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Název 
MPR/MPZ 

 

Městská památková zóna Šternberk 
Historické centrum města Šternberka bylo prohlášeno městskou 
památkovou zónou vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. 
ze dne 10.09.1992 
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Zdůvodnění 
přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte 
významné památkové objekty v obci.  
Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných 
území atd., které považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže 
o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za 
rok 2020, doplněnou fotodokumentací. 

 

Stručné zdůvodnění přihlášky 
 
Město Šternberk se rozkládá na rozhraní lesnatých svahů okraje Nízkého Jeseníku v Olomouckém 
kraji. Se svými skoro 14 tisíci obyvateli patří k menším městům České republiky, ale jistě zaujme 
turisty mnoha zajímavostmi. Na území městské památkové zóny Šternberk (dále jen MPZ Šternberk) 
je realizováno množství akcí, které vedou k významnému zhodnocení jednotlivých objektů včetně 
zpřístupnění a prezentace veřejnosti a k celkové harmonizaci a revitalizaci území města, které je 
dotčeno památkovou ochranou.  

 
Město již od roku 1998 prochází výraznými změnami, které příznivě ovlivňují život místních obyvatel, 
zatraktivňují a zviditelňují město. Na jeho území se nachází velké množství nemovitých kulturních 
památek, památek místního významu a národní kulturní památka.  
Město Šternberk je držitelem titulu Historické město roku 2008, a i v období let 2009 – 2018 město 
pokračuje ve zvelebování nejviditelnějších a nejcennějších částí města, kulturních památek i drobné 
architektury na území města při respektování architektonického a urbanistického prostředí.  
Vlastníci objektů na území MPZ Šternberk a také orgány města už po čtvrt století průběžně věnují 
soustavnou pozornost obnově a regeneraci MPZ Šternberk. V programovém prohlášení Rady města 
Šternberka je deklarována podpora historickým památkám.  
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Základním dokumentem města je „Program regenerace městské památkové zóny Šternberk 2013 – 
2023 (s výhledem do roku 2028)“, který schválilo Zastupitelstvo města Šternberka v září 2013 a v 
návrhové části je každoročně aktualizován. V zásadě jde o program rozvoje jako soubor opatření 
směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí města. Program hodnotí s odstupem čtvrtstoletí 
výrazný posun v naplňování cílů regenerace MPZ Šternberk a stanovuje další směry obnovy 
památkově chráněného území.  

 
Bezesporu nejvýznamnější historickou stavbou ve vlastnictví města je Šternberský klášter – bývalý 
augustiniánský klášter. Po zrušení kláštera v roce 1784 dekretem Josefa ll. byl objekt rozdělen – část 
připadla do majetku Arcibiskupství olomouckého (kostel, spojovací trakt a bývalý proboštský palác) a 
větší část do majetku města. Prostory bývalého kláštera byly využívány jako kasárna, německé 
gymnázium a jako skladiště textilu. Od roku 1991 do 1999 prostory byly opuštěny a bez zájmu 
investorů. Od roku 1995 se klášter stal centrem prezentace Dnů evropského dědictví. Nezávisle na 
této aktivitě vzniká v roce 1999 Handkeho občanské sdružení, nyní spolek, který zpočátku působil 
především v oblasti církevní. Snahou sdružení byla snaha vytvořit obrazárnu barokního malíře Jana 
Kryštofa Handkeho. Aktivity přenáší i do části prostor v majetku města za účelem vytvořit kompaktní 
celek prezentace historického objektu. Klášter má jedinečné podmínky pro celostátní přehlídky 
výtvarných oborů základních uměleckých škol (od roku 2002). Od roku 1999 díky zařazení do 
programu Ministerstva kultury ČR Záchrana architektonického dědictví se začal objekt stavebně 
zajišťovat a obnovovat. Doposud bylo vynaloženo přes 50 milionů korun, ale desítky, až stovku 
milionů korun ještě objekt potřebuje. V současné době jsou prostory kláštera čím dál častěji 
využívané k pořádání různých akcí a výstav, jak soukromých, tak přístupných veřejnosti.  
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Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, 
chráněných území 
 

Šternberský klášter  
Kulturní památka – rejstříkové číslo 20311/8-1971 ÚSKP ČR 

 
Jedna z dominant města – budova Šternberského kláštera – leží v MPZ Šternberk v těsné blízkosti 
šternberského hradu a patří k nejvýraznějším památkám města Šternberka. Současná podoba 
kláštera pochází z 18. století a je výsledkem tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů. Spolu s farním 
kostelem je významnou barokní architekturou města Šternberka. Část objektu (klášter) vlastní od 
roku 1991 město Šternberk, další část (kostel Zvěstování Panny Marie, ambit, bývalý proboštský 
palác) vlastní Římskokatolická farnost Šternberk. 
Objekt je evidován ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek a v letech 1999 – 2008 byl 
bývalý augustiniánský klášter zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví. 
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Obnova střechy – III. etapa, dokončení 
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Obnova oken v 3.NP objektu 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


12 

 
Stavební práce – komunitní centrum, I. etapa 
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Opravy v roce 2020 
 

- realizace III. etapy oprav střešní krytiny a krovů kláštera 
- obnova oken v 3. NP objektu (obnova oken byla financována z dotace Olomouckého kraje 

ve výši 200.tis Kč) 
- budování Komunitního centra v přízemí jižního křídla Šternberského kláštera (provedena 

obnova omítek, vybudováno nové sociální zařízení a elektrorozvody) 
- oprava farní části střechy (IV. etapa) 
 

Celkové náklady na opravy objektu v roce 2020 činí 8.060.000 Kč. 
 
Opravy objektu Šternberského kláštera v předchozích letech 
 
rok 2019 - realizace oprav střešní krytiny a krovů kláštera (II. etapa), obnova oken v 2.NP objektu 
(obnova oken byla financována z dotace Olomouckého kraje ve výši 200.000 Kč), restaurování 
bočního oltáře v kostele Zvěstování Panny Marie (I. etapa), oprava farní části střechy (III. etapa) 
Náklady: 5.741.000 Kč. 
 
rok 2018 – I. etapa oprav střechy celého objektu, obnova dveří a zárubní v 2.NP, renovace schodiště, 
elektroinstalace, obnova stěn východního křídla v 2. NP, oprava farní části střechy – II. etapa. 
Náklady: 8.953.000 Kč 
 
rok 2017 – obnova nátěru vstupních vrat do kláštera, obnova dveří a zárubní v 2. NP kláštera, oprava 
střechy farní části objektu kláštera. Náklady: 272.422 Kč 
 
rok 2016 – obnova dveří a zárubní v 2. NP, lokální oprava střechy. Náklady: 213.039 Kč 
 
rok 2015 – restaurování nástěnných maleb, štukového dekoru a historické výmalby ve 4 místnostech, 
oprava původních podlah v 16 místnostech a renovace dveří v 9 místnostech. Náklady: 3.305.527 Kč 
 
rok 2014 – oprava střechy, komínů a stavební práce v místnostech jižního křídla. Náklady: 197.995 Kč 
 
rok 2013 – mykologický průzkum krovu, připojení kláštera na pult centrální ochrany, oprava střechy a 
oprava komínů. Náklady: 234.135 Kč 
 
rok 2012 – oprava střechy, oprava komínů. Náklady: 128.737 Kč 
 
rok 2011 – elektroinstalační práce ve 3. NP, restaurování nástěnné malby, oprava střešní krytiny, 
oplechování římsy sochy Salvatora Mundi, restaurování sochy Salvatora Mundi. Náklady: 412.000 Kč 
 
rok 2010 – klempířské a pokrývačské práce, úprava vnitřních chodeb kláštera, restaurátorské práce 
figurálních nástěnných maleb, instalace kamery na nádvoří. Náklady: 90.918 Kč 
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Městské opevnění 
Kulturní památka – rejstříkové číslo 13945/8-1977 ÚSKP ČR 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Městské opevnění vzniklo na konci 14. století na základě iniciativy Alberta ze Šternberka. 
Ze středověkého hradebního kruhu, jenž byl tvořen jednoduchou hradební zdí bez ochozů, 
se zachovaly kratší či delší úseky. Původní hradby se v půdorysu dochovaly na straně severní (Dvorská 
ulice), západní (ulice ČSA/Potoční) a jižní (Oblouková ulice) a z části na straně východní (Opavská 
ulice). Teprve dodatečně byly navázány na pevnostní systém hradeb hradu Šternberk. Dodatečně 
také byly hradby prolomeny na severovýchodní straně a doplněny hradební soustavou kláštera. 
Přestože se městské opevnění dochovalo pouze ve fragmentech, představuje důležitý urbanisticko-
památkový prvek Městské památkové zóny Šternberk, z tohoto důvodu se Město Šternberk rozhodlo 
k jejich postupné obnově. V průběhu let 2010 až 2014 byl průběžně zjišťován skutečný technický 
stav městského opevnění a zpracovávány odborné posudky a záměry obnovy. V současné době je 
zpracována projektová dokumentace na obnovu hradeb, v roce 2019 byla zahájena obnova 
1. úseku. V roce 2020 byla obnova hradeb západního úseku dokončena (akce obnovy v roce 2020 
byla financována z dotačního Programu regenerace Ministerstva kultury ve výši 276 tis. Kč). 
Celkové náklady na obnovu úseku hradeb v roce 2020 činí 1.073.000 Kč. 
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Obnova západního úseku hradeb 
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Státní hrad Šternberk 
Národní kulturní památka – rejstříkové číslo 38729/8-1967 ÚSKP ČR 

 
Tento moravský hrad, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky 
opevnění hlavního paláce, je další významnou dominantou města Šternberka a národní kulturní 
památkou nacházející se v MPZ Šternberk. Hrad prochází postupnou rekonstrukcí včetně 
restaurátorských zásahů na mobiliáři a úprav zámecké zahrady. V roce 2017 byl návštěvnický okruh 
rozšířen o prohlídku nově zrekonstruované bývalé liechtensteinské hradní kuchyně a výtah se 
strojovnou v půdních prostorách hradu. 
   
