
 

Osobnosti s erby – 48.část 
V další části osobností s erby bych se zde chtěl věnovat významné osobnosti české šlechty, nejen za mne jejího doyena, hlavě 
českošternberské linie Leopoldovy větve starobylého rodu konopišťských Sternbergů a to Zdeňkovi hraběti ze Sternbergu, který 
zemřel dne 19.ledna 2021 v ranních hodinách v 97 letech.Pro mne byl i v současnosti ztělesněním šlechtice, ducha tradic 
v dobrém slova smyslu, nejen svým vystupováním a chováním, ale i životním příběhem a především nadhledem. 

 

Zdeněk Filip Maria Emanuel Jiří Ignatius 
hrabě ze Sternbergu 

-  * 15. srpna 1923, Praha 
-  + 19. ledna 2021, Český Šternberk 

Byl vychován jako dědic panství na hradu 
Český Šternberk Benešovsku, po roce 1989 
ho získal zpět a od té doby zde bydlel. 
Zároveň restituoval i zámek Březina na 
Rokycansku. Za nacistické okupace byla 
jeho rodina pronásledována a po znárodnění 
hradu po roce 1948 pracoval na šachtě, 
sloužil u Pomocných technických praporů 

(PTP) a později pracoval například jako kulisák. Jeho otec Jiří vlastnil 
až do roku 1949 hrad Český Šternberk, kdy byl hrad státem 
vyvlastněn. (Podařilo se mu pak stát se správcem a působil tak ve 
funkci kastelána na svém bývalém hradě. Během svého působení 
sepsal inventář hradu, čímž mnoho původních předmětů zachránil.) 
Zdeněk Sternberg se narodil jako druhé z devíti dětí Jiřího Douglase 
hraběte ze Sternbergu a jeho manželky Kunhuty hraběnky Mensdorff-
Pouilly. Na gymnáziu maturoval za druhé světové války a po 
znovuotevření vysokých škol studoval Právnickou fakultu Univerzity 
Karlovy, ovšem z politických důvodů nebyl puštěn k promoci. 
Po roce 1948 pomohl několika lidem ilegálně přejít hranice. Pět let 
nuceně strávil v karvinských dolech, z toho dva roky jako příslušník 
PTP. Od roku 1956 pracoval jako kulisák v Karlínském hudebním 
divadle, a to až do své emigrace po okupace v roce 1968. V Rakousku 
se postupně vypracoval na zástupce ředitele potravinářského 
koncernu. Alžběta pracovala pro charitu v uprchlickém táboře. Alžbětin 
bratr Bedřich svobodný pán Hrubý z Gelenj se v roce 1960 oženil 
v Českém Šternberku se Zdeňkovou mladší sestrou Terezií. 
Pan hrabě měl spolupracoval pod krycím jménem Hrabě s 
komunistickou Státní bezpečností. Jako agent měl působit mezi lety 
1957 až 1961. "Mám to stále v hlavě, padesátá léta byla nejtěžší doba 
mého života.", řekl v rozhovoru v MF Dnes. Petr Blažek z Ústavu pro 
soudobé dějiny, expert na spisy StB ke spisu pana hraběte: "Ze spisu 
nevyplývá, že by řekl něco, co by mělo pro StB význam. Velmi obratně 
formuloval své odpovědi, aby nikomu neublížil. Bezpochyby bych ho 
zařadil mezi oběti komunistického režimu." řekl Blažek. 

Po listopadové revoluci se Zdeněk Sternberg vrátil do Československa, kde v roce 1992 restituoval rodový majetek včetně 
starobylého hradu Český Šternberk, jejž po dalších téměř 30 let rekonstruoval a zveleboval. Na hradě bydlel se svou 
manželkou Alžbětou, s níž má syna Filipa (* 29.října 1956 v Praze), doktora práv působícího ve Vídni. V roce 2005 prezident 
republiky Václav Klaus udělil Zdeňku Sternbergovi medaili Za zásluhy. 
Jeho choť Alžběta, rozená svobodná paní Hrubá z Gelenj zemřela bojužel záhy dne 6.února 2021 taktéž na hradě Český 
Šternberk ve věku nedožitých 92. Se svou paní se vzali dne 10. května 1955 v kostele sv. Mikuláše na pražské Malé Straně.  
Manželé Zdeněk a Alžběta Sternbergovi jsou pochováni v rodinné hrobce ve Stupně na Rokycansku. 

 

P.S.: Dne 16.března 2021 zemřel v USA úspěšný právník a olympionik Jindřich (Henry) hrabě Kolowrat-Krakowský, hlava 
týnecké linie rodu, narozený v Praze 25.srpna 1933.To zde uvádím pouze jako informaci, bez vazeb na tento příspěvek. 
Zdroj : Wikipedia, lidovky.cz, idnes.cz, hradceskysternberk.cz, reflex.cz a historickaslechta.cz  
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