Hrad Šternberk je dominantou města na úpatí Nízkého Jeseníku

Šternberkové a Šternberk
u Olomouce
Text a foto: Pavel Juřík

Panský a později hraběcí rod Šternberků zanechal výrazné
stopy nejen ve své „kolébce“ v Posázaví, ale také na Moravě,
kde vznikla jeho moravská větev. Kromě hradů Lukova, Zlína,
Malenovic a Pohořelic u Napajedel se jedná především o město Šternberk u Olomouce, kde Šternberkové žili a působili.
Zmýlená legenda o Jaroslavovi a Šternberku

Podle vyprávění Kroniky české renesančního historika Václava Hájka
z Libočan v roce 1241 porazil Jaroslav ze Šternberka u Olomouce
Tatary. Jde však o omyl, protože
s Kumány (nikoli s Tatary) bojoval
Jaroslavův otec Zdeslav – a navíc
až v roce 1253. Za vítězství v bitvě
mu král Přemysl Otakar II. tehdy
daroval území dnešního Šternberska. Do roku 1286 pak zde museli
Šternberkové vybudovat hrad,
protože právě toho roku se poprvé

Šternberská osmihrotá zlatá hvězda na
modrém poli pochází podle legendy až
od Tří králů. Na Moravě ji kromě Šternberka nalezneme například ve znacích
Lukova, Malenovic, Pohořelic, Zlína
nebo Zlínského kraje

uvádí v pramenech. Moravskou
linii založil Zdeslavův syn Albrecht I.
starší ze Šternberka († 1299),
zatímco jeho bratři založili dvě
české větve. Albrecht I. dokončil
stavbu gotického hradu i městečka
a stal se významným politikem.
Roku 1286 je uváděn jako purkrabí
zeměpanského hradu v Olomouci
a v letech 1296–1298 jako komorník olomouckého zemského
soudu. V okolí Šternberka budoval
hamry a doly na železnou rudu
a svůj majetek se snažil rozšířit i na
úkor sousedů. Zabral tak například
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turistické značené trasy

marked tourist routes

ZEICHENERKLÄRUNG
markierte Wanderwege

LEGENDA

znakowane szlaki turystyczne

na mapě • on the map PĚŠÍ TURISTICKÉ TRASY • HIKING TOURIST ROUTES
v terénu (CZ) • in the landscape (CZ)
an der Karte • na mapie • FUSSWANDERWEGE • PIESZE TRASY TURYSTYCZNE
im Gelände (CZ) • w terenie (CZ)
pásové a místní značení • stripe and local marking • Streifenmarkierung
und örtliche Markierung • znakowanie szlakowe i miejscowe
naučná stezka • educational route • Lehrpfad • ścieżka naukowa
turistické směrovky, délka trasy v km mezi červenými směrovníky; číslo evropské dálkové trasy • signboards, distance in km between red signboards; European long-distance route number • Wanderwegweiser, Streckenlänge in km
zwischen den roten Wegweisern; Nummer des europäischen Fernwanderwegs • drogowskazy turystyczne; długość
trasy w km między czerwonymi kierunkowskazami; numer europejskiej trasy dalekobieżnej
LYŽAŘSKÉ TURISTICKÉ TRASY • SKIING TOURIST ROUTES • SKIWANDERWEGE • NARCIARSKIE TRASY
TURYSTYCZNE
pásové značení • stripe marking • Streifenmarkierung • znakowanie szlakowe
výchozí místo lyžařské trasy; pěší trasa sloužící současně jako lyžařská; udržované lyžařské trasy • ski route starting
point; hiking route used also for skiing; maintained cross-country ski trails • Ausgangspunkt des Skiwanderwegs;
teilweise als Skiwanderweg dienender Fußweg; präparierte Skiwanderwege • punkt wyjścia trasy narciarskiej; piesza trasa służąca równocześnie jako narciarska; utrzymywane trasy narciarskie
CYKLISTICKÉ TURISTICKÉ TRASY • CYCLING TOURIST ROUTES
• RADWANDERWEGE • ROWEROWE TRASY TURYSTYCZNE
dopravní značení s číslem trasy • traffic marking with route number
• Verkehrsmarkeirung mit Wanderwegnummer • znaki drogowe z numerem szlaku
pásové značení • stripe marking • Streifenmarkierung • znakowanie szlakowe
cyklostezky • cycle track • Radroute • sciezka rowerowa
ZNAČENÉ TRASY PRO VOZÍČKÁŘE • MARKED TRAILS FOR WHEELCHAIRS
• MARKIERTE WANDERWEGE FÜR DIE ROLLSTUHLFAHRER
• OZNAKOWANE TRASY DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH
JEZDECKÉ TURISTICKÉ TRASY • EQUESTRIAN TOURIST ROUTES
• REITWANDERWEGE • JEŹDZIECKIE TRASY TURYSTYCZNE
jezdecké stezky • equestrian trails • Reitwege • ścieżki jeździeckie