Opravy v roce 2020 
 
Po dokončení přípravy projektu ITI „Šternberské hradní návrší – čas proměn hradního parku a 
podhradí“ na obnovu některých objektů areálu hradu a hradního parku, zde v roce 2020 probíhaly 
práce na obnově objektu strážního domku a přilehlého vstupního portálu. V objektu vznikne 
pokladna hradu, obchod se suvenýry a expoziční prostory. V areálu hradního parku probíhají práce na 
statickém zajištění historického mostu, opravou prochází cestní síť a vzniká nová prohlídková pergola. 
Náklady na tyto práce činí cca 28.000.000 Kč. 
 
V srpnu 2020 bylo dokončeno restaurování souboru 13 kachlových kamen, pocházejících z různých 
historických období a svezených z celé Evropy (Švýcarsko, jižní Německo, Tyrolsko), které je 
financováno z projektu MAS Šternbersko. Náklady činí 1.500.000 Kč. 
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Obnova kachlových kamen 
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Obnova strážného domku 
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Opravy Státního hradu Šternberk v předchozích letech 
 
rok 2019 - příprava projektu ITI „Šternberské hradní návrší – čas proměn hradního parku a podhradí“ 
na obnovu některých objektů areálu hradu a hradního parku, zahájeno restaurování kachlových 
kamen. 
Náklady celkově: 1.412.000 Kč.   
 
rok 2018 – rekonstrukce hradeb (součástí této rekonstrukce byly i úpravy terénu v okolí). 
Náklady: 8.000.000 Kč (fond MK ČR)  
 
rok 2017 – dokončení rekonstrukce bývalé liechtensteinské hradní kuchyně (včetně vybavení), jejíž 
součástí byly i restaurátorské opravy původních obkladů a kachlových kamen, rekonstrukce půdních 
prostor. Náklady: 3.500.000 Kč 
 
rok 2016 – realizace obnovy historického výtahu včetně zprovoznění strojovny, restaurování 
vitrážových oken v 1. NP hradu, restaurování figurálních vitráží, čínského stolku a souboru jídelních 
židlí, zahájení rekonstrukce bývalé liechtensteinské hradní kuchyně. Náklady: 4.012.627 Kč 
 
rok 2015 – generální oprava střechy nad hlavním palácem, restaurování oken v kapli, oprava 
kamenného obkladu kaple, oprava omítek na kapli, restaurování oken ve 3. NP, zahájení 
restaurátorských prací na původní strojovně výtahu, restaurování portálu nad schodištěm a 
restaurování vitráží v oknech na schodišti. Náklady: 10.419.340 Kč. 
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Obnova drobných  památek 
 
Kaple sv. Floriána v Chabičově  
Na této památce místního významu nacházející se v místní části Chabičov proběhla v roce 2020 
obnova okapů a svodů vody. Celkové náklady na obnovu tohoto v roce 2020 objektu činí 174.000 Kč 
(město získalo na tuto akci dotaci Olomouckého kraje ve výši 50.000 Kč). 
 
Obnova okapů a svodů vody na kapli v Chabičově 
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Kaple sv. Jana Nepomuckého v Dalově 
Tato kaplička je památkou místního významu. V roce 2020 zde bylo opraveno vstupní schodiště a 
železné mříže v oknech. Celkové náklady na tuto obnovu činí 51.000 Kč. 
 
 
Fotodokumentace oprav na kapli 
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Vánoční výzdoba 
 
Po dokončení rekonstrukce centra města vyvstala potřeba oživit a zvýraznit historické centrum MPZ 
Šternberk i v zimních měsících roku. Po výběrovém řízení na zajištění vánoční výzdoby centra města 
byla uzavřena smlouva se společností Blachere – Illumination CZ s.r.o., Otrokovice. Tato firma se 
od roku 2016 stará o reprezentativní vánoční výzdobu, dle požadavků zachovává tradiční motivy 
českých Vánoc a estetické pojetí podtrhující historické dominanty města. 
Vánoční výzdoba je rozšířena i do okrajové lokality MPZ. Vánočně osvětlen je nyní i vjezd 
do historického centra Šternberka. Jedná se především o část nově zrekonstruované ulice Olomoucká 
a části ulice ČSA. Od roku 2019 je výzdoba rozšířena o světelný prvek v místě fontány na náměstí a 
dva světelné převěsy - nad ulicí ČSA a nad ulicí Olomoucká. 
 
Náklady na vánoční výzdobu pro každé zimní období činí cca 500.000 Kč. 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

     

A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo 
MPZ na konci roku 2020. Rozloha MPR nebo MPZ v ha. 
(Informativní údaje.) 

Počet kulturních památek na území MPZ Šternberk: 66 
Národní kulturní památka na území MPZ Šternberk: Státní hrad Šternberk 
Počet kulturních památek mimo území MPZ Šternberk: 6 
Rozloha v ha./ informativní údaje: 78 ha 
 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 
2020 v havarijním stavu, včetně důvodu havarijního stavu a 
doby trvání tohoto stavu. 

 
V současné době není na území MPZ Šternberk žádný objekt kulturní památky v havarijním stavu. 
 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 
2020 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich nevyužívání a 
doby trvání tohoto stavu. 

Dům Hlavní náměstí 16, č.p. 142, parcela č. 204, k.ú. Šternberk, rejstříkové číslo 16287/8-2937 
ÚSKP ČR – od roku 2009 je objekt z důvodu špatného technického stavu nevyužíván. Majitel však již 
zahájil obnovu a rekonstrukci objektu. V roce 2019 byla realizována obnova střechy. V plánu je 
pokračovat s obnovou fasády.  V budově by měly v budoucnu vzniknout byty i prostory pro drobné 
podnikání, prodejnu či provozovnu. 
 
Dům Bezručova 1, č.p. 1151, parcela č. 438, k.ú. Šternberk, rejstříkové číslo 28988/8-1958 ÚSKP ČR 
– majitel domu hledá vhodné využití pro jeho prostory.  
 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla 
provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným 
uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 
Státní hrad Šternberk 
(rejstříkové číslo 38729/8-1967 ÚSKP ČR) 
Restaurování souboru kachlových kamen a obnova některých objektů areálu hradu. 
 
Šternberský klášter (část ve vlastnictví města)  
(rejstříkové číslo 37947/8-2921 ÚSKP ČR) 

Proběhla zde III. etapa opravy střechy kláštera – obnova střechy tak byla dokončena. Dále obnova 
oken v 3. NP kláštera. Byly zde zahájeny práce na výstavbě komunitního centra. 
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Kostel Zvěstování Panny Marie 
(rejstříkové číslo 25534/8-1972 ÚSKP ČR) 

Provedena obnova střešní krytiny a krovu severní věže. 

 
Farní část Šternberského kláštera 
(rejstříkové číslo 20311/8-1971 ÚSKP ČR) 

V roce 2020 byla opravena další část střechy objektu. 
 
Městské opevnění 
(rejstříkové číslo 13945/8-1977 ÚSKP ČR) 

Byla dokončena obnova západního úseku městského opevnění. 
 
Měšťanský dům Oblouková 36, č.p. 1315 
(rejstříkové číslo 38638/8-1961 ÚSKP ČR) 
Byla provedena obnova fasády objektu. Dům je užíván k bydlení. 
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Měšťanský dům nám. Svobody 10, č.p. 1160 
(rejstříkové číslo 30467/8-1960 ÚSKP ČR) 
Byla provedena obnova fasády objektu. Dům je užíván k bydlení. 

 
 

A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za 
kulturní památku, s uvedením důvodu (např. havarijní stav, 
z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

 
Ke zrušení prohlášení objektu za kulturní památku v roce 2020 nedošlo. 
 

A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 k prohlášení za kulturní 
památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika případech 
nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen 
za kulturní památku. 

 
V roce 2020 nebyl žádný objekt prohlášen za kulturní památku ani nebyl podán žádný návrh 
na prohlášení některého objektu za kulturní památku. 
K prohlášení za kulturní památku došlo naposledy v roce 2015 – stalo se tak u 5 objektů. 
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B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 
 

Podpora obnovy objektů v památkové zóně 
 
Vlastníci objektů, které se nacházejí v MPZ, ale nejsou kulturními památkami, nemají možnost získat 
státní dotace na obnovu svých domů, i když podmínky pro obnovu dané nemovitosti jsou podobné 
podmínkám pro kulturní památky. 
 
Důvody pro podporu vlastníků objektů na území MPZ Šternberk vycházejí ze záměrů přispět ke 
zvýšení atraktivity města, pomoci vlastníkům při obnově objektů a zajistit tak zachování jejich 
podstaty pro budoucí generace. Budovy, které sice nejsou kulturními památkami, jsou však 
neopomenutelnou součástí MPZ a dotvářejí celkový kolorit centra města. Program města směřuje 
nejen k zachování a obnově, ale také k vhodnému užívání a prezentaci MPZ, jakožto významné složky 
našeho hmotného kulturního dědictví. 
 
Zamýšlí-li vlastník objektu v MPZ provést obnovu (např. oprava nebo výměna oken, vstupních dveří, 
výkladců, oprava fasády, střechy atd.), je ze zákona povinen si předem vyžádat závazné stanovisko 
odboru investic a veřejných zakázek MěÚ Šternberk. 
 
