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ÚVOD
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen
MPZ) byl ustaven vládním usnesením číslo 209 ze dne 25. března 1992 jako nástroj záchrany
a rozvoje i pevně daných organizačních a ekonomických podmínek obnovy kulturních hodnot
a ozdravení životního prostředí, ale také vytvoření center rozvoje podnikatelských aktivit
historických jader měst a obcí.
Podmínkou pro získání dotace je zejména zpracovaný a schválený program regenerace, územně
plánovací a dokumentační připravenost, podíl rozpočtu města věnovaný na záchranu památek
a další aktivity.
Program regenerace MPZ Šluknov
- schválen usnesením zastupitelstva města dne 22. února 1996
První aktualizace
- schválena usnesením městského zastupitelstva dne 22. dubna 2008
Program regenerace MPZ Šluknov je účelově navržen pro lokalizaci veřejně prospěšných opatření
a nutných zásahů v MPZ, směřujících k záchraně a zachování historicky nejcennějších částí města
a k jejich revitalizaci. Dokument by měl stimulovat harmonické zachování historického urbanismu
města, jeho vzhledu bez řešení vlastnických vztahů.
Hlavními cíli programu jsou:
1.
2.
3.
4.
5.

neodkladné práce na záchranu ohrožených objektů a souborů,
obnova systémů technické infrastruktury,
podněcování oprav, rekonstrukcí a pravidelné údržby,
usměrňovaní způsobů využití objektů,
péče o urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí a zachování historického
charakteru města,
6. rekonstrukce a úpravy vnějších prostranství, ulic, náměstí a parků včetně jejich vybavení
drobnou architekturou,
7. zřizování dopravně zklidněných ploch a pěší zóny,
8. zastavení vylidňování MPZ,
9. osvěta podněcující zájem obyvatel podílet se na regeneraci,
10. budování informačního systému o území a památkách
11. zvyšování podílu a zájmu města na záchraně památek
12. věcná a časová koordinace regeneračního procesu.

Požár města v roce 1838
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HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA
Dějiny panství Šluknov1
Nejstarší dějiny až do roku 1482.
Osídlení Němci, Panství Berků z Dubé.
Vartenberkové, Vévodové ze Saska.
Z nejstarších dějin víme, že oblast pozdějšího panství Šluknova patřila až do doby třicetileté války
k diecézi Míšeň. Přiřazení k biskupství Míšeň bylo z toho důvodu, že i státním uspořádáním
původně tato oblast pod markrabství Míšně náležela. Poslední zmínka byla kolem konce 10.
století při stanovování hranic biskupství Míšeň, skládající se ze tří žup Dalemnice (město Míšeň),
Nisan (Drážďany) a Milsca (Budišín). Jelikož se později provádělo přiřazování mnoha obcí dnešní
oblasti Šluknova k různým, právě v Horní Lužici se nacházejícím arcikněžským stolicím, dá se
s určitostí usoudit, že tato oblast byla také kdysi součástí župy Milsca, pozdější Horní Lužice.
Během známého investiturálního sporu odebral v roce 1076 císař Jindřich IV. markrabství
tehdejšímu markraběti Eckbertu II., který byl na straně povstaleckých Sasů, a dal jej císaři
věrnému vévodovi Vratislavovi z Čech. Zatím co se Eckbert snažil o udržení hradu v Míšni
a k tomu náležející župy Dalemnice, dostaly se župy Nisan a Milsca pod českou suverenitu země.
Vratislav tuto přenechal v roce 1086 jako věno své dcery Jitky svému zeti Wiprechtovi Grojčskému.
Markrabě Wiprecht sídlil v císařem Ottou z Budišína vystavěném Ottenburgu. Jeho vláda byla pro
pozdější Horní Lužici pravým požehnáním. Nebyl jen výtečným hrdinou, ale také pravým otcem
svého lidu a horlivým příznivcem náboženství a kultury země zvýhodňováním kolonizace.
V době jeho vlády a jeho synů, zejména ale za vlády jeho nejmladšího syna Jindřicha Grojčského
– mezi 1086, rokem udělení léna a rokem 1136, kdy Jindřich jako bezdětný zemřel – byla naše
údolí osídlena a položen základ mnoha našich větších obcí.
Tak došlo k tomu, že přivedl Wiprecht Grojčský v roce 1084 mnoho Němců sebou do Čech,
zejména z Durynska a Francka. Po věrně vykonané službě ve válce jim přidělil různé župy a ještě
neosázené, lesnaté oblasti v Čechách a v pozdější Lužici; tady se mohli usadit, stavět zámky pro
vůdce a zakládat vesnice. A tak se za Wiprechta založili různé vesnice v okolí Budišína, v údolích
a na potocích; zcela určitě i v našem dnešním okrese.
Nábor přistěhovalců provozovali tzv. „lokátoři“, kteří vyměřovali a přidělovali hony/lány a zřizovali
nové obce, za co dostali volné lány a vesnické správy, a z těchto výnosů si většinou mohli 1/3
ponechat. Po těchto lokátorech se často i nově vzniklé vesnice pojmenovaly. Jeden lán byl
obyčejně určený pro faráře, protože němečtí přistěhovalci chtěli mít ve svých vesnicích také kostel.
Někteří osadníci byli nuceni vykonávat těžké práce; museli vymýtit les, nežli zúrodnili půdu. Jiní žili
jako uhlíři a dřevorubci osaměle v jednoduchých dřevěných chýších uprostřed lesa. Zemědělec
mohl za pomoci svých sousedů začít hned se stavbou dřevěného domu, ve kterém našli přístřeší
i jeho sebou dovedená domácí zvířata, dobytek, kozy, ovce atd.
Osadníci se hojně dopracovali k tomu, že si museli různé činnosti zadávat, z těchto se pak
vypracovali různí řemeslníci; bída a nouze nebo dopravní potíže byly tenkrát učiteli pro tato
řemesla. – Často byli nuceni sáhnout po zbrani, když se jednalo o napadení osídlení divokou zvěří,
medvědy, vlky, liškami apod. a o jejich vyhubení.
Osídlenci museli také bojovat s nehostinnou přírodou, zejména s ovládnutím vod zadržováním
v rybnících, odstraňováním překážek v korytech potoků rozšiřováním nebo oddělováním vodních
toků do mlýnských náhonů apod.
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Poté co počátkem osidlování bylo dřevo stahováno pomocí smyček ze strání nebo horských
svahů, musely být později zřízeny různé pěšiny, přístupové cesty; bažiny musely být odvodněny
vykopáním příkopů, nebo docházelo k přemostění dřevěnými kládami a svazky klestí.
Když už byl prales vymýcený, dostaly nebo si udržely některé osídlené úseky lesní oblasti svůj
název, tak např. Císařský, Panský, Knížecí apod.
Po bezdětné smrti Jindřicha Grojčského v roce 1135, vrátil císař Konrád III. nejen Dolní Lužici, ale
také pozdější Horní Lužici markraběti Konrádu Velikému z Míšně, blízkému příbuznému Jindřicha
Grojčského.
Při této příležitosti mohla být, v té době jihozápadní část župy Milsca, pozdější panství Šluknov
a Hohnstein, beztoho bezcenná oblast lesa, jako odškodnění přenechána do Čech; ta byla již
jednou jako celá župa Milsca dána věnem Wiprechtu Grojčskému.
Ve skutečnosti patřila také od 1158 hlavní část župy Milsca s Budišínem, nyní nazývána země
Budissin, opět králi českému, jak je prokázáno z Hornolužických hraničních listin z 1228 a 1241.
Protože se nedaly lehce měnit hranice diecéze, i když se měnila státní příslušnost jednotlivých
oblastí, zůstala proto obě panství, tak jako předtím, pod biskupstvím Míšně.
Mezitím osidlování dále pokračovalo. Franští přistěhovalci přišli do země v roce 1154 a později
dokonce Vlámové, které přivolal biskup Gero; tito zavedli pěstování lnu a tkalcovství. Koncem 12.
a počátkem 13. století, zejména zvýhodněné králem Přemyslem Otakarem I. (1197 – 1230) a jeho
následníky, přišel do země větší počet přistěhovalců, řemeslníků a sedláků. Vlámští vystěhovalci
přišli 1255 do tohoto kraje a přinesli sebou řemeslo soukenictví. Vlámy nám ještě dnes připomíná
zdejší způsob mluvy: má „vlámský nádech“.
Poté, co v této době vznikl velký počet nových obcí, pokládali míšeňští biskupové za nutné,
uskutečnit nové rozdělení celé země Budissin; tím došlo i novému rozdělení duchovních
důchodců. A tak se stalo, že ke Šluknovu náležející obce byly rozděleny pod čtyři různé
arcikněžské stolice (sedes). Rozhodující se při tom jevila blízkost jednotlivých obcí k arcikněžské
stolici. Tak se dostaly severně ležící vesnice Liščí, Rožany, Císařský a Království k biskupu
náležejícímu městu Bischofswerdě, zatímco Jiříkov k arcikněžské stolici Lőbau, Lipová s Brtníkami
k okresu děkanátu v Budišíně; Šluknov, Lobendava, Šenov a Mikulášovice ale k arcikněžské stolici
Hohnstein-Sebnitz, která tenkrát zcela náležela do Čech.
Krajina, kterou tenkrát zaujímalo panství Tolštýn-Šluknov, patřilo věhlasnému a rozvětvenému
rodu Berků z Dubé, jehož nejstarší historie se objevuje v řadě pověstí a jeho nejstarší nositel rodu,
resp. jména Hynek je z dokumentů známé teprve v roce 1316. Rodový znak Berků má dvě
zkřížené dubové větve, každou se 6 zářezy na zlatém poli. Tento Hynek zemřel 1348 a zanechal
po sobě dva syny. Jeden, Hynek I., obdržel od císaře Karla IV. saské panství Hohnstein lénem,
zatímco vdova Agnes měla požitek z více majetků, mezi jinými i Šluknov-Tolštýn, které po její smrti
připadly Hynkovi.
1. dubna 1359 představuje Jindřich Berka z Dubé Jana z Holaumu (Hohlenu) jako faráře ve
Slaknawě. Jindřich Berka byl bratrem v roce 1348 zemřelého Hynka a současně poručníkem jeho
pozůstalých dětí.
Hynek I. zemřel 1361 a jeho starší syn Hynek II. zdědil Hohnstein se Šluknovem a po 1398 obdržel
Tolštýn, který patřil pánu z Vartenberku. Na přímluvu Hynka II. se dostal 1388 Michael ze
Slaknovia jako farář do Boganavilly.
Počátkem 15. století byla Hynkem podpořena v Sebnici ranní mše v Lobendavě, která obnášela
daň 15 gl. 6 fen. 1 marku. Tato nadace byla v roce 1489 znovu potvrzena biskupem Janem
z Míšně. Hynek II. zemřel 1410 a jeho 5 synů si rozdělilo dědictví. Hynek III., nejmladší
z Hohnsteinu obdržel jako svůj podíl Varnsdorf, Šenov, Mikulášovice, Rožany, Schirgiswalde,
Království a podíl Jiříkova, Ronnebergu, Seifhennersdorfu jako český podíl, městečka Šluknova
polovinu, vesnice Císařský polovinu, vesnice Brtníky, Vilémov, spremberský les nad Šluknovem,
mikulášovický nad Sebnicí polovinu, Hrazeného polovinu a Partyzánský vrch celý. Po smrti Jana
v roce 1424 na Tolštýně, obdržel ještě hrad Tolštýn a několik vesnic. Hynek III. přivedl do
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šluknovského kraje nové osadníky a získal tím nový desátek; také hospodářské poměry
poddaných se tím výrazně zlepšily. Země byla zúrodněná a rozsáhlé močály proměněny do polí.
Za jeho panování vypukly neblahé a krvavé boje Husitů. Spojenci Husitů, Vartenberkové, plenili
a drancovali neméně než Husité sami. Tento smutný stav trval až do 1440tých let. Přitom byl
i Hynek zapleten do různých bitek, jako např. s míšeňským knížetem a se Zikmundem
z Vartenberku. Konečně byl 10. března 1442 uzavřen definitivní mír; do budoucna měl rozhodovat
o případných sporech smírčí soud a Berkové obdrželi ze dvou míšeňských biskupských měst po 5
let 40 kop grošů ročních peněz.
Podle smlouvy z Torgau ze dne 23.února 1443 postoupil Hynek Berka z Dubé 14. března zámek
Hohnstein s příslušenstvím vévodovi Bedřichovi a Vilému ze Saska, takže Hynek III. pak vlastnil už
pouze panství Mühlberg a podíl Šluknova-Tolštýna. I tento posledně jmenovaný podíl se brzy po
1443 nachází v majetku kurfiřta ze Saska, a tak se stali Janko, Zikmund a Jindřich Knobelauchové
ve Varnsdorfu a v Šenově, Zikmund a Nickel Knobalauchové v Mikulášovicích, Kryštof, Jindřich
a Albert Luticové v Rožanech a v Schirgiswalde, Hanuš a Thamme Luticové v Království a podílu
Jiříkova vazaly kurfiřta.
Jindřich z Wildensteinu, syn Hynka II., přenechal již kolem 1426 svoje sídlo bratru Benešovi. Od
synů posledního získal Albrecht Berka od svého strýce Hynka III. hrad Tolštýn včetně
příslušenství, takže byl již v 1444, po smrti Hynka III. jeho majitelem.
Na základě střetů s Vartenberky a šestiměstím (Budišín, Kamenz, Lauban, Lőbau, Görlitz
a Žitava), hledal Albrecht Berka ochranu u vévody Bedřicha Sasského a vydává 16. května 1446
v Míšni prohlášení, že chce „jako každý jiný být věrným sluhou svému pánu“.
V roce 1449 došlo mezi Albrechtem Berkou a jeho tchánem Wentschem z Dohny na straně jedné
a Hornolužičany na straně druhé k vyrovnání a současně došlo k uzavření svazku, ve kterém je
mimo jiné uvedený i Kříž Karlovic z Lobendavy jako svědek.
V roce 1451 vyměňuje Albrecht Berka své panství Wildenstein s kurfiřtem Bedřichem Sasským
proti jeho podílu na panství Šluknov-Tolštýn a dostal ještě vyplaceno 750 kop 58 čes. grošů a 2
feniky.
Poté patřilo k tehdejšímu podílu Hohnstein Sasko: Šluknov dolní polovina, Císařský dolní polovina,
Brtníky, Mikulášovice, Vilémov, také lesy a zaznamenané mužstvo. Šluknov dol.pol. se 44,
Císařský dol.pol. 21, Panský 15, Brtníky 13, Vilémov 11, Mikulášovice 100 mužů. V roce 1451 bylo
celé panství Tolštýn-Šluknov sjednoceno pod Albrechta Berku. Listina z této doby přeložena do
naší němčiny zní: dne 20. května 1451, čtvrtek: „Já Kříž z Karlovicu, hejtman Albrechta Berky
pečující o Šluknov a já Janko Kucholsch zde přísedící doznávám, že vážený pan Karp. Coudy,
místodržitel kostela v Míšni vyplatil Hansu Kaulenbergovi, hejtmanu z Hohnsteinu z moci vévody
Bedřicha Sasského 130 kop 50 grošů za výměnu s panem Albrechtem“.
Albrecht byl neklidným člověkem a po smrti své manželky se dostal do různých rozepří. Měl i spory
o hranice s kurfiřtem. Později se dostal do konfliktu i s eucharistickým králem Jiřím z Poděbrad, na
základě čehož dobili Hornolužičtí pod zemským správcem Janem z Vartenberku a za podpory
Jindřicha Berky z Lípy v létě 1463 hrad Tolštýn.
Albrecht uprchnul k papežskému vyslanci do Wroclavi, který se za něj dokonce přimluvil u císaře.
Na sněmu dvora v Praze 12. června 1464, byl Albrecht zavržený a jeho sídlo Šluknov-Tolštýn bylo
zkonfiskováno a předáno Jindřichovi Berkovi z Dubé. Tento postoupil poté všechna svoje práva na
svého nevlastního syna, zemského správce Horní Lužice, Jana z Vartenberku. Albrecht Berka
podal k tomuto stížnost. Nový majitel zemřel již 18. listopadu 1464.
Pro jeho syny Kryštofa a Zikmunda převzala správu dědictví po jejich otci druhá žena Jana
z Vartenberku, Kateřina, rozená z Kunštátu. Při dělbě otcova majetku obdržel Kryštof
z Vartenberku panství Šluknov-Tolštýn.
V této době došlo k převratu politických poměrů v Čechách. Na krále Jiřího z Poděbrad byla
uvalena klatba a Horní Lužice se od něj oprostila.
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Snahy papežských vyslanců, pomoci Albrechtu Berkovi k jeho majetku, opět pokračovaly a protože
jej Vartenberkové nechtěli vydat, byla na něj, stejně jako na celé panství Šluknov-Tolštýn, uvalena
klatba. Pak ale započala „Vartemberská rozepře“, během které byl celý kraj drancovaný
a zpustošený. Trvalo to až do uzavření míru v Budišíně dne 6. února 1470.
Jelikož byl Kryštof silně zadlužený, prodal svoje panství Šluknov-Tolštýn 3.prosince 1471 Ernstovi,
kurfiřtovi a Albrechtovi, bratrovi a vévodovi Sasskému za 8300 kop mečových?? Grošů. Tak se
dostalo toto panství k markrabatům z Míšně.
Sasští vévodové usilovali, tak jako jejich předchůdci, avšak marně, působit na zrušení církevní
klatby, která visela nad panstvím Šluknov-Tolštýn. O řešení této záležitosti čteme: papež Sixtus IV.
povolil na základě prosby krále a administrátora, probošta Kolovrata dne 1. července 1482
uvolnění zákazů bohoslužebných úkonů, nejprve na 3 roky a to se pak opakovalo vždy po 3 letech.
Dne 8. října 1512 udělil papež Julius II. nové prodloužení o dalších 5 let s dodatkem: „et inde ad
nostrum et a pospolicae sedis beneplacitum“, tedy prodloužení až do výslovného zrušení. Od
této doby nebylo nové prodloužení žádáno a ani uděleno; tím byl ukončený dlouhodobý interdikt.
Nové panstvo Šluknova-Tolštýna bylo zapleteno do různých sporů, čímž jim byl majetek
znechucený.
14. února 1472 uplatňuje Kryštof z Hemsdorfu na Rumburku v dopise vévodovi Sasskému námitku
proti udělení léna Jiřímu Dőringovi ze Šenova; titíž ale udělují léno 6. dubna téhož roku Zikmundu
Čeringswaldskému z Luticu s poplužním dvorem v Lipové a polovinou vesnice „Schone“. Bližší
údaje o posledních uvedených obcích, stejně tak o všech událostech zdejšího panství jsou
obsaženy ve zvláštním oddíle tohoto díla.
Vévodové Ernst a Albrecht ze Saska přenechali již v 1475 celé panství svému úředníku Ulrichovi
von Rechenberg pachtem na 6 let. Po uplynutí této doby nebyli s výnosy těchto panství v žádném
případě spokojeni a prodali je sasskému vrchnímu maršálovi Hugoldovi ze Šlejnicu dne 27. května
1481. Tento jej koupil pro svého syna Jindřicha. Dne 8. listopadu 1482 poukázali vévodové ze
Saska Jindřicha ze Šlejnicu, syna Hugolda a jeho bratra se zámky Tolštýn a Šluknov na krále
a korunu českou.
Panství Šlejnic.
Rozdělení panství Šluknov.
Páni ze Šlejnic patřili k uznávanému a bohatému rody Míšeňské země. Jejich rodový znak tvořilo
svislé rozdělení, v levé polovině byla na stříbrném podkladě červená růže, v pravé na červeném
podkladě dvě nad sebou umístěné stříbrné růže; na štítu s dvourohou přilbou.
Hugold ze Šlejnic, pán na Šlejnici a Kriebsteinu, se stal získáním panství Šluknov-Tolštýn
zakladatelem „Šlejnické zemičky“, která sestávala z majetku v Čechách, Sasku a Horní Lužici.
Podle listiny z 12. června 1487 rozhodl král Vladislav, že šluknovští a tolštýnští lidé, podléhající
lénu musí být poslušní Hugoldu ze Šlejnic, i když tento nenáleží do českého panského stavu.
Nový majitel Hugold ze Šlejnic usiloval především o to, aby pozvedl a zlepšil blaho svých
poddaných. Zejména obchodu věnoval zvláštní pozornost. Od krále Vladislava obdržel v roce 1484
pro sebe a své syny Jindřicha, Jana, Hugolda, Wolfganga a Jiřího svolení, „vybudovat jakékoliv
doly na svých pozemcích panství Tolštýn a Šluknov“.
V roce 1489 padl v nemilost vévody ze Saska, protože chtěl získat na svou stranu panství
Hohnstein. Zemřel brzy na to v roce 1490.
Celé panství převzal jeho syn Jindřich, načež se již v 1472 – 86 stal místodržitelem úřadu
Hohnstein. Měl vysoké uznání dvora v Drážďanech, v 1476 doprovázel vévodu na poutním tažení
do Jeruzaléma, stal se rytířem svatého hrobu, později vévodovým radou a 1497 dokonce vrchním
maršálem jako jeho otec. V roce 1496 úspěšně usiloval pro Albrechtova syna, vévodu Jiřího,
o ruku polské princezny Barbory; vévoda Jiří mu jako dík za to daroval po smrti svého otce v roce
1500 úřad Hohnstein.

