
Proh l ídky  a  kontaktyHis to r ie  města  Šumperka
Šumperk byl založen ve 13. století jako správní cent-
rum oblasti, kde se těžily drahé kovy. Postupně se jeho 
ekonomická síla začala opírat o řemesla, zejména tex-
tilní výrobu. Město bylo královským majetkem, často 
však zastavovaným nejpřednějším šlechtickým rodům. 

V 16. století se Šumperk na čas stal sídlem Žerotínů. 
V 17. století město upadlo do lichtenštejnského pod-
danství, zažilo hrůzy třicetileté války, v roce 1669 zcela 
vyhořelo a deset let poté bylo poznamenáno čaroděj-
nickými procesy.
Textilní průmysl přinesl městu v 19. století neobyčejný 
rozkvět. Na moderní podobě města se od 2. poloviny 
19. století podíleli přední vídeňští architekti, jejichž díla 
nalezneme v nejrůznějších částech města. Pro svou 
výstavnost bylo tehdy město nazýváno „Malou Vídní". 
Po druhé světové válce došlo k odsunu německých oby-
vatel města, kteří zde tvořili drtivou většinu. Po krátké 
stagnaci se město dále rozvíjelo a dnešních cca 27 tisíc 
obyvatel znamená takřka dvojnásobný stav proti roku 
1938.
Nákladná obnova památek, obytných domů a ulic vý-
razně změnila v posledních letech zanedbanou his-
torickou část Šumperka a vrátila sem plnohodnotný 
městský život. Šumperk se probudil do nové krásy. 
Jednou z nejdůležitějších historických památek města 
je bývalý klášterní kostel Zvěstování Panny Marie. Jeho 
celková rekonstrukce probíhala v letech 1990 až 2005 
a dnes je tento objekt pýchou města. K nejvýznamněj-
ším šumperským památkám patří také tzv. Geschade-
rův dům, kostel sv. Jana Křtitele, kostelík sv. Barbory, 
zbytky městských hradeb.
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Všechny prohlídky začínají každou lichou hodinu 
u lavičky vzkazů před radnicí, a to po zakoupení vstu-
penky u průvodce na stanovišti průvodců v suterénu 
radnice (vchod od morového sloupu). 
Procházky se konají za každého počasí. Poslední pro-
hlídka začíná dvě hodiny před koncem otevírací doby.

červen, září červenec, srpen

po–ne 9.00–15.00 hod.   9.00–17.00 hod.

Mimo uvedené období je možné jakoukoliv prohlídku 
pro větší skupiny objednat v předstihu minimálně 14 
dnů.

Prohlídkové
okruhy
po Šumperku



Prohlídkový okruh je zaměřen na historické jádro města prohlá-
šené v roce 1991 Ministerstvem kultury ČR za městskou pa-
mátkovou zónu. Prohlídka poskytuje seznámení s historií Šum-
perka a s událostmi, které v průběhu staletí ovlivňovaly život 
ve městě. Hodinový okruh je zahájen na náměstí Míru a zahrnu-
je ukázku nejdůležitějších historických budov ve městě. 

Návštěvníci se mohou projít po nejstarší dlažbě pocházející 
z dob Žerotínů, uvidí místo, kde v roce 1669 vznikl ničivý požár, 
a bývalý zámek, kde se odehrály dvě důležité události v ději-
nách města. Průvodce nastíní i stručnou historii čarodějnických 
procesů. Prohlídka končí u morového sloupu u radnice, který 
poukazuje na další tragickou událost v dějinách města. Sou-
částí okruhu je i prohlídka kostelů Zvěstování Panny Marie a sv. 
Jana Křtitele.

Procházka ze 13. do 21. století

Čarodějnice, ďábel, moci pekelné, palečnice - slova jako ze 
strašidelné pohádky. A přece ve druhé polovině 17. století lidé 
věřili, že čarodějnice žijí mezi nimi. Jedna jediná hostie ukrytá 
v šátku žebračky z Vernířovic rozpoutala na žerotínském losin-
ském panství běsnění inkvizičního tribunálu v čele s olomouc-
kým advokátem Jindřichem Františkem Bobligem z Edelstadtu. 

Jen v Šumperku zemřelo 25 obětí, což při tehdejším počtu 
obyvatel, něco přes 2000, věru není málo. Stovky let smazaly 
děs těchto událostí a my dnes snad jen s tichou vzpomínkou 
procházíme místy, kde se odehrávaly hrůzy čarodějnických pro-
cesů. Při procházce městem si můžeme některé z nich připo-
menout a současně zhlédnout i jiné šumperské zajímavosti. 
Součástí okruhu je i prohlídka kostelů Zvěstování Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele.

Kde žily čarodějnice

Rozvoj textilního průmyslu na konci 18. a v průběhu 19. století 
postupně proměnil urbanistickou a architektonickou tvář města. 
V Šumperku byly postaveny jedny z nejkrásnějších domů. Přední 
vídeňští architekti projektovali přepychové rezidence a honosné 
veřejné budovy. 

Lichotivé označení „Malá Vídeň“, které v té době používali nejen 
šumperští patrioti, se poprvé objevuje v knize „Cesty po Mora-
vě“ významného moravského buditele, jímž byl rodák Jan Ha-
velka: „Šumberk zase mile překvapuje výstavností a rozkošnou 
polohou, takže ne nadarmo Vídni menší sluje.“

Zrození „Malé Vídně“ 
architektura 19. a počátku 20. století

Procházka 
ze 13. do 21. století

Kde žily 
čarodějnice

Zrození 
„Malé Vídně“ 

- nám. Míru
- Starobranská
- Úzká
- Geschaderův dům
- Zámecká ulička
- Kostelní nám.
- Hanácká
- Černohorská
- Lužickosrbská

- nám. Míru
- Valašská
- Hanácká
- dolů po Mariiných
  schodech do parčíku
  pod hradbami
- Točák
- Hlavní třída
- Čsl. armády

- nám. Míru
- Starobranská
- kostel Zvěstování
  Panny Marie
- Geschaderův dům
- Zámek
- Zámecká ulička
- Kostelní nám.
- Hanácká
- Valašská