Při uplatňování požadavků preference původního materiálu a tradičního způsobu řešení obnovy se 
vlastníci potýkají s vyšší finanční náročností, než je tomu u novodobých materiálů. 
Komise cestovního ruchu a MPZ tak doporučila obnovit podporu z rozpočtu města v dotačním 
programu pro rok 2020 a vyčlenit částku 500.000 Kč a to na obnovu objektů nacházejících se v MPZ, 
které nejsou kulturními památkami, v opatřeních: 
 

opatření 1: střecha, fasáda 
odstraňování nežádoucích stavů objektu spočívající: 
 

• v obnově střechy včetně krovů a klempířských prvků 
• v obnově uliční fasády (průčelí) objektu, který má stavebně zajištěnu statiku a střechu vč. 

krovů a klempířských prvků 
 

opatření 2: okna, dveře, výkladce 
odstraňování nežádoucích stavů objektů spočívající: 
 

• v restaurování výplní směřujících do ulice (průčelí), tj. oken, vstupních dveří včetně portálu, 
výkladců 

 

opatření 3: architektonické prvky 
odstraňování nežádoucích stavů objektů spočívající: 

• obnově architektonických prvků směřujících do ulice, např. balkón, arkýř, schodiště 
 
Do programu se přihlásilo celkem 7 žadatelů, z nichž 5 splnilo podmínky stanovené programem. 
Celková požadovaná částka činila 598.000 Kč. Z rozpočtu města byli podpořeni vlastníci v celkové 
částce 500.000 Kč, přičemž nejméně 50% nákladů obnovy objektů musí úspěšní příjemci uhradit 
z vlastních zdrojů. Pro následující rok 2021 je dotační program města vyhlašován znovu. 
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B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2020 
v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 
objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání 
tohoto stavu. 

 
V současné době nejsou evidovány žádné objekty v MPZ Šternberk v havarijním stavu. 
 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena 
nebo dokončena v roce 2020, se stručným uvedením rozsahu 
obnovy a účelu využití. 

 
Dům Potoční 14, č.p. 484, obnova fasády a výměna oken a vstupních dveří, objekt je užíván 
k bydlení 
 
Dům Potoční 2, č.p. 1179, obnova střechy, objekt je užíván k bydlení i komerčním účelům 
 
Dům Panská 9, č.p. 44. obnova fasády, dům slouží k bydlení 

 
Dům Bezručova 11, č.p. 1156, obnova střechy, objekt slouží k bydlení 
 
Dům Hlavní náměstí 3, č.p. 91, výměna oken a vstupních dveří, objekt slouží ke komerčním účelům 
 
Dům Střední 2, č.p. 145, obnova oken, objekt slouží k bydlení i komerčním účelům 
 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2020 
demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 
V roce 2020 nedošlo k demolici žádného objektu v MPZ Šternberk. 
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C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 
 

C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR 
nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné osvětlení, 
městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2020. Uveďte 
významné akce, které byly v letech 2010-2020 podniknuty 
ke zlepšení stavu. 

 
 
Rok 2020 
Nejvýznamnější akcí v MPZ bylo dokončení úprav veřejných prostranství v lokalitě Pekařská, 
Olomoucká, Příkopy, Oblouková, jež doplnilo dopravní strukturu lokality a její dopravní vazby 
v lokalitě propojením uvedených ulic. Součástí akce bylo doplnění lokality i městským mobiliářem – 
VO, stojany na kola, odpadkové koše. 
V rámci MPZ byly upraveny povrchy komunikací v Potoční ulici vč. úprav ke zklidnění provozu v této 
části MPZ. 
Rozsáhlé práce na úpravě zámecké zahrady, které budou pokračovat i v následujícím období, zahájil 
Národní památkový ústav v objektu Státního hradu Šternberk.  
Město Šternberk základními sanačními pracemi zahájilo úpravy navazujícího lesoparky, který sám je 
mimo hranice MPZ, ale nachází se v ochranném pásmu hradu. 
Zeleň v MPZ byla tradičně doplněna mobilní zelení na veřejných prostranstvích i při výzdobě budov 
městského úřadu. 
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Přehled z minulých let 
 
Rok 2019 - v Potoční ulici bylo provedeno nové stanoviště podzemních kontejnerů, jež nahradilo 
neestetické nadzemní nádoby na separovaný sběr. 
V tomto roce byla též provedena obměna části dožilého mobiliáře – odpadkové koše – doplňující tyto 
v MPZ mimo její samotné centrum o kapacitnější nádoby v provedení, obdobném stávajícímu, 
respektujícímu charakter MPZ. 

 
Rok 2018 - byla instalována mobilní zeleň na území MPZ Šternberk a květinová výzdoba budov 
městského úřadu. Na hranici MPZ Šternberk v ulici náměstí Svobody byly při příležitosti 100. výročí 
vzniku republiky vysazeny dvě „Lípy svobody“ a v jejich blízkosti byla osazena kvetoucími rostlinami 
plocha ve tvaru a v barvách vlajky ČR. Dále se znovu realizovalo květinové osazení malého kruhového 
objezdu na hranici MPZ. Na území města (mimo MPZ) bylo vysazeno 163 kusů dřevin.  
Mimo MPZ byla v roce 2018 dokončena celková revitalizace vodní nádrže ve Šternberku – Lhotě. 
 
Rok 2017 - proběhla příprava projektové dokumentace ulice Potoční – umístění kontejnerů na 
separovaný odpad. Byl pořízen nový mobiliář (prodejní stánky na venkovské trhy). Na budovy 
městského úřadu byla instalována květinová výzdoba a dále na území MPZ mobilní zeleň. 
 
Rok 2016 – instalace mobilní zeleně, zvýšení počtu nádob s mobilní zelení, osazení malého 
kruhového objezdu na hranici MPZ letničkovým ornamentem, zahájení úpravy stanoviště 
podzemních kontejnerů, výměna poškozených a uschlých stromů 
 
Rok 2015 – kompletace stanoviště podzemních kontejnerů, výměna stromů, instalace mobilní zeleně, 
výsadba lip v ulici Opavská, výsadby akátů v ulici ČSA, kompletace úprav povrchů pěších i vozových 
komunikací v ulicích Vodní, Jaroslavova a Dvorská 
 
Rok 2014 – nákup nových nádob na mobilní zeleň, instalace mobilní zeleně a běžná údržba zeleně 
v centru města, vybudování kanalizace pro odvedení srážkových vod z lokality ulice Dvorská a Panská, 
aktualizace povodňového plánu, provoz kašny v Tyršových sadech, úpravy a dláždění nadzemních 
separačních stanovišť, oprava chodníků na ulici Opavská a Olomoucká 
 
Rok 2013 – dokončení projektu „Regenerace promenádních alejí“ v rámci něhož byly na Opavské ulici 
vysázeny 4 lípy v aleji, dále bylo vysazeno 9 stromů a 113 keřů v parčíku v Olomoucké ulici a cca 38 
stromů a 1341 keřů v Tyršových sadech, úprava a rekonstrukce dolní části vodoteče a česla na ulici 
Opavská, zpracování projektové dokumentace na nová podzemní separační hnízda na ulici U Horní 
brány a Světlov, zapůjčení nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad do domácností 
Rok 2012 – výsadba stromů na autobusovém nádraží Dvorská, instalace mobilní zeleně, výsadba 
platanu na Hlavním náměstí (náhrada proschlého smrku pichlavého), Platan s podsadbou keřů je 
umístěn do kamenné kruhové lavice o průměru 5 m s okrasnými mřížemi a tvoří pohledovou soliteru, 
zahájení projektu „Regenerace promenádních alejí“. 
 
Rok 2011 – instalace mobilní zeleně, běžná údržba zeleně v centru města, provoz kašny v Tyršových 
sadech, dokončení nové kanalizace na některých ulicích v rámci stavby kanalizace aglomerace 
Šternberk, vybudování dvou nových stanovišť podzemních kontejnerů, zapůjčení kompostérů 
do domácností 
 
Rok 2010 – instalace geotextilií ke stromům v mřížích, instalace mobilní zeleně, zpracování 
projektové dokumentace Regenerace promenádních alejí a Tyršových sadů, zpracování projektové 
dokumentace pro odvedení srážkových vod z lokality ulice Dvorská a Panská, provoz kašny 
v Tyršových sadech, zpracování projektové dokumentace na nová separační hnízda 
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Tyršovy sady 
 
Tyršovy sady (hlavní městský park) jsou po celkové rekonstrukci vegetačních prvků v roce 2013 
(ošetření, asanace a výsadby stromů a keřů, celkové zmlazení porostů a zvýšení věkové pestrosti a 
struktury porostů, částečné vylepšení trávníků). Mobiliář (lavičky, osvětlení, odpadkové koše (je 
udržován po rekonstrukci provedené v roce 2004. Komunikace, které se nacházejí v špatném 
technickém stavu, jsou postupně obnovovány. 

 
 
Rok 2020 – v altánu se během léta událo několik kulturních akcí a besed, na nově vybudovaném 
zastřešeném podiu v dolní části parku probíhaly „Šternberské středy v parku“ (hudební vystoupení 
pro veřejnost) 
 
Rok 2019 – v parku byla dokončena obnova objektu altánu, v průběhu roku se zde konaly 
společenské akce (vinobraní, letní kino), sportovní soutěže pro děti  
 
Rok 2018 – do parku k dětskému hřišti byla instalována nová herní sestava pro děti, vysazeny nové 
keře a v průběhu roku se zde konaly akce, soutěže a jízdy na koni pro děti 
 
Rok 2017 – v průběhu roku se zde konaly soutěže pro malé děti (např. šternberský sportovní talent) 
nebo Hon na lišku jako součást kulturně společenské akce Hubertova jízda 
 
Rok 2016 – do parku byl umístěn betonový stůl na stolní tenis. V Tyršových sadech se pravidelně 
konají soutěže pro malé děti, např. šternberský sportovní talent 
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Rok 2014 – v části parku bylo vybudováno fitness hřiště Workout park Šternberk ke cvičení s vlastní 
tělesnou váhou na čerstvém vzduchu 
 
Rok 2013 – k oživení parku přispělo otevření cukrárny a kavárny s dětským hřištěm 

 

Zeleň v centru města 
 
Stromy na Hlavním i Horním náměstí, a ulicích Radniční, Čechova, ČSA, Bezručova jsou vysazeny 
v litinových mřížích. Zeleň v centru města je v letních měsících doplňována nádobami osazenými 
mobilní zelení (květinové věže) včetně zeleně v květináčích na sloupech veřejného osvětlení a 
mostech přes vodní tok - Sitku. V kruhových lavicích jsou osazeny lípa na ulici Bezručova a platan na 
Hlavním náměstí. Tento způsob pěstování stromů i letniček vyžaduje zvýšené nároky na provádění 
údržby (zejména častá zálivka, přihnojování a odplevelení). 
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C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR 
nebo MPZ v roce 2020. Uveďte významné akce, které byly 
v letech 2010 - 2020 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, 
prohlášení chráněných území, působení neziskových 
organizací, dobrovolníků atd.) 