7

Pozemky Jindřicha ze Šlejnic měly v té době rozlohu 13 1/2 čtverečných mílí a to v Horní Lužici 2
čtvereční míle, úřad v Hohnsteinu s 6 městy a 49 obcemi 6 1/2 čtverečních mílí a panství ŠluknovTolštýn s 5 čtverečními mílemi. Jindřichu podléhalo 160 farností.
Soudním vyrovnáním s městem Pirnou v roce 1490 dal podnět k tomu, že jeho poddaní na panství
Šluknov-Tolštýn mohli vylodit české obilí v Schandau a pomocí úřadu Hohnstein bezcelně dovézt
do Šluknova.
Jindřich ze Šlejnic zapůjčil jako důvěrník vévody Jiřího ze Saska proti zástavě své pozemky
Tolštýn, Rumburk, Šluknov u Zikmunda z Vartenberku za 10.000 fl. V roce 1515 zaplatil vévoda
Jiří protiúčtem 6000 fl. zpět Jindřichu ze Šlejnic.
Jindřich ve svém posledním roce života oslepl a zemřel 14.ledna 1518 u svého syna, probošta
dómu Ernsta z Míšně. Je pochován v klášteře Altenzell.
Zanechal 4 dcery a 5 synů; 2 synové zemřeli již dříve. Ernst, Wolf, Kryštof, Jan a Jiří vlastnili
panství společně. Ale brzy byla část zděděného majetku prodána, jako 1523 Pulsnic, 1524
Hohnstein. Tento poslední získal Ernst z Schőnburgu, se kterým také brzy došlo ke střetům kvůli
clu na dřevo a polím s ječmenem. Nakonec došlo r. 1526 a 1534 k uzavření soudního vyrovnání,
podle kterého poddaní z obou stran za to co přenáší, nemusí odvádět clo. Stejně tak měly být
podle smlouvy z 1490 všechny plodiny, které se pro panstvo ze Šlejnic přiváží z Čech přes
Šluknov a jdou přes území Hohnstein, bezcelně dováženy.
Nepřítel Žitavských, jménem Matyáš Schneider, uprchnul 1524 do Šluknova. Poté poslali Žitavští
k hejtmanu pánů ze Šlejnic ve Šluknově Jana z Kielingu, že si vyhrazují právo vůči Schneiderovi.
Hejtman váhal právu vyhovět, neboť věděl, že byla Schneiderovi pány ze Šlejnicu slíbena
svoboda. Tato slova předal i vyslanci. Žitavští si proto stěžovali u místodržitele Čech. (Dopis
vévody Jiřího na Žitavany v této záležitosti se nachází ve spisech mag. 1849, 309).
Synové Jindřicha, Wolf, Jan a Kryštof zemřeli bezdětní, a tak se stali Ernst a Jiří jedinými vlastníky
panství. Ernst dosáhl vysokých církevních ctí a úřadů a byla o něm také řeč u „reformace“. Správu
společného jmění přenechal bratru Jiřímu, který bydlel na Tolštýně; podpisové právo měli jako
majitele panství buď společně, nebo každý z nich samostatně. Oba bratři byli vůči svým poddaným
mírní a laskaví páni, dávali jim privilegia, mírnili přísné zákony, omezovali robotu a dávali občanům
Šluknova část pozemku.
Také činnost policie byl řešena v roce 1539 Jiřím ze Šlejnic uděleným „řádem povolení a zákazů“,
který od 1531 do 1566 energicky praktikoval lipovský hejtman Antonius z Uechtricu.
Pro obilnici, zřízenou v 1544 v Schandau dosáhl od vévody Morice ze Saska pro sebe a svoje
dědice osvobození od daní a služby náhončího u lovu.
Probošt dómu Ernst složil v 1542 všechny svoje hodnosti, žil v Rumburku a zemřel 5. února 1548.
Nyní byl Jiří jediným majitelem panství. Pokračoval ve svém díle v podpoře poddaných pro jejich
blaho. Kolem 1560 zavedl nový celní řád pro své panství Šluknov a Tolštýn. Považoval je za dvě
samostatná panství.
Ernst, Jindřich, Hugold a Jan, jeho synové vlastnili sice zpočátku panství a město Šluknov
společně, když městu v roce 1566 udělili svobodu a práva. Avšak ještě v tomtéž roce došlo ke
změně majitelů: Jindřich, nejmladší syn, resp. bratr, obdržel oblast Rumburk-Tolštýn.
Ernstovi připadlo panství Šluknov s obcemi: Šluknov, Rožany, Císařský, Království, Kunratice,
Knížecí, Jiříkov, Horní Křečany.
Od 1566-1605 je Ernst jmenovaný majitelem panství, od
1577-1605 však společně se svou chotí Ludmilou, roz. hraběnkou z Lobkovic.
4. listopadu 1568 bylo provedeno vyrovnání mezi Janem a Ernstem ze Šlejnic kvůli kusu lesa-nivy
ležící za Brtníkami, které si Jan přivlastnil. Důsledkem smlouvy byl tento prostor přiřknut se všemi
úroky a právy Ernstu ze Šlejnic. Za to nechal Ernst Janovi výčep v Brtníkách se všemi právy jako
dědictví. V roce 1571 byla mezi oběma bratry uzavřena smlouva, kterou připadl Janovi lesní revír
na Křinici, kus lesa brtnického pohoří a Vlčí hory. 17. června 1571 předává Kryštof a Jan ze Šlejnic
lesík Plešný od brtnické cesty až po mikulášovickou silnici Ernstu ze Šlejnic.
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Jan obdržel Lipovou s rytířským sídlem, později obce Šenov, Brtníky, Mikulášovice, Vilémov, Dolní
a Horní Poustevnu, Novou Vísku, Lobendavu, Severní, Liščí a Schirgiswalde. Toto sídlo však 18.
prosince 1571 prodal, obec Wehrsdorf a 3. část Tolštýna, stejně tak podíl na obilnici v Lovosicích
a Schandau, také část Schirgiswalde bratrům Kryštofovi, Janu Hauboldovi a Abrahamovi ze
Šlejnic, synům Simona Juda, (viz rodokmen!) za 92.000 pravých tolarů.
Při převzetí panství Šluknov Ernstem ze Šlejnic platily sazby soudního řádu a „zvyklosti“ určené již
Jiřím. Vydal ale řád pro „penále“ a pokuty, pro celé panství, který byl potvrzený císařem Rudolfem
II. v 1592.
Ernst ze Šlejnic upadl nešťastnou hrou osudu, zejména požárem ve městě z roku 1577, hluboko
do dluhů. V důsledku toho odebral městu Šluknov v roce 1581 různá práva a oprávnění, takže
panovaly dlouhodobě, až do roku 1595 rozepře a sváry. Ernst zřídil v domě Tamberg ve Šluknově
pivnici, později založil krčmy v Císařském, Království a Rožanech. Přes početné stížnosti
Šluknovanů obdržel na rozkaz císaře z 1593 příslib neomezeného „práva pivovarnictví“. V roce
1594 si Ernst stěžoval u císaře na své rebelující poddané a tito zase své vrchnosti v 1595 kvůli
utlačování.
Krátce po 1577 se stává Ernstova choť Ludmila, roz. z Lobkovic, pro své přinesené
dědictví 35.000 kop míšeňských majitelkou panství, které jí byl v 1585 připsáno. V roce 1585
vypuklým morem ve Šluknově bylo přijato přísné opatření, že nesmí žádný poddaný opustit
panství.
Ernst zemřel v 1605, v sídle jej následoval syn Adam, který městu Šluknovu v 1610 udělil zvláštní
privilegium sestávající z 26 článků, a 1618 Albrecht, syn Jana ze Šlejnic, který získal panství
koupí. Tento stvrdil obyčeje a řády při dědictví podle sasského práva, tak jako již byly stvrzeny
Jiřím ze Šlejnic. Albrecht zemřel 26. března 1620. Z důvodu jeho účasti na českém povstání byl
jeho celý majetek zkonfiskován a 28.000 kop zbývajících u Otty ze Starschädelu byly také
zabaveny.
Bohatá a urozená rodina Šlejniců se tím vzdala svého sídla.
Otto ze Starschädelu.
Prodej panství Šluknov Wolfgangu, hraběti z Mannsfeldu.
Otto ze Starschädelu zavedl vůči svým poddaným přísný režim. Byl také zapletený do českého
povstání v 1618-20; proto vykazoval jeho všechen majetek ztráty. Z milosti mu byla ale odebrána
pouze třetí část jeho pozemků a sice: město Šluknov se starým a novým zámkem a předměstí se
146 poddanými, 3 statky, 8 vesnic se 288 stálými obyvateli, také Království s Rybničnou, Křečany,
Rožany, Kunratice, Jiříkov, Panský, Knížecí, Císařský a 13 mlýnů, tak jak je Starschädel 15. ledna
1618 koupil od Albrechta ze Šlejnic za 100.000 kop.
Šluknovské panství bylo na prodej. 17. června 1623 bylo prodáno Wolfgangu, hraběti z Mansfeldu
za 106.000 kop míšeňských; jako odměnou za jeho vykonané služby u dvora v Rakousku, bylo
hraběti odepsáno z kupní ceny 50.000 guldenů jako důkaz milosti.
Hrabě z Mansfeldu se v 1618 oženil se Sofií, dcerou barona Schenka z Tautenburgu a princeznou.
Jeho dětmi byly: Sofia Agnes naroz. 1619, Kristýna Alžběta nar. 1621 a Karl Adam nar. 1629.
Bruno zemřel 1623 po provedených nouzových křtinách a Burkhardt nar. 1627, zemřel 1628.
V roce 1629 se dostal hrabě z Mansfeldu do sporu s hrabětem Kinským z Lipové kvůli „skákající
zdi“, která má být identická se zdí na Partyzánském vrchu. Podle pověsti měl být „Partyzánský
vrch“ lipovským majitelem prohrán při hře jako poslední zástava se šluknovským majitelem
panství. Této zdi nebo tomuto valu se přikládá více významů.
Radislav Kinský odkázal v roce 1619 obě svá sídla Lipovou a Rumburk svým bratrancům
Radislavu ml. a Ulrichovi Kinským, od kterých zase získal jejich bratr Vilém obě sídla za splácení
určité roční renty. V roce 1634 bylo majiteli Lipové, Vilému Kinskému, jako údajnému
spoludlužníkovi Valdštejna, panství Lipová zabaveno. Obdržel jej Wolfgang, hrabě z Mansfeldu. Za
něj byla, jako už bylo uvedeno v kapitole „církevní poměry“, provedena protireformace na obou
panstvích Šluknov a Lipová.
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Po smrti hraběte Wolfganga v roce 1638 byla pro jeho syna Karla Adama z Mansfeldu zajištěno
poručenství. Sofie Agnes, dcera hraběte Wolfganga, byla 4. prosince 1640 oddána s knížetem
Maxmiliánem z Ditrichštejnu. Z prvního manželství měl kníže syna Ferdinanda Josefa, budoucího
majoritního pána a dceru Marii Terezii. Sofie Agnes, roz. z Mansfeldu darovala svému choti syny
Františka Antonína a Filipa Zikmunda, hrabata z Ditrichštejnu, k jejichž opatrování se 30. června
1654, po skonání jejich otce, zavázal nevlastní bratr Ferdinand Josef. Karl Adam, hrabě
z Mansfeldu, odpůrce protestantů, se staral o správu svých panství Šluknova a Lipové jen velmi
málo a raději cestoval.
Dne 23.srpna 1657 potvrdil Šluknovanům jejich stará privilegia a oprostil pod Šluknov farně
zavázané obce Království, Císařský a Rožany závazku, povinnost požívat městské pivo. Naproti
tomu byli druzí povinni víno, pálenku a sůl odebírat jen ze Šluknova. Občané byli zbaveni
povinnosti placení každoroční daně.
Karel Adam z Mansfeldu se oženil v roce 1655 s Marií Terezií, dcerou knížete Maxmiliána
z Ditrichštejnu. Jeho choť ale již v 1658 skonala. Neměl žádné dědice a zemřel 1662 na neštovice
v Horneburgu u Brém bez závěti. Byl pohřbený ve šluknovském kostele vedle své ženy. Jeho
dědici byly obě sestry Sofie Agnes, kněžna z Ditrichštejnu a Kristýna Alžběta, která byla provdána
za Jana Františka, hraběte Trautsohna z Falkenštejnu. Tento zemřel 1663 a zanechal dvě děti,
Františka Eusebia a Marii Margaretu.
Sofie Agnes byla úředním souhlasem 28.června 1661 „dědičně“ uvedena jako majitelka panství
Šluknov a Lipová.
Šluknovské panství.
Sofie Agnes z Ditrichštejnu. Hrabě Filip Zikmund z Ditrichštejnu.
Knížecí rodina z Harrachu. Komerční rada Ernst Grumbt.
Sofie Agnes, kněžna z Ditrichštejnu, paní Šluknova, by se ve správě majetku a péči o poddané
dala nejlépe srovnat s Jiřím ze Šlejnic.
Potvrdila 4. srpna 1665 městu Šluknov stará privilegia a dala městu i další souhlas k obchodu se
solí a pálenkou ve farně přiřazených obcích Císařský, Království a Rožany. 21. června téhož roku
předala střelcům střelecký řád se 25 články.
Od roku 1674 pomáhal hrabě Filip Zikmund z Ditrichštejnu své matce ve správě jejího majetku
a vydával často nařízení svým vlastním jménem. Kněžna zemřela 20. ledna 1677 a hrabě Filip
převzal panství. Byl spravedlivým a oblíbeným územním vládcem. Aby nedošlo ke svévolnému
vybírání soudních sazeb, vydal v roce 1679 sedmnáct sazeb soudního zařazení pro své poddané.
16. února potvrdil hrabě Filip privilegia města s výjimkou obchodu se solí a výčepu pálenky ve
farně přiřazených obcích.
Hrabě Filip z Ditrichštejnu zemřel 3. června 1716 a jeho dcera z prvního manželství, Marie
Ernestina, zdědila panství Šluknov. Se svým švagrem Janem W., hrabětem z Gallasu byla oddána
poprvé; podruhé se provdala 8. června 1721 se vdovcem Aloisem Tomášem Raimem, hrabětem
z Harrachu. Marie Ernestina z Harrachu byla náboženská a dobročinná paní, starostlivá o blaho
svých poddaných, které se snažila různými způsoby podporovat.
Když byl hrabě z Harrachu 1728 a 1731 jmenován vicekrálem Neapole, přenesl správu svého
majetku na nejmladšího bratra Jana Josefa Filipa. Tento vydal pro Šluknov více policejních
nařízení, mimo jiné i zákaz maškarních zábav a masopustů.
Marie Ernestina z Harrachu se zdržovala až do roku 1742, kdy její manžel Alois Tomáš zemřel, ve
Šluknově jen velmi zřídka. Poté přijížděla častěji a i na delší dobu; chudým a nemocným byla
milosrdnou utěšovatelkou. Byla velmi dobrotivá a zemřela všeobecným oplakáváním a smutku 30.
ledna 1745. Její nevlastní syn Ferdinand Bonaventura, hrabě z Harrachu zastřešoval více státních
úřadů a těšil se všeobecné vážnosti a převzal jako dědic panství Šluknov.
V důsledku panující válečné nouze hledal nový majitel možnost svým poddaným pomoct, jak jen
mohl. V roce 1745 potvrdil privilegia města Šluknova, podporoval obchod a věnoval svoji péči
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cechům.
Zaručoval poddaným všestranné ulehčení roboty; umožnil i zbavení roboty nízkým
peněžním oceněním a podporoval všemi způsoby utlačované na svém panství.
Ferdinand, hrabě Harrach skonal 28. ledna 1778 a panství Šluknov převzal jeho synovec Ernst
Kvido, hrabě z Harrachu, císařský rada a komoří, syn hraběte Bedřicha Augusta z Harrachu.
Císař Josef II., osvoboditel sedláků, zcela zrušil nevolnictví a robota byla řešena v duchu jeho
matky. Když v roce 1779 procestoval Čechy, přišel 20. září v doprovodu generálů Laudona
a Brauna do Šluknova, dal si zde na osvěžení malý nápoj a jel na koni přes Císařský, Šenov
a Lipovou do Lobendavy. Odtud jel dále do Burkersdorfu, na velkou výšinu u Grumm-Hermsdorfu,
pak přes Sebnici, Poustevnu, Vilémov do Mikulášovic, kde v domě č. 2 přenocoval.
Ernst Kvido, hrabě z Harrachu panství dlouho nevlastnil. Zemřel 23. března 1783 a zanechal čtyři
syny: Jana, Ernsta, Karla a Ferdinanda, kteří zprvu spravovali šluknovské panství společně. Ještě
ve stejném roce převzal nejstarší bratr Jan, c.k. tajný rada a komoří, panství do svého vlastnictví.
Hrabě Jan se většinou zdržoval ve Vídni a zemřel 11. dubna 1829. Jeho následníkem ve
vlastnictví panství Šluknov byl jeho bratr Ernst Kryštof Josef, hrabě z Harrachu.
Hrabě Ernst panství také dlouho nevlastnil, zemřel 14. prosince 1838. Následoval jej jeho syn
František Ernst, hrabě z Harrachu, c.k. rada a komoří.
František Ernst, hrabě z Harrachu prodal šluknovské panství 10. ledna 1876. Jeho potomci jej
drželi až do 30. let 20. století, kdy posledním nabyvatelem se stává Ervín Leopold Nostitz –
Rieneck, majitel velkostatku Pakoměřice – Měšice u Prahy.
1876 - 1917 Arnošt Grumbt starší
1917 – 1935 Arnošt Grumbt mladší
1935 – 1945 Ervín Leopold Nostitz - Rieneck

