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Tisková zpráva č. 53, ze dne 19. 10. 2022 

 

Historickou budovu sýpky, tak zvaného špýcharu společně s Panskou zahradou získalo město 

odkupem v roce 2021. Za tu dobu se podoba zahrady významně změnila. Aktuálně začíná dostávat 

novou podobu i zmíněná budova sýpky. Restaurátoři začali generální opravou kamenného erbu 

umístěného na portálu, který byl ve druhé polovině 20. století necitlivě upraven jako násypka na 

obilí.   

Na sýpce, kterou získalo do svého vlastnictví město Strakonice, se nachází uprostřed jižního průčelí 

původní vstupní portál s kamenným ostěním, nad kterým je štuková supraporta s mohutným 

tesaným erbem. Ten patřil tehdejšímu komturovi johanitského řádu. Historicky jde o cennou budovu 

se zajímavým, leč neodbornými zásahy poznamenaným zdobením.  

Stav kamenného erbu, památkově chráněného od roku 1958, je velmi žalostný. Proto město 

přistoupilo k jeho neodkladné opravě. Restaurátorské práce měl na zodpovědnost Ivan Sámel.  

Začalo se průzkumem omítkových vrstev na celé fasádě, z čehož se následně bude vycházet při 

celkové rekonstrukci objektu. Samotný erb je značně poškozen. Nejen zub času, ale i neodborné 

zásahy způsobily rozsáhlou prasklinu, která hrozila odtržením větší části erbu. Urychleně v prvních 

krocích následovalo zpevnění erbu. Díky dobovým fotografiím se podařilo určit tvar erbu a 

heraldickou figuru poškozeného štítu.  

Průzkumem se zjistilo barevné provedení z období baroka, zároveň došlo k odhalení dochovaných 

maleb z téhož období.  

V současné době jsou restaurátorské práce na záchraně erbu téměř dokončeny a začíná se pracovat 

na projektové dokumentaci na opravu celého objektu, kde by měly vzniknout prostory pro kulturní 

využití.  

Město bylo úspěšným žadatelem o dotaci a na opravu erbu byla poskytnuta Jihočeským krajem 

dotace ve výši 130 000 Kč. Celkové výdaje na opravu činily 229 682 Kč. S restaurováním se začalo 

začátkem července a dokončeno má být 30. listopadu.   
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