
Kalendář je určený pro všechny příznivce 

turistiky. Čas odjezdu a více info o akcích na 

webu www.kctsternberk.cz a facebooku 

www.facebook.com/kctsternberk 

na kterých přinášíme aktuální informace. 

tel: 607 561 682 mail: turistika@kctsternberk.cz 

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

Leden: 
1.1.2019 - úterý 

2. Novoroční výšlap 

Šternberk - pěší 6-12 km 

19.1.2019 - sobota - Restaurace pod věží 

1. Po stopách Yettiho 

Radíkov - pěší 6-24 km 

Únor: 
16.2.2019 - sobota - restaurace 

2. Zimní výstup na Vysokou Roudnou 

Řídeč - pěší 6-25 km 

Březen: 
2.3.2019 - sobota 

V: Nectavské údolí - Napoleonská cesta 

Nectava - Jesenec - 12 km 

23.3.2019 - sobota 

V: Z České Třebové do Ústí nad Orlicí 

Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - 20 km 

Duben: 
13.4.2019 - sobota 

V: Kamenný vrch u Nového Malína 

Nový Malín - Kamenný vrch a zpět - 14 km 

Hrabišín - Kamenný vrch - Vikýřovice - 22 km 

19.4.2019 - pátek 

V: Jihovýchodním Valašskem 

Valašské příkazy - Valašské Klobouky - 16 km 

22.4.2019 - pondělí - Velikonoce 

V: Výprava na farmu Doubravský dvůr 

Moravičany - Červenka - 14 km 

Květen: 
4.5.2019 - sobota - koupaliště 

5. Jarní putování kolem Ecce Homo 

Šternberk - pěší 6-50 km, cyklo 10-77km 

18.5.2019 - sobota 

V: Jesenická horská túra 

Branná - Pasák - vodopády Hučavy - 13 km 

Branná-Pasák-Vozka-Kouty nad Desnou - 23 km 

Červen: 
8.6.2019 - sobota 

V: Bradlo - Bílé kameny - Zmrzlé skály 

Nová Hradečná - Postřelmov - 19 km 

15.6.2019 - sobota  

V: Přes Bukovku do Velkých Losin a Sobotína 

Petrov nad Desnou-Velké Losiny-Sobotín 9-16km 

29.6.2019 - sobota  

V: Obří skály u Ramzové 

Ramzová - Horní Lipová - 13,5 km 

Červenec: 
13.7.2019 - sobota 

4. Po stopách historie Šternberka 

Šternberk - Informační centrum 

pěší trasy 6-35 km 

27.7.2019 - sobota  

V: Hradisko a Žulový vrch 

Vápená - Žulová - 14 km 

Srpen: 
3.8.2019 - sobota 

V: zřícenina hradu Brníčko 

Bludov - Libina - 15 km 

24.8.2019 - sobota 

V: Z Pardubic na Kunětickou horu 

Pardubice (zámek,věž…) - Kunětická hora - 10km 

Září: 
7.9.2019 - sobota 

V: Rabštejn - Kamenný vrch - Malínský potok 

Bedřichov - Nový Malín - 15 km 

14.9.2019 - sobota 

V: Horní Lipová - Lesní bar 

Horní Lipová a zpět - 9-13 km 

28.9.2019 - sobota - autokemp Dolní Žleb 

4. Šternberský vandr 

Šternberk - pěší 6-50 km, cyklo 10-77km 

Říjen: 
5.10.2019 - sobota 

V: Údolím Tiché Orlice 

Choceň - Ústí nad Orlicí - 18 km 

19.10.2019 - sobota 

V: Pálava 2019 

Dolní Věstonice - Mikulov - 16 km 

Strachotín - Dolní Věstonice - Mikulov - 20 km 

 

http://www.kctsternberk.cz/
http://www.facebook.com/kctsternberk


Prosinec: 
28.12.2019 - sobota 

V: Poslední šlápota v roce 2019 

Závěrečný výlet v roce - více info a trasa na 

webu v průběhu října 2019. 

 

Akce, které začínají číslovkou (ročníkem) a text 

je v šedém poli, tak jsou turistické pochody, 

nebo jiné akce, na kterých se platí startovné, 

které je vždy předem uvedeno na webu a 

facebooku. 

 

Ostatní akce, které začínají V: jsou výlety a 

výpravy, na které mají členové KČT Šternberk 

vstup zdarma a ostatní si zakoupí záznamník 

„Výletník 2019“, který si pořídí na jakékoliv akci 

KČT Šternberk za 60,- Kč - pak už mají 

„vstupenku“ na všechny akce označené V: (na 

webu a facebooku jsou akce pod Výletník 2019) 

 

Na všechny akce, pokud nebude uvedeno jinak, 

bude minimálně měsíc dopředu spuštěna 

registrace přes internet. Touto registrací nám 

pomůžete urychlit hlavně turistické větší 

pochody a zajistíte si diplom, suvenýr (pokud 

bude uveden u akce) a také turistické nálepky a 

známky, které u vybraných akcí v limitovaném 

množství objednáváme. 

 

OBLASTNÍ TURISTICKÝ ODZNAK ŠTERNBERSKO 

9. 2. 2019 - Zimní výšlap 

20. 4. 2019 - Jarní výšlap 

10. 8. 2019 - Letní výšlap 

12. 10. 2019 - Podzimní výšlap - 

slavnostní zakončení 

Na tyto výšlapy si účastník zakoupí (pokud ještě 

nemá) turistický záznamník Šternbersko, do 

kterého na výšlapech dostane speciální razítka 

za projití daných míst. 

Zakoupit záznamník může přímo na výšlapu. 

Cena záznamníku s odznakem je 40,- Kč. 

Na tyto výšlapy připravujeme kontroly s razítky 

a také drobné občerstvení. 

Na tyto výšlapy je nutná registrace, která je 

vždy měsíc před akcí na webu i facebooku. 

Za účast na výšlapu získá turista vždy krásný 

diplom. 

K záznamníku dostanete i placku na batoh jako 

odznak. 

 

Město Šternberk finančně podpořilo OTO 

Šternbersko 

WEB:   www.kctsternberk.cz/sternbersko 

FB:   www.facebook.com/otosternbersko 

Kalendář akcí 

na rok 2019 
 

 

 

Klub českých turistů, odbor 

Šternberk 
 

Web:  www.kctsternberk.cz 

Mobil: 607 561 682 

Mail:  turistika@kctsternberk.cz 

FB:  facebook.com/kctsternberk 

 

 

 

Zpracoval Antonín Sosík za KČT Šternberk 