ROZVOJ MĚSTA VE 20. STOLETÍ
Ve městě Šluknov i v přilehlých obcích byla do roku 1938 většina obyvatel hlásících se k německé
národnosti. Po Mnichovské dohodě a odsunu „Čechů“ do vnitrozemí se po dobu protektorátu stává
oblast výhradně německou. Infrastruktura byla na velmi vysoké úrovni, středně těžký průmysl
a zejména textilní průmysl byl na vrcholu a vzkvétal.
Zlomem ve vývoji Šluknovského výběžku a města Šluknova se stala II. světová válka a následné
vysídlení německého obyvatelstva. Dosídlenci z vnitrozemí nenahradili svým počtem ztrátu
z hlediska velikosti původní populace, ale i svojí sociální strukturou byli od původního obyvatelstva
pohraničí odlišní. Okres Děčín a Šluknovsko z tohoto pohledu v porovnání s ostatními
příhraničními okresy kraje musíme hodnotit relativně nejhůře. Zatímco v roce 1930 měl okres
Děčín 231.859 obyvatel, tak v roce 1950 jeho počet dosáhl pouze 131.279 obyvatel (56,6 %),
v mikroregionu Rumburka, kde se nachází i Šluknov, obdobně poklesl z 76.275 obyvatel z roku
1930 na 33.076 obyvatel (43,3 %) v roce 1950.
Po roce 1948 došlo ke znárodnění majetku a následnému provozu v socialismu. V bývalé
sametárně W. Webera vznikla firma ELEKTROSVIT, která se asi v r. 1952 stěhuje do Nových
Zámků na Slovensku. Z průmyslu zůstává největším odvětvím textilní a následně i výroba
potravinářských strojů v podniku TOPOS.
Po zrušení okresu Šluknov a zřízení Severočeského kraje dochází k přesunu velké části
přenesené působnosti státu na centralizované jednotky.
Koncem 90. let 20. století a začátku 21. století dochází ve městě k silnému útlumu průmyslu,
zániku textilní výroby – Bytex, Benar a také i další výroby – Cepol a zániku zemědělství (rostlinná
výroba).
Město Šluknov má dochovaný urbanismus centrální části města, které se ve větší míře vyhnula
demolice starších objektů a jejich nahrazení objekty novými. Nevhodnou dostavbou v památkové
zóně se jeví obchodní dům na náměstí – č.p. 140 a objekt samoobsluhy vystavěný po vybourání
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původní zástavby jihozápadního rohu náměstí a po demolici zámeckého pivovaru pak výstavba
supermarketu Tesco a ČSPHM. Koncem 90. let byl na místě původního městského pivovaru
vystavěna tržnice dle návrhu hmotové dispozice původní zástavby. Z důvodu nevyužívání byl
objekt dostavěn na tiskárnu. Vedle kostela byl vystavěn nový objekt s pečovatelskými byty, který
doplnil proluku po demolici na tomto pozemku. Poslední významnou, v současnosti ještě
nezastavěnou lokalitou v centrální „určující“ části památkové zóny je ve Smetanově ul., kde byl
vytvořen návrh studenty VUT Brno.
Nejvýznačnějším zásahem v dopravě je vytvoření pěší zóny na ul. T.G.Masaryka a přeložení
dopravy na ul. Zámecká v rámci průtažné komunikace II/266 Rumburk – Dolní Poustevna. Po
otevření hraničního přechodu pro osobní automobily v Rožanech byla zvýšena frekvence na
komunikaci III/2666 Šluknov – Rožany. V rámci zlepšení dopravní obslužnosti a zklidnění dopravy
ve městě jsou v územním plánu Šluknova navrženy okružní křižovatky na náměstí Republiky a 2
na Rumburské ul.
Z hlediska inženýrských sítí se jeví jako velmi špatné zvláště kanalizace, která je ve městě stavěna
jako jednotný kanalizační systém zakončeným (většinou) na ČOV Šluknov v Zeyerově ul. a také
vodovod, který je za hranicí své životnosti.
VÝCHOZÍ PODKLADY
- usnesení Vlády ČR č. 209 k Programu regenerace městských památkových rezervací
a zón z roku 1992 a její změnou č. 251/1995 Sb.
- Regenerace centra Šluknova - 1991
- Územní plán města - schválen 04/2011
- Průzkumy a rozbory pro regulační plán městské památkové zóny historického jádra
12/2006
- Průzkumy a rozbory pro územní plán města Šluknov 12/2006
- Program regenerace schválený 12/1992, I. aktualizace 8/1995, II. aktualizace 12/1999,
- Ortofotomapy, 2006
- Strategický plán rozvoje města 2007 – 2015 07/2008

ZHODNOCENÍ URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ SKLADBY MĚSTA
Město Šluknov je nejsevernějším městem ČR a nachází se v severní části ústeckého kraje, ve
Šluknovském výběžku.
Město leží v členité kotlině Rožanského potoka s nadmořskou výškou 340 m.n.m. a městem
protéká Šluknovský, Stříbrný a Rožanský potok, spadající do povodí Sprévy.
Přilehlá předměstí tvoří na severu Rožany, Královka, Nová Ves a bývalá, dnes již neexistující obec
Fukov, na severozápadě Nové Hraběcí, na západě Císařský, na jihu Kunratice a na východě pak
Království.
Z hlediska administrativního je Šluknov samostatnou obcí se sídlem stavebního úřadu a matriky.
Další administrativní funkce jsou mimo město alokovány v Rumburku (katastrální úřad, finanční
úřad) a v Děčíně (pozemkový úřad).
Urbanistické uspořádání2:
Historické urbanistické uspořádání města, které je především předmětem památkové ochrany, se
utvářelo zhruba do 30-tých let 20. stol. V té době již bylo původní kompaktní historické jádro města
Šluknova na východním i západním okraji propojeno se sídly Císařský a Království. Podél
komunikace II/266 Rumburk – Šluknov – Velký Šenov byl vytvořen souvislý západo-východní pás
osídlení. Tuto podélnou osu zástavy kříží v centru města radiály silnic III. třídy na Mikulášovice,
Brtníky, Staré Křečany a Rožany. V následujících desetiletích město stagnovalo, do urbanistické

2

Částečně převzato z ÚP Šluknov a Průzkumů a rozborů pro Regulační plán MPZ Šluknov, Ing. arch. Fikarová
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struktury zasáhla pouze výstavba panelového sídliště na JV okraji Šluknova, ale také řada
demolic, zejména v centru.
Charakteristickým znakem vymezeného řešeného území je prolínání funkcí (bydlení, vybavenost,
obchod, služby, výroba), kontrast sevřené a rozvodněné zástavby (centrum – okolí) i objemů hmot
jednotlivých stavení (luxusní příměstské vily – drobná lidová stavení). Samotné město Šluknov je
utvářeno kolem historického jádra s pravoúhlým obdélným náměstím, kostelem sv. Václava
a areálem zámku. Dominantami města jsou Křížový vrch s křížovou cestou, kostel, zámek
a věžička bývalé spořitelny na náměstí Míru. Kompaktní sevřené centrum uvnitř původního
hradebního okruhu je obklopeno rozvodněnou zástavbou rodinných domů, luxusních vil ze začátku
20. stol. i původními venkovskými staveními. Zástavba je různorodá co do stáří i formy objektů.
Vrcholem ekonomické prosperity a s ní spojeného rozvoje města je konec 19. a zač. 20. stol. Po
r. 1945 řada neobydlených domů zchátrala a byla demolována.
Pozitiva:
Hodnota historického jádra města spočívá především v zachovaném středověkém uličním
a zastavovacím systému uvnitř původního sevření města hradbami. Těžiště historického jádra tvoří
rozlehlé pravoúhlé obdélné náměstí (Náměstí Míru), obklopené kompaktní zástavbou původních
obytných bloků. Sevřená zástavba centra na jižním obvodu přechází do volnější zástavby
individuálního bydlení v rodinných domech a luxusních vilách ze začátku 20. stol., na severu
v drobnou zástavbu s řadou objektů lidového stavitelství kolem Stříbrného potoka. Měřítko
zástavby je spíše drobnější, na středověké parcelaci, s výškovou hladinou převážně do tří
nadzemních podlaží.
Výškovými dominantami zástavby centra jsou věže barokního kostela sv. Václava a věžička
objektu kulturního domu (č. p. 321) na náměstí. Těžištěm turistického zájmu by se měl stát
v současné době renovovaný renesanční zámek (č. p. 642). V centru je řada dalších hodnotných
objektů z konce 18. a začátku 19. stol., jejich velikost a zdobnost je odrazem významu Šluknova
v té době. Lze zmínit budovy Střední lesnické školy nebo ZŠ J.Vohradského.
K celkovému dojmu vnímání města přispívá poměrně svažitý terén, s přírodní dominantou
Křížového vrchu na jižním okraji města a Židovským vrchem na severu. Výhledy na město z obou
vrchů jsou velmi působivé. Centrum města zahrnuje výjimečně hodnotné plochy veřejné zeleně
v podobě zámeckého parku se Zámeckým rybníkem a lesoparku v areálu křížové cesty na
Křížovém vrchu. V centru se stékají potoky Šluknovský a Stříbrný. Podél obou vodotečí se nachází
řada památek lidové architektury v podobě podstávkových domů se zdobenými štíty, obloženými
břidlicí. Osobitý charakter má prostor kolem Pivovarského rybníka se vrostlými kaštany.
Negativa:
Charakteristické sevřené zastavění bloků historického jádra bylo narušeno řadou demolic,
provedených v poválečném období. V posledních letech, po r. 1989, došlo v prostoru původního
hospodářského zázemí zámku k výstavbě supermarketu (dnešní TESCO) a čerpací stanice
pohonných hmot. Tyto objekty se svým půdorysným i hmotovým uspořádáním historickému
charakteru města vymykají. Realizace těchto staveb přímo v centru památkové zóny navíc limituje
možnosti vnitřního dopravního systému města.
V r. 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu domu s byty s pečovatelskými byty na p. p. č.
117, východně od areálu kostela sv. Václava. Navržený objekt je řešen jako solitérní stavba
uprostřed bloku, nevytváří uliční frontu a svým měřítkem překračuje měřítko původní zástavby.
Nakonec při výstavbě upraveno dle uličních čar.
V centru města, jižně od Náměstí Míru, je historický průmyslový objekt, který je již částečně
obnoven – funkce bydlení a část bude připravovaná pro občanskou vybavenost Technický stav
budov, označovaných jako objekty v památkovém zájmu, je špatný. Obnova areálu a jeho nové
funkční využití bude předurčovat charakter prostoru jižně od náměstí.
Část ulice T. G. Masaryka je uspořádána jako pěší zóna s vyloučením veškeré dopravy. Uzavření
ulice T. G. Masaryka na příjezdu do města z východní strany betonovými objekty působí umělým,
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nepřirozeným dojmem. Stejně je uzavření dopravy řešeno i na náměstí v prostoru před objekt
městské policie.

