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TISKOVÁ ZPRÁVA  

V Kraji Vysočina přibyla nová kulturní památka 
 
Telč, 2. července 2019  
__________________________________________________________________________ 

 
Bývalé družstevní obilní skladiště v Jihlavě v Chlumově ulici, známé též jako sýpka či silo, 
bylo ve druhém čtvrtletí roku 2019 prohlášeno kulturní památkou. 
  
Monumentální sýpka, jejíž stavba byla v meandru tehdejší Pražské silnice realizována podle 
projektu brněnského stavitele Johanna Theimera v roce 1927, se skládá ze dvou 
samostatných, avšak funkčně propojených částí. Přibližně tři čtvrtiny půdorysu celého 
objektu zabírá pětipodlažní budova skladiště, na kterou se těsně přimyká přístavek správní 
budovy se zaměstnaneckými byty.  
 
Do nedávna původním způsobem využívané a velmi autenticky dochované obilní skladiště 
s lehkým lamelovým krovem typu „Zollbau“ je výraznou industriální stavbou a 
charakteristickou urbanistickou dominantou. Úspornou konstrukci krovu, který se 
uplatňuje jak v interiéru, tak i navenek, vyvíjel od roku 1906 architekt Fridrich Zollinger 
z německého Merseburgu. Tato pozoruhodná stavba je svým pojetím výjimečná nejen v 
daném regionu, ale i v rámci celé České republiky.   
 
„Obilní skladiště představuje svým architektonickým zpracováním, jedinečnou konstrukcí 
lamelového krovu i autenticky dochovaným stavem včetně pozůstatků strojního zařízení, 
vysoce hodnotný doklad výstavby zemědělských staveb v první polovině 20. století“, 
konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči 
Pavel Macků.   
 
Kromě 2980 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se 
na území Kraje Vysočina nacházejí 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 
městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna. Na Seznamu 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč - historické jádro 
města, Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč - soubor židovské čtvrti, 
židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa, což znamená, že Kraj Vysočina se může pyšnit 
nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci ČR (celkem 3).  
__________________________________________________________________________ 
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Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, je jedním ze čtrnácti krajských 
pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je naplňovat v Kraji Vysočina poslání odborné instituce památkové 
péče dané zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí 
výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při 
jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Telči také 
zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich 
evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke 
kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu, vydává sborník Památky Vysočiny, 
organizuje cyklus přednášek Rodinné stříbro – Památky kolem nás a provádí archeologické 
průzkumy.  
_________________________________________________________________________________________ 
Kontakt:  
Ing. Marie Fuňáková, referát evidence nemovitých památek, NPÚ ÚOP v Telči, mobil: 778 750 068, e-mail: 
funakova.marie@npu.cz 
Ilona Ampapová, prezentace a práce s veřejností, NPÚ ÚOP v Telči, mobil: 724 663 511, e-mail: 
ampapova.ilona@npu.cz 
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