Hrad Šternberk
Kraj: Olomoucký

Okres: Olomouc

GPS souřadnice: 49.733100N, 17.301804E

Adresa URL: www.hrad-sternberk.cz

Facebook: www.facebook.com/hradsternberkofficial

Mohutný hrad a výrazná dominanta městské památkové zóny města Šternberk, národní kulturní
památka, stojí na rozhraní rovinaté Hané a výběžků Nízkého Jeseníku. Hrad Šternberk, původně
obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky opevnění hlavního paláce, láká
návštěvníky nevšední atmosférou. Půvabné kulisy hradu potom tvoří okolní lesopark a dnešní
podhradí.
Hrad Šternberk založil v polovině 13. století Zdeslav z Chlumce a ze Šternberka, příslušník starého
českého šlechtického rodu. První písemný záznam najdeme v listině z roku 1269. Z obranného sídla byl
hrad v 70. letech 14. století přestavován a rozšířen. Biskup Albert II. ze Šternberka, významný církevní
hodnostář a vlivný diplomat, využíval hrad jako svou rezidenci. Pozornost biskupa se upírala především
ke kapli, kterou nechal vyzdobit ve stylu panujícím tehdy na dvoře Karla IV. Během prohlídky vás překvapí
členitost hradu a jeho velká rozloha a bohatá výzdoba od gotiky až po secesi.
V 16. století proběhla díky rodu Berků z Dubé a Lipé renesanční rekonstrukce hradu. Po rozsáhlém
požáru byl hrad přestavbou rozšířen o renesanční křídlo s Vizitkovým sálem a s unikátními
hráňovými klenbami. Berkové také zasáhli do života v podhradí, v němž nechali vybudovat systém
hospodářských a správních budov.
Historie hradu Šternberka je bezprostředně spjata s rodem Šternberků i s pohnutými chvílemi českých dějin
– s husitskými válkami, s potomky českého krále Jiřího z Poděbrad, s knížaty z Min-strberka i s
třicetiletou válkou, během které město i hrad značně utrpěly.
Kolem roku 1699 koupil sídlo kníže Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna. V držení jeho rodu zůstal hrad až do
roku 1945. Hrad nebyl dlouhou dobu užíván a chátral. Teprve v roce 1886 bylo rozhodnuto o jeho generální
rekonstrukci podle projektu vídeňského architekta Karla Gandolpha Kaysera v duchu romantického historismu.
Vzniklo luxusní sídlo splňující požadavky moderního aristokrata Jana II., který postupně vybavil své
sídlo historickým mobiliářem, obrazy, nábytkem, plastikami, gobelíny.
Nezapomeňte se také projít zámeckým lesoparkem, jejž vytvořil v letech 1907–1909 vídeňský architekt
Albert Esche. Nový park tak symbolicky zakončil přestavbu objektu.
Prohlídkové okruhy hradu Šternberk:
Liechtensteinské sbírky (základní okruh I.)

Jak se žilo na šlechtickém sídle (základní okruh II.)

Celým hradem
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Doprovodná výstava – Liechtensteinská dominia střední Moravy
Informace o návštěvní době zde.
Ceny vstupného zde.
Zdroj textu: www.npu.cz – Národní památkový ústav
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