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Vážená paní, vážený pane,  

 

obracím se na Vás s  prosbou a žádostí týkající se zajímavého historického objektu bývalé 

kruhové cihelny v obci Šárovcova Lhota, jejíž jsem majitelem a který se snažím zachránit.  

Jedná se o téměř stoletý historický objekt, který je krásnou ukázkou technické stavby a 

hlavně cihlářského řemesla nacházející se v  těsné  blízkosti Lázní Bělohrad v Podkrkonoší. 

Po celý minulý rok jsem objekt vyklízel, prováděl drobné opravy a snažil se zachránit 

všechny původní konstrukce a artefakty (pro zajímavost jsem odvezl 16 traktorových valníků 

prachu, obilí, šrotu a nepořádku). 

Pomalu se snažím prakticky svépomocí i rekonstruovat výše popsaný objekt (např. jsem 

zhotovil 20 přesných replik okenních výplní dle originálu, opravil dezolátní střechu na 

původní sušárně) tak, aby zde mohl vzniknout technický skanzen (lépe řečeno expozice) 

připomínající zdejší tradice, techniku, řemeslo i okolní region.  

Bohužel díky předchozímu majiteli a jeho "údržbě" se rapidně zhoršuje stav střešní 

krytiny na objektu bývalé pece, který je již havarijní a do objektu mnohde počíná velice 

zatékat. 

Objekt má střechu zhruba o ploše 1000 m2 a tak díky tomu, že celou záchranu/ opravu 

objektu financuji z vlastních úspor a měsíčních výplat (za což mne okolí považuje za pošetilce 

aj blázna, ale co … ) mám velké potíže letos realizovat tuto stěžejní část. 

Proto si dovoluji Vás požádat o pomoc – sponzorský dar či finanční příspěvek ve výši  4 

tis. Kč – pokud by to zásadně nezatížilo Váš rozpočet. 

Jedná se o objekt, který má velký význam pro dané místo i celý region (jak uvádějí 

např. místní obyvatelé „my nemáme v obci kostel ani věž, ale máme komín“ což myslím 

dobře charakterizuje vnímání a chápání této cihelny pro místní, jako jednu z hlavních 

dominant a stěžejních míst).  

Jak jsem již uvedl, jedná se dle mého bádání a průzkumů o jednu z posledních 

kruhových cihelen v Královehradeckém kraji, která je takto původně zachována a myslím si, 

že by byla velká škoda jej nezachovat pro další generace.  

Idea dalšího využití a poslání objektu je vytvořit drobnou expozici historické techniky, 

cihlářství, místních tradic a hlavně presentovat původní technologii vypalování v kruhové 

cihelně (což prozatím dle mých informací v tomto zamýšleném rozsahu se zachovalým 

původním objektem cihelny nikde není v rámci celé ČR). 

Omlouvám se za svou troufalost a smělost, že vše píši takto otevřeně, ale jedná se mi 

hlavně o to, zachránit tento objekt, který nebude nikdy komerčně výdělečný, ale může být 

technickou zajímavostí, napojenou např. na cyklotrasy či jiné  aktivity spolků, sdružení aj 

firem z okolí. 



Nicméně pokud by Vás moje situace a idea oslovila, budu velice vděčný za jakoukoli 

pomoc či finanční příspěvek a po dokončení pro výše uvedené využití samozřejmě budu rád 

s Vámi spolupracovat a nabídnu, pokud by jste měli zájem, prostor i pro Vaše účely.  

Předem dodávám, že jakýkoliv případný finanční obnos bude použit výhradně na výše 

uvedenou opravu střechy, kterou budu realizovat v půlce roku 2011. Koncem roku bych Vám 

dokladoval (fotodokumentací apod.), že je střecha provedena.    

 

V případě bližšího zájmu o poskytnutí detailních informací Vás rád osobně navštívím 

nebo i připravím pro Vás odpovídající elaborát či presentaci. 

  

Předem moc děkuji za ochotu. 

 

S pozdravem pěkného dne Ing. arch. Martin Pour 

 

 

Peněžní ústav         Česká spořitelna 

Číslo účtu               000000 – 1175459053/0800 

 

e-mail: pouri@seznam.cz 

mob: 774197545 

 

 

 

 

 

Přílohy:  1. Fotodokumentace kruhové cihelny v Šárovcově Lhotě 

 2. Aktuální fotodokumentace střešní krytiny – havarijní stav nad pecí 

  