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Původní ÚPnSÚ Šluknov z roku 1991, včetně jeho 3 dodatků, byl nahrazen v roce 2011 novým
územním plánem města Šluknov.
REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ V PLATNÉM ÚZEMNÍM PLÁNU (na ploše MPZ)
Hranice jednotlivých typů funkčních ploch, především však v případech rozvojových ploch, mohou
doznat dílčích změn na základě následně zpracované a schválené podrobnější územně plánovací
dokumentaci (regulačního plánu) nebo územně plánovacího podkladu (urbanistické studie),
případně o nich může rozhodnout pořizovatel územně plánovací dokumentace.
Plochy pro bydlení a vybavenost centra města (C):
Zahrnují plochy integrované zástavby historického centra města s řadou památkově chráněných
objektů. Jedná se o plochy s vysokými nároky na architektonickou kvalitu staveb i veřejných
prostranství. V navržených zastavitelných plochách je nutné respektovat původní uliční čáry,
v případě uzavřených bloků uliční čáry spojité. Rozvoj zástavby uvnitř památkové zóny musí
respektovat požadavky na uchování historické urbanistické struktury sídla (výškovou hladinu
i architektonické tvarosloví okolní zástavby, kompozici prostorů).
funkce přípustné:
-

bydlení v integrovaných a bytových domech,
občanská vybavenost centrální části města: administrativa, školství, kultura, zdravotnictví,
služby, obchod,
veřejná prostranství, veřejná zeleň,
placené parkování na vyznačených parkovacích místech,
komunikace, související technická infrastruktura.

funkce nepřípustné:
-

stavby a zařízení, která svým charakterem a provozem narušují obytnou pohodu a snižují
kvalitu životního prostředí souvisejícího území (hlukem, pachem, prašností),
obchodní prodej typu supermarket a takové zařízení, které je podmíněno výstavbou
kapacitního parkování,
stavby a zařízení zhoršující dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.

Plochy pro bydlení v bytových domech (B):
Zahrnují plochy bytové zástavby v bytových domech do čtyř nadzemních podlaží. Zastavitelnost
pozemků max. 55%. Budou respektovány hygienické limity hluku z provozu železniční tratě.
funkce přípustné:
-

bydlení v bytových a integrovaných domech,
veřejná prostranství, parky, veřejná zeleň sídliště,
parkování v podzemních garážích a na vyznačených parkovacích místech,
komunikace, související technická infrastruktura,
dětská hřiště a drobná sportoviště.

funkce podmínečně přípustné:
-

další stavby a zařízení zejména pro občanskou vybavenost místního významu, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením
a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše
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funkce nepřípustné:
-

obchodní prodej o výměře větší než 500 m2,
veškeré zařízení a provozovny, které mají negativní dopad na obytné prostředí ve smyslu
zhoršení poměrů hygieny prostředí (způsobují zátěž hlukem, emisemi, pachem) nebo
s sebou nesou zvýšené nároky na motorovou dopravu,
nadzemní hromadné garáže,
chov drůbeže a hospodářských zvířat.

Plochy pro bydlení v rodinných domech a vilách (O):
Zahrnují pozemky pro rodinné domy a vily a pozemky související infrastruktury. Velikost parcel
uvnitř zastavěného území města Šluknov min 600 m2, v okrajových částech města a okolních
sídlech min. 800m2. V navržených zastavitelných plochách je nutné respektovat původní uliční
čáry, pokud jsou v místě zřetelné. Budou respektovány hygienické limity hluku z provozu
železniční tratě a silnic II. a III. třídy.
Výšková hladina do 2,5 nadzemních podlaží. Zastavitelnost pozemků max. 40 %.
funkce přípustné:
-

bydlení v rodinných domech a vilách,
drobná vybavenost každodenního charakteru s výjimkou obchodního prodeje o výměře
zastavěné plochy větší než 250 m2,
veřejná prostranství, veřejná zeleň, parkování v parkovacích pruzích podél komunikací,
komunikace, související technická infrastruktura,
soukromé okrasné zahrady.

funkce podmínečně přípustné:
-

bydlení v bytových domech do tří nadzemních podlaží,
drobné provozovny služeb bez dopadu na hygienu prostředí s výjimkou provozoven
o výměře zastavěné plochy větší než 250 m2.

funkce nepřípustné:
-

veškerá zařízení a provozovny, které mají negativní dopad na obytné prostředí ve smyslu
zhoršení poměrů hygieny prostředí (způsobují zátěž hlukem, emisemi, pachem) nebo
s sebou nesou zvýšené nároky na motorovou dopravu,
chov drůbeže a hospodářských zvířat.

Plochy smíšené obytné (OS):
Zahrnují pozemky pro rodinné domy, občanskou vybavenost, drobné provozovny řemesel a služeb
a pozemky související infrastruktury. Velikost parcel uvnitř zastavěného území města Šluknov min
800 m2, v okolních sídlech min. 1.000m2. V navržených zastavitelných plochách je nutné
respektovat původní uliční čáry, pokud jsou v místě zřetelné. Budou respektovány hygienické limity
hluku z provozu železniční tratě a silnic II. a III. třídy.
Výšková hladina do 2,5 nadzemních podlaží. Zastavitelnost u pozemků do 1000 m2 30%,
u pozemků větších 25 %.
Pro plochy, které částečně zasahují do Q100 Rožanského potoka platí podmínka, že uvnitř Q100
nebudou umístěny žádné trvalé ani dočasné stavby a oplocení ploch směrem k potoku nebude
vytvářet bariéru proti vodě.
funkce přípustné:
-

bydlení v rodinných domech,
občanská vybavenost s výjimkou obchodního prodeje a zařízení o výměře zastavěné
plochy větší než 350 m2,
drobné řemeslné provozovny a dílny,
drobná sportoviště do 2.000 m2,
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-

drobný chov domácí drůbeže a zvířectva
veřejná prostranství, veřejná zeleň, parkování v parkovacích pruzích podél komunikací,
komunikace, související technická infrastruktura,
soukromé okrasné i užitkové zahrady.

funkce podmínečně přípustné:
-

bydlení ve vilách a bytových domech do 250 m2 zastavěné plochy a tří nadzemních
podlaží.

funkce nepřípustné:
-

provozovny služeb a řemeslných dílen o výměře zastavěné plochy větší než 500 m2,
stavby a zařízení, snižující kvalitu prostředí v takto vymezených plochách a nejsou v rámci
platných hygienických předpisů slučitelné s bydlením.

Plochy občanského vybavení města (OV):
Zahrnují pozemky pro umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění
podmínek pro jejich užívání.
funkce přípustné:
-

zařízení pro vzdělávání a výchovu (Š), sociální a zdravotní služby (Z), kulturu (K),
administrativu a veřejnou správu (A),
zařízení pro obchod a služby, zejména stravování a ubytování (O,S),
zařízení pro ochranu obyvatelstva (CO),
veřejná prostranství, veřejná i vyhrazená zeleň,
parkování na vyhrazených parkovištích a v podzemních garážích,
komunikace, související technická infrastruktura.

funkce podmínečně přípustné:
-

služební byty, bydlení majitele,
související technická vybavenost.

funkce nepřípustné:
-

veškerá zařízení sloužící jinému využití nebo snižující kvalitu vybavenosti v konkrétní
vymezené ploše.

Plochy občanského vybavení města – hřbitovy:
funkce přípustné:
-

území určené k umístění hrobů, kolumbárií a rozptylových louček,
vyhrazená zeleň.

funkce podmínečně přípustné:
-

objekty údržby a vybavenosti, související výhradně s funkcí hřbitova.

funkce nepřípustné:
-

objekty a činnosti sloužící jinému využití.

Plochy dopravy:
Zahrnují plochy silnic II. a III. třídy, místní komunikace (MK), cesty a veřejná prostranství, plochy
železnice, přístupové MK a plochy pro autokros.
funkce přípustné:
-

komunikace určené pro provoz individuální automobilové dopravy a pro dopravní obsluhu.

funkce podmínečně přípustné:
-

průjezdná nákladní doprava k plochám a objektům pro výrobu a skladování.
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Plochy veřejné a ochranné zeleně (Z):
Jsou vymezeny pro vzrostlou veřejnou a ochrannou zeleň města.
funkce přípustné:
-

veřejné prostranství, park,
ochranná zeleň průmyslových a zemědělských areálů,
ochranná zeleň technické vybavenosti,
aleje,
větrolamy a pohledové clony.

funkce podmínečně přípustné:
-

drobné výtvarné prvky,
drobné dočasné stánky s občerstvením,
veřejné WC.

funkce nepřípustné:
-

jakékoli trvalé stavby.

HISTORICKÉ ZHODNOCENÍ MĚSTA
Město Šluknov si i po 650 letech své existence zachovalo ráz města s kulturně historickou
hodnotou. Je to ale současně město žijící a fungující, přizpůsobující se dnešku při zachování
všech hodnot minulosti.
Lidé odpovědní za tvář dnešního města si uvědomují důležitost a cenu dochovaných památek,
ale i nutnost symbiózy historické podstaty s moderní současností a potřebami lidí. Historické jádro
města bylo se svým zajímavým urbanistickým členěním prohlášeno v roce 1992 městskou
památkovou zónou. Skrývá několik architektonicky cenných objektů.
Dominantními ve městě jsou:
- Šluknovský zámek
- Kostel sv. Václava
- Dům kultury (bývalý objekt městské spořitelny)
- Křížová cesta Šluknov
- Sladovna bývalého zámeckého pivovaru (převážně z urbanistického hlediska)
- Č. p. 580 (Střední lesnická škola Šluknov)
- Č. p. 678 (Základní škola J. Vohradského)
- Č. p. 683 (bývalá sokolovna)
- Č. p. 638 (knihovna)
Folklorní tradice a lidová řemesla však z důvodu dosídlení po II. světové válce tradice nemají.
Výjimkou je zřejmě řezbářství, které je nejen ve Šluknově, ale i v jeho okolí zachovalé.
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MPZ Šluknov

PLNĚNÍ PROGRAMU REGENERACE
ZPŘÍSTUPNĚNÉ KULTURNÍ PAMÁTKY – opravené, nebo zčásti opravené
- v roce 1992 – kostel sv. Václava
- 2000 – areál Křížové cesty Šluknov (pokračování prací dodnes)
- 2006 – 2009 – postupné zpřístupnění zámku Šluknov (pokračování prací dodnes)
- 2011 – zámecký park
Památky v havarijním stavu
Kulturní památky, jejichž havarijní stav by ohrožoval jejich samotnou existenci či ztrátu
historických hodnot město v památkové zóně nemá. Objekt sladovny je v řízení o zápis. Její stav je
po stránce statické velmi závažný.
Upuštění od ochrany památky
K upuštění od ochrany vyhlášené kulturní památky došlo u torza objektu pivovaru, na který byl
následně vydán demoliční výměr, vyjma objektu sladovny.
Objekty prohlášené v posledních 10 letech za kulturní památku
-

venkovský dům č. p. 310 s kachlovým sporákem – prohlášeno 30.9.2002; objekt lidové
architektury s dřevěnohliněným komínem; číslo rejstříku ÚSKP 18275/5-5941
Spořitelna městská (Dům kultury Šluknov) – prohlášeno 15.5.2003; hodnotná secesní
architektura; číslo rejstříku ÚSKP 100288

Objekty v MPZ odstraněné (demolice) (od pol. 90. let 20. stol.)
-

Fibichova ul. č.e. 79
ul. B.Němcové č.p. 385
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-

ul. Příčná č. e. 417
ul. Průchod č.e. 305
Přemyslova ul. č.p. 457
v areálu Domova důchodců bývalé garáže
na nám. Republiky ČSPHM
v areálu zámku hospodářské budovy a komín

SOUČASNÝ STAV PARKŮ, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ V MPZ
Město Šluknov je bohatě vybaveno sadovými úpravami i rozptýlenou vzrostlou zelení.
Některé z ploch zeleně a některé dřeviny požívají ochrany ze zák. č. 114/92 Sb. Zákon o ochraně
krajiny a přírody viz samostatná kapitola.
Rozdělení zeleně města Šluknov:
-

zeleň veřejnou (plochy veřejnosti přístupné, obvykle vlastněné a udržované městem)
zeleň liniovou (doprovod komunikací, obvykle udržováno městem)
zeleň vyhrazenou (oplocená zeleň, sloužící vymezenému účelu např. zahrada školky,
udržovaná obvykle vlastníkem nebo správcem)
zeleň soukromou (oplocená zeleň sloužící jen vlastníkům a jimi udržovaná)

Veřejná zeleň města Šluknov v MPZ:
Název:
Popis:
Křížový vrch

Zámecký park

U stromu EU
Náměstí míru

U kostela
Dočasná zeleň u
kostela
Za náměstím
Nad silnicí
U restaurace
Na špici
U ZŠ
Vohradského
U Speciální školy

Výměra Poznámka:
/m2/:
K dispozici je
Lesopark s porostem vzrostlých dřevin 23277
dendrologické
(javory, jasany, duby, břízy).
hodnocení a projekt
V podrostu řídké zatravnění. Součástí
revitalizace. (Mgr. Vít
je stará lipová alej doprovázející
Friml, 2004)
Křížovou cestu.
Směs vzrostlých dřevin v zatravnění.
21975
K dispozici je
Bez vybavení.
dendrologické
hodnocení a projekt
revitalizace (Mgr. Vít
Friml, 2006)
Drobná úprava před oplocením
236
Nově založeno.
zámeckého parku s nově vysazeným
stromem EU (javor)
2046
Pravidelně založená zeleň.
V zatravnění po obvodu okrasný hloh.
V ploše mladá perspektivní lípa.
Součástí jsou památníky.
Po obvodu i podél pěšin stromořadí
5331
Plochu udržuje
vzrostlých lip v zatravnění. V severní
správa kostela.
části cenná dřevina – buk.
V zatravnění soliterně vzrostlé dřeviny: 3518
Plocha je dočasně
lípa, javor, jasan
udržována jako zeleň.
V zatravnění vzrostlé lípy.
235
Na zatravněném ostrohu vzrostlé
200
javory
V zatravnění výsadba javorů.
85
Nově založeno.
V zatravnění lípy velikolisté
395
V zatravnění vzrostlé smrky stříbrné,
1369
borovice černé, konifery, keře
V zatravnění alej jírovců, v pozadí
1058
Do městské
keře.
památkové zóny
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Dočasná zeleň
s památným
jedlovcem

V zatravnění památný jedlovec,
vzrostlé lípy, javory, břízy, jasany

U bytové zástavby
ul. Lužická
Park s památnou
jedlí ul. Tyršova

V zatravnění keřové skupiny, soliterně
vzrostlé javory, lípa
V zatravnění velmi hustě vzrostlé
dřeviny: duby, buky, památná jedle,
podél komunikace stromořadí
okrasného akátu
U spořitelny
V zatravnění nové výsadby okrasných
dřevin (okrasné jabloně)
U památné lípy ul. V zatravnění skupina modřínů, skupina
Křečanská
jasanů, památný strom lípa. Podél
komunikace nová výsadba lipové aleje
Nová lipová alej u Podél ul. Karlova v zatravnění výsadba
hřbitova
nové lipové aleje.
U Rumburské
V zatravnění javory, smrky, keře
ulice
Celkem veřejné
zeleně:

1637

zasahuje jen
částečně
Do městské
památkové zóny
zasahuje jen
částečně. Plocha je
udržována jako zeleň.
Jde o dočasné
využití.

2541
1470

1708

Nově založeno.

1920

Nově založená lipová
alej.

5931

Nově založená lipová
alej.