Ve Šternberku původně stál
jednoduchý obdélný hrad, který
měl v čelní 3,7 m široké hradbě vestavěný okrouhlý bergfrit. Vstupní
brána se nacházela ve východním
rohu 2. nádvoří. Palác stál na nejvíce chráněném místě v jihozápadní
části nádvoří a severní část hradu
obíhal parkán. Panství roku 1357
zdědili bratři Albrecht II. († 1380)
a Zdeněk, kteří o rok později získali
také panství Zlín. Šternberk spravoval starší Albrecht, který hrad
v 70. letech 14. století přestavěl
a rozšířil. Albrecht II. ze Šternberka
byl významný církevní hodnostář
a vlivný diplomat a dvořan císaře
Karla IV. Byl arcibiskupem v Magdeburku, biskupem v severoně-
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Madony, která patří k nejcennějším
dílům tzv. krásného slohu na
Moravě. Zajímavostí je, že právě
na šternberském hradě podepsala
v roce 1415 moravská šlechta tzv.
stížný list proti upálení mistra Jana
Husa, což také dokládá význam
hradu i samotných Šternberků na
Moravě. V 16. století proběhla za
Berků z Dubé a Lipé přestavba
objektu a po velkém požáru v roce
1538 hrad rozšířili o renesanční
křídlo s tzv. Vizitkovým sálem
a unikátními hráňovými klenbami.
Dalšími majiteli byli potomci
krále Jiřího z Poděbrad – knížata
z Münstenberku. V roce 1620 hrad
navštívil „zimní král“ Fridrich Falcký,
za třicetileté války byl objekt několikrát dobyt a značně poškozen.

Klášter augustiniánů

Šternberská Madona patří k nejcennějším dílům tzv. krásného slohu na Moravě

Městečko Šternberk nechal již
výše uvedený Albrecht II. opevnit
hradbami a udělil mu četná práva
a výsady. V roce 1371 zde založil

klášter augustiniánů (nejstarší
tohoto řádu na Moravě) s chrámem
Zvěstování Panny Marie. Biskupa
Albrechta ze Šternberka zde připomínají klenební svorníky v křížové
chodbě, které znázorňují erb Šternberků a litomyšlského biskupství.
Augustiniáni převzali do správy
šternberskou farnost, farní školu
a špitál na předměstí městečka.
V 18. století byl klášter barokně přestavěn. Původní klášterní kostel byl

Při barokní přestavbě získal klášterní chrám Zvěstování Panny
Marie vskutku monumentální podobu

tehdy zbořen a na jeho místě vznikla v letech 1775–1783 monumentální novostavba klášterního a farního
chrámu Zvěstování Panny Marie
podle plánů brněnského architekta
Františka Antonína Grimma. Na náměstí před kostelem a radnicí stojí
morový sloup, který dal kníže Josef
z Liechtensteina postavit v roce
1719, a to jako projev díků za ochranu města před morovou nákazou.
Současná radnice byla postavena

na místě staré budovy městské
správy, zbořené v roce 1868.

