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Příloha č. 1: Historie města Šternberk 

Historie města Šternberk  

Počátky města Šternberka sahají do 2. poloviny 13. století, konkrétně o městě pochází 

první písemná zmínka z roku 1296, kde se poprvé hovoří o listině, v níţ Albert ze Šternberka 

uděluje farnímu kostelu sv. Jiří (dnes jiţ neexistujícímu) „in civitate Sternberch“ – tedy ve 

městě Šternberku – plné desátky z jasně vyjmenovaných majetků. Zde je Šternberk poprvé 

zmiňován jako město, i kdyţ jeho plnohodnotné 

atributy Šternberk získá aţ ve 2. polovině 14. století a 

na počátku století patnáctého. Z roku 1269 také 

pochází zmínka o hradu Šternberku, který byl 

postaven v polovině 13. stol. Zdeslavem z Chlumce a 

ze Šternberka. Vznik města s hradem úzce souvisí, 

neboť v jeho podhradí vznikla osada, která se záhy 

začala rozšiřovat a současně se stala centrem trhu, řemesla i obchodu. Rodu Šternberků 

patřilo zdejší panství téměř do konce 14. století. Jedním z nejvýznamnějších členů této větve 

byl Albert II. ze Šternberka. Ten patřil k úzkému okruhu vzdělanců obklopujících císaře Karla 

IV. Byl absolventem tehdy prestiţních univerzit, patřil k císařovým rádcům, zastával nejvyšší 

církevní funkce. Přenesl do Šternberka vyspělé gotické umění, jehoţ torza lze ještě dnes 

obdivovat v kapli šternberského hradu. Zaloţil ve městě klášter v roce 1371 společně 

s kostelem Zvěstování Panny Marie.  

V období pozdního středověku po vymření moravské větve Šternberků v r. 1397 

přešlo panství do rukou pánů z Kravař (1397 – 1466), kteří stejně jako Šternberkové patřili k 

významným rodům a město i panství se snaţili nadále zvelebovat. Město obdařili dalšími 

významnými privilegii (olomoucké městské právo a s ním i soudní a správní autonomii a 

právo mílové). Za pánů z Kravař byl Šternberk centrem husitského hnutí. V roce 1415 zde byl 

sepsán stíţný list na protest upálení Mistra Jana Husa a v roce 1430 bylo město dobyto a 

obsazeno husity. Další pánové pobývající ve městě Šternberku byli z rodu Kostků z Postupic 

(1466 – 1480), Berků z Dubé a Lipé (1480 – 1570), za jejichţ panování v roce 1538 zachvátil 

město ničivý poţár, dále pánů kníţat z Minstrberka (1570 – 1647), kdy došlo v roce 1621 k 

dobytí města stavovským vojskem, kdy se Šternberk stal důleţitým opěrným bodem císařské 

armády. Potom zde sídlili Württemberkové a v roce 1693 získává panování nad městem 

významný a mocný rod Lichtenštejnů, v jejichţ rukou bylo město aţ do roku 1945.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/1538


 

Město Šternberk bylo nadále ovlivněno řadou válečných konfliktů jako třicetiletou 

válkou a vpádem švédských vojsk do města, která ovládala město v letech 1645 - 1650. Ke 

štěstí Šternberka se další válečné události přenesly na jiná území, a tak mohlo být přistoupeno 

k obnově zničeného města. Co se obnovy města týče, probíhaly opravy městských zdí, 

veřejných, hospodářských i církevních staveb. Avšak rozhodně nebyla tato doba nijak 

idylická. Město nadále trpělo průchody vojsk či zde přechodně vojáci pobývali, coţ město 

finančně zatěţovalo. Navíc v letech 1633 – 1634 zasáhla Šternberk morová epidemie.  