1038
75790

Významnější plochy vyhrazené zeleně:
Název:

Popis:

Výměra Poznámka:
/m2/:
Zahrada MŠ
Profesionální zahradní úprava staršího 3538
Vybaveno jako hřiště
data. Nyní zatravněná plocha se
pro děti předškolního
skupinami okrasných keřů a vzrostlými
věku.
stromy (javory, duby, lípy, jasany,
jedle, tis)
8527
U Domova
Převážně nové úpravy. V zatravnění
důchodců
rozptýleně drobné keříky. Zbytky
ovocných stromů. U vchodu a za
budovou vzrostlé smrky, javory,
jasany.
Hřbitov
Podél pěšin staré lípy. Dále jírovce,
23098
K dispozici je
smrky, konifery.
dendrologické
hodnocení a projekt
revitalizace. (Mgr. Vít
Friml, 2004)
Poznámka: uvedené výměry byly odečteny z digitálních podkladů a jsou pouze orientační.
Liniová zeleň uvnitř města Šluknov doprovází ulice:
-

T.G. Masaryka - oboustranná alej javorů a lip, opakovaný řez koruny stromů
Rumburská - oboustranná alej javorů, opakovaný řez koruny stromů
Budišínská (na výjezdu ze Šluknova) - oboustranná alej javorů, přirozené koruny stromů
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Významnou součástí ozelenění města Šluknov jsou soukromé zahrady u obytných domů.
Soukromá zeleň u obytných domů obvykle zahrnuje i vzrostlé dřeviny, lípy, javory, buky, smrky,
modříny.
Významnými prvky jsou arboreta Střední lesnické školy Šluknov v Kunraticích a v Mlýnské ul.,
Šluknov.
Souhrn:
Město Šluknov a zejména jeho památková zóna má významné plochy veřejné i vyhrazené zeleně
a množství cenných dřevin. Plochy zeleně jsou udržovány sečí a úklidem. Pro nejcennější plochy
jsou zpracovány dendrologické průzkumy a projekty revitalizace. Dožívající aleje u komunikací
jsou postupně obnovovány.
Součástí nových rozvojových ploch i celkové revitalizace centra by měla být veřejná zeleň,
zejména v souvislosti s lepším začleněním vodních prvků.
Pro nejcennější plochy zeleně (Zámecký park, Křížový vrch a hřbitov) jsou zpracovány
dendrologické průzkumy, zhodnocení zdravotního stavu a návrh rekonstrukce zelně. (Ing. Iva
Jaburková, 1998, Mgr. Vít Friml, 2004 až 2006). Tyto plochy je doporučeno i nadále řešit
samostatnými projekty, které by zahrnovaly i dosadby, obnovu pěšin a doplnění mobiliáře.
V dalším řešení by bylo vhodné se zaměřit na možnost zvýšení kvality stávající zeleně (zvýšení
kategorie údržby).
Možnosti začlenění ploch zeleně do nového řešení je doporučeno hledat v prostoru kolem ulic Na
Příkopě, Smetanova, Nám. Republiky, Příční.
Stávající ozelenění by bylo vhodné rozšířit a dotvořit v prostoru marketu Tesco – čerpací stanice
PHM - sladovna.
Stav technické infrastruktury
Celé centrum města je plně plynofikováno, síť vysokého napětí a transformačních stanic VN/NN je
zcela vyhovující. Postupně se provádí rušení vzdušného vedení NN jejich kabelizací.
Je nutná rekonstrukce Náměstí Míru, kde je uzavřena i dohoda o výměně veřejného vodovodu
a opravy kanalizace. Problém dožilých vodovodů a kanalizací je na celém území MPZ.
Ochrana funkce bydlení v MPZ
Dle stávajících náhledů není nutné provádět zásadní kroky k ozdravení demografické a sociální
struktury. Město preferuje při pronájmech a převodech nemovitostí záměry zachovávající nebo
rozšiřující funkci bydlení.
Počet trvalých obyvatel v MPZ spíše stagnuje, přestože počet obyvatel města spíše klesá.
Občanské vybavení v MPZ
Město má poměrně dobrou síť vlastní drobné občanské vybavenosti. V oblasti zdravotnictví je
částečně odkázáno na blízký Rumburk (nemocnice a odborná pracoviště) a Velký Šenov (lékařská
pohotovost). V oblasti školství je ve Šluknově pouze objekt ZŠ J.Vohradského a Střední lesnická
škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, dále pak zaměřeno na
Rumburk, Varnsdorf, Děčín a vzdálenější Liberec, Ústí nad Labem a Prahu.
Na území městské památkové zóny jsou v současné době dle dostupných pramenů evidovány tato
zařízení občanské vybavenosti:
Administrativa, peněžnictví:
-

Městský úřad Šluknov (nám. Míru 1)
Městská policie města Šluknova (nám. Míru 431)
Úřad práce – správa sociálního zabezpečení (T.G. Masaryka 683)
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-

ČESKÁ POŠTA, s. p. (Karlova 322)
ČESKÁ SPOŘITELNA, a. s. (Pivovarská 651)
GE MONEY BANK, a. s. (nám. Míru 120)
ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a. s. (nám. Míru 348)

Větší obchodní zařízení:
-

TESCO (dříve CS EDEKA spol. s r. o.) (Zámecká 1100) – supermarket, potraviny.
Potraviny D+S, s. r. o., (nám. Míru 1050)

Ubytování a stravování, služby turistům:
-

Šluknovský zámek – v současné době funguje infocentrum pro návštěvníky města
a lesnické muzeum (Zámecká 642)
MĚSTSKÝ ÚŘAD VE ŠLUKNOVĚ – SPRÁVA BYTŮ, (nám. Míru 1). Pronájem nemovitostí,
bytů a nebytových prostor.
HOTEL ROSANA, s. r. o., 20 lůžek, (T.G. Masaryka 294)
PRIVÁT KOMFORT UBYTOVÁNÍ, 1 appart. (Mottlová Helena, Karlova 324)
HOTEL ERLEC (Budišínská 649)
Restaurace CLUB (T. G. Masaryka 321, Jan Pecka)
Restaurace POD ZÁMKEM (Na Hrázi 244, Jiří Šimáček)
Bistro (T.G. Masaryka 296, Petr Barcal)
Restaurace ROSANA (T.G. Masaryka 292)
Restaurace NA ŠPICI (T.G. Masaryka 299. Šmíd Miroslav)
Restaurace U ČERTA (Dr. E. Beneše 17)
Restaurace Pod Náměstím (Bezručova 148)
BILLIARD CAFEE (nám. Míru 335, Štěpán Gabriško)

Školství, věda a výzkum:
-

2x MATEŘSKÁ ŠKOLA, příspěvková organizace (Svojsíkova 352, Svojsíkova 355).
Zřizovatel: Město Šluknov. Počet zaměstnanců: 23. Počet žáků: 146
ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA J. VOHRADSKÉHO a ŽIŽKOVA, příspěvková organizace
(T. G. Masaryka 678). Zřizovatel: Město Šluknov. Počet zaměstnanců: 52. Počet žáků: 532
Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace
(T. G. Masaryka 580). Zřizovatel: Krajský úřad Ústeckého kraje. Počet zaměstnanců: 42.
Počet žáků: 182

Zdravotnictví a sociální péče:
Město nemá vlastní polikliniku, pouze detašované lékařské ordinace. Specializovaná zdravotnická
oddělení jsou dostupná v Rumburku nebo v Děčíně.
Zdravotní péči poskytují:
Praktický lékař:
Dětský lékař:
Zubní lékař:
Oční lékař:
Lékárny:
-

MUDr. Straka Petr
MUDr. Straková Lubica (nám. Míru 344)
MUDr. Jasa Iketut (nám. Míru 149)
MUDr. Vejl Vladimír (nám. Míru 344)
MUDr. Zita Vratislav (Karlova 332)
MUDr. Nováková Miroslava (T.G. Masaryka 1055)
MUDr. Dragounová Jitka (T.G. Masaryka 638)
Lékárna na náměstí (nám. Míru 344)
Lékárna Herba, Mgr. Blanka Zelinková (nám. Míru 149)

Domov důchodců (Křečanská 630). Péče o staré občany, kapacita cca 100 lůžek.
Ústav sociální péče (T.G. Masaryka 575). Péče o postižené občany, kapacita cca 40 osob.,
vychovatelka, dílny.
objekt 24 Pečovatelských bytů – Nerudova 125, 126
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Kultura:
Odbor kultury MěÚ ve Šluknově provozuje:
- Dům kultury (T. G. Masaryka 321)
- Městská knihovna (T. G. Masaryka 638)
- Šluknovské noviny
Dále ve městě působí občanská sdružení a spolky:
- Divadlo mladých (Na Hrázi 531)
- Kruh přátel vážné hudby, občanské sdružení (Dům kultury, T. G. Masaryka 321) –
pořádání koncertů vážné hudby
- Občanské sdružení Seveřan – Loutkářský sbor Rolnička – pořádání divadelních
představení
- Dětský soubor Kvítko – dětský divadelní soubor pořádá divadelních představení
- Polívková Lenka – dětské taneční
Církev:
-

Římskokatolická církev, Farní úřad Šluknov (Farní 154, farář Pavel Procházka). Kostel
sv. Václava ve Šluknově

-

Tělocvična ZŠ J. Vohradského (T.G. Masaryka 678)
Kuželna (Budišínská 840)
Bowling (Zahradní 1076) – 2 bowlingové dráhy

Sport:

Zájmové činnosti:
-

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, místní organizace (Na Hrázi 837)
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠLUKNOV
SVAZ TĚLESNĚ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
SVAZ DŮCHODCŮ
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY při Střední lesnické škole (T. G. Masaryka 580)
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
MYKOLOGICKÝ KLUB ŠLUKNOV

Služby:
-

Kadeřnický salón DANIELA SÝKOROVÁ (T.G. Masaryka 297)
Kadeřnictví NA NÁMĚSTÍ (nám. Míru 138)
Pedikúra MIŠECHOVÁ MARIE (nám. Míru 138)
Farní charita Šluknov (T. G.Masaryka 611)

I přes navýšenou automobilovou dopravu je zatím parkování v centru města dostatečné.
V případech nárazových akcí ve městě jsou pak využívány i vedlejší komunikace a plochy mimo
hranici MPZ.
Nabídka ubytovacích kapacit se jeví jako nedostatečná, ale s ohledem na skutečnost, že město
nemá rozvinutý turistický ruch se střednědobou a dlouhodobou rekreací, není absence těchto
zařízení zatím citelná.
V roce 2006 bylo otevřeno Městské informační centrum v zámku Šluknov. Jeho služeb v roce 2011
využilo 23.124 návštěvníků i obyvatel města (údaj včetně návštěvníků akcí na zámku a přilehlém
parku).
FINANCOVÁNÍ OBNOVY PAMÁTEK A PROSTŘEDÍ MPZ
Celková částka věnovaná do obnovy památek a prostředí MPZ po dobu realizace programu
regenerace MPZ (1992 – 2012) činí více než 150 milionů Kč, přičemž nejvýznačnějšími investicemi
byly stavební úpravy Šluknovského zámku, revitalizace zámeckého parku, vybudování
autobusového terminálu a revitalizace areálu Křížové cesty Šluknov.
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Růžová zahrada s fontánou v zámeckém parku

STRATEGIE PROGRAMU REGENERACE MPZ DO ROKU 2017
HYPOTÉZA VIZE PROGRAMU REGENERACE MPZ
VIZE MĚSTA V OBLASTI REGENERACE MPZ
Město Šluknov je specifické město s dochovaným historizujícím urbanismem a množstvím objektů
historické zástavby, s turistickým potenciálem a možnostmi. Potenciálem, který vytváří nejen
historické jádro města, ale i okolní krajina a bývalá rekreační a výletní destinace v okolí – Karlovo
údolí, Jitrovník,…..
Chceme tuto specifickou historickou možnost, vsazenou do prostředí městské památkové zóny s
mimořádným geniem loci převzít a rozvíjet s moderními pozitivními stavebními zásahy (dostavba
v ul. Smetanova) a novodobými trendy turismu se zaměřením na dochovanou památkovou zónu.
Heslovité vyjádření:
Šluknov - sever minulosti, současnosti i budoucnosti.
Památková zóna turistická, živá a poučná.
GLOBÁLNÍ CÍLE PROGRAMU REGENERACE
(uchovat, pečovat, využívat, rozvíjet a prezentovat)
-

Uchování historické urbanistické hodnoty města.
Všestranná péče o kulturní dědictví.
Plné, smysluplné a důstojné využití kulturních památek a historické architektury.
Specifické prostředí historického jádra využít pro cestovní ruch.

ANALÝZA SWOT
Silné stránky
-

Urbanistická identita města (existující MPZ, zachovaný urbanismus historického jádra);
Rozsah a velikost památkové zóny (58 ha);
Přítomnost Regionálního informačního centra na zámku Šluknov;
Image města jako nejsevernějšího města ČR;
Blízkost hraničního přechodu pro OA se SRN;
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-

Aktivní využívání opravovaných památek v MPZ, včetně zapojování dalších mimo hranice
MPZ;
Četnost výskytu řady úřadů a škol uvnitř památkové zóny.
Zdravá demografická skladba obyvatel uvnitř zóny.
Trvalý zájem představitelů města o kulturní dědictví.

Slabé stránky
-

Historické objekty vyžadují permanentní údržbu a péči, jsou křehkým a náročným
stavebním fondem, nutná oprava dalších památek bez možnosti využívání větších dotací;
Snadno zranitelná historická urbanistická struktura z hlediska provozně funkčního
a z hlediska technické infrastruktury s ohledem na udržení současných technologií a potřeb
současnosti;
Historické prostory nejsou schopny absorbovat trvale narůstající dopravní intenzity vozidel;
Oslabování historického jádra ve sféře obchodní, v důsledku rozmachu dopravně snadno
dostupných velkých obchodních center ve větších městech a internetového obchodování;
Nutnost udržitelnosti (obměna) atraktivity cílů cestovního ruchu (zámek, turistické
zajímavosti);
Stavební stav mnoha objektů v centrální části MPZ – převážně bytový fond.

Příležitosti
-

Využívání silných stránek města v oblasti kulturního a přírodního bohatství dědictví pro
tuzemský a mezinárodní cestovní ruch (marketingově využít genius loci, vedlejší kulturní
servis pro návštěvníky uvnitř památkové zóny);
Potenciál dosud nedostatečně nebo zcela nevyužitých památkových objektů (po zapsání
zámecké sladovny, knihovny,…);
Vybudování turistické atraktivity výrazně nadměstského až nadregionálního formátu, která
bude přitahovat velké množství návštěvníků, bude fungovat celoročně;
Zajistit servis k přípravě podkladů pro čerpání národních a evropských dotací pro obnovu
kulturních památek ve městě;
Zřízení Fondu obnovy historické kultury (obnova objektů neprohlášené za kulturní památku
nebo památkových objektů v MPZ – zejména na obvodové pláště a střechy).

Hrozby
-

Nevhodné nebo necitlivé využití památkových objektů a areálů;
Nerespektování vydaných závazných stanovisek k opravám a modernizacím,
nerespektování stavebních hmot;
Nekoordinované stavební úpravy a zásahy v prostředí památek, jejich architektury či
intaktních interiérů;
Ztráta identity hmotného kulturního dědictví a genia loci;
Vylidňování historického jádra;
Ekonomická nepřívětivost pro obchod a služby v MPZ (slabá kupní síla)

Kritické oblasti pro tvorbu strategických cílů a aktivit v rámci programu regenerace MPZ
-

Udržování a posilování aktivní účasti vlastníků památek na jejich obnově, propagace
a osvěta k zvýšení povědomosti obyvatel o památkových hodnotách MPZ;
Nevyužívané nebo zanedbané památkové objekty;
Zachování funkce bydlení, obyvatelnost, kvalitní obytné prostředí;
Prosperita a ekonomický růst;
Provázání kulturního dědictví na cestovní ruch;
Udržet a posílit atraktivitu, image města a jeho genius loci;
Bezpečnost a čistota.
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Strategické cíle programu regenerace MPZ
1. Stimulovat a posilovat aktivní účast vlastníků památek na jejich permanentní údržbě a obnově,
zachovávat jejich citlivé a důstojné využití;
2. Řešit problém nevyužitých a zanedbaných památek;
3. Zachovat a doplnit historickou urbanistickou strukturu památkové zóny (dostavba proluk a
stavebních mezer), podporovat a rozvíjet bydlení;
4. Regenerovat veřejná prostranství a městské parky;
5. Zvyšovat míru provázání kulturního dědictví na cestovní ruch;
6. Udržovat a posilovat kulturní image města a jeho genius loci, soustavně revitalizovat
památkovou zónu – zvyšování atraktivity;
7. Bezpečnost a čistota při zachování a rozvoji kulturních a společenských akcí na území MPZ;
8. Přístupnost, prosperita a ekonomická přívětivost.

ZHODNOCENÍ STAVU PAMÁTEK, OBJEKTŮ A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ
Popis jednotlivých památek:
3969 – Areál zámku Šluknov č.p. 642
Areál zahrnuje:
- zámek č. p. 642
- zámecký park
- rybník
- ohradní zeď
- brána
Renesanční stavba z druhé pol. 16. sto. Dvoupatrová budova se dvěma průčelními štíty s volutami
a tympanony. Na západě přiléhá ohradní zeď s klenutou (diamantovou) branou a znakem rodu,
která spojovala zámek s hospodářským stavením. (V r. 1606 se zde narodil přední teolog, filolog
a historik Maxmilián Rudolf Šlejnic.)

