprsek.cz.

Dále se můžete těšit na množství akcí připravovaných jednotlivými skiareály. Sle-
dujte www.staremesto.info a stránky jednotlivých areálů.

Bílé stopy
Již od roku 2009 disponuje Staré Město, díky společnosti Jeseníky – sdru-

žení cestovního ruchu, rolbou pro upravování běžeckých tras. Jednotlivé trasy 
jsou různé obtížnosti, a je možné využít buď jednotlivé okruhy na Staroměst-
sku, nebo se po bílé stopě napojit na okolní regiony. Pro více informací si 
vyžádejte zimní mapy v Turistickém informačním centru ve Starém Městě pod 
Sněžníkem www.staremesto.info, tel. +420 583 239 134, aktuální stav bě-
žeckých tras můžete sledovat na www.bilestopy.cz.

Běžecké okruhy
Staroměstsko-branenský okruh 

Na trasu nastoupíte ve 
Starém Městě u rozcestníku 
za ubytováním „U Burianů“ 
v ulici Nové. Provede vás ko-
lem pevnostních bunkrů StM 
33 a StM 34 a obě se potká-
vají 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. 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.

 
Staré Město – Štěpánov – Hynčice pod Sušinou – 
Návrší – U Kapličky – Stříbrnice – Staré Město

Najedete na upravovanou stopu, která vede přímo ze Starého Města – přes 
Štěpánov do Hynčic do poloviny 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.

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.

STARÉ MĚSTO V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
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