Přestavby za Liechtensteinů

Dlouho zanedbaný a chátrající
hrad koupil v roce 1670 kníže Jan
Adam I. z Liechtensteina, zakladatel Lichtenštejnska. Hrad ale i poté
zůstal stranou větší pozornosti
majitelů a až teprve roku 1886
se kníže Jan II. z Liechtensteina
(zvaný Dobrý; 1840–1929) rozhodl
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Šternberk – kolébka
moravské větve rodu

meckém Zvěříně (něm. Schwerin)
a později v Litomyšli. Ze Šternberka si vybudoval reprezentativní rezidenci a jeho působení připomíná
zejména hradní kaple, vystavěná
ve stylu císařského dvora v Praze.
Tehdy vznikla i socha Šternberské
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pozemky kláštera Hradisko
u Olomouce, spory však měl
i s olomouckými biskupy či Řádem
německých rytířů.

vrstevnice po 10 m s popisem; skály; rokle; terénní stupeň • contour lines at 10 m with values; rock formations; ravines;
degree of terrain slope • 10-Meter-Höhenlinie mit Beschreibung; Felsen; Schlucht; Geländestufe • poziomnice po 10 m
z opisem; skały; wąwozy; stopień terenowy
osamoc. skála; průsmyk nebo sedlo; závrt; propast; jeskyně; prohlídková jeskyně • solitary rock; pass or saddle; sinkhole;
abyss; cave; cave open to the public • einzeln stehender Felsen; Pass oder Sattel; Erdfall; Schlucht; Höhle; zugängliche Höhle
• samotna skała; przesmyk, przełęcz lub siodło; lej krasowy; przepaść; jaskinia; jaskinia udostępniona
trigonometrický bod s výškou; výšková kóta • triangulation point with altitude; spot height • trigonometrischer Punkt mit
Höhe; Höhenangabe • wysokościowy punkt trygonometryczny; punkt wysokościowy
vodní tok; lávka; most; občasný vodní tok • water course; footbridge; bridge; occasional water course • Wasserlauf; Brückensteg; Brücke; gelegentlicher Wasserlauf • ciek wodny; kładka; most; okresowy ciek wodny
směr toku; peřej; vodopád; vodní kanál, náhon • flow direction; rapids; waterfall; waterway, mill race • Stromrichtung;
Stromschnelle; Wasserfall; Wasserkanal, Mühlbach • kierunkek biegu; progi; wodospad; kanał wodny; kanał doprowadzający
přístaviště; trasa osobní lodní dopravy; přívoz; přehrada; jez • landing place; passenger ship transport; ferry; dam; weir •
Anlegestelle; Personenschifffahrtsweg; Fähre; Stausee; Wehr • przystań; linia żeglugi osobowej; prom; zapora; jaz
místo vhodné ke koupání; koupaliště; krytý bazén • swimming place; swimming pool; indoor swimming pool • Badestelle;
Schwimmbad; Hallenbad • miejsce do kąpania; kapielisko; zakryty basen kąpielowy
vodojem nebo studna; pramen; pramen minerální vody; lázně • water tank or well; spring area; mineral water spring; spa •
Staubecken oder Brunnen; Quelle; Mineralwasserquelle; Kurbad • ujęcie wody lub studnia; źródło; źródło wody mineralnej;
uzdrowisko
ponor; vyvěračka; ochranné pásmo vodního zdroje • karst sink; karst spring; water source protected area • Ponor; Karstquelle; Wasserquellenschutzgebiet • ponor; wywierzysko; chroniony obszar wody do picia
sady a zahrady; vinice; chmelnice • orchards and gardens; vineyards; hop gardens • Parkanlagen und Gärten; Weinberg;
Hopfengarten • sady i ogrody; winnice; chmielniki
lesy; alej; skupina stromů • forests; tree avenues; grove • Wälder; Allee; Baumgruppe • lasy; aleja; zgrupowanie drzew
pruhy křovin; skupiny křovin • zones of shrubbery; groups of shrubbery • Buschstreifen; Buschgruppe • pasma krzaków;
kępy krzaków
památný strom listnatý; jehličnatý; strom s obrázkem • memorial deciduous tree; memorial coniferous tree; tree with
