1. Obec
Šternberk

EVIDENČNÍ LIST PAMÁTKY

2. Okres
Olomouc

3. Kraj
Olomoucký

5. Název (označení) památky

4. Rej. č.
105617

7. Ochranné pásmo

altán
AQ040

6. Bližší označení umístění památky

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

v Tyršových sadech

Město Šternberk
Horní nám. 78/16
785 01 Šternberk

s pozemkem parc.č. 1036/6, k.ú. Šternberk

9. Popis památky
Cihelný objekt, s částečně kamennými a betonovými základy, umístěný v horní části parkově upravených Tyršových sadů v mírně svažitém
terénu. Hlavní část altánku tvoří místnost na čtvercovém půdorysu krytá plechovou jehlancovou střechou, ke které z jižní strany přiléhá
obdélná veranda s plochou střechou nesenou jedním sloupkem. Na přechodu verandy a objektu vybíhá ze zadní fasády komolý komín.
Kolem celého objektu obíhá korunní římsa, která se hladce vyklání z těla stavby, přerušená pouze v místě komínového tělesa. Hlavní vstup
s rovným nadpražím a vyplněný dvoukřídlými dveřmi, chráněnými z vnějšku nůžkovou shrnovací mříží, je situovaný na západní fasádě.
Vedou k němu tři půlkruhové schody. Po obou stranách dveří se nachází po jednom čtvercovém oknu, umístěnými až na samá nároží
budovy a vylamujícími se šípovitým způsobem z těla stavby. Podobné řešení nese i levá boční fasáda, kterou člení tři okenní otvory. Další
vstupní otvor, s původním dřevěným ostěním ale již s novodobými dveřmi, zpřístupňuje verandu. Z místnosti je zpřístupněn malý sklep
umístěný mimo budovu při východní fasádě.

10. Časové, slohové a autorské určení
1931, autor neznámý, art déco

11. Památkové movité zařízení

12. Odůvodnění návrhu (památková hodnota)
Hodnotná ukázka pronikání moderní architektury mimo velká umělecká centra. Z hlediska
slohové typologie se jedná o výjimečnou a jedinou stavbu šternberského stavebního fondu.
Stavbička altánu nenachází v regionu srovnání (snad jedině s kubistickým altánem
v Příkazech).

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření

15. Odkaz na literaturu
L. Beran, Architekt 11/2004
A. Zlámalová, Sborník NPÚ, ú.o.p. v Olomouci,
2014.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

Chátrající. Četné trhliny ve zdech svislých i stropních. Dřevěná okna jsou výrazně
poškozena vandalismem, skleněné výplně vymlácené, kličky zcizené. Omítky poškozené,
místy odpadnuté. Památka je ohrazena pletivovým plotem.

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření
Původně cukrárna pro sezónní občerstvení. Dnes bez využití.

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků
Prohlášeno za kulturní památku rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod č.j. MK
24132/2015 OPP ze dne 8. 4. 2015. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 4. 2015.

17. Odkaz na měřickou a jinou
dokumentaci
SOkA Olomouc, Archiv města Štbka, inv.č.
411, sign. 4C, Strojopis pamětní knihy
1828-1936.

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum,
podpis)
26.5. 2015 Čadilová

19. Záznam doplňkových listů