 
Kvůli častému výskytu černých skládek byly v roce 2018 na vybraných stanovištích na území města 
Šternberka instalovány fotopasti. Z jejich záznamů se vyhodnocuje a řeší původci těchto černých 
skládek. 
 
Památné stromy na Světlově (ochranné pásmo hradu kolem Šternberka) a v Dalově (dva památné 
stromy vyhlášeny v roce 2016) jsou průběžně udržovány. 
 
Průběžně je prováděna údržba (čištění, vyžínání a úprava keřů) občasných vodotečí, které svádí vody 
z pozemků nad městem. 
 

C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2020 a 
uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ v letech 
2010 - 2020 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, 
elektrické vedení atd.). 

 
Rok 2020 
 
Proběhla kompletace všech inženýrských sítí, spojená s úpravami veřejných prostranství v lokalitě 
Pekařská, Olomoucká, Příkopy, Oblouková. 
Byly dokončeny nové elektrorozvody na Hlavním náměstí, sloužící zabezpečení provozu oblíbených 
kulturních a společenských akcí na náměstí, jako přirozeném centru shromažďování a setkáváni 
občanů města i jeho návštěvníků (venkovské trhy, vánoční trhy, hudební produkce apod). 
 
V MPZ Šternberk je v celém rozsahu provedena plynofikace, rozvody telefonní sítě, hloubková 
kanalizace a rozvody vody. 
 
Rok 2019 – stavební úpravy ulic Olomoucká, Oblouková, Příkopy a Pekařská, zahájení prací na nových 
elektrorozvodech na Hlavním náměstí. 
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Rok 2018 – proběhly zde stavební úpravy chodníků na ulici Opavská. Další akce probíhaly mimo 
území ochranného pásma. 

Rok 2017 – rekonstrukce ulice Oblouková v rozsahu od napojení na ulici Olomouckou po lokalitu 
Příkopy včetně napojení ulic Schodová a Kopečná, povrch ulice byl vyhotoven z kamenné dlažby, 
proběhla zde i rekonstrukce vodovodu a doplnění chybějících splaškových kanalizačních přípojek 
 
Rok 2016 - rekonstrukce části ulice Olomoucká, Oblouková a Příkopy, obnova asfaltového povrchu 
v ulici Dvorská, oprava komunikace Pekařská, předláždění chodníků v ulici Vodní, Střední a 
Jaroslavova. Další akce probíhaly mimo území MPZ a ochranného pásma 
 
Rok 2015 – hlavní investiční akce byly realizovány mimo území MPZ a ochranné pásmo, zhotovena 
projektová dokumentace k rekonstrukci ulice Olomoucká, v rozsahu ke křižovatkám s ulicemi Příkopy, 
Oblouková a Svatoplukova, pořízení projektové dokumentace k rekonstrukci místa pro přecházení 
v ulici Opavská, drobná údržba komunikací a veřejného osvětlení 
 
Rok 2014 – rekonstrukce ulice U Horní brány včetně rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu a 
veřejného osvětlení, stavební úpravy chodníků v ulicích Olomoucká a Opavská 
 
Rok 2013 – stavba nové mateřské školy v lokalitě Světlov (ochranné pásmo hradu) 
 
Rok 2012 – rekonstrukce autobusové zastávky na ulici Dvorská včetně komunikací a parkovacích 
stání, oprava chodníků v ulici U Horní brány 
 
Rok 2011 – rekonstrukce kanalizace v ulicích Jaroslavova, Vodní, Jarní, Potoční a s tím související 
opravy povrchů komunikací 
 
Rok 2010 – rekonstrukce komunikace Na Valech, opravy povrchů komunikací 
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D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je 
zřízen městský informační systém, naučné stezky atd.). 
 

D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 
                2010           1078 obyvatel 2020 1119 obyvatel 

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno 
infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 
provozní dobu atp.? 

 

Informační centrum Šternberk 
 
Od června 2015 sídlí Informační centrum ve Šternberku v objektu Horní náměstí 47/2, který je 
nemovitou kulturní památkou rejstříkové číslo: 29374/8-1955 ÚSKP ČR. 
Provozovatelem infocentra je MAS Šternbersko o.p.s. 
Internetové stránky: http://www.poznej-sternbersko.cz 

 
Otevírací doba: 
  
Pondělí: 9:00 – 17:00 
Úterý:  9:00 – 17:00 
Středa:  9:00 – 17:00 
Čtvrtek:               9:00 – 17:00 
Pátek:  9:00 – 17:00 
Sobota:  9:00 – 15:00 (pouze od června do září) 
Neděle:  9:00 – 15:00 (pouze od června do září) 
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Nabídka služeb v IC: 
 
- turistické informace o městě (památky, turistické atraktivity a historie) 
- propagační materiály o Šternberku a Olomouckém kraji (mapy, letáky, brožury) 
- informace o místních památkách (otevírací doby, naučné stezky) 
- informace o kulturních a sportovních akcích na Šternbersku 
- informace o turistických cílech v okolí Šternberka 
- přehled stravovacích zařízení v regionu 
- přehled ubytovacích zařízení v regionu 
- vyhledávání dopravních spojů vlaků a autobusů po celé ČR 
- měsíčník Šternberské listy (redakce sídlí přímo v IC) 
- veřejný internet, Wifi zdarma 
- kopírování, tisk, skenování, laminování, kroužkové vazby 
- předprodej vstupenek 
- prodej suvenýrů, turistických známek, pohlednic a upomínkových předmětů 
- prodej regionálních produktů 
- vyřizování žákovských a studentských průkazů na veřejnou dopravu 
- prodej map (turistické, cyklomapy, zimní, tematické) 
- úschovna kol a turistických zavazadel k dispozici 
- využití nabíjecí stanice mobilních telefonů 
 
Od roku 2017 dochází v informačním centru k pořádání výstav, přednášek, besed, vernisáží, 
autogramiád, veřejných projednávání, výtvarných dílniček, vzdělávacích pořadů. 
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D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti 
v MPR nebo MPZ v roce 2020 a s jakým zaměřením 
(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 
Na území MPZ Šternberk jsou zpřístupněny tyto kulturní památky: 
 
Státní hrad Šternberk – výchovně vzdělávací, kulturní i společenské účely 
Chrám Zvěstování Panny Marie – výchovně vzdělávací, kulturní i společenské účely 
Šternberský klášter – výchovně vzdělávací, kulturní a společenské účely 
Expozice času – výchovně vzdělávací, kulturní a společenské účely 
 
V ostatních domech – kulturních památkách - se nacházejí komerční prostory (prodejny různého 
sortimentu, restaurace a jiné stravovací služby) 
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D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, 
stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, 
kulturní zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – 
uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném 
období). 

 
MPZ Šternberk nabízí obyvatelům města všechny funkce, které se od centra města očekávají. V 
návaznosti na komplexní obnovu objektů v MPZ došlo ke vzniku nových bytů a nových provozoven 
především v parteru obytných domů. Některé provozovny jsou i nadále rekonstruovány v rámci 
celkové revitalizace objektů s důrazem na obnovu památkových prvků i při zachování hygienických 
a dalších předpisů pro nové provozovny.  
 
V roce 2004 došlo k výraznému posunu v záležitostech dopravní obslužnosti a to zejména úpravou 
placeného parkování v centru města. Dokončením rekonstrukce centra města v roce 2006 došlo k 
úpravě dopravní situace tak, že jsou jednoznačně vymezeny plochy pro pěší a pro motorovou 
dopravu. Rekonstrukcí Hlavního náměstí byl odstraněn prostor, který sloužil jako parkoviště a byl 
nahrazen prostorem zcela novým, který vrátil náměstí shromažďovací a společenskou funkci při 
současném zajištění dopravní obslužnosti a bezpečnosti. Rekonstrukcí centra města došlo k 
celkovému výraznému zklidnění dopravy v městské památkové zóně.  