 Období nového rozkvětu zaţívá Šternberk aţ ve druhé polovině 18. století. Majiteli 

panství byli v té době (jiţ od počátku 18. století) významní a mocní Lichtenštějnové. Město se 

začalo ekonomicky vzmáhat díky tkalcovství, které zde navazovalo na starší cechovní tradice. 

Tato ekonomická prosperita se odrazila i ve vnější 

tváři města. Od osmdesátých let 18. století vznikají 

mnohá nová předměstí. Úspěšné období města 

nastartované ve druhé polovině 18. století a jdoucí 

ruku v ruce s rozvojem textilního průmyslu zastavily 

aţ události poslední dekády tohoto století. V roce 

1784 došlo k zrušení augustiniánského kláštera. 

Neblaze do dějin města zasáhla povodeň v roce 

1789, která smetla z povrchu nová předměstí a zpustošila téměř celé město. I přes uvedené 

válečné útrapy a katastrofy z minulosti se Šternberk i v 19. století mohl chlubit vyspělým 

textilním průmyslem, jehoţ tradice nebyla naštěstí výše popsanými událostmi zpřetrhána. 

V roce 1821 zahájila textilní firma Norbert a Langera výrobu plátěného a bavlněného zboţí.  

Textilní boom kulminoval v 19. století, kdy se Šternberk stal centrem moderního textilního 

průmyslu. Boom ale netrval dlouho díky občanské válce v USA, kdy se přerušilo zásobování 

bavlny a právě tato situace měla vliv na zvýšenou nezaměstnanost ve městě. Novým 

největším zaměstnavatelem ve městě se tak stala v sedmdesátých letech 19. století státní 

tabáková továrna (zaloţená roku 1872). V roce 1850 se Šternberk stává centrem politického 

okresu a samosprávným celkem. 

 Počátek 20. století byl poznamenán 1. Světovou válkou. V červenci 1914 po vyhlášení 

všeobecné mobilizace se odebraly první stovky šternberských muţů na frontu následovány 

později dalšími. Netrvalo dlouho a jejich rodiny dostávaly zprávy o jejich úmrtí, coţ se 

projevilo na celkové atmosféře chodu města. Od jara roku 1915 byli ve Šternberku 

internováni váleční zajatci, kteří byli vyuţívání při zemědělských pracích. Na konci tohoto 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1784
http://cs.wikipedia.org/wiki/1821
http://cs.wikipedia.org/wiki/1850


 

roku byla do města dosazena stálá vojenská posádka, která obsadila spolkové a školní budovy 

a setrvala zde aţ do října 1918. Díky těmto skutečnostem došlo k uzavření většiny škol a k 

nárůstu kriminality. Tato situace se uklidnila aţ s koncem války. Rozpadem rakousko – 

uherské monarchie a vznikem samostatné československé republiky v roce 1918 se zcela 

změnila konstelace v národnostních poměrech na většině území nového státu. Německý 

nacionalismus byl v příhraničních oblastech velmi silný a Šternberk byl jedním z jeho 

opěrných bodů. V druhé polovině listopadu 1918 zahájilo československé vojsko obsazování 

německých území. Do Šternberka dorazil dne 18. 12. 1918 oddíl 30. pěšího čáslavského 

pluku, který postupoval od Šumperka přes Uničov, a město vojensky obsadil. Německému 

Výkonnému výboru byly předloţeny podmínky kapitulace. Situace v celé republice jiţ jasně 

ukazovala sílu armády nově vzniklé republiky, zemské vlády v jednotlivých provinciích se 

rozpadly a jejich představitelé vesměs prchli ze země. Situace ve Šternberku se sice 

stabilizovala, avšak ještě ne trvale, protoţe i nadále ve městě zůstalo německé obyvatelstvo.  

 Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 v Německu začaly německé strany velmi 

posilovat své pozice. Jiţ roku 1934 byla ve Šternberku zaloţena první organizace Henleinovy 

“Sudetendeutsche Heimatfront“, z níţ vzešla Sudetoněmecká strana (SdP). Ta jiţ v roce 1935 

zvítězila v parlamentních volbách. Toto vítězství se odrazilo i ve Šternberku, kde měla 

většinu voličů, a tak se stala rozhodující politickou silou ve městě. Demokratické síly svůj boj 

prohrály podpisem tzv. mnichovské dohody, ke které došlo z 29. na 30. 9. 1938. Zde bylo 

dohodnuto odstoupení pohraničních území a jejich začlenění do hitlerovského státu. Do 

tohoto záboru spadala velká část severní Moravy, tím tedy i většina území soudního okresu 

Šternberk. Většina protifašisticky orientovaného obyvatelstva (Čechů i Němců) opustila 

město do 8. 10. 1938 s tím, ţe zde zanechali téměř celý majetek. Tím se Šternberk dostal na 

území Říše, kde platily i její zákony. Z demokratického státu se tedy stala součást diktatury 

zaloţené na vůdcovském principu. Po poráţce hitlerovského Německa v roce 1945 byla 

Československá republika obnovena v původních hranicích z roku 1937, takţe Šternberk se 

stal opět součástí ČSR. V roce 1947 došlo k zahájení výroby v závodě Chronotechna. 

V roce 1960 byla provedena správní reforma, která zredukovala počet okresů a krajů. 

Šternberk tak byl začleněn pod okres Olomouc. Následující období relativního uvolnění 

situace v 60. letech bylo opět násilně ukončeno v srpnu okupací ČSR armádami států 

Varšavské smlouvy. Šternberk byl dočasně obsazen polskými vojsky. Novou historii začal 

Šternberk ţít, stejně jako celá republika, aţ po listopadovém převratu roku 1989 [49]. 



 

Příloha č. 2: Srovnání hospodaření města za poslední 2 roky, tj. 2008 a 2009 

Srovnání hospodaření města za poslední 2 roky, tj. 2008 a 2009 [50] 

Základní ekonomické parametry hospodaření města za rok  2008 2009 

1) Příjmy celkem (v tis. Kč) z toho 392.116 343.269 

Niţší celkové příjmy města za rok 2009 způsobený především propadem daňových příjmů z 

důvodu finanční krize, niţšími příjmy z prodeje majetku oproti r. 2008 včetně dotací.  

2) Daňové příjmy (v tis. Kč) 161.898 129.077 

Razantní propad daňových příjmů, o 32,8 mil.Kč, tj. 79% úrovně roku 2008. 

3) Nedaňové příjmy (v tis. Kč) 23.015 18.689 

Velký úbytek nedaňových příjmů, o 4,326 mil.Kč, tj. 81% úrovně roku 2008. 

4) Přijaté dotace celkem (v tis. Kč) 207.204 164.250 

Vysoký objem dotací na příjmové straně (47,8% celkových příjmů), ve srovnání s r. 2008 

sníţený z důvodu změny účtování příjmů z prodeje majetku. 

5) Výdaje celkem (v tis. Kč) 419.348 362.297 

6) Běžné výdaje (v tis.Kč) 222.634 215.201 

Celkem konstantní poloţka v průběhu posledních tří let, úspora vzhledem k roku 2008, o 

7,433 mil.Kč z důvodu restrikce provozních výdajů ve všech oblastech . 

7) Kapitálové výdaje (v tis. Kč) 196.714 147.096 

Vysoké kapitálové výdaje, které tvoří 42,9 % celkových výdajů, jsou dány především 

dokončením velkých investičních akcí, hrazených z dotací, ve srovnání s r. 2008 došlo k 

poklesu z důvodu niţších zdrojů z prodeje majetku a niţšího přebytku hospodaření 

zapojeného na investice. 

