Obnova střechy (1. etapa), obnova zdí východního křídla, restaurování dveří a
zárubní v 2.NP východního křídla, restaurování schodiště
rejstříkové číslo 20311/8-1971 ÚSKP ČR
Umístění:

Farní ulice, parcela č. 2, 3, 9, 10, 11, 12, k.ú. Šternberk

Popis:

Současná podoba Šternberského kláštera pochází z 18. století a je výsledkem
tvůrčí aktivity jeho posledních proboštů. Na výzdobě klášterních budov se
podíleli vynikající umělci moravského baroka - malíř Jan Kryštof Handke, sochaři
Filip Sattler a Jan Kammereith. Po zrušení kláštera v roce 1784 byl postupně
využíván pro školy, kasárna a skladiště a s tím souvisely různé většinou účelové
stavební úpravy. V roce 1745 proběhla demolice východní části starého
konventu a tato část byla nově spojena s již stojící budovou nového konventu.
Barokní přestavba kláštera byla završena novostavbou klášterního a farního
kostela Zvěstování Panny Marie na místě zbořeného, původně gotického
kostela v letech 1775 - 1783. Po roce 1991, kdy byl objekt předán Městu
Šternberk, začala postupná obnova objektu. Objekt bývalého augustiniánského
kláštera je spolu s farním kostelem nejvýznamnější barokní architekturou
města.

Rozsah obnovy:

Obnova dveří a zárubní 2.NP východního křídla
Došlo k odstranění povrchové úpravy dveří a zárubní,
doplnění vyštípnutých míst dřevem, zatmelení defektů,
vyčištění kování a zhotovení nového prahu dveří.
Obnova stěn (včetně provedení elektroinstalace) v 2.NP
východního křídla
V 2.NP východního křídla byla provedena kompletní
elektroinstalace a obnova omítek všech vnitřních stěn.
1. etapa obnovy střechy
V únoru 2018 byla zahájena 1. etapa prací na střeše objektu
kláštera. Je prováděna kompletní výměna střešní krytiny a
krovů. Ukončení prací na střeše je předpokládáno
v roce 2020.
Restaurování schodiště do 2. NP východního křídla
Bylo zde provedeno restaurování schodiště jihozápadního
křídla kláštera spočívající v opravě prasklin a poškození
dřeva, doplnění chybějících částí a v obnově nátěru.

Období prováděných prací:

leden 2018 - prosinec 2018

Zhotovitel:

Ondrej Barna, Šternberk
Stavební firma – Jiří Ošlejšek, Šternberk
Elektroservis Ludvík Butora, Šternberk
Stavební a obchodní společnost BÁČA, Polička s.r.o.,

Celkové náklady:

6.694 tis. Kč

Dotace:

Program regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR
pro rok 2018, 1.390 tis. Kč,
Dotace na podporu obnovy kulturních
v Olomouckém kraji 2018, 250 tis. Kč

Z rozpočtu města
Šternberka:

5.054 tis. Kč

Před obnovou dveří:

Po obnově dveří:

Před obnovou stěn (detail):

Po obnově stěn:

památek

Před zahájením prací na obnově střechy:

1. etapa obnovy střechy:

Před restaurováním schodiště:

Po restaurování schodiště:

