Suchomasty
Kraj: Středočeský

Okres: Beroun

Správní obvod: Beroun

GPS souřadnice: 49.895359N, 14.056614E

Nadmořská výška: 350 m n. m.

První pís. zmínka: 1088 (934 let)

Počet obyvatel: 480

PSČ: 267 22

Adresa URL: www.suchomasty.cz

Památky a zajímavosti Suchomasty
Původně renesanční zámek v obci Suchomasty pochází ze 16. století. V 18. století byl přebudován ve
stylu baroka. Později byl ještě několikrát upravován zčásti pseudobarokně, zčásti modernizován. Hned na
začátku německé okupace v roce 1939 musela majitelka velkostatku a zámku své panství předat pod
německou správu. Zámek byl zabrán pro nadřízenou správu velkostatků pro celé Čechy. Po válce byl
zkonfiskovaný zámek po dlouhém jednání přidělen Jednotě českých bratří v Praze, která v něm
umístila domov pro starší příslušníky své církve. Později sloužil jako Domov důchodců. V minulých
letech byl opraven a přebudován a sídlí v něm Ústav pro mentálně postiženou mládež.
Kdy a kým byl pivovar v Suchomastech založen není známo. První písemná zmínka o něm je z roku 1601.
Pivovar byl součástí panství a pro majitele zřejmě mnohem vydatnějším zdrojem příjmů než
zemědělství, lesy, honitba a rybníky. V roce 1850 koupil velkostatek i s pivovarem Jan Mareš a jeho manželka
Anna. Do té doby byl pivovar veden jen v malých rozměrech, avšak v roce 1864 Marešovi pivovar přestavěli a
rozšířili. V roce 1891 byl tehdejším majitelem zařízen na vaření parou, úplnou novinkou v oboru
pivovarství. Zařízení bylo koupeno od firmy Ringhofer ze Smíchova.
Rozvoz piva se prováděl po silnici až do Prahy ke "Kleblátům" na Staré Město, na Střelecký ostrov a do
zájezdního hostince "Plzeňka" na Smíchově ještě několik roků po první světové válce. Ročně se
vařilo kolem 24 000 hektolitrů jistě velmi kvalitního piva, jinak by těžko obstálo v konkurenci velkých
pivovarů. K uzavření suchomastského pivovaru došlo v roce 1966. Jeho existenci v současné době
připomíná "Pivovarská hospoda".
V centru obce Suchomasty stojí drobná kaplička.
Na severním okraji obce Suchomasty najdeme pomník, který je prvním památníkem svého druhu na světě
a vznikl u příležitosti udělení ochrany světově významnému geologickému odkryvu. Klonk u Suchomast
je jako světově významný geologický odkryv chráněn. Roku 1977 byl vyhlášen jako národní přírodní
památka. Pod Klonkem byl roku 1977 vybudován památník, který symbolizuje dvě geologické vrstvy spjaté
mezinárodnim usnesenim. Památník je dílem akademického sochaře Jiřího Novotného, je vyroben ze
zbuzanského mramoru, váží 6 tun a je vůbec prvním památníkem svého druhu na světě.
V nedaleké obci Borek se nachází kostel sv. Mikuláše.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1188/suchomasty/pamatky-turistika/
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