8) Bankovní úvěry a půjčky dlouhodobé – zůstatek (v tis. Kč) 39.764 31870 

Klesající zadluţenost o pravidelné splátky dříve přijatých úvěrů   

9) Bankovní úvěry a půjčky krátkodobé – zůstatek (v tis. Kč) - 20.033 

V roce 2009 město přijalo revolvingový úvěr krátkodobý především na předfinancování 

dotací s moţností jeho opakovaného čerpání aţ do výše 36.000 tis. Kč, z kterého čerpalo 

20.033 tis. Kč, do konce příštího roku, splátka bude uskutečněna z dotace.  

 

 



 

Příloha č. 3: Ecce Homo Šternberk – schéma tratě 

Ecce Homo Šternberk – schéma tratě [51] 

 

 



 

Příloha č. 4: Historické město roku 2008 

 

Historické město roku 2008 [47] 

 
 

 



 

Příloha č. 5: Získané ceny a ocenění pro město Šternberk 

Získané ceny a ocenění pro město Šternberk [52]

Certifikát za účast Šternberka v 

soutěţi Město pro byznys převzal 13. 

dubna 2010 v Olomouci místostarosta Jiří 

Zemánek. 

 

  

Cena za kvalitu ve veřejné správě 

za rok 2009 ve stupni Organizace dobré 

veřejné sluţby za aplikaci modelu CAF, 

předáno městu 10. Února 2010 ministrem 

vnitra Martinem Pecinou na 6. Národní 

konferenci kvality ve veřejné správě 

v Táboře.    

   

Certifikát shody systému 

managementu kvality s poţadavky normy 

ČSN EN ISO 9001:2009, předáno městu 

18.listopadu 2009 Ing. Petrem Kotenem, 

výkonným ředitelem České společnosti pro 

jakost.  

   

Osvědčení o účasti v certifikaci 

lesů, které potvrzuje, ţe Město Šternberk 

hospodaří ve svých lesích v souladu s 

poţadavky certifikačních kritérií, předáno 

01. října 2009. 

   

  



 

Historické město roku 2008, Praha, 

převzato ve Španělském sále Praţského 

hradu 16. dubna 2009. 

  

  Certifikát za průzkum kvality 

podmínek pro podnikání v ČR v rámci 

výroční ceny MĚSTO PRO BYZNYS 

2009, Olomouc 14. dubna 2009. 

  

  

 

 

 

Nejlépe komunikující úřad roku, 2. 

místo v kategorii městské úřady za rok 

2009. 

 

 

  Čestné uznání za Komunikační 

projekt roku Praha 2. dubna 2009. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cena za nejrychlejší a nejúplnější 

reakci v průzkumu informační otevřenosti 

obcí a měst České republiky projektu 

MĚSTO PRO BYZNYS 2009.  

 

 

Cena Ministerstva vnitra ČR za 

kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 

2008, převzato 4. února 2009. 

  

 

 

Čestné uznání za komunikaci 

institucí veřejné správy, Praha dne 25. 

Března 2008.  

 

Certifikát udělený Týdeníkem 

Ekonom za průzkum kvality podmínek pro 

podnikání v ČR v rámci výroční ceny 

Město pro byznys 2008, 27. května 2008. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Ocenění pro Šternberk za 

spolupráci při realizaci projektu Czech 

POINT, březen 2008. 

 
 

2. místo v krajském kole soutěţe 

 Zlatý erb v kategorii nejlepší webové 

stránky města, 17. března 2008. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. místo v soutěţi Cesty městy, 6. 

ročník soutěţe za realizaci projektu 

regenerace a revitalizace centra města, 20. 

září 2007. 

 
 

Čestné uznání v soutěţi O lidech 

s lidmi -  cena za podporu místní 

demokracie a spolupráci s NNO, 7. 

prosince 2006. 

 

Cena za kvalitu v územní veřejné 

správě za rok 2006, 15. prosince 2006. 