Zámecký park Šluknov
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3968 – Areál děkanského kostela sv. Václava
Areál zahrnuje:
- barokní kostel sv. Václava s náhrobky
- socha sv. Jiří
- socha sv. Víta
- socha sv. Jana Nepomuckého
- socha sv. Prokopa
- socha sv. Vojtěcha
Výstavba kostela probíhala v letech 1711-1714. Stavební práce vedl Zachariáš Hoffmann z Lipové.
V r. 1722 byla k západnímu průčelí přistavěna věž. R. 1722 byl kostel povýšen na děkanský.
3970 – Sousoší Nejsvětější Trojice a tří světců na náměstí Míru.
V barokním slohu z r. 1751-2, je zhotoveno z pískovce místním sochařem Josefem Kleinem
z České Kamenice. Výška 8,8 m. Jednolitý blok základního soklu je opatřen pilíři se sochami tří
patronů – sv. Václav, sv. Florián a sv. Jan Nepomucký. Na vrcholu sloupu ve spirále oblaka
s hlavami andílků. Titulní sousoší Nejsvětější Trojice je umístěno v dolní třetině jehlanu.

Sloup Nejsvětější Trojice - detail
3984 – Areál křížové cesty na Křížovém vrchu se souborem soch a 12 zastavení křížové
cesty.
Výstavba křížové cesty probíhala v letech r. 1738 – 1756, kdy byla Křížová hora (397 mn. m.) 22.
6. vysvěcena františkány jako poutní místo. Jednotlivá zastavení byla opatřena dřevěnými
rokokovými reliéfy. K barokní kapli Kalvárie na úpatí Křížového vrchu byly přidruženy v 19. stol.
další 2 kaple: Kaple Poslední večeře a Kaple bičování (pseudogotická a pseudorománská).
V letech 1899 – 1902 probíhaly v areálu parkové úpravy (vysazování lipových a javorových alejí
a doplňující vysoké zeleně).
V předpolí Křížové hory byly vybudovány pomníky nezvěstným z prusko-rakouské a z I. světové
války a památník Friedrichu Schillerovi.
Areál dále zahrnuje:
-

Grotta sv. Petra (tesaná do skály při vstupu do areálu a sv. Máří Magdaleny (jeskyně ve
svahu pod kaplí Kalvárie)
Kaple žaláře Krista
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-

Getsemanská zahrada (soubor 5 soch Olivetské hory) – soubor pískovcových soch ležících
apoštolů sv. Petra (s mečem), Jakuba a Jana (bez vousů), klečícího Krista a anděla
s kalichem.
Kaple Kalvárie (poslední XII. zastavení) na vrcholu kopce – kamenné sousoší ukřižovaného
Krista, P. Marie, Máří Magdalény a Apoštola Jana
Kaple Božího hrobu (XIV. zastavení)

V r. 2005 byly uměleckým řezbářem ve Šluknově zhotoveny kopie dřevěných reliéfových desek,
křížová cesta je však z bezpečnostních důvodů opatřena pouze jejich grafickými fotokopiemi.
3986 – Empírová kašna
Kamenná kašna z r. 1794 je sestavena z dvoustupňového jednoduchého oválného žulového
schodiště, žulové mísy z jednoho kusu kamene (granodiorit) a pískovcového pylonu, zakončeného
oválnou vázou a měděnou mísou. Dvě figury andílků s rybami. Transfer kašny na její původní
místo na náměstí včetně rekonstrukce kašny a napojení na vodu pro vodotrysk byl proveden
v letech 1997-8.
100288 – č. p. 321 – bývalá městská spořitelna
Patrová budova na obdélném půdorysu s osmistěnnou třípodlažní věží v jihovýchodním rohu
náměstí. Eklektická stavba se secesními prvky a barokním tvaroslovím fasády (bosáže, římsky,
klenáky, štuková výzdoba). Pod ciferníkem hodin nika s mušlí a alegorickou sochou spořivosti.
Interiér v duchu geometrické secese s řadou hodnotných prvků (dveře, podpěrné sloupy, mříže,
zábradlí, vitráže, kazetové stropy, krby). Pohledově se uplatňuje jako dominanta v historické
zástavbě města.
3985 – mostek se sochou sv. Antonína
Pozdně barokní pískovcová socha sv. Antonína z r. 1765 na pravé straně (směrem od Šluknova)
mostku Dr. E. Beneše (původně tvořila pohledovou dvojici se sochou sv. Jana Nepomuckého –
dnes před kostelem). Sv. Antonín drží v pravé ruce lilii a v levé na knize malého Ježíška s křížkem.
5550 – Nápisová deska na domě č. p. 371
Deska na dvorní fasádě měšťanského domu č. p. 371 na nám. Míru. Deska pochází z poslední
čtvrtiny 16. stol. a obsahuje text o požáru v r. 1577, při kterém dům 15. dubna shořel a byl
majitelem, konšelem Hansem Opitzem znovu vystavěn.
3971 – Socha sv. Václava
(p. č. 123, v zahrádce fary ve Šluknově, č. p. 154, byla přemístěna z Budišínské ulice). Socha
z pískovce, barokní z r. 1854, s pseudogotickým podstavcem.
3974 – Socha sv. Josefa
v Dvořákově ul. (p.p.č. 385/2 v Dvořákově ul. u křižovatky s ulicí Přemyslova). Barokní pískovcová
plastika se vymyká oficiálnímu církevnímu pojetí, znázorňuje světce v selském kabátě. Sv. Josef
drží v pravé ruce lilii, v levé malého Ježíška.
Lidové stavby se vyznačují charakteristickými zdobnými štíty obloženými různobarevnou břidlicí.
Řada z těchto objektů je využívána k rekreačním účelům.
Objekty v památkovém zájmu
Kromě evidovaných památek je v území městské památkové zóny řada dochovaných objektů
původní městské i lidové architektury, jejichž zachování má pro historický charakter sídla prvořadý
význam.
Dle grafické přílohy „Šluknov – městská památková zóna“, zpracované Památkových ústavem Ústí
nad Labem v r. 1991 (Ing. Pavel Hušek) se uvnitř PZ nachází tyto objekty v památkovém zájmu:
- ul. Smetanova: č. p. 4, 114, 115, 116, 117
- ul. E. Beneše: č. p. 424 – navrženo k památkové ochraně
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-

č. p. 413, 412, 411, 410, 409, 408, 407, 405, 403, 401, 426, 428, 429, 431, 40, 68, 69, 75,
79
ul. Pivovarská: č. p. 366
náměstí Míru: č. p. 119, 120, 121, 137, 138, 139, 148, 149, 150, 151, 285, 286, 287, 288,
289, 334, 335, 336, 344, 345, 346, 348, 371
ul. Karlova: č. p. 328, 322, 105
ul. Farní: č.p. 154
ul. Fibichova: č. p. 90, 95, 97, 79
ul. Na Hrázi: č. p. 531
ul. T. G. Masaryka: č. p. 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 301, 302, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 575, 580, 611, 625, 637, 638, 678, 683
ul. Budišínská: č. p. 157, 158, 212, 268, 270, 485
ul. Na Sýpce: č. p. 203, 204, 205
ul. Dr. M. Horákové: č. p. 194, 195, 189, 199, 200, 598
ul. Potočná: č. p. 58, 89, 165, 185, 257, 304, 308
ul. Försterová: č. p. 184
ul. Husova: č. p. 319
ul. Obecní: č. p. 298, 310, 447, 477
ul. Přemyslova: č. p. 62, 373, 382, 457
ul. Dvořákova: č. p. 617, 624, 632, 633, 688
ul. Příční: č. p. 417
ul. B. Němcové: č.p. 385, 386, 392, 393
ul. Na Příkopě: č. p. 86, 87, 90, 111
ul. Svojsíkova: č. p. 360, 361, 363, 365, 366, 367, 666, 667, 668
ul. Hradební: č. p. 91, 105
ul. Bratří Čapků: č. p. 406
ul. Rumburská: č. p. 560, 628, 669, 673, 675
ul. Ševčíkova: č. p. 116, 261, 263

Kromě objektů, vypsaných výše, jsou pro charakter PZ významné i další objekty:
- ul. Smetanova: č. p. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 108, 10
- ul. Pivovarská: č. p. 651
- ul. Jungmannova: č. p. 801
- ul. Náměstí Míru: č. p. 140
- ul. Na Hrázi: č. p. 837

KOMENTÁŘ K NEJNALÉHAVĚJŠÍM AKCÍM PROGRAMU
V roce 1990 – 1992 byla provedena oprava kostela sv. Václava. Od roku 1992, kdy se město
Šluknov zapojilo do programu regenerace městských památkových rezervací a zón prošly
procesem částečné regenerace některé kulturní památky na území městské památkové zóny
Šluknov – Šluknovský zámek, přilehlý park, Křížová cesta Šluknov, restaurování soch v MPZ
a částečně objekt Karlova č.p. 310. Památkami, které na svou kompletní obnovu čekají jsou:
bývalá městská spořitelna – Dům kultury, po zapsání pak sladovna, všechny objekty bydlení
zapsané i nezapsané a neméně důležité jsou i veřejné prostory v MPZ, na které se však
nevztahuje Program regenerace MPZ.