 
NABÍDKA SLUŽEB V MPZ  
prodejny různého charakteru (oděvy, textil, knihy, elektro, zlato, keramika, květiny, bytové doplňky, 
kožená galanterie)  
prodej potravinářského zboží, zdravé výživy a pekárna  
bankovnictví, stavební spořitelna, zdravotní pojišťovny  
kosmetika, kadeřnictví, masáže, manikúra a pedikúra, krejčovství  
restaurace, kavárny, bary, vinárny, hotel, rychlé občerstvení, cukrárny  
cestovní a realitní kanceláře  
placení parkovného z mobilu 
pro rodiny s dětmi - dětská skupina Dráček (sídlí v objektu Bezručova 4) 
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KULTURNÍ NABÍDKA  
výstavní prostory Handkeho spolku a Spolku prohlubování česko-německých vztahů  
Šternberský klášter (koncerty, divadla, osvětová činnost) 
Ecce Homo park v prostorách Šternberského kláštera  
Státní hrad Šternberk  
Expozice času  
Infocentrum Šternberk  
 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  
sportovní areál TJ Sokol s tělocvičnou, venkovním hřištěm na volejbal a tenis a fitness centrem  
Dům dětí a mládeže zajišťující využití volnočasových aktivit především školní mládeže  
venkovní hřiště gymnázia a základních škol s režimem využití pro veřejnost v době mimo školní výuku  
sportovní hala Ecce homo  

 
LÉKAŘSKÉ SLUŽBY  
ordinace privátních lékařů  
rehabilitační služby  
lékárny  
 
ÚŘADY A BANKY  
městský úřad  
advokátní a právnické kanceláře  
finanční úřad  
státní a městská policie  
banky  
pošta  
 
ŠKOLY  
Gymnázium Šternberk  
Střední odborná škola lesnická a strojírenská  
Základní umělecká škola  
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Trendem je:  
Udržení stávající skladby  
Posílení poptávky (výstavba obytných domů u hranice MPZ, prezentace města na veletrzích, udržení 
tradice závodů automobilů do vrchu na trati Ecce Homo, výstavní činnost celorepublikového významu 
v prostorách Šternberského kláštera)  
Iniciování nových nabídek (spolupráce s neziskovými organizacemi ve městě) 
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D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na 
webových stránkách obce/města/městské části hl. města 
Prahy.  

Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, 
nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města 
Prahy na webových stránkách obce/města/městské části hl. 
města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  

Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města 
Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče včetně 
programů na obnovu kulturních památek na webových 
stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 
 

Informační systémy pro pěší  
 

Ukazatele 

 
V centru města byl na začátku července 2017 instalován nový městský informační systém určený 
především pro pěší. Hlavním posláním nového systému je pohodlně navigovat návštěvníky 
k atraktivitám a turistickým cílům ve městě, k důležitým záchytným bodům či službám pro turisty. Na 
jednotlivých stanovištích jsou postaveny směrovky na samostatných sloupcích, směrovky obsahují 
názvy jednotlivých cílů v češtině a angličtině, piktogram, šipku a orientační vzdálenost k cíli 
v metrech. Informační systém pro pěší je doplněním stávajícího mobiliáře v centru města, doufáme, 
že bude užitečnou pomůckou pro návštěvníky i obyvatele města. Informační systém zhotovila firma 
Urbania, s.r.o., město investovalo do nového systému 260.000 korun. 
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Informační zvukové tabule a klikotoče 
 
V historickém centru města je instalován informační systém, který usnadňuje orientaci v městské 
památkové zóně a turistům i obyvatelům města Šternberka přináší řadu informací o turistických 
zajímavostech ve městě. Na devíti lokalitách v Městské památkové zóně Šternberk jsou umístěna 
mluvící zařízení, která se konkrétně vztahují k jednotlivým objektům nebo zajímavým místům. Každý 
tzv. klikotoč má svůj příběh vztahující se k danému místu. V listopadu 2008 byly na Horním náměstí a 
na ulici ČSA umístěny Informační zvukové tabule, které doplňují unikátní informační systém klikotočů, 
který je ve Šternberku k dispozici návštěvníkům i obyvatelům již od května 2008. Informace na 
zvukových tabulích si lze poslechnout ve třech jazykových mutacích, na panelech je světelně 
vyznačena stezka městskou památkovou zónou, dozvíte se zajímavosti o Šternberském hradě, 
o závodech na trati Ecce Homo a o významných osobnostech našeho města. 
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Internetové stránky a aplikace s informacemi:  
 
Program regenerace MPZ Šternberk 2013-2023:  
https://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/program-regenerace-mestske-
pamatkove-zony-sternberk.html 

 
Výzva a informace k dotačnímu Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 Ministerstva 
kultury: ČR: 
 https://www.sternberk.eu/projekty-a-dotace/dotace-z-programu-regenerace-mpr-a-mpz.html 
  
Přehled poskytnutých příspěvků z Programu regenerace MPR a MPZ:  
http://www.sternberk.eu/projekty-a-dotace/prispevky-z-rozpoctu-mesta/3310-prispevky-z-
programu-regenerace-mpr-a-mpz.html 
  
Památky a obnova památek: 
http://www.sternberk.eu/historie/historicke-fotografie-sternberka.html 
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/obnova-pamatek.html 
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Další informace určené pro občany, vlastníky kulturních památek a objektů v MPZ: 
http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-skolstvi-a-kultury/zivotni-
situace/610-pamatkova-pece.html  
http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-skolstvi-a-kultury/napln.html 
http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-skolstvi-a-
kultury/formulare.html 

 
Informace pro turisty:  
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety.html 
http://www.sternberk.eu/virtualni-prohlidka-historickeho-jadra-mesta-sternberka.html  
Virtuální prohlídka města - Šternberk - oficiální informační portál města (sternberk.eu) 

http://www.sternberk.eu/historie/chronologicky-prehled-dejin.html 
http://www.sternberk.eu/videopozvanka-do-sternberka.html 
http://www.sternberk.eu/images/stories/turista/propagacni_materialy/sternberk-image-cj-net.pdf 
http://www.sternberk.eu/soucasne-foto.html 

 
Propagace památek: 
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/dalsi-pametihodnosti.html 
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/statni-hrad-sternberk.html  
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/expozice-casu.html 
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/byvaly-augustiniansky-klaster.html 
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/chram-zvestovani-panny-marie.html 
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/tyrsovy-sady.html 

http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/mestska-pamatkova-zona.html 
https://www.sternberk.eu/pamatky-sternberka/kulturni-pamatky.html 
 
 
 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-skolstvi-a-kultury/napln.html
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http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety.html
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http://www.sternberk.eu/soucasne-foto.html
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/dalsi-pametihodnosti.html
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/statni-hrad-sternberk.html
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/expozice-casu.html
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/byvaly-augustiniansky-klaster.html
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/chram-zvestovani-panny-marie.html
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/tyrsovy-sady.html
http://www.sternberk.eu/tipy-na-vylety/mestska-pamatkova-zona.html
https://www.sternberk.eu/pamatky-sternberka/kulturni-pamatky.html
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Mobilní aplikace Česká obec 
 
Česká obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém občané měst, obcí či městských 
částí získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale např. i o 
obci, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá. 
Město Šternberk se zapojilo do tohoto projektu a spustilo tuto užitečnou pomůcku pro rychlou a 
pohodlnou informovanost o dění ve městě, zejména o důležitých akcích, uzavírkách, poruchách, 
povinnostech plateb apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplikaci Česká obec je možné nainstalovat zdarma do telefonu. Stáhnout ji lze přes GooglePlay nebo 
App Store.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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E. Společenský život 
 

E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory 
působící v obci či městě podporující regeneraci památek, 
jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních 
aktivit v roce 2020. 

 

Masparti 
 
Jedná se architektonickou kancelář architektů Pavla Martinky a Ondřeje Spusty, kteří spojili své 
dosavadní zkušenosti získané jak několikaletou praxí v českých i zahraničních ateliérech, tak prací na 
vlastních projektech. K jejich aktivitám mj. patří i podpora zachování bývalé cukrárny – altánu v 
Tyršových sadech (městský park).  
 
Webové stránky: http://masparti.com/ 
https://www.facebook.com/altansternberk/?ref=py_c 
 
V roce 2015 byl altán v Tyršových sadech prohlášen za kulturní památku a je evidován v Ústřední 
seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem: 105617. 
 
Výše uvedená architektonická kancelář taktéž v roce 2015 zpracovala projektovou dokumentaci 
statického zajištění základů a praskajícího zdiva. V roce 2017 byla realizována oprava oken objektu 
altánu a sanace vlhkosti zdí.  
V roce 2018 byl proveden nový nátěr střechy, oplechování římsy a obnova fasády a oken objektu.  
Veřejnosti byl altán slavnostně zpřístupněn 12. června 2019 po dokončení obnovy vstupních dveří a 
mříží. Celkové náklady na obnovu altánu tedy činí 1.500.000.Kč. 
 

 
 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://masparti.com/
https://www.facebook.com/altansternberk/?ref=py_c
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Prostory altánu jsou od 1. září 2019 výtvarným ateliérem pana Vincenta Joffreye Chigniera a dále jsou 
využívány jako kulturně vzdělávací centrum pro širokou veřejnost. 

 
Spolek Za krásnou Olomouc udělil v sobotu 5.  října 2019 při vyhlášení Ceny Rudolfa Eitelbergera 
2019 čestné uznání městu Šternberk za příkladný postup při záchraně a obnově cenného 
kubistického altánu v Tyršových sadech ve Šternberku. 
Porota ocenila pozoruhodnou aktivitu architektů Pavla Martinky a Ondřeje Spusty (MASPARTI), 
veřejnosti, památkářů a města, která vedla k příkladné renovaci ojedinělé ukázky kubistické 
architektury v rámci regionu a zachránila ji tak před zánikem. 
V roce 2020 získala obnova altánu třetí místo v soutěži Památka roku 2019. 
 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Handkeho spolek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handkeho spolek vznikl původně jako Handkeho občanské sdružení v roce 1999 a zapojil se do úprav 
prostor areálu bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku. Po několika letech usilovné práce 
se podařilo zpřístupnit prostory, ve kterých jsou prezentovány barokní obrazy, a to především od J. K. 
Handkeho. Úsilím spolku je propojit historii se současností, vytvářet mosty mezi profesionálním a 
amatérským uměním a spolupracovat na projektech, které zviditelňují i pozapomenuté památky v 
oblasti bývalých Sudet. Spolupracuje s Římskokatolickou farností Šternberk a Městem Šternberk 
na směřování k plnému využití areálu kláštera ve Šternberku k různým volnočasovým aktivitám.  
 