 
 



 

Příloha č. 6: Příspěvky z rozpočtu města 

Příspěvky z rozpočtu města [45] 

 Na životní prostředí 

 
Žadatel Název projektu, akce 

Schválený 

příspěvek 

 

1 
o.p.s. rodičů a příznivců 

Gymnázia Šternberk 

eARTH 2 - mezinárodní enviromentální 

setkání studentů 
8000 

2 
Střední odborné učiliště 

strojírenské a lesnické Šternberk 
Miniarboretum s přírodní učebnou 0 

3 
Střední odborné učiliště 

strojírenské a lesnické Šternberk 

Soutěţ "Úprava okolí školy" a realizace 

vítězného návrhu 
0 

4 
Mladí ochránci přírody 

Šternberk 
Činnost oddílu MOP Bobři Šternberk 14000 

5 o.s. ECCE HOMO Šternberk 
Oprava naučných stezek Prabába a 

Zelená 
5000 

6 Dům dětí a mládeţe Šternberk 
Přírodovědecká soutěţ "Zelená stezka - 

zlatý list" 
3000 

 

Na sociální věci 

 
Žadatel Název projektu, akce 

Schválený 

příspěvek 

 

1 Aura canis, o.s. 
Canosterapií pro zlepšení kvality ţivota 

znevýhodněných spoluobčanů 
5000 

2 

Místní skupina Českého 

červeného kříţe ve Šternberku 

IV 

Příspěvek na činnost MS ČČK ve 

Šternberku 
5000 

3 o.s. ECCE HOMO Šternberk 
Sociálně aktivizační sluţby pro seniory 

a osoby se zdravotním postiţením 
27000 

5 
Charita Šternberk 

Denní pobyt Rozkvět, Charitní 

pečovatelská sluţba, Klub Ţelva, 

Sociální poradna 

130000 

6 
ISIS, o.s. pro pomoc náhradním 

rodinám 

Poradensko - vzdělávací pobyty pro 

náhradní rodiny 
5000 

7 
Mateřské centrum Ţirafa 

Šternberk 
Mateřské centrum Ţirafa Šternberk 8000 

8 

Svaz postiţených civilizačními 

chorobami v ČR, základní 

organizace Šternberk 

ZO SPCCH Šternberk - na péči, 

rehabilitaci. Zájezdy pro členy 
50000 

9 o.s. VINCENTINUM Chceme ţít pestrý ţivot 5000 

10 Sdruţení podané ruce, o.s. Terénní program pro Šternberk 30000 



 

Na prevenci kriminality 

  Žadatel Název projektu, akce 
Schválený 

příspěvek 

1 
Střední odborné učiliště 

strojírenské a lesnické Šternberk 
Beseda s policií ČR 0 

2 ZŠ Svatoplukova Kamarádstvím proti šikaně 10000 

3 o.s. Přijdu včas Přijdu včas 0 

 

Na sportovní akce roku 2010 

  Žadatel Název projektu, akce 
Schválený 

příspěvek 

1 Václav Filip 
Běh Hvězdným údolím a běh 

uličkami Babic 
0 

2 TJ Sokol Město v pohybu 160000 

3 Mgr. Jan Gottwald Bike and Water 20000 

4 
Sportovní klub SKI - OB 

Šternberk 

Závody v orientačním běhu pro ţáky 

ZŠ 
5000 

5 Squash club Šternberk Squashové turnaje pro mládeţ 6000 

6 FBC Starhill, o.s. Hagnózek Turnaj florbal 5000 

7 Kynologický klub Hvězda Kynologické akce pro veřejnost 5000 

8 Kynologický klub pod Šibeníkem Kynologické akce pro veřejnost 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na činnost v oblasti kultury 

