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Ať už se vypravíte na hrad, 
poodhalit historii strojů času 
nebo se si na vlastní kůži 

vychutnat hřmící atmosféru závodu 
Ecce Hommo v zážitkovém parku, 
určitě si to parádně užijete. Štern-
berk je přívětivý, malebný a nabízí 
vyžití všeho druhu jak ve městě, tak 
v okolí. Co musíte vidět?

Hrad Šternberk
Hrad Šternberk, původně obranné 
středověké sídlo s dochovanou 
válcovitou věží a zbytky opevnění 
hlavního paláce, láká nevšední 
atmosférou. Je spojen s moravskou 
větví rodu Šternberků, vlastnili 
jej potomci českého krále Jiřího 
z Poděbrad, knížata z Minstrberka 
a jako poslední Lichtenštejnové. Při 
prohlídce hradu mimojit zjistíte, jak 
se na šlechtickém sídle žilo, můžete 

DOKÁŽE CHYTIT ZA SRDCE!
hodin od nejstarších, přesýpacích 
a slunečních po model atomových 
hodin z Královské observatoře 
Greenwich. Město Šternberk se 
v druhé polovině 20. století pyšnilo 
výrobou nástěnných hodin a budí-
ků. Část expozice je proto věnována 
výrobkům tehdejšího podniku 
Chronotechna a také je zde ukázka 
hodinářské dílny s mnoha zajíma-
vými nástroji. 
Ecce Homo Park
Šternberk proslavily i automobi-
lové závody do vrchu Ecce Homo, 
které se tu jezdí už 110 let. Pokud 

chcete atmosféru závodu zažít 
na vlastní kůži, navštivte mul-

timediální zážitkové expozici 
Ecce Homo Park, která byla 

otevřena v červnu 2015 
v bývalém Augustinián-

ském klášteře. Od za-
čátku do konce je to 

pořádná jízda a ra-
chot. Čeká na vás 
celá řada zážitků 
od emotivní síně 
slávy, přes historic-
ký průjezd vývoje 

závodů Ecce Homo, 
závodních automobilů 

a rekordu, až po reálnou 
závodní jízdu, a dětský svět 

s mini autoservisem a chytrou 
stavebnicí Gecco. ■

Náměstí lemované památnými měšťanskými 
domy, klášter, majestátný hrad, muzeum 
času, legendární závod do vrchu Ecce Homo, 
lesopark, naučné i cyklistické stezky…
Šternberk, který byl dříve nazýván městem 
hodin, má rozhodně co nabídnout. Tak 
neváhejte a přijeďte se podívat! 

obdivovat historický nábytek, obra-
zy, gobelíny a další zajímavosti.

Šternberský klášter
Prohlídka celého areálu bývalého 
augustiniánského kláštera zahrnuje 
expozici o historii města, historii 
kláštera, klášterní sklepy, historické 
sály s obnovenou nástropní malbou 
od Jana Kryštofa Handkeho, obra-
zárnu barokních malířů, věžní ho-
dinové stroje. V sálech prohlídkové 
trasy zaznívá živá hudba provedená 
na různých nástrojích. Hudební 
zážitky stálé expozice završuje hra 
na varhany obohacená jedi-
nečným výhledem na fres-
kovou výzdobu chrámu 
Zvěstování Panny Marie.

Expozice času 
Expozice na-
bízí nevšední 
pohled na čas 
a jeho měření 
od vesmírného 
vzniku času 
až po atomové 
hodiny. Expo-
zice je sestavena 
z 250 exponátů. 
V části věnované 
vesmíru najdete interaktiv-
ní obrazovku, kde si můžete zkusit 
uspořádat planety sluneční soustavy 
na jejich oběžných drahách. V další 
galerii se seznámíte s vývojem 

ŠTERNBERK

Historické stolní hodiny
v Expozici času

Budova Spořitelny
z roku 1895

NA NÁVŠTĚVĚ ■

Služby ve městě

Vše o městě a okolí se do-
zvíte v Informačním centru. 
Právě tady vám poradí, kde 
se nachází památky, atrak-
tivity Šternberka a Olomouc-
kého kraje.  Dozvíte se zde 
i o pořádaných kulturních, 
sportovních či společenských 
akcí, informace o doprav-
ních spojích, gastro a uby-
tovacích službách. Využít je 
možné veřejný internet, ko-
pírovací služby. Můžete si tu 
koupit suvenýry i regionální 
produkty (pivo, med, trička 
a sklenice z minipivovarů). 
Centrum nabízí i úschovnu 
kol a zavazadel. Informač-
ní centrum Šternberk sídlí 
na adrese Horní náměstí 2, 
Šternberk. 
Rychlý kontakt 739 486 060. 
Více informací na 
www.poznej-sternbersko.cz

Závod do vrchu
Ecce Homo

Hlavní náměstí

Hrad Šternberk