picture • denkmalgeschützter Laubbaum; Nadelbaum; Baum mit Abbildung • chronione drzewo liściaste; drzewa iglaste;
drzewo z obrazkiem
hranice národního parku • national park border • Nationalparkgrenze • granica parku narodowego
hranice chráněné krajinné oblasti • protected landscape area border • Landschaftsschutzgebietsgrenze • granica parku
krajobrazowego
hranice přírodního parku • natural park border • Naturparkgrenze • granica parku przyrodniczego
přírodní rezervace nebo přírodní památka větší rozlohy; menší rozlohy; přírodní zajímavost • natural reservation or natural
monument of larger scale; of smaller scale; natural point of interest • Naturschutzgebiet oder Naturdenkmal größerer Ausdehnung; kleinerer Ausdehnung; Natursehenswürdigkeit • rezerwat przyrodniczy lub zabytek przyrodniczy na większym
obsarze; mniejszy obszar; ciekawostka przyrodnicza
dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s číslem; číslo výjezdu, silniční most • highway or motorway with number; exit
number, road bridge • Autobahn oder Landstraße für Kraftfahrzeuge mit Nummer; Nummer der Ausfahrt, Straßenbrücke •
autostrada lub numerowana droga szybkiego ruchu; numer wyjazdu, most drogowy
silnice I. třídy s číslem; velké stoupání; parkoviště • primary road with number; sharp rise; parking place • Hauptstraße mit
Nummer; starke Steigung; Parkplatz • numerowana droga pierwszej klasy; strome wzniesienie; parking
silnice II. a III. třídy s číslem; čerpací stanice • secondary and tertiary road with number; petrol station • Nebenstraße mit
Nummer; Tankstelle • numerowana droga drugiej i trzeciej klasy; stacja benzynowa
ostatní silnice; zákaz vjezdu; propustek • other roads; no entry; culvert • sonstige Straße; Verkehrsverbot; Durchlass • pozostałe drogi; zakaz wjazdu; mostek
zpevněné cesty; nezpevněné cesty; pěšiny • paved roads; unpaved roads; footpaths • befestigte Wege; unbefestigte Wege;
Fußwege • drogi utwardzane; drogi nieutwardzane; ścieżki
železnice s číslem trati; stanice, zastávka • railroad with line number; station, stop • Eisenbahn mit Strekennummer; Station,
Haltepunkt • kolej żelazna z numerem trasy; stacja kolejowa, przystanek kolejowy
lanovka kabinková; sedačková; lyžařský vlek • gondola lift; chairlift; ski lift • Kabinenseilbahn; Sessellift; Skilift • kolejka
linowa kabinowa; kolejka linowa krzesełkowa; wyciąg narciarski
elektrické vedení • power line • Stromleitung • przewody elektryczne
státní hranice, hraniční kámen • state border, border stone • Staatsgrenze, Grenzstein • granica państwa, kamień graniczny
krajská hranice; okresní hranice • regional border; district border • Bezirksgrenze; Kreisgrenze • granica województw; granica powiatów
uzavřený prostor • prohibited area • Sperrgebiet • teren ze wstępem wzbronionym
zvýraznění místa podle významu • highlighted significant point • Hervorhebung eines Ortes nach
der Bedeutung • oznakowanie miejsca według ich znaczenia
místo dalekého rozhledu; přístupná rozhledna, nepřístupná rozhledna • view point; lookout tower open to public, closed
to public • Fernausblick; zugänglicher Aussichtsturm, nichtzugänglicher Aussichtsturm • punkt widokowy; udostępniona
wieża widokowa, nieudostępniona wieża widokowa
restaurace; občerstvení; turistický přístřešek • restaurant; refreshments; tourist shelter • Restaurant; Imbiss; Schutzhütte •
restauracja; posiłki i napoje; schronienie turystyczne
ubytování se stravováním; ubytování bez stravování; autokempink; veřejné tábořiště; bivak • accommodation with board;