Zámecká sladovna
je součástí bývalého areálu zámeckého pivovaru, jako jediným dochovaným objektem po jeho
demolici. V současnosti je urgována žádost o zapsání za nemovitou kulturní památku na MK ČR
(žádost odeslána na přelomu roku 2010/2011). Prohlášení za nemovitou kulturní památku a využití
programů na částečné financování opravy je zřejmě jedinou možností záchrany objektu.
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Šluknovské pivovarnictví
Právo vařit a prodávat pivo patřilo ve středověku městům. Nebyl to úplný monopol, pivo si pro sebe
a své lidi vařila vrchnost a ke škodě města si je vařili i faráři a větší sedláci. Proto při zakládání
a potvrzování městských privilegií bylo vaření a šenkování piva obsaženo jako výlučné oprávnění.
Šluknovským se této výsady dostalo v roce 1552 od Jiřího Šlejnice v listině, ve které jim současně
prominul všechny poddanské povinnosti. V pivovárečném řádu vydaném o sedm let později bylo
stanoveno 137 právovárečných podílů, rozdělených nerovnoměrně mezi měšťany (někteří měli až
dva a půl podílu). Když v roce 1556 Jiří Šlejnic zemřel a šluknovsko-tolštejnské panství se dělilo
mezi dědice, připadl Šluknov s okolními vesnicemi jeho synu Arnoštovi. První starostí měšťanů
bylo nechat si od nové vrchnosti, která se usídlila v jejich městě, potvrdit svá dosavadní práva,
mezi nimi především pivní monopol. Arnošt Šlejnic ještě v roce svého nástupu jim vyhověl, potvrdil
výsadu vařit pivo a šenkovat je v městském sklepě. Potvrdil také právo sladovat v panském mlýně
za poplatek 6 grošů za jednu várku, dále pak svobodný nákup ječmene a obchod s ním i sladem
a uvnitř i mimo město. Nová vrchnost potvrdila svobodný obchod a výčep vína a právo pálit
a prodávat kořalku s tím, že obyvatelé Šluknova jsou povinni kupovat uvnitř města tyto nápoje
z městských zařízení. Měšťané zprvu vařili pivo po domech. Za měřici sladu platili půl bílého groše,
z mláta museli odevzdávat jednu měřici do společného fondu. Po vybudování společné pivní
pánve se v jejím používání střídali za poplatek, který odváděli městu. Byla to primitivní výroba piva,
ale přispívala nejen do měšců měšťanů, ale i do městské pokladny.
Brzy se však začalo projevovat to, co se v té době odehrávalo téměř na všech panstvích. Vrchnost
začala městu závidět jeho příjmy z piva a hledala, jak je převést na sebe. Arnošt Šlejnic, který
neuměl hospodařit a brzy upadl do dluhů, odepřel v roce 1581 uznávat před patnácti lety velkoryse
potvrzená městská privilegia, mezi nimi i šenkovat pivo a víno a svobodně obchodovat se sladem.
Otevřel hospodu v samotném městě a ve vesnicích Císařský, Království a Rožany, kde začal
prodávat vlastní pivo. Došlo ke sporu, který trval až do roku 1593. Pražský soudní dvůr městu
starou výsadu přiznal. Šlejnic si stěžoval na své „buřičské poddané“ až u samotného císaře
Rudolfa II., ale ani tam neuspěl. Spor se dostal v roce 1604 znovu do císařské kanceláře a byl
ukončen až v roce 1610, kdy po smrti Arnošta Šlejnice jeho nástupce Albrecht právovárečné
výsady Šluknovským uznal. Potvrdil je v roce 1657 i pobělohorský majitel šluknovského panství
hrabě Mansfeld i když i on musel před tím s tvrdohlavými měšťany řešit mnohé sporné otázky,
týkající se piva a solného obchodu. Společenství právovárečných měšťanů se časem stalo
předmětem sváru i v samotném obyvatelstvu města, které žehralo na nezasloužené výhody
plynoucí z vlastnictví podílů. V roce 1793 vznikl spor, který musely řešit guberniální úřady, ale
nakonec 119 právovárečníků své pozice uhájilo.
V novodobém vývoji stará městská privilegia ztrácela na významu a spory mezi zámeckými pány
a městskými právovárečníky přestávaly. Oba pivovary, zámecký s kapacitou 56 várek a městský
s kapacitou 60 várek, vedle sebe začaly existovat jako rovnocenné podniky. Před více než sto lety
vyráběly dohromady ročně 30.000 hektolitrů piva. Bylo to jen o málo méně, než tehdy činila roční
výroba nového velkého pivovaru v Podmoklech, vybaveného moderním technickým zařízením.
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Zámecký pivovar před demolicí
stručný popis3:
Sladovna s hvozdem č. p. 645 byla součástí panského pivovaru a uzavírala jihozápadní nároží
dnes už neexistujícího hospodářského dvora, který bezprostředně sousedil se zámeckým areálem.
Na severní štítovou stěnu sladovny dnes navazuje druhotně připojená budova č. p. 648, která je se
sladovnou propojená vstupním krčkem v přízemí. Sladovna je postavená převážně ze smíšeného
zdiva na půdorysu písmene "L" a na východní straně ji doplňuje třípodlažní objekt hvozdu
s vysokým hvozdovým komínem a kouřovodem. Výšku původního objektu sladovny přesahuje také
schodišťová věž se studnou v severovýchodním koutu budovy.
Levá část hlavního jižního průčelí budovy je v přízemí i v patře devítiosá, v 6. ose zleva je
v přízemí osazený pískovcový portál uzavřený novodobou plechovou výplní, druhý dveřní otvor je
prolomený v úrovni 1. patra v 3. ose zleva. Fasáda je ukončená bohatě profilovanou korunní
římsou a původně byla upravená hrubou omítkou šedé barvy a rozčleněná hladkými pásy bílé
hlazené omítky na devět obdélných polí s okenními osami, které zvýrazňovaly bíle omítané rámce.
Okenní osy jsou chráněné kovanými mřížemi s provlékanými hranolovými pruty a okna v 1.
poschodí jsou osazená za lící zdiva dvoukřídlými okenními rámy dělenými na čtyři nebo na šest
okenních tabulek. Menší okenní otvory do suterénních prostor jsou většinou bez původních
okenních rámů chráněné mříží, řada z nich je však provizorně zazděna.
Průčelí na pravé straně ukončuje dvouosá štítová fasáda hvozdu, která převyšuje nižší část
budovy o jedno podlaží. Štít je zvýrazněný předstupujícím zubořezem a v jeho vrcholu je
prolomený větrací kruhový otvor. Dvojice okenních os v 1. a 2. patře mají segmentový tvar a jsou
osazené v líci zdiva dvoukřídlými okenní rámy. Východní průčelí hvozdu je upravené hrubou
omítkou členěnou v patře dvěma hladkými obdélnými rámci, ve kterých jsou v různé úrovni
prolomené dva otvory. Levý patrně okenní otvor je zaslepený, pravá okenní osa je osazená za lící
zdiva dvoukřídlým šestitabulkovým rámem a kovanou mříží. Pravá část fasády je nad okenní osou
doplněná bohatě profilovanou původní korunní římsou, jejíž levá část zanikla při nástavbě hvozdu.
Západní osmiosé průčelí sladovny navazuje na budovu č. p. 648. Torza původních omítek
dokládají, že fasáda byla členěna shodně s jižní fasádou sladovny. Část okenních výplní v patře
3
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i v přízemí byla dodatečně zazděna, ostatní okenní výplně jsou chráněné mřížemi a dvoukřídlými
okenními rámy. Severní štítové průčelí těsně přiléhá k domu č. p. 658, ale z původního členění je
čitelné rozdělení plochy fasády hladkými pásy omítky obdobně jako na uličních fasádách.
Lichoběžníkový štít byl původně prolomený kruhovým otvorem, dnes je zaslepený. Další slepená
okenní osa je patrná v úrovni prvního patra na levé straně fasády.
Severní strana východního křídla budovy je na levé straně doplněná dvouosým polorozbořeným
schodišťovým přístavkem s pultovou střechou, ze kterého byly přístupné vnitřní prostory hvozdu.
Zbývající část průčelí je pětiosá, většina okenních otvorů byla dodatečně zaslepena, zbývající jsou
osazené mřížemi a torzy dvoukřídlých šesti tabulkových okenních rámů. Východní průčelí
severního křídla je v přízemí i patře pětiosé, malé okenní osy v přízemí těsně dosedají na vysokou
podezdívku ze sbíraného kamene. Zazděný pískovcový portál je osazený v přízemí ve 3. ose
zleva, druhý novější dveřní otvor je proražený v 1. patře ve 2. ose zprava. Všechna okna jsou
chráněná mřížemi, okenní otvory v patře byly navíc dodatečně zazděny.
Schodišťová věž sevřená ze dvou stran východním a severním křídlem sladovny převyšuje okolní
zástavbu o jedno podlaží. Zvýšené přízemí věže je z východní strany přístupné dvoukřídlou
vstupní osou s proskleným nadsvětlíkem a na severní straně je osvětlené velkou okenní osou
s kovovým rámem děleným na dvacet okenních tabulek. Shodné okenní otvory jsou prolomené
také v úrovni prvního patra na každé straně věže. Malá podélná okna v druhém poschodí se
dochovala bez původních výplní. Torza omítek dokládají, že věž byla shodně se zbytkem budovy
omítnuta hrubou probarvenou omítkou kombinovanou s obdélnými rámci bílé hlazené omítky.
Schodišťová věž je provizorně zastřešená nízkou jehlancovou stříškou krytou plechem. Sladovna
byla původně zastřešená polovalbou, po dostavbě hvozdu však byla polovalba východního křídla
doplněna sedlovou střechou hvozdu. Původní pálenou střešní tašku bobrovku nahradil z větší části
plech, pouze na severním křídle je na dvorní straně střechy položená eternitová šablona.
Interiér:
Snížené přízemí sladovny je novodobou cihlovou příčkou rozdělené na dvě dvoulodní sladová
humna, která jsou zaklenutá křížovou klenbou s hřebínky. Obě sladová humna člení pět
středových hranolových pilířů s okosenými nárožími. Na humno východního křídla navazuje další
prostor rozdělený podélně na dva trakty vždy o třech polích křížové klenby. Severní trakt fungoval
jako chodba a z místnosti při jižní obvodové zdi je přístupné přízemí hvozdu. Schodiště do prvního
patra se nachází v jihovýchodním koutě východního humna, zatímco ze severního křídla byly
původně přístupné sklepní prostory pod sladovnou. Dnes je toto schodiště obnovené a sklepy jsou
přístupné (sklepy jsou částečně zapuštěné ze severní strany). Také v horním poschodí je
zachováno základní členění vnitřních prostor, na dvě velké sladové půdy navazuje menší klenutý
prostor propojený vstupní osou s hvozdem. Sladové půdy mají místnosti se dřevěným záklopem,
neseným tesařsky opracovanými sloupky, které dosedají na pískovcový sokl. Třetí sloupek od
západu je navíc doplněný datací „1730“. Sál před hvozdem je ze sladové půdy přístupný
pískovcovým portálem a shodně s přízemím zaklenutý šesti poli křížové klenby, které vynášejí dva
hranolové pilíře. Krov sladovny je dvoupatrový a členěný příčkami v návaznosti na zbytek budovy.
Konstrukce krovu je vaznicové soustavy s ležatou stolicí, která byla následně doplněná soustavou
výměn a vertikálních sloupků. V jihozápadním nároží podpírá vazný trám ozdobně tesařsky
opracovaný vertikální sloupek.
Stávající technické vybavení:
Z původního pivovarského zařízení se zachovalo téměř kompletní technické vybavení stojatého
hvozdu včetně topeniště s výměníkem v přízemí objektu. K usměrnění horkého vzduchu sloužilo
třináct průduchů ukončených v úrovni prvního patra, zatímco kouřové zplodiny byly odváděny
kouřovodem při severní zdi hvozdu. Dochovaly se také kovové rošty dvou lísek na sušení sladu
a dřevěný dopravník usušeného sladu, který se nachází v 1. patře sladovny v místnosti těsně
přiléhající k hvozdu. Hvozd je ukončený typickým cihlovým komínem s plechovým nástavcem, tzv.
kloboukem. V objektu sladovny stojí za pozornost také dva náduvníky na máčení ječmene, které
jsou zabudovány při severní štítové zdi v klenbě nad severním sladovým humnem a několik
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vertikálních korečkových dopravníků v různém stavu dochování. Nejzachovalejší dopravník se
nachází ve východním křídle budovy a propojuje sladové humno s ječmennou půdou.
Datace včetně vývojových etap:
Pivovar stával při panském sídle patrně už od pol. 16. stol., některé neověřené prameny uvádějí
datum 1512 jako rok zahájení výroby. Poprvé je však zmiňován až roku 1623 v deskovém zápisu,
kterým byl zapsán Šluknov hraběti Mansfeldovi. Od roku 1862 byl pivovar pronajímán a podle
smlouvy z roku 1888 byla z pachtu vyjmuta např. půda sladovny, která sloužila ke skladování obilí
a nářadí a dále k uskladnění semene. Koncem 19 st. mělo pivovar v nájmu pivovarské
společenstvo a ve 30. letech byl odkoupen městem. Po zestátnění byl v letech 1948–77 pivovar
součástí národního podniku Severočeské pivovary, závod Děčín - provoz Šluknov. Pivovar vyráběl
mimo jiné světlý ležák Sprevar, který byl po II. světové válce jeho nejznámější značkou. Po
ukončení výroby sloužily budovy pivovaru jako skladiště a pozvolna chátraly. V roce 1996 bylo
přikročeno k demolici většiny provozů v souvislosti s plánovanou výstavbou nákupního střediska
s parkovištěm a benzínovou pumpou. Teprve po demolici bylo přikročeno ke zrušení prohlášení
budov, které byly jako součást hospodářského dvora prohlášenými kulturními památkami.
Zachován zůstal pouze objekt sladovny s hvozdem.
Přímo k budově sladovny s hvozdem se dochovaly plány na přestavbu z roku 1862 od Josefa
Schuberta a projekt z roku 1869 od J. Nováka na úpravu hvozdu, který se po menších úpravách
realizoval. Roku 1897 byl pivovar za účasti pražské firmy Ringhoferr zmodernizován. Další
přestavby se sladovna s hvozdem dočkala až v roce 1924 v rámci celkových stavebních úprav
pivovarských budov prováděných stavitelem Jäntschem. V roce 1926 byl ve sladovně vybudován
sklad uhlí a koksu a v roce 1929 provedl stavitel Wähner betonáž podlah sladových humen
v přízemí.
Současný stav věci:
Objekt sladovny s pivovarským hvozdem je v havarijním stavu. Bezprostřední blízkost vozovky
a výrazné navýšení terénu na západní straně budovy má za následek trvalé zavlhčení a zasolení
objektu. Část krovu nad východním křídlem je zřícená, taktéž i klenby v tomto prostoru nad 1. i 2.
NP, ale po provedení provizorních oprav už do objektu nezatéká.
Pod vlivem těchto skutečností je část vnitřních konstrukcí napadená dřevokaznými houbami
a plísněmi. Dřevěné konstrukce sladové půdy východního křídla jsou částečně poškozené
požárem, který však díky včasnému zásahu hasičů nenapáchal rozsáhlejší škody. Z důvodů
většího zabezpečení budovy, byla následně většina okenních a dveřních otvorů zazděna, přesto
jsou části vnitřního vybavení poškozené vandaly.
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Propadlé klenby části východního křídla sladovny
Areál zámeckého pivovaru byl cenným dokladem vývoje hospodářského vybavení a zázemí
panského sídla v období renesance a baroka. Nešťastná demolice hospodářských objektů v roce
1996 se vyhnula pouze budově sladovny s hvozdem, která do dnešních dnů zůstává jediným
přímým dokladem existence hospodářského dvora. O to cennější je památková a historická
hodnota tohoto objektu. Na jeho dochovaných vnitřních i vnějších konstrukcích lze doložit postupný
stavební vývoj sladovny, který však nepřímo vypovídá také o vývoji celého hospodářského dvora.
Některé dochované stavební prvky jsou v kontextu průmyslové architektury ojedinělé
a nenahraditelné, zvláště cenné jsou např. renesanční sladová humna, barokní konstrukce krovu
a sladové půdy s tesařsky opracovanými prvky a vročením 1730, technické vybavení hvozdu z 19.
a 20. st. atd.
Mimo jiné je budova sladovny významným prvkem vnitřního urbanismu obce, přirozeně uzavírá
severovýchodní cíp náměstí a plynule navazuje na areál kostela sv. Václava. Po demolici ostatních
pivovarských objektů je zároveň hranicí mezi historickým jádrem a novým nákupním centrem.
Objekt je nevyužívaný.
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Objekt městské spořitelny – Dům kultury Šluknov – T.G.Masaryka č.p. 321
Nárožní objekt bývalé městské spořitelny stojí na východní straně hlavního šluknovského náměstí.
Jedná se o nárožní dvoupatrový podsklepený zděný hladce omítnutý objekt pod střechou zhruba
mansardového tvaru krytou měděným plechem. Severozápadní nároží tvoří osmiboká třípatrová
věž s ciferníkem dodnes funkčních hodin, krytá osmibokou helmicí s lucernou.
Uliční fasády jsou bohatě členěny neobarokními štukovými architektonickými články. Přízemí,
oddělené
výraznou kordonovou římsou, má plochou pásovou bosáž přerušovanou
zamřížovanými okenními otvory s přímými záklenky, ozdobenými hlavními klenáky. Patra člení
kordonové a podokenní římsy a okna v šambránách. Patro má nevýraznou pásovou bosáž a jeho
převážně přímo zaklenutá okna mají štukem ozdobené parapety a nad šambránami hlavní klenáky
ozdobené festonem, ve druhém patře mají okna převážně půlkruhové záklenky.
Okenní výplně jsou zpravidla tříkřídlé, třítabulkové, dovnitř otvíravé, ve špaletě osazené,
s poutcem (členěná do tvaru písmene T).
Západní průčelí tvoří na severu nárožní věž a v jižní části tříosý rizalit. Ten je korunován nízkým
štítem ozdobeným prázdnou kartuší. Jeho okna v patrech ve střední ose mají vykrajovaný
záklenek a jsou trojdílná – šestikřídlá, šestitabulková s poutcem, jehož tvar zhruba kopíruje tvar
záklenku nad ním.
Osmiboká nárožní věž je postavena nad čtvercem s okosenými rohy – její stěny mají proto dvojí
délku, přičemž se delšími stranami přičleňuje ke zbývajícím částem uličních průčelí.Věž je
v horních dvou patrech při nárožích členěna vysokým korintským řádem s konzolovou hlavní
římsou. Na delších stranách má věž v přízemí a v patře po trojdílném šestikřídlém šestitabulkovém
okně, v patře s půlkruhovým záklenkem, v horních patrech je po sdruženém okně, přičemž ve
třetím patře mají okna půlkruhové záklenky a ve druhém je z nich přístupný balkon s balustrádou
nesený dvěmi volutovými konzolami. Kratší (nárožní) stěna věže má v přízemí slepé okno, v patře
zrcadlo (či slepé okno) s reliéfem lyry a nápisem „ DŮM / KULTURY “ pod ním, ve druhém patře
alegorická socha Spořivosti s puttem u pravé a s atributem úlu u levé nohy v mušlí zaklenuté nice.
Nad nikou v kartuši ciferník s arabskýni číslicemi.
Severní průčelí je v západní části tvořeno již popsanou věží a jeho zbylá mnohem větší východní
devítiosá část je v patrech rozčleněna vysokým korintským řádem na 1 – 2 - 3 – 3 okenní osy.
V přízemí v 1. ose zleva má průčelí dvojkřídlá dřevěná rámová vrata, a v 5. ose v bosované nice
se štukovou výzdobou v záklenku, který svou mohutností nazvedává kordonovou římsu, jsou
v žulovém ostění původní dveře hlavního vstupu. Rovněž v patrech se 1. a 5. osa liší, v 1. ose
v prvním patře je trojdílné okno, šestikřídlé a šestitabulkové, půlkruhem zaklenuté a v 2. patře okno
sdružené s přímými záklenky v 5. ose v obou patrech jsou okna trojdílná, šestikřídlá,
šestitabulková. U všech těchto oken se vyskytují nadokenní římsy. Průčelí vrcholí nad 4. – 6.
okenní osou mohutným jednoosým vikýřem se štukem ozdobeným štítem, po jehož stranách jsou
malé vikýřky ozdobené makovicí. Nad první osou zleva nízká atika.
Interiér:
V interiérech navržených v duchu geometrické secese (na rozdíl od neobarokního exteriéru)
dochována řada původních prvků – dveře, mříže, zábradlí, vitráže, kazetové stropy, krby, vitráže
na hlavním schodišti.
datace včetně vývojových etap: 1901 - 1906
způsob užívání věci: kulturní dům, restaurace
Stavba je velmi hodnotným a poměrně dobře zachovalým příkladem (dříve tolik opovrhované)
eklektické architektury. Jako reprezentační budova prestižní městské instituce má dominantní
postavení ve městě nejen vůči radnici na protější straně náměstí, ale svou hmotou je v pohledech
na město souměřitelná dokonce i s kostelem sv. Václava.
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havarijní stav štukové výzdoby fasády objektu
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Objekt městské knihovny a LŠU Šluknov – T.G.Masaryka č.p. 638
Stručný popis:
Vila č. p. 638 se nachází v ulici T. G. Masaryka, na bývalé reprezentativní vilové třídě, která je
situována ve východní části Šluknova. Tento jednopatrový podsklepený dům s obytným podkrovím
je postavený na pravidelném obdélném půdorysu, ze kterého na každé straně vybíhají na střed
umístěné rizality.
Hlavní čtyřosé průčelí je orientováno na sever a dominuje mu bohatě architektonicky členěný na
dvakrát odstupňovaný rizalit, který je nad úrovní korunní římsy ukončený vysokým osmibokým
vikýřem. Fasáda je v přízemí členěná štukovou pásovou bosáží, která kontrastuje s hladkou
omítkou v prvním patře. Boční nároží i nároží rizalitu jsou zvýrazněná armováním, které však
nezačíná v úrovni soklu ale přibližně v polovině fasády přízemí. Horizontální linie fasády tvoří
vysoký sokl ohraničený průběžnou parapetní římsou, patrová římsa s hladkým vlisem, průběžná
podokenní římsa v úrovni prvního patra a bohatě zdobená korunní římsa členěná na způsob
antického kladí. Horní překlad korunní římsy podpírají volutové konzoly s akantovým listem, na
které přímo navazuje vlis se štukovými motivy mušlí a vavřínových ratolestí. Vlis je v horní části
vymezený římsou ve tvaru perlovce s vejcovcem. Předstupující rizalit je oproti zbytku fasády
ukončený nízkou atikovou zídkou a osazený dvěma soškami, které představují dvě patrně
chlapecké postavy s květinami.
Všechny okenní osy severního průčelí jsou osazené za lícem zdiva trojkřídlými okenními rámy
dělenými poutcem a příčníkem do tvaru písmene „T“, pouze rizalitová okna jsou širší a mají
šestikřídlé okenní rámy. Narozdíl od okenních os v přízemí mají okna v horních podlažích
segmentový tvar. Všechna okna jsou zvýrazněna štukovou edikulou, která je u oken v přízemí
tvořená hladkými pilastry a trojúhelníkovým štítem, zatímco u horních okenních os je štít
nahrazený přímým překladem. Cvikly horních oken jsou ozdobené štukovými ratolestmi
a segmentový překlad je zvýrazněný klenákem. Nad rizalitovou okenní osou je místo klenáku
štuková kartuš s datací „1897“.
Západní průčelí s hlavním vstupem do budovy je narozdíl od severní fasády řešeno velmi
jednoduše. Tříosé průčelí je v celé ploše hladce omítnuté, rytmizované pouze průběžnou parapetní
římsou v úrovni přízemí a korunní římsou, která postrádá veškeré zdobné štukové prvky. Okna
postrádají bohatě členěné edikuly a jsou doplněná jen podokenními římsami. Dominanta
středového rizalitu je bohužel narušená nevhodným přistavěním komínového tělesa k jižní straně
fasády, přesto průčelí dominuje římsoví balkónu situovaného nad hlavním vstupem v patře rizalitu.
Zděná balkónová zídka je částečně prolamovaná a opakuje motiv oválu, který nalezneme také na
parapetních polích severního rizalitu. Okenní osa a vstupní dveře směřující na balkón mají stejnou
šířku a jsou segmentově zaklenuté a osazené jednokřídlými rámy. Hlavní vstup do budovy je
osazený dobovými dvoukřídlými dveřmi, ke kterým vedou čtyři pískovcové schodišťové stupně.
Obě dveřní křídla jsou členěná architektonicky pojednanými truhlářskými prvky, klapačka dveří je
rozdělená na sokl, dřík a hlavici a jednotlivá pole dveřní výplně jsou zdůrazněná profilovanou
šambránou. Prosklené výplně dveřních křídel jsou ukončené štítovými fabiony a chráněné kovanou
mříží. Prosklená je také archivolta nade dveřmi, jejíž ozdobná mříž je doplněná číslem popisným.
Jižní průčelí je opět zdobnější, ale velká část štukových prvků byla odstraněna během pozdějších
přestaveb. Šestiosé fasádě opět dominuje středový rizalit s dalším vstupem do budovy a velkou
segmentovou okenní osou v úrovni prvního patra, která osvětluje vnitřní schodiště. Okenní osy po
stranách rizalitu a 1. východní osu v přízemí i v patře tvoří úzká jednokřídlá okénka sociálního
zázemí budovy. Rizalitové osy jsou zasazené do štukových edikul korespondujících s členěním
hlavního průčelí. Ostatní okenní otvory vyjma 2. východní osy v 1. patře, která je opět akcentována
edikulou, doplňují pouze podokenní římsy. Zdobné štukové prvky korunní římsy se zachovaly jen
na východní části fasády a na rizalitu, západní část průčelí je členěna lizénovými pásy.
Při jihovýchodním nároží doplňuje jižní fasádu předstupující patrová přístavba se zimní zahradou
zabírající šíři jedné okenní osy. Původně otevřená terasa byla jednoduchými balkónovými ochozy
propojená s jižním i východním průčelím. Pozdější dostavba prosklené lodžie, tyto balkóny od sebe
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oddělila a zakryla původní architektonické členění fasády. Stavební úpravy z pozdějších let jsou
patrné také na jednoduchém tvarosloví východního rizalitu, které kontrastuje s historizující
podobou fasády v druhém plánu. Čelní strana rizalitu je v přízemí prolomená velkým americkým
oknem, ke kterému po stranách těsně přiléhají dvě užší okna. V patře je schéma obdobné, pouze
okenní osy mají segmentový tvar. K jižnímu boku rizalitu je přiloženo přímé schodiště do zahrady
a přes dvoukřídlé prosklené vstupní dveře je možné vstoupit přímo do interiéru vily.
V úrovni podkroví je mansardová střecha vily prolomená nad každým rizalitem jedním vikýřem
s pultovou stříškou. Pouze na severní straně nahrazuje vikýř zděná osmiboká věžička, která je
zastřešená kopulí s korouhvičkou. Střecha je v celé ploše krytá měděným plechem.
Vnitřní dispozice vily byla koncipována velmi velkoryse s ohledem na významné společenské
postavení majitelů. Přízemí budovy bylo určeno především ke společenskému životu rodiny,
zatímco soukromé pokoje byly situovány v prvním patře, pokoje pro služebnictvo byly umístěny
do podkroví. Místnosti v přízemí jsou soustředěné kolem centrální haly, která je přístupná dvěma
schodišti, hlavním reprezentativním schodištěm ze západního průčelí a jižním schodištěm určeným
především pro služebnictvo. Na východní straně navazuje na halu šatna s vestavěnými skříněmi,
ze které jsou dnes přístupné nově vybudované toalety. Původní sociální zařízení s koupelnou se
nacházelo po obou stranách jižního schodiště. Širokým vstupem na severní straně haly se
vstupovalo do přijímacího salónu s proskleným arkýřem a z něj do dalších pokojů vily, ze kterých
se vymyká prostor při východním rizalitu. Původní menší místnost, přístupná samostatným
vchodem přímo ze šatny, byla ve 30. letech 20. stol. významně rozšířena přestavbou rizalitu, který
téměř zdvojnásobil její původní výměru a prosvětlil ji velkým trojdílným americkým oknem. Pokoj
byl navíc přes dvoukřídlé dveře v jižní stěně rizalitu a venkovní schodiště propojen přímo se
zahradou. Obdobnou koncepci má také pokoj v patře nad touto místností, ze kterého se dalo
naopak vyjít na širokou terasu, která byla až dodatečně doplněna kovovou konstrukcí zimní
zahrady. Ostatní pokoje v prvním podlaží jsou opět soustředěné kolem centrální haly, která je od
podesty schodiště oddělená širokými prosklenými dveřmi. Samostatný vstup mají pouze menší
pokoje na západní a východní straně podesty, které jsou vybavené vestavěným nábytkem ze 30.
let 20. stol. Interiér podkroví je rozdělený příčnou chodbou s vestavěnými skříněmi na menších
prostory, pokoje na západní a východní straně jsou obytné, zatímco ostatní podkrovní prostory
jsou rozčleněny na řadu úložných komor.
Většina interiérů vily je plochostropá, výjimkou jsou sklepní prostory, jedna provozní místnost
v přízemí a chodba v prvním patře, která je zaklenutá neckovou klenbou. Kromě několika pokojů
přistavěných nebo rekonstruovaných ve 20. stol. jsou téměř všechny interiéry včetně schodišťové
haly zdobené geometrizujícími štukovými zrcadly s fabiony ve stylu secese, art deco nebo
neoklasicizmu. V některých pokojích prvního patra se zachovala také secesní štuková úprava stěn
a historizující obložení vstupních os a severního arkýře, které navazuje na kazetové obložení
centrální haly v přízemí. Nejlépe zachovaný je interiér západního schodiště, které má zachované
nejen mramorové obložení, ale také původní štukové členění stropu a stěn pilastry a obdélnými
zrcadly doplněnými perlovcem. Široké schodiště do prvního patra je upraveno více intimněji,
dřevěné bíle lakované obložení doplňují vestavěné truhlíky na květiny a soustružené zábradlí.
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Datace včetně vývojových etap:
Ze záznamů pozemkových knih a podle kartuše s datací na severní fasádě lze vyvodit, že vila byla
postavena v roce 1895. Pozemek, na kterém stojí, zakoupil už v roce 1891 člen městského
zastupitelstva a velkopodnikatel v textilním průmyslu Wilhelm Weber a rok po dokončení stavby
nechal dům a přilehlé parcely přepsat na svého syna Rudolfa Webera a jeho dceru Elisabethu
(Alžbětu). Jméno autora původního architektonického návrhu bohužel neznáme, k vile se
nedochovala žádná plánová dokumentace a pouze podle architektonického tvarosloví stavby
můžeme předpokládat, že jím byl významný šluknovský stavitel Franz Jäntsch. Neorenesanční vila
s klasicizujícím interiérem prošla v průběhu následujících let několika výraznými přestavbami, první
secesní úprava z 10. let 20. stol. je dodnes patrná na štukové výzdobě interiérů a drobných
stavebních konstrukcích a doplňcích (okenní kličky, dveřní výplně). Druhá zásadnější přestavba
z 2. pol. 20. letech 20. stol. proběhla patrně již z iniciativy Elisabeth Webrové a jejího muže Emila
Kreibicha a odrazila se na strohém vzhledu východního rizalitu a úpravách vnitřního vybavení.
V květnu roku 1945 byla vila jako součást majetku rodiny Weber a Kreibich zkonfiskována na
základě Benešových dekretů a převedena pod národní správu. V roce 1946 se stala součástí
majetku n. p. Sdružené bavlnářské závody a po jeho reorganizaci v roce 1948 šluknovského
závodu n. p. COTONA (později SEBA, FLANELA, VELVETA), v roce 1958 přešla vila do majetku
n. p. TOPOS a v jeho vlastnictví zůstala až do roku 1993, kdy ji odkoupilo město Šluknov. Už
během národní správy došlo k drancování vnitřního vybavení vily a k zabavování cenných
předmětů ve prospěch státu. Po převedení vily do správy n. p. Cotona byla část vily upravena pro
potřeby podnikové školky a zbytek budovy rozčleněn na menší byty. V průběhu 2. pol. 20. stol.
doznala stavba jen drobných změn týkajících se rozvodů vnitřních sítí, vybudování nových
sociálních zařízení a zastřešení otevřené terasy kovovou konstrukcí zimní zahrady.
Současný stav věci:
Vila je v dobrém technickém stavu. Interiérové schéma přízemí je přizpůsobeno současnému
provozu, hala je přepažená průchozí příčkou ze skleněných tvárnic a místnosti jsou mezi sebou
propojené kromě původních, dalšími novodobými vstupy. Dřevěné obložení haly, vestavěné skříně
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a některé provozní prostory jsou opatřeny nevhodným olejovým nátěrem a na parketových
podlahách a schodišti do patra je položeno linoleum. Venkovní fasády jsou opatřeny šedou
omítkou a nesou známky dřívějších stavebních oprav.
Způsob užívání věci:
Ve vile sídlí Městská knihovna a Hudební škola, část přízemí má v pronájmu Oční ordinace
a podkroví je využíváno k bydlení.