Webové stránky: www.handke.cz 

 
Zážitkové prohlídky Šternberského kláštera a kostela Zvěstování Panny Marie doplněné o ukázku hry 
na různé hudební nástroje a loutkové divadlo 
Programová nabídka pro školy  
Projekt „Historické souvislosti a my“, který přibližuje dovednosti studentů Střední řezbářské školy z 
Tovačova  
V prostorách 3. NP kláštera bude v roce 2021 znovu probíhat celostátní výstava výtvarných oborů 
základních uměleckých škol s názvem Oči dokořán. 
Šternberský klášter v roce 2020 navštívilo 1.862 platících návštěvníků. Zbývající návštěvníci navštívili 
bezplatně vernisáže v prostorách kláštera. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.handke.cz/
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Spolek Prohlubování česko-německých vztahů ve Šternberku 
 
Jedná se o spolek, který je plně zaměřený na prezentaci významných osobností města Šternberka a 
jeho okolí. V historickém kontextu poukazuje na společný život Čechů, Němců i Židů v minulosti a 
informuje o jejich přínosu nejen pro město, ale i v kontextu republikového nebo mezinárodního. 
Členové spolku pořádají výstavy, koncerty, prohlídky a soutěže žáků, pečují o hroby a v poslední době 
se zaměřují na záchranu drobných architektonických staveb. Spolek byl založen před 15 lety a má 
sídlo v prostorách Šternberského kláštera. 
 
Ve východním křídle kláštera v 2.NP byla spolkem v roce 2019 otevřena nová expozice s názvem 
„Šternbersko ve vzpomínkách“. Vernisáž této výstavy se uskutečnila v dubnu při příležitosti 
Mezinárodních dnů památek a sídel. Tato expozice je věnovaná historii a životě obyvatelstva které 
sídlilo ve Šternberku do odsunu. 

 
Expozice o významných osobnostech v prostorách Šternberského kláštera, která byla v roce 2015 
částečně omezena z důvodu probíhajících restaurátorských prací, byla v roce 2018 doplněna o nově 
dovezené materiály, které nashromáždili bývalí obyvatelé Šternberka a jejich potomci v Heimatstube 
Günzburg v Německu (toto muzeum většinu exponátů věnovalo právě zpět do Šternberka).  
 
V roce 2018 také tento spolek zajistil ze sponzorských darů občanů, firem a příspěvku Města 
Šternberka obnovení a postavení kaple Panny Marie na ulici Uničovská. 
 
V letech 2015 – 2016 spolek uspořádal spolek veřejnou sbírku a zajistil obnovu kapličky sv. Josefa na 
Babické ulici ve Šternberku.  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek 
z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají a 
rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, 
poutě, oslavy místních svátků atd.). 

 

Státní hrad Šternberk 
 
Interiéry Státního hradu Šternberk lákají návštěvníky nevšední atmosférou. Překvapí svou 
velkorysostí a bohatou výbavou uměleckých předmětů, dovezených z celé Evropy. Hrad 
návštěvníkům nabízí až čtyři návštěvnické okruhy.  

 
Webové stránky: www.hrad-sternberk.cz 
 
Prohlídkou prostor hradu zážitky návštěvníků nekončí. Zámecký lesopark, jejž vytvořil v letech 1907 – 
1909 vídeňský architekt Albert Esche, tvoří společně s dnešním podhradím půvabné kulisy hradu. 
 
Hrad Šternberk je rovněž místo konání historických, kulturních a společenských akcí pro všechny 
věkové skupiny a jedním z nejvíce vyhledávaných objektů k pořádání svatebních obřadů a 
příležitostně i svatebních hostin. 
 
 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.hrad-sternberk.cz/
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Hrad Šternberk byl v průběhu sezóny 2020 oblíbeným cílem turistů ze všech koutů České republiky, 
ze zahraničí však výrazně méně než v předchozích letech. Celková návštěvnost za sezónu byla v tomto 
roce nižší, což bylo způsobeno uzavřením objektů z důvodu pandemie COVID 19 (jarní i podzimní 
uzavření).  
 
Návštěvníci hradu Šternberk si mohli vybrat ze tří návštěvnických okruhů. Nabídka zahrnuje 1. 
základní okruh „Liechtensteinské sbírky“, 2. základní okruh „Jak se žilo na šlechtickém sídle“ a 3. 
výběrový okruh „Celým hradem“. Při výjimečných příležitostech byl v nabídce ještě 4. okruh „Od 
kuchyně po půdu“. Uzavření objektu v jarních měsících bylo využito k realizaci nové koncepce 
druhého okruhu, který změnil svůj název a došlo i ke změnám v expozici. 
 

 
V roce 2020 navštívilo hrad přes 18 tisíc lidí. Realizovaly se zde akce historické, kulturní a 
společenské a proběhlo zde 31 svatebních obřadů na 5 místech, které hrad nabízí. 
 

 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Akce na hradě 
 
Prosinec 2019 
Dětský vánoční jarmark 

 
 
Vánoční prohlídky hradu 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Silvestr na hradě 

 
 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Březen 
Zahájení návštěvnické sezóny na hradě 

 
Netradiční březnové prohlídky hradu 
 
 
Červenec 
Historický den na hradě Šternberk 
Podvečerní kostýmované prohlídky na hradě Šternberk 

 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Prohlídky s restaurátorkami kachlových kamen 
Šternberské kulturní léto pod hvězdami – koncert Ben Cristovao 

 
 
 
 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Srpen 
Letní kino na hradě Šternberk 

 
Kostýmované prohlídky hradu Šternberk 
Šternberské kulturní léto pod hvězdami - koncert O5 & Radeček a Olympic 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Prohlídky s knihou 
Pohádkové promítání na hradě 
Koncert na hradě – Zpívající mísy 
Hradozámecká noc 

 

 
 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Září 
Dny evropského dědictví 2020 

 
Rudolfínská mincovna 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Speciální dětské prohlídky – Technika je všude kolem nás 
Povídání o historii zbraní 

 
Listopad 
Vánoční nádvoří na hradě 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Šternberský klášter 
 
Prohlídka celého areálu kláštera zahrnuje expozici o historii města, historii kláštera, klášterní sklepy, 
historické sály s obnovenou nástropní malbou od J.K. Handkeho, obrazárnu barokních malířů, věžní 
hodinové stroje, včelařskou výstavu a výstavy Střední řezbářské školy z Tovačova. Handkeho spolek 
zde pro zájemce zajišťuje i noční prohlídky prostor kláštera. V sálech prohlídkové trasy zaznívá i živá 
hudba provedená na různých nástrojích. 

 
Webové stránky:  https://www.facebook.com/sternberskyklaster/ 
                                Šternberský klášter (sternberskyklaster.cz) 
 
Stejně jako na hradě Šternberk, tak i v prostorách Šternberského kláštera se konají svatební obřady či 
akce společenské, historické a kulturní pro návštěvníky jakékoliv věkové kategorie. V roce 2020 
navštívilo klášter 1862 platících návštěvníků. 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
https://www.facebook.com/sternberskyklaster/
http://sternberskyklaster.cz/
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Akce ve Šternberském klášteře: 
Kulturní léto pod hvězdami – koncert Terezy Maškové 

 
Kulturní léto pod hvězdami – divadelní představení Když se zhasne 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Letní kino v klášteře 

 
 
Dny evropského dědictví 2020 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Chrám Zvěstování Panny Marie 

 
V rámci roční programové prohlídky chrámu Zvěstování Panny Marie se konají prohlídky kostela, 
které jsou součástí prohlídkové trasy Šternberského kláštera.  
 
webové stránky:  www.farnoststernberk.cz 
 
Nejvýznamnější akce pro veřejnost v roce 2020: 
 
Seslání Ducha svatého – Vigilie 2020 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.farnoststernberk.cz/
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Hromniční pouť matek 

 

 
 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Expozice času 
 
Prohlídková trasa Expozice času v sobě zahrnuje 10 místností, které jsou vybaveny především 
exponáty ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci, Národního technického muzea v Praze, 
Židovského muzea v Praze a Obuvnického muzea Zlín. 
Charakter Expozice času má široký záběr od vesmírného času k atomovým hodinám a 
nejmodernějším metodám měření času. Celá koncepce se vyznačuje odklonem od 
tradicionalistického muzejního pojetí k volné práci s prostorem, k důrazu na výtvarné řešení, 
scénografické prvky a volný přístup k vybraným objektům z oblasti názorných výchovných pomůcek 

webové stránky: http://www.expozicecasu.cz/ 
 
Přehled akcí v roce 2020 v Expozici času: 
 
Maškarní merenda 
Výstava modelů aut a dětských pokojíčků 
Dny evropského dědictví 2020 
Výstava soch akademického sochaře Petra Kuby a obrazů Vincenta Chigniera 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.expozicecasu.cz/
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Hlavní náměstí 
 

Masopust 
 
Na Hlavním náměstí se 22. února 2020 konal Masopust. Zahájen byl masopustním průvodem 
v maskách, který prošel centrem města až na náměstí. Velký masopustní jarmark proběhl na 
šternberském Hlavním náměstí již potřetí. Od devíti ráno do dvou odpoledne se náměstí hemžilo 
maskami. O tanec a veselí se postaral např. hanácký soubor Hagnózek a všude se pohybující 
„chůdaři“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po celou dobu masopustního veselí mohli návštěvníci ochutnávat zabíjačkové speciality i s výkladem 
od zkušeného řezníka a k dispozici byla řada dalších laskomin, teplých a studených nápojů. Nechyběl 
bohatý stánkový prodej s pestrou nabídkou zboží. Pořadatelem akce bylo město Šternberk. 

 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic 2020 
 
Ve dnech 4. až 6. září se konala letitá akce Ecce Homo Historic s programem na Hlavním náměstí – 
Šternberské slavnosti a Město v pohybu 2020. Na veteránské Ecce Homo se sjelo několik 
automobilových a motocyklových skvostů, nejstarší vůz jsme mohli vidět z roku 1909. Na Hlavním 
náměstí lidi bavil Milan Peroutka se skupinou Perutě, Vojtaano, velká skupina fanoušků přišla na 
Stracené Ráj a největší ohlas sklidil hlavní host letošních slavností, Xindl X. Akce byla součástí i právě 
probíhajících Dnů evropského kulturního dědictví.  