accommodation without board; car camping site; public camping site; bivouac • Unterkunft mit Verpflegung; Unterkunft
ohne Verpflegung; Autocamping; Zeltplatz; Biwak • zakwaterowanie z wyżywieniem; zakwaterowanie bez wyżywienia;
autokemping; publiczne pole namiotowe; biwak
hrad, zámek nebo tvrz veřejnosti přístupné; veřejnosti nepřístupné; zřícenina; hradisko • castle, chateau or stronghold open
to public; closed to public; ruin; fortification • öffentlich zugängliche Burg, Schloss oder Festung; nicht öffentlich zugängliche; Ruine; Burgstätte • zamek, pałac lub twierdza publicznie dostępne; publicznie niedostępne; ruiny; grodzisko
stanice horské služby; nemocnice; autobusová zastávka; autobusové nádraží • mountain rescue service; hospital; bus stop;
bus terminal • Bergschutzstation; Krankenhaus; Bushaltestelle; Busbahnhof • stacja górskiej służby ratowniczej; szpital;
przystanek autobusowy; dworzec autobusowy
lehké opevnění; těžké opevnění; jezdectví • light fortified installations; heavy fortified installations; horseback riding •
leichte Befestigung; schwere Befestigung; Reiten • umocnienia lekkie; umocnienia ciężkie; jeździectwo
důl v provozu; důl mimo provoz; důl veřejně přístupný • mine in operation; mine out of operation; mine open to public •
Bergwerk in Betrieb; Bergwerk außer Betrieb; öffentlich zugängliches Bergwerk • czynna kopalnia; nieczynna kopalnia;
kopalnia otwarta do zwiedzania
kostel; kaple; boží muka; kříž; smírčí kříž • church; chapel; Wayside Cross; Cross of Conciliation • Kirche; Kapelle; Bildsäule;
Kreuz; Versöhnungskreuz • kościół; kaplica; Boże Męki; krzyż; krzyż pokutny
klášter; židovská památka; památka světového kulturního dědictví UNESCO; všeobecně pozoruhodné místo • monastery;
Jewish monument; UNESCO world heritage monument; generally remarkable place • Kloster; jüdisches Denkmal, Denkmal
des UNESCO-Weltkulturerbes; allgemein sehenswürdiger Ort • klasztor; zabytek żydowski; zabytek Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; miejsce godne uwagi w powszechnym znaczeniu
hájovna; pomník; hřbitov • gamekeeper’s lodge; memorial; cemetery • Forsthaus; Denkmal; Friedhof • leśniczówka; pomnik;
cmentarz
transformátor; meteorologická stanice; komín; vodní mlýn; větrný mlýn; větrná elektrárna • transformer; weather station;
chimney; watermill; windmill; wind power plant • Transformator; meteorologische Station; Schornstein; Wassermühle;
Windmühle; Windkraftwerk • transformator; stacja meteorologiczna; komin; młyn wodny; wiatrak; elektownia wietrzna
telekomunikační věž; veřejně přístupná; věžovitá stavba; vodárenská věž; vodní elektrárna • telecommunication tower; open
to public; tower building; water tower; hydro power plant • Telekommunikationsturm; öffentlich zugänglicher; Turmbau;
Wasserturm; Wasserkraftwerk • nadajnik telekomunikacyjny; publicznie dostępny; wieża; wieża ciśnień; elektrownia wodna
plot; ohradní zeď • fence; wall • Zaun; Einfriedungsmauer • płot; mur
lyžařský můstek; sjezdovka • ski jump; ski slope • Skibrücke; Abfahrtspiste • skocznia narciarska; trasa narciarska
lavinový svah; tyčové značení • avalanche slope; trail marked with post • Lawinenhang; Stangenmarkierung • zbocze z niebiezpieczeństwem lawin ; droga wyznaczona tyczkami
objekty popsané v textu jsou červeně zakroužkované • items described in text are marked with a red circle • im Text beschriebene Objekte sind rot eingekreist • obiekty opisane w tekście są zaznaczone czerwonym kółkiem

