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TISKOVÁ ZPRÁVA                                               
Záchrana sýpky v Olbramovicích a parostrojního pivovaru v Lobči je za 
Středočeský kraj nominována na Cenu Národního památkového ústavu 
Patrimonium pro Futuro. 
 

Praha, 30. 4. 2015 

______________________________________________________________________ 
V roce 2014 byla ve Středočeském kraji dokončena obnova dvou hodnotných kulturních 

památek. Odborníci z Národního památkového ústavu nominovali tyto významné 

počiny do celostátního kola Ceny NPÚ Patrimonium pro Futuro. Smyslem ocenění je 

vyzdvihnout zásluhy o záchranu a kvalitní prezentaci kulturního dědictví, významné 

objevy či nálezy. 

 

Chátrající sýpku v Olbramovicích získala v roce 2008 do svého vlastnictví obec. V roce 

2011 uspěla se žádostí o dotaci z ROP SČ na rekonstrukci sýpky na Spolkový dům. Akce, 

úspěšně dokončená v roce 2014, probíhala za výborné spolupráce všech zúčastněných. Kromě 

obnovy střechy a stavebních úprav interiéru se podařilo realizovat náročnou obnovu fasád, 

vycházející z výsledků průzkumů. Kromě ověření rozsahu dochování a úprav sgrafitové 

omítky došlo k odkrytí dobře čitelných pozůstatků iluzivních malovaných  kasulových oken, 

pocházejících z úpravy sýpky v 60. letech 18. století. Po konzervaci dochovaných 

historických omítek byla rekonstruována právě tato pozdně barokní ilusivní malovaná fasáda.  

Starostovi obce, panu Pavlu Pohůnkovi patří uznání za nevšední zájem o historickou, jinde 

vesměs opomíjenou hospodářskou budovu, o její záchranu a nalezení nového využití.  Díky 

němu se chátrající sýpka citlivě provedenými úpravami proměnila ve Spolkový dům Karla 

Pollaka, pojmenovaný na počest předválečného mecenáše a majitele olbramovického dvora a 

slouží všem občanům. Úpravy pro nové využití nejen nesetřely charakter hodnotné 

hospodářské budovy, ale navíc jí navrátily unikátní barokní ilusivní fasádu.  Sýpka se tak stala 

ozdobou obce a je již plně funkčním centrem kulturního života.   

Zchátralý areál pivovaru v Lobči zakoupilo v roce 2007 společenství mladých 

architektů, které zahájilo neodkladně přípravy na zajištění jeho nejohroženějších částí a 

následnou celkovou obnovu. Kvalitní stavebně historický průzkum odhalil do té doby 

nepoznanou historickou a památkovou hodnotu lobečského pivovaru a přispěl k 

jeho prohlášení za kulturní památku. Vlastní práce na postupné obnově byly zahájeny již 

v roce 2009. Během pěti let se podařilo obnovit krovy a střechy všech budov v areálu a 

obnovit chybějící vnitřní konstrukce sýpek včetně stropů, provést rekonstrukci prostoru 

bývalé varny a dalších částí areálu do té míry, že v dubnu tohoto roku mohla být po 

sedmdesáti dvou letech obnovena v prostoru bývalé stáčírny a malých sklepů výroba piva. 

Hlavní budova se sladovnou slouží jako pivovarské muzeum, objekt je zpřístupněn veřejnosti, 

jsou zde pořádány pravidelně happeningy a kulturní akce. 

 Vlastníkům objektu, reprezentovaným Ing. arch. Pavlem Prouzou a Ing. arch. Janou 

Prouzovou Myškovou, patří uznání za nevšední a v památkové praxi vzácně citlivý a vnímavý 

přístup k této industriální památce, který prokázali nejen v průběhu náročné obnovy 

jednotlivých částí areálu za intenzivní spolupráce se složkami památkové péče, ale i 

v přípravné fázi obnovy a zejména při hledání vhodného využití a možností prezentace této 

památky veřejnosti.   
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Všem, kteří se na záchraně obou cenných kulturních památek podíleli, patří velký dík a 

uznání – i v případě, že vítěznou plaketu nezískají, bude pro ně záchrana cenných kulturních 

hodnot jistě po celý život velkým přínosem a zadostiučiněním. 

Oba uvedené počiny se o vítězství utkají s dalšími nominovanými ze všech krajů ČR. Jejich 

seznam a další informace o ceně NPÚ naleznete  zde. 
 

Kontakt: 

Mgr. Dita Roubíčková, tel. 274 008 285, mobil: (+420) 724 959 208, roubickova.dita@npu.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro Futuro 

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré 

praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos druhým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady 

a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili. V každém kraji 

vybrala komise odborníků z řady akcí či projektů dokončených v roce 2014 dvě nejzajímavější a jako vítěze 

krajského kola je nominovala do celostátního kola v jedné ze čtyř kategorií (obnova památky, restaurování; 

objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky). Celostátní hodnocení bude probíhat v několika fázích 

a výsledky budou zveřejněny v září při slavnostním vyhlášení a předání cen v kostele sv. Floriána v Krásném 

Březně u Ústí nad Labem. Své favority letos může podpořit i veřejnost: v letních měsících budou lidé moci dát 

svůj hlas jednomu z nominovaných kandidátů v anketě na webových stránkách Národního památkového ústavu. 

Na základě výsledků hlasování bude při slavnostním vyhlášení a předávání cen NPÚ Patrimonium pro futuro 

uděleno i ocenění veřejnosti. Za mimořádný přínos může být navíc ocenění stejně jako loni uděleno 

významné osobnosti v oblasti památkové péče. 
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