Součástí Šternberských slavností byl 4. ročník Pivního festivalu – přehlídka malých a středních 
pivovarů. Byla zde jste možnost ochutnat několik druhů piva. K snědku kromě tradičního sortimentu 
přibyly nachos a grilované speciality, škvarkové tyčinky, domácí limonády, cukrovinky apod. Zejména 
pro dětské návštěvníky měl opět velký úspěch Andyho trdelník. 
Připraven byl i program pro děti v podobě nafukovací skluzavky a střelnice, dětských čtyřkolek, 
výroby hrníčků, rukodělných dílniček a airbrush tetování. 
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Venkovské trhy 
 
Venkovské trhy Šternberk probíhají v našem městě již sedmým rokem. Sezona trhů začíná v březnu a 
končí až v říjnu. Místem dění tradičního stylového stánkového prodeje trhovců je historické centrum 
přímo na Hlavním náměstí. Trhy jsou již tradicí, která je hojně navštěvována nejen obyvateli města 
ale i lidmi ze širokého okolí.  
https://www.facebook.com/VenkovskeTrhySternberk/ 
 

 
Jedná se o trhy, které jsou zaměřeny prvořadě na podporu pěstitelů a chovatelů regionu, 
prvovýrobců především potravinářských výrobků a v neposlední řadě vytvoření nové, příjemné 
tradice v našem městě, kde se lidé budou rádi setkávat.  
 
Každé trhy jsou výjimečné a liší se od ostatních. Jsou vždy doplňovány doprovodným programem pro 
návštěvníky různých věkových kategorií. Lidé si zde nakoupí, posedí, poslechnou příjemnou hudbu a 
průběžně nasávají atmosféru pravého venkovského trhu.  
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Pamětní desky  
Odhalením pamětních desek našim významným rodákům vzdává Město Šternberk poctu jejich životu 
a dílu, které zde zanechali budoucím generacím, a šířili tak do světa nejen slávu svou, ale také svého 
rodiště – města Šternberka.  
 
Pamětní desky:  
pamětní deska šternberského rodáka Vincyho Schwarze, ulice ČSA 118/17 (budova pošty)  
pamětní deska na hřbitově věnována obětem II. světové války  
pamětní deska na budově bývalého dělnického domu na ulici Masarykova 20  
pamětní deska věnována císaři Františku Josefovi I. a čestným občanům v budově Městského úřadu, 
Horní náměstí 78/16  
pamětní deska na objektu ČSA 27/1 s připomenutím velkých povodní v roce 1789  
pamětní deska o historii objektu, Radniční 162/5  
 

Čestná občanství  
Uděluje Zastupitelstvo města Šternberka fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily 
zejména o rozvoj obce.  
https://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/cestna-obcanstvi-ceny-mesta/cestna-
obcanstvi.html 
 
V roce 2017 bylo uděleno čestné občanství Kurtu Grögerovi (1905 – 1952) in memoriam. Tento 
šternberský rodák je jeden z nejvýznamnějších moravských malířů meziválečného období. 
  
Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937) – první osobnost, které bylo ve Šternberku uděleno čestné 
občanství 
  
Edvard Beneš (1884 – 1948) – z vděčnosti za osvobození národa 
  
Suren Galustovič Davtjan – za zásluhy o osvobození města 
  
PaedDr. Ivo Viktor (*1942) – legendární československý fotbalový brankář 
  
Ladislav Valoušek (1918 – 1996) – byl aktivní účastník protifašistického odboje v letech 1939 – 1945 
  
Viktor Trnavský (1921 – 2002) – český vlastenec a literát, účastník protifašistického a 
protikomunistického odboje, předseda pobočky Konfederace politických vězňů v Olomouci, nositel 
medaile Za zásluhy o vlast z roku 1998 
  
Erica Pedretti (*1930) – významná švýcarská spisovatelka a malířka, ve Šternberku prožila prvních 
patnáct let svého života 
  
Wilhelm Zlamal (1915 – 1995) – šternberský významný umělec – malíř 
  
Věra Jordánová (15.dubna 1928) – je úspěšná režisérka mnoha televizních pohádek inscenací a 
seriálů, je uznávanou osobností v televizním a filmovém světě, která se brzy po narození s rodiči 
přestěhovala do Šternberka, kde její otec působil jako lékař a ředitel Vojenského ústavu 
  
Hana Maciuchová (29.listopadu 1945) – je výraznou divadelní, filmovou, televizní i rozhlasovou 
herečkou 
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E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních 
významných památkových objektů (zda se podílí na 
financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své 
aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 
obnově památek v roce 2020 - konkrétní objekty s 
vyznačením finančních nákladů). 

 
V roce 2019 byla v Tyršových sadech dokončena obnova objektu kubistického altánu, který je 
kulturní památkou. Jeho prostory jsou od slavnostního otevření využívány k vernisážím a kulturně 
společenským akcím. 

 
V rámci využívání významných památkových objektů došlo v předchozích letech k dalším 
významným akcím ze strany podnikatelské činnosti:  
 
V roce 2012 otevření kavárny „V parku“ s venkovní zahrádkou a venkovním dětským hřištěm 
v Tyršových sadech. Tyršovy sady se nacházejí na hranici městské památkové zóny a jsou památkou 
místního významu. Vybudováním restaurace došlo k vítanému zatraktivnění městského parku a 
rozšíření služeb, které jsou ve městě nedostačující. 
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V roce 2014 se nově otevřel bar „IRISH PUB 5 LIŠEK“ v objektu kulturní památky Bezručova 1166/12. 
Jedná se o stylovou restauraci, která se ve Šternberku doposud nevyskytovala. 

 
Podnikatelské subjekty využívají významných památkových objektů především pro účely konání 
školení a seminářů (konferenční místnost Expozice času), společenských setkání (bývalý 
augustiniánský klášter a Státní hrad Šternberk). Dále významné firmy mj. i finančně podporují kulturní 
a sportovní akce pro veřejnost.  
 
Investice do významných památkových objektů evidujeme především v podobě obnovy domů na 
území MPZ Šternberk, které jsou ve vlastnictví podnikatelských subjektů. 
 
V roce 2016 bylo uvedeno do provozu rychlé občerstvení „Grill and Go“ na ulici Radniční 10, č.p. 84, 
parcela č. 84. Objekt je kulturní památkou v historickém centru města. 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


73 

Prodej sypaných čajů a kvalitní zrnkové kávy, medových pochoutek, porcelánu, pečených čajů, 
vonných přírodních vosků a jiného zboží umožňuje od roku 2016 prodejna „Tea Time 4U“ otevřena v 
objektu na ulici Radniční 3, č.p. 163, parcela č. 238. Tento dům je rovněž kulturní památkou. 

Nově rekonstruovaná restaurace „ŠNYT Primka“ je součástí objektu Městských kulturních zařízení 
Šternberk - kulturní památky na ulici Masarykova 20. Otevřena je od léta 2017. 
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů 
v roce 2020 
 

F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, 
věnovaná na obnovu památek v roce 2020 a v kolika 
případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      
akcí 

Kč 
(tis.) 

Poznámka 

Celkem na území obce /města 7 9.137 tis. Kč  

Z toho na území MPR nebo MPZ 5 8.912 tis. Kč  

Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 
nebo MPZ) 

3 1.252 tis. Kč 
 

Podíl finančních prostředků z celkového objemu výdajů 
rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, na  
obnově  památek v roce 2020 na území 
obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

 2 % 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu 
regenerace MPR a MPZ v roce 2020 s uvedením konkrétní 
akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku 
rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu 
regenerace MPR a MPZ na rok 2020, která byla přílohou 
Anketního dotazníku na rok 2020. 

Akce Kč (tis.) 

Obnova fasády – dům Oblouková 36, č.p. 1315 359 tis. Kč 

Obnova fasády – dům nám. Svobody 10, č.p. 1160 530 tis. Kč 

Oprava městských hradeb – parcela č. 175 276 tis. Kč 

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo 
požádáno na rok 2020 o finanční prostředky z jiných zdrojů a 
zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 

Obnova oken Šternberského kláštera (3.NP) 200 tis. Kč Olomoucký kraj 

Obnova kaple v Chabičově 50 tis. Kč Olomoucký kraj 
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G. Koncepční příprava regenerace 
 

G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, 
evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 
http://www.uur.cz,/. 

 
Územní plán – změna č. 1 města Šternberka schválený usnesením č. 155/6 Zastupitelstva města 
Šternberka ze dne 18.09.2019 
 

G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR 
nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 
zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 
http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo MPZ /dle 
§ 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů/. Stav rozpracovanosti, datum 
vydání opatření obecné povahy krajem. 

 

Město Šternberk nemá zpracovaný regulační plán MPZ Šternberk, ale některé problematické oblasti 
(označování provozoven v MPZ, reklamy v MPZ, regulace předzahrádek restauračních zařízení) jsou 
posuzovány a řešeny v souladu se zpracovaným Programem regenerace městské památkové zóny 
Šternberk. 
 

G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, 
kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 
poslední aktualizace). 

 
Program regenerace městské památkové zóny Šternberk pro období let 2013 – 2023 (výhled do roku 
2028), schválený usnesením č. 471/20 ze dne 11.09.2013 zastupitelstva města. 
 