Biskupa Alberta II. ze Šternberka dodnes připomíná křížová
chodba kláštera s klenebními svorníky, kde jsou znázorněny
erby Šternberků a litomyšlského biskupství
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Tzv. biskupská ložnice na hradě
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Za aristokraty

Hrad Šternberk na fotografii z roku 1930

celkově jej opravit a romanticky
přestavět podle plánů renomovaného vídeňského architekta
Karla Gandolpha Kaisera. Tento
architekt pro knížete přestavoval
také hrady Liechtenstein u Vídně
(„kolébku“ rodu) a Vaduz v Lichtenštejnsku. Ze šternberského hradu
tak vzniklo luxusní sídlo splňující
požadavky moderního aristokrata.
Kníže ho vybavil cennými obrazy,
nábytkem, plastikami a gobelíny
a vytvořil z něj rodové muzeum.
Kromě toho se hrad dočkal také
všech vymožeností tehdejší doby:
elektrifikace, vodovodu, koupelen,
splachovacích záchodů a výtahu.
V letech 1907–1909 vytvořil vídeňský architekt Albert Esche u hradu
romantický park, v němž Jan II.
ze své pracovny vedle bergfritu
rád pozoroval zvěř. V okolních
rozlehlých lesích kníže chodil na
lov a pořádal hony, proto v nedalekých Nových Valteřicích postavil
lovecký zámeček (v časech komunismu sloužil potřebám pionýrského tábora). Ve 20. letech minulého
století kníže objekt zpřístupnil
veřejnosti a ve 2. patře hradu bydlela rodina jeho synovce prince
Jana Františka z Liechtensteina,
na kterou místní dodnes rádi
vzpomínají. Kvůli svému bezpečí
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Lovecký zámeček Nové Valteřice na dobové pohlednici, ve stejnojmenné obci kníže Jan II. finančně podpořil stavbu obecní školy

odjeli Liechtensteinové na jaře
roku 1945 do neutrálního Lichtenštejnska, dodnes však Šternberk
navštěvují. Majetek Liechtensteinů
byl ještě v roce 1945 zkonfiskován
a dodnes je předmětem soudních
sporů. V současnosti hrad spravuje
Národní památkový ústav a pro
turisty jsou zde připraveny dva
základní prohlídkové okruhy.

Toulky krajem okolo
Šternberka

Závěrem ještě připomeňme širší
krajinu kolem Šternberka, která
dodnes připomíná dobrou správu
zdejších lesů lichtenštejnskými
lesníky. Nedávno byl opraven
vyhlídkový altán (tzv. Zelená budka), který dal v roce 1913 postavit
kníže Jan II. z Liechtensteina na
Dubové hoře. Je z něj krásný výhled na hrad a město, ale také do
širokého okolí, na hrady Bouzov
a Mírov, Olomouc i Drahanskou
vrchovinu. V nedalekých Nových
Valteřicích kníže Jan II. postavil
v letech 1864–1876 lovecký zámeček. Zajímavé je, že pro tuto stavbu
kníže na světové výstavě ve Vídni
(v roce 1873) zakoupil litinový
pavilon. Sloupy a zábradlí z něj dal
tehdy zabudovat do terasy, obíhající ze tří stran hlavní budovu, jež

stojí na kamenném základu ve svahu. Vzadu za zámečkem vede krytá
cesta do menší dřevěné budovy,
která sloužila lovcům jako hodovní
síň. Po konfiskaci v roce 1945 byl
zámeček vyrabován a dnes je
soukromým majetkem. Zcela na
závěr můžeme konstatovat, že
Šternberkové i Liechtensteinové se
významně zasloužili o rozvoj Šternberka a jeho okolí – a tento kraj
z jejich úsilí a péče těží dodnes.

Výchozí místa: Vlakové nádraží
Šternberk se nachází na železniční trati č. 290 Olomouc–Šumperk.
Hned vedle staniční budovy je
autobusové nádraží, kam jezdí
autobusy z Rýmařova, Olomouce
či Opavy. Přímo v centru města je
několik (především zpoplatněných) parkovišť.
Mapa KČT: č. 56 – Nízký Jeseník
K návštěvě: Hrad Šternberk
(I. základní okruh):
• Otevírací doba: duben, říjen:
Čt–Pá 10:00–13:00 h. + So–Ne
10:00–15:00 h.; květen–červen,
září: Út–Ne 10:00–15:00 h.; červenec–srpen: Út–Ne 9:00–16:00 h.
• Vstupné: dospělí 150 Kč; děti,
studenti, senioři 110 Kč.
Zajímavá místa v okolí: Expozice času ve Šternberku.