interiéry ve 2. NP (LŠU)
Vila č. p. 638 je typickým příkladem reprezentativního sídla postaveného zástupcem nově se
utvářející podnikatelské vrstvy, která v 90. letech 19. stol. začala budovat své domy podél silnice
do Království. Honosnou historizující vilu nechal postavil velkopodnikatel Wilhelm Weber pro svého
syna Rudolfa na pozemku nepříliš vzdáleném od továrního komplexu vlastní firmy. Projekt vily se
vší pravděpodobností vypracoval známý šluknovský stavitel F. Jäntsch, který je autorem také řady
dalších šluknovských staveb např. městské spořitelny č. p. 321 (kulturní památka od roku 2003).
Historizující exteriér stavby vyniká propracovaností detailu a kontrastuje s pozdější modernistickou
přestavbou vily, která razantně změnila působení vily jako uzavřeného celku a naopak ji terasou
a schodištěm propojila s exteriérem zahrady. Interiér vily pak dokládá vysoké nároky majitelů
kladené na pohodlí a luxus, dodnes se zde najdeme většinu původních stavebních konstrukcí
a prvků vysoké řemeslné úrovně. Zejména secesní a art decové štukové úpravy stropů a stěn
pokojů si zaslouží zvláštní pozornost.
Kromě svých architektonických kvalit je však vila významná i svým propojením s rodinou Weberů
a Kreibichů, (patřila jim i sousední vila č. p. 625 a okolní pozemky). Wilhelm Weber (17.5.1834 –
1.9.1898) byl jedním z mužů, kteří pomohli nastartovat ekonomický růst Šluknovska a jeho firma
W. Weber, později Rudolf Weber´s Erben, podnikala v textilním průmyslu a zaměstnávala stovky
lidí z přilehlých obcí. Wilhelm Weber obdobně jako jeho synové Rudolf a Robert byli důležitými
členy městského zastupitelstva a městské rady a podíleli se na výstavbě řady obecně prospěšných
institucí, např. městské spořitelny. Syn Robert přebudoval původní textilku pana Jänchena na
Malém náměstí (pozdější VPZ) na jediný strojírenský závod ve Šluknově. Naproti ní pak vybudoval
autodílnu, která po válce sloužila jako sklad obilí. Obdobně významnou osobou byl také Emil
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Kreibich, manžel Elisabeth Weberové poslední majitelky firmy, který byl leadrem Sudetoněmecké
hospodářské komory a nástupcem Liebiega v roli prezidenta liberecké obchodní komory. Bohužel
po demolici továrního areálu šluknovské přádelny po roce 2000 zůstává vila č. p. 638 společně se
sousední vilou č. p. 625 jediným z mála hmotných dokladů existence a působení tohoto
významného rodu ve městě Šluknov a jeho blízkém okolí.

KULTURNÍ PAMÁTKY V MPZ
Evidované nemovité kulturní památky:
Číslo památky
3968

Parc. Číslo

Popis památky

Umístění památky

areál kostela sv. Václava

3968/1

st.p.č. 121

3968/2

st.p.č. 121

3968/3

st.p.č. 121

3968/4

p.p.č. 122

3968/5

p.p.č. 122

socha sv. Prokopa

3968/6

p.p.č. 122

socha sv. Vojtěcha

3969

kostel sv. Václava s náhrobníky
socha sv. Jiří
socha sv. Víta
socha sv. Jana Nepomuckého

areál zámku č.p. 642
3969/1

st.p.č. 167

zámek č. p. 642

3969/2

p.p.č. 173

zámecký park

3969/3

p.p.č. 171

rybník

3969/4

p.p.č. 173

ohradní zeď

3969/5

p.č. 167

brána

3970

p.č. 23

sloup Nejsvětější Trojice

Náměstí Míru

3972

st.p.č. 123

socha sv. Václava

u fary

3974

p.č. 385

socha sv. Josefa

Dvořákova ul.

3975

st.p.č. 556

chalupa č. p. 5

ul. Dr. E. Beneše

3976

st.p.č. 560

chalupa č. p. 37

ul. Dr. E. Beneše

3977

st.p.č. 558

chalupa č. p. 38

ul. Dr. E. Beneše

3978

st.p.č. 614

chalupa č. p. 39

ul. Dr. E. Beneše

3980

st.p.č. 63/1

chalupa č. p. 82

ul. Dr. E. Beneše

3983

st.p.č. 128/1
p.p.č. 1716

chalupa č. p. 160

Svobodovo nám.

3984

areál křížové cesty se souborem
soch

3984/1

soubor 12 zastavení a 2 kaplí

3984/2

soubor 5 soch Olivetské hory

3984/3

soubor 3 kaplí

3984/4

jeskyně se sochou sv. Petra

3985

p.p.č. 1884

mostek se sochou sv. Antonína

ul. Dr. E. Beneše

3986

p.p.č. 23/1

kašna

Náměstí Míru

3987

st.p.č. 879

chalupa č.e. 10 -pův. č.p. 177

ul. Főrsterova

3988

st.p.č. 875

chalupa č.e. 51 - pův. č.p. 178

ul. Főrsterova

3989

st.p.č. 873

chalupa č.e. 95 - pův. č. p. 179

ul. Főrsterova

3990

st.p.č. 870

chalupa č.e. 21 - pův. č.p. 181

ul. Főrsterova
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3991

st.p.č. 868

chalupa č.p. 183

ul. Főrsterova

5550

st.p.č. 336/1

nápisová deska na domě č.p. 371

p.č. 1627

dům č. p. 310 s kachlovým
sporákem

Náměstí Míru
zl. Karlova

5941
5941/1

dům č. p. 310

5941/2

kachlový sporák
st.p.č. 200

bývalá městská spořitelna č.p. 321

Náměstí Míru

Návrh opravy fasády č.p. 426 dle původního stavu (Bušek, 2010)
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POPIS VÝZNAMNÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
ARCIDĚKANSKÝ KOSTEL SV. VÁCLAVA
Adresa:
lokalizace:
Rejstříkové číslo:
Památkou od:
Klasifikace:
Historie:

Farní ul.
st.p.č. 121 v k.ú. a obci Šluknov
36773/5-3968
3.5.1958
Kulturní památka

Stavba kostela Sv. Václava je na nynějším místě již asi třetí v pořadí. Původně zde byl hřbitov
s kaplí zasvěcenou Sv. Václavu s hrobkou Berků z Dubé. Kaple pocházela ze 12. stol.
Roku 1634 vyhořel kostel spolu s městem, ale ještě během třicetileté války byl opět obnoven
a roku 1669 vysvěcen litoměřickým biskupem. Při dalším požáru města roku 1710 lehl kostel opět
popelem. Postaven byl znovu v letech 1711 - 1722 i s věží zřejmě podle plánů dvorního architekta
J.L.von Hildebrandta. Klenbu a její výzdobu zřejmě provedl Ottavio Broggio z Litoměřic.
Objekt kostela je ranně barokní a sochy v kostele jsou ve stylu vrcholného baroka od místního
rodáka Franze Bienerta a Josefa Kleina, rodáka z České Kamenice. Stavba je jednolodní s třemi
páry bočních výklenků, v nichž jsou empory. V prostředním jižním výklenku je hlavní vchod
a naproti je oltář svaté Barbory, kde se v době vánoční staví dřevěný ručně vyřezávaný betlém.
Hlavní oltář je z konce 18. století. Oltářní stůl je z původního kostela, který vyhořel v roce 1710. Na
levé straně od oltáře je socha Sv. Ludmily a napravo pak socha Sv. Víta. V horní části