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/program-regenerace-mestske-
pamatkove-zony.html 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
http://www.uur.cz/
http://www.uur.cz/
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/program-regenerace-mestske-pamatkove-zony.html
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/program-regenerace-mestske-pamatkove-zony.html


76 

G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění 
regenerace území MPR nebo MPZ (stav rozpracovanosti, 
datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO 
apod.). Další dokumenty využívané při realizaci regenerace 
MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 
Strategie rozvoje města Šternberka, schválená usnesením zastupitelstva města č. 171/6 ze dne 
20.06.2007: 
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku-/strategie-rozvoje-mesta.html 
  
Příprava nového Strategického plánu města Šternberka:  
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/priprava-noveho-strategickeho-planu-
rozvoje-mesta-sternberka.html 
 
Strategický plán rozvoje kultury ve Šternberku na období 2013 – 2023, schválený usnesením 
zastupitelstva města č. 472/20 ze dne 11.09.2013:  
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/strategicky-plan-rozvoje-kultury.html 
  
Strategie cestovního ruchu schválená zastupitelstvem města usnesením č. 389/12 ze dne 26.03.2008: 
http://www.sternberk.eu/zakladni-informace-o-sternberku/strategie-cestovniho-ruchu.html 
 

Komise cestovního ruchu a MPZ 
 
Zakladatel: založena v prosinci 2018 Radou města Šternberka 
 
Pravomoci: 
- Předkládá návrhy radě města a projednává podněty týkající se aktualizace Programu regenerace 
MPZ  

- Předkládá návrhy a spolupracuje s ostatními odbory úřadu k zajištění aktualizace Programu 
regenerace  

- Předkládá návrhy k propagaci kulturních památek a napomáhá rozvoji cestovního ruchu  

- Spolupracuje s NPÚ, ú.o.p. v Olomouci, Státním okresním archivem v Olomouci, Vlastivědným 
muzeem v Olomouci aj.  

- Projednává stanoviska města, která jsou prezentována na jednání Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska  

- Předkládá návrhy k obnově kulturních památek, památek místního významu a drobné architektury 
města  

- Podílí se na přípravě a koordinaci významných událostí města (např. aktivit k 720. výročí od první 
písemné zmínky o městě v roce 2016)  

- Vyhodnocuje turistickou sezonu a návštěvnost hlavních turistických cílů ve městě (hrad Šternberk, 
Expozice času, Šternberský klášter), komunikuje s podnikateli v oblasti cestovního ruchu – stravování, 
ubytování, další služby turistům 
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Předseda Komise cestovního ruchu a MPZ:  
Mgr. Ondřej Večeř, zástupce ředitelky MAS Šternbersko o.p.s., vedoucí manažer pro realizaci 
strategie CLLD MAS Šternbersko  
 
Členové komise:  
Helena Gottwaldová, kastelánka Státního hradu Šternberk národní kulturní památky, dlouhodobě 
aktivně působí v oblasti rozvoje cestovního ruchu, dříve se profesně zabývala památkovou péčí ve 
městě (správa majetku města v MPZ) 
Ing. Zdeněk Poštulka 
Josef Knopf, předseda Handkeho spolku, správce, průvodce ve Šternberském klášteře 
Josef Londa, podílí se na cestovním ruchu, je manažerem Informačního centra Šternberk  
Marek Přichystal, zajímá se o kulturu ve městě  
Barbora Foukalová  
Radomil Siegel, IT zaměstnanec 
Ing. arch. Pavel Martinka, autorizovaný architekt, člen architektonické kanceláře Masparti 
RNDr. Libor Svoboda, programový pracovník Městských kulturních zařízení Šternberk – Expozice času 
 
Činnost komise:  
Podílí se na vytváření strategických dokumentů města s akcentem podpory cestovního ruchu  
Navrhuje propagaci kulturních památek  
Průběžně projednává a podílí se na aktualizacích Programu regenerace  
Připomínkuje sporná jednání související s výkonem státní správy a samosprávy v oblasti péče o 
památky  
Hodnotí a navrhuje propagační materiály města  
Projednává koncepce rozvoje a činností v MPZ a prostorách Šternberského kláštera a Expozice času  
Projednává návrhy na rozdělení finančních prostředků z dotací MKČR z Programu regenerace MPR 
a MPZ  
Projednává žádosti vlastníků objektů v památkové zóně, navrhuje poskytnutí dotací na obnovu 
objektů – „nepamátek“  
Navrhuje dotace žadatelům na činnosti a akce v oblasti cestovního ruchu a partnerské spolupráce 
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H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 
 

- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 
funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu 
obyvatel, návštěvníků, podnikatelů, atp.  
 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 
veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  
 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 
a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

V posledních letech se daří dosahovat viditelných výsledků v proměně a regeneraci městské 
památkové zóny i celého území města. Hlavním smyslem regenerace městské památkové zóny je 
napomoci k záchraně a obnově nejcennějších částí architektonického dědictví města. Na území 
městské památkové zóny bylo v minulých letech realizováno množství zásadních akcí, které byly 
předznamenány v průběžných aktualizacích programu regenerace a které vedly k významnému 
zhodnocení jednotlivých objektů včetně jejich zpřístupnění a prezentace veřejnosti. Obdobná je i 
situace v rámci veřejných prostranství a parterů. Všechny aktivity vedou k celkové harmonizaci a 
revitalizaci území města, které je dotčeno památkovou ochranou.  
Město Šternberk v letech 1998 – 2017 prošlo výraznými změnami, které příznivě ovlivnily život 
místních obyvatel. Těmito změnami došlo k turistickému zatraktivnění i zviditelnění města. Město 
Šternberk je vyhledávanou lokalitou nejen pro kouzlo svých památek, ale i samotného prostředí, 
které svou přírodou, sportovním, kulturním i relaxačním vyžitím má svým návštěvníkům co 
nabídnout.  
 
Městská památková zóna Šternberk se nachází v centru města, její zastavěné území je urbanisticky 
téměř stabilizované. Jde o rezidenční území bez průmyslových ploch, kde je velkou měrou 
zastoupena oblast obchodu a služeb. Záměrem je nadále uchovávat architektonické dědictví a 
umožňovat trvale životaschopný vývoj historického středu města a ostatních pamětihodností, zajistit 
živost a autenticitu historických prostorů a staveb.  
 
V oblasti přípravy a plánování obnovy patří k nejvýznamnějším skutečnostem schválení a 
uplatňování Programu regenerace MPZ Šternberk pro období 2013 – 2023 s výhledem do roku 2028. 
Díky programu se daří účinně regulovat reklamu v MPZ. Mezi investičními akcemi je třeba jmenovat 
nejen postupnou obnovu významných památkových objektů, ale zejména postupnou snahu města o 
rekonstrukci a revitalizaci významných veřejných prostorů v památkové zóně. V roce 1999 začaly 
práce zachování a obnově Šternberského kláštera.  
Historické jádro je jak přitažlivým objektem pro turisty, tak i místem setkávání občanů při kulturních 
a sportovních akcích. Některé mají dlouholetou tradici trvající, jiné si svoji pozici začaly budovat 
později, ale záhy si získaly své místo. 
 
Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  
Regulace reklam a označování provozoven v MPZ Šternberk je zpracována a upravena v Programu 
regenerace Městské památkové zóny Šternberk na období 2013 – 2023 s výhledem do roku 2028. 
Regulace reklam a označování provozoven se daří korigovat a nevyskytují se zde větší problémy s 
nepovolenými reklamami a označeními provozoven. V případě výskytu nepovoleného reklamního 
zařízení či označení provozovny jsou provozovatelům a vlastníkům objektů zasílány výzvy k 
odstranění zařízení a je postupováno v souladu se zákonem o státní památkové péči. 
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


79 

 
Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu kulturních 
památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských 
darů apod.  
 
Římskokatolická farnost pořádá veřejné sbírky na obnovu mobiliáře kostela Zvěstování Panny Marie.   

 
V letech 2015 – 2017 předseda Spolku prohlubování česko-německých vztahů ve Šternberku 
inicioval sbírky veřejnosti na záchranu drobné architektury:  
 
Kaple sv. Josefa – není kulturní památkou ani památkou místního významu, nachází se mimo území 
MPZ, ale je dokladem historické hodnoty daného místa. Sbírkou se podařilo získat finanční 
prostředky v celkové hodnotě 180 tis. Kč.  
 
Kaple Sv. Marie – není kulturní památkou ani památkou místního významu a nachází se mimo území 
MPZ. Spolku se podařilo shromáždit finanční prostředky od nových subjektů a sponzorů na její 
renovaci.  
 
Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond:  
na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR nebo MPZ  
Město Šternberk nemá v současné době vlastní fond na obnovu kulturních památek, avšak finanční 
prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu města. Výše částky alokované na daný rok se odvíjí od plánu a 
potřeb oprav kulturních památek ve vlastnictví města. Samostatně jsou rozpočtovány náklady na 
opravy a rekonstrukci Šternberského kláštera.  
 
na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR nebo MPZ  
V městské památkové zóně se nachází cca 250 domů. Komise cestovního ruchu a MPZ doporučila 
obnovit program Podpory obnovy objektů v památkové zóně, který byl úspěšně realizován v letech 
2007 a 2008 a kdy došlo k významným počinům soukromých vlastníků v obnovách domů. Komise 
navrhla z rozpočtu města v dotačním programu pro rok 2020 vyčlenit částku 500.000 Kč na obnovu 
objektů nacházejících se v MPZ, které nejsou kulturními památkami, nově ve třech opatřeních:  
opatření 1: střecha, fasáda  
Obnova střechy včetně krovů a klempířských prvků, obnova uliční fasády (průčelí) objektu, který má 
stavebně zajištěnu statiku a střechu vč. krovů a klempířských prvků.  
opatření 2: okna, dveře, výkladce  
Restaurování výplní směřujících do ulice (průčelí), tj. oken, vstupních dveří včetně portálu, výkladců.  
opatření 3: architektonické prvky 
Obnova architektonických prvků směřujících do ulice, např. balkón, arkýř, schodiště. 
 

 
 
 
 
Schválil    Ing. Stanislav Orság                        Datum      14. 12. 2020         

   starosta   

 

Podpis      ……………………… 
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Příloha – tabulka rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního 
rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020  
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