
Pro všechny příznivce turistiky: 

Kalendář je určený pro všechny příznivce 

turistiky. Kromě tohoto kalendáře akcí sledujte 

pravidelně i web www.kctsternberk.cz na 

kterém budeme pravidelně přinášet aktuální 

informace o akcích. Sraz je naproti Albertu, 

pokud není uvedeno jinak.  tel.: 607 561 682 

-----------------------------------------------------------

19.3.2016 - sobota 

Vítání jara 2016 – setkání pod věží v Radíkově 
Trasa 1: Šternberk (7:30 u koupaliště) - Domašov u 

Šternberka - Bělkovické údolí - Pohořany - Radíkov 

Délka: 18km - Převýšení: 525m - Sestup: 395m 

Trasa 2: vlak ze Šternberka 9:58 do Olomouce - 

přestup na BUS 11 do Samotišek 10:46 - Samotišky - 

Sv. Kopeček - po žluté do Radíkova - Chata pod věží 

Délka: 3,7km - Převýšení: 199m - Sestup: 31m 
 
25.3.2016 - pátek (st.svátek) 

Výstup k větrníkům v Hraničních Petrovicích 
Trasa 1: Šternberk (7:00) - park - Kiosk - Prabába - 

Lipina - Těšíkov - kyselka - Hraničné Petrovice - 

Hraničný, větrné elektrárny - Jívová - Domašov u 

Šternberka - Šternberk 

Délka: 24km - Převýšení: 533m - Sestup: 533m 

Trasa 2: Šternberk BUS nádraží 10:40 do Hraničních 

Petrovic - odtud všichni společně 

Délka: 13km - Převýšení: 150m - Sestup: 456m 
 
26.3.2016 - sobota 

Ze Štarnova přes Vlčí horu a Aleš do Šternberka 
Trasa: Šternberk (8:00 - vlakem do Štarnova) - pěšky 

na Vlčí horu a Aleš - kolem nemocnice do města 

Délka: 11km - Převýšení: 232m - Sestup: 197m 

 

2.4.2016 - sobota 

Setkání s pivem – Lhota nad Moravou 
Trasa: Šternberk vlakem 8:08 do Hlušovic - Hromův 

dub - Chomoutov - Hynkov - Lhota nad Moravou 

Délka: 12km - Trasa vede po rovině 

 

9.4.2016 - sobota 

Zahájení turistické sezóny 2016 v Olomouckém 

kraji - Huzová 
Trasa: podle propozic pořadatele KDHO Olomouc 

další informace upřesníme na webu 

 

16.4.2016 - sobota 

Po stopách Eskymo Welzla – Zábřeh 
Trasa: Šternberk vlakem 6:58 do Olomouce a odtud 

7:20 vlakem do Zábřehu - zde zvolíme trasy podle 

propozic pořadatele KČT Zábřeh 

 

23.4.2016 - sobota 

Uničovská teniska 
Trasa: Šternberk vlakem 6:56 do Nové Hradečné - 

Trasu zvolíme podle propozic pořadatele KČT Uničov 

 

30.4.2016 - sobota 

Za praotcem Jedovcem 2016 – Pohořany 
Trasa 1: Šternberk (8:30 vlakové nádraží) - po 

cyklostezce do Štarnova a Bohuňovic - zde počkáme 

na 2. skupinu a pak společně do Bělkovic - Pohořan a 

výstup na Jedovou - z Jedové zpět do Pohořan - 

Hlubočky vlak - vlakem do Olomouce - Šternberka 

Délka: 23km - Převýšení: 400m - Sestup: 361m 

Trasa 2: Šternberk vlakem 9:58 do Bohuňovic - odtud 

všichni společně - Jedová - Pohořany - Hlubočky vlak 

Délka: 15km - Převýšení: 400m - Sestup: 340m 

Z Pohořan možný odjezd autobusem přes Jívovou 

nebo Dolany do Šternberka - trasa o 5km kratší 

1.5.2016 - neděle 

Bílý kámen 
Trasa: Šternberk vlakem 6:58 do Olomouce a odtud 

7:36 vlakem do Mariánského Údolí - pěšky na Bílý 

kámen - Strážisko - Velká Střelná - Smilov 

Délka trasy 19km - kratší trasa 13km 

 

5. a 6.5.2016 - čtvrtek - pátek 

Značkování a úklid tras před Jarním putováním 
Bude upřesněno na webu po poradě členů KČT 

Šternberk - rozdělení do skupin + cyklotrasy 

- - - - - - - - 

7.5.2016 - sobota 

2. ročník Jarního putování kolem Ecce Homo 
Účast všech členů KČT Šternberk na pracích kolem 

akce je žádoucí. V sobotu začínáme v 6:00 na 

koupališti ve Šternberku. Po dohodě členů na 

poradě se rozdělíme do týmů, které zajistí průběh 

turistické akce. 

- - - - - - - - 

8.5.2016 - neděle 

Úklid tras po turistické akci Jarní putování 
Bude upřesněno na webu po poradě členů KČT 

Šternberk - rozdělení do skupin + cyklotrasy 

 

14.5.2016 - sobota 

Za Přerovským Zubrem - Přerov 
Trasa: Šternberk vlakem 6:58 do Olomouce a odtud 

7:32 vlakem do Přerova - přesun k sokolovně - zde 

zvolíme trasy dle pořadatele KČT TJ Spartak Přerov 

 

28.5.2016 - sobota 

Putování za Loštickým tvarůžkem - Loštice 
Trasa: Podle počtu účastníků bude zajištěna doprava 

autobusem nebo vlakem do Olomouce - Moravičan a 

bus do Loštic - trasy dle pořadatele KČT Loštice 

http://www.kctsternberk.cz/


4.6.2016 - sobota 

Toulky Litovelským Pomoravím - Litovel 
Trasa: Podle počtu účastníků bude zajištěna doprava 

autobusem - pokud by nás bylo málo, pojedeme 

vlakem do Olomouce - Červenky - Litovle 

zvolíme trasy dle pořadatele KČT Haná - Litovel 

11.6.2016 - sobota 

Memoriál Jaroslava Švarce - Velký Újezd 
Trasa: Podle počtu účastníků bude zajištěna doprava 

autobusem - pokud by nás bylo málo, pojedeme 

vlakem do Olomouce - pak busem do Velkého Újezdu 

zvolíme trasy dle pořadatele TJ Sokol Velký Újezd 

 

18.6.2016 - sobota 

Nová turistická akce KČT Šternberk - upřesníme 
KČT Šternberk se rozhodl uspořádat další 

turistickou akci pro veřejnost - informace a trasy 

upřesníme a uveřejníme na webu. 

 

25.6.2016 - sobota 

Setkání turistů k Eurorandu 2016 - Sluňákov 
Trasa: Šternberk vlakem 8:08 do Hlušovic - Hromův 

dub - Chomoutov - Horka nad Moravou - Sluňákov 

Délka: 7km - Trasa vede po rovině 

Zpět do Hlušovic: 7-9km dle trasy - po rovině 

 

 

 

 

 

 

 

Místo pro záznamy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí 

1. pololetí 2016 
 

 

 

Klub českých turistů, odbor 

Šternberk 
 

Web:  www.kctsternberk.cz 

Mobil: 607 561 682 

Mail:  turistika@kctsternberk.cz 

FB:  facebook.com/batuzkaricz 

 

 

 

Zpracovala programová rada KČT Šternberk 


