Šumperk
Kraj: Olomoucký

Okres: Šumperk

Správní obvod: Šumperk

GPS souřadnice: 49.977841N, 16.971775E

Nadmořská výška: 315 m n. m.

První pís. zmínka: 1281 (741 let)

Počet obyvatel: 25 253

PSČ: 787 01

Adresa URL: www.sumperk.cz

Sportovní možnosti Šumperk
Městem Šumperk i okolím prochází řada turistických tras a cyklostezek – např. Čarodějnická
cyklotrasa vedoucí z Mohelnice až do Zlatých Hor. Ve městě jsou k dispozici cyklobusy a skibusy. Z městských
sportovišť je k dispozici koupaliště, zimní stadion, skatepark, discgolfové hřiště, letiště, různá
sportovní či fitness centra, haly a areály, lezecká stěna, je zde možnost jezdectví, střelnice a další.
Tipy na výlety
1. Výlet za výhledem – rozhledna Háj
Z rozhledny Háj u Šumperka se naskýtá nezapomenutelný výhled na Hanušovickou vrchovinu, Rychlebské
hory, Šumperk, Hrubý Jeseník, údolí Desné a Pomoraví nebo Králický Sněžník. K rozhledně vede
cesta ze Šumperka po žluté a dále zelené turistické značce nebo z obce Bludov po modré a zelené
turistické značce. Vrcholem Háje rovněž prochází místní okruh značený červeným psaníčkem. Na
posledním úseku zeleně značené stezky náročné stoupání (převýšení asi 130 m na 0,5 km),
pohodlnější je právě využití místního okruhu (delší asi o 0,5 km). Snazší přístup je rovněž
možný díky autobusové lince Šumperk – Ruda od zastávky Hrabenov – myslivna. Je otevřena za
příznivé viditelnosti, v zimě za dobré pěší dostupnosti. Kontakt: Klub českých turistů Šumperk,
klubturistu.sumperk@seznam.cz.
Provozní doba:
Leden a únor: so – ne 10.00 až 15:00, březen: so – ne 10.00 až 16.00, duben až červen: so – ne 10:00
až 17:00, 1. a 8. května: 10:00 – 17:00, červenec a srpen: út – ne 10.00 až 17:00, září: so – ne 10.00
až 17:00, říjen: so – ne + 28. října: 10.00 až 16:00, listopad: so – ne 10.00 až 15.00, 31. prosince: 10:00
– 15:00.
2. Výlet na Městské skály
Severně od Šumperka se v nadmořské výšce 689 m nachází zalesněný vrchol s názvem Městské
skály s vyhlídkovým altánem, odkud se naskýtá pohled na okolí Šumperka a Jeseníky s vrcholem
Praděd. Zavede vás k němu zelená turistická trasa směrem od Tulinky, cestou minete i opravenou trafostanici.
Na fasádu trafostanice byli umístěni andělé, kteří již od roku 2015 stráží šumperský příměstský
les, a úpravou okolního terénu vzniklo odpočinkové místo, místo setkávání s anděly, které navnadí
na chvilku odpočinku a relaxace v podhůří Jeseníků.
3. Výlet do Čarovného lesa
Město Šumperk otevřelo v příměstském lese, na cestě vedoucí k Tulince, v prostoru mezi dvěma
studánkami tzv. Čarovný les, v němž se nachází dřevěné pohádkové sochy, jako např. víla
Tulinka, skřítek Kokeš, čaroděj Dobroděj, Sedmivous, Orel s rybou, Medvídek a Žába, které byly
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vytvořeny českými a polskými sochaři. Sochy, turistické odpočívadlo a infotabule vznikly v rámci
projektu Čarodějnickou cyklotrasou po polsko-českém pohraničí – etapa II.
4. Výlet Andělskými stezkami do Andělária v Rejcharticích
Andělské stezky navazují na Tulince na Čarovný les. Cesty ve směru na Městské skály a do obce
Rejchartice jsou lemovány sochami andělů, které vznikají v rámci každoročního sochařského
sympozia. Na louce v Rejcharticích se nachází tzv. Andělárium – galerie pod širým nebem. Poprvé se
sochařské sympozium v Rejcharticích uskutečnilo v roce 2013. Již první ročník si kladl za cíl
vytvoření jedinečné umělecké sbírky, jež by zhodnocovala městské pozemky. Jednotným tématem
každého sympozia jsou andělé, jakožto ochránci, patroni a poslové krásy.
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