  Žadatel Činnost, provoz, akce 
Schválený 

příspěvek 

1 Harmonie o.s. Soustředění orchestru 0 

2 Smíšený pěvecký sbor Činnost 17000 

3 Vocallica o.s. Činnost 4000 

4 Dechová hudba Šternberanka Činnost 6000 

5 Městský dechový orchestr Činnost 30000 

6 
Český svaz bojovníků za 

svobodu, ZO Šternberk 
Činnost 3500 

7 
Svaz Němců Morava - Orlické 

hory 
Činnost 4500 

8 ŠOK ochotničtí komedianti Činnost 20000 

9 o.p.s. gymnázia Studentský časopis 0 

10 
Muzejní a vlastivědná společnost 

v brně o.s. 
Ediční činnost 0 

11 ZŠ Svatoplukova Pobyt Švédsko 0 

12 Harmonie o.s. Festival Itálie 50000 

13 
Střední odborné učiliště 

strojírenské a lesnické Šternberk 
Pobyt Polsko 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na oblast sportu a volného času 

  Žadatel Činnost, provoz 
Schválený 

příspěvek 

1 TJ Sokol 
Provoz oddílů, volejbal mládeţ a 

extraliga 
560000 

2 Fotbalový klub Provoz 200000 

3 

HC TH - oddíly mládeţe, 

dokončení sezóny hokeje 

2009/2010 

Provoz 300000 

4 HC TJ - druţstvo muţů Provoz 0 

5 Atletický klub Provoz 60000 

6 Squash club Šternberk Provoz 15000 

7 SK Vyhlídka Tri klub Provoz 0 

8 Sport. Klub SKI - OB Provoz 0 

9 Sport. Klub SKI - OB Výuková mapa 10000 

10 FBC Starhill/o.s. Hagnózek Provoz 7000 

11 Modelářský klub Šternberk Provoz 0 

12 Kuţelkářský klub Provoz 0 

13 Renáta Hanušová Činnost 0 

14 Ing. Petr Skyva Činnost 0 

15 Dušan Korený Činnost 6000 

16 Petr Trnka Činnost 4000 

17 Kynologický klub Hvězda Provoz 0 

18 Český svaz chovatelů Provoz 5000 

19 Junák - svaz skautů a skautek Provoz 20000 

20 PS Plejády Provoz 7000 

21 HC TJ - zimní stadion Provoz 0 

 

 

 

 

 

 



 

Na kulturní akce roku 2010 

 
Žadatel Název projektu, akce 

Schválený 

příspěvek 

1 Městské kulturní zařízení Literární a filmový festival 0 

2 občanské sdruţení Romodrom Společné kroky - koncert 0 

3 Římskokatolická farnost 
Pouť nejsvětější trojice - Šternberské 

hody 
4000 

4 Petr Zlámal - malíř Zlamalovi - příběh genu, výstava 40000 

5 

Státní hrad Šternbek 

Šternberské kulturní léto - koncerty, 

Historie v proměnách času - výstava, 

Vánoce na hradě, Vánoční setkání 

seniorů 

45000 

6 Handkeho občanské sdruţení Festival umění 15000 

7 Antonín Gerţa Já a sport - fotovýstava 0 

8 Josef Nosek 
Série folk a country koncertů, festival 

předZahrada 
50000 

9 Městské kulturní zařízení Kiosk open air - koncert, festival 0 

10 Smíšený pěvecký sbor Šternberk zpívá - festival sborů 0 

11 Psychiatrická léčebna Léčebenské slavnosti 10000 

12 Petr Šnýdr Pivní maraton 0 

13 Pavel Polívka S-O-S Free Fest - festival 0 

14 Mgr. Jan Gottwald Summer Sunset 2 - festival 0 

15 o.p.s. gymnázia 
Oslavy 75. výročí zaloţení českého 

gymnázia 
0 

16 Charita Benefiční koncert - 4. ročník 
výtěţek z 

plesu 2010 

17 Dům dětí a mládeţe Halloween 0 

18 o.p.s. gymnázia Svatomartinské slavnosti 10000 

19 Římskokatolická farnost Dny rodu Šternberků 5000 

20 Základní umělecká škola Galakoncert Harmonie 0 

21 Dům dětí a mládeţe Mikulášský karneval 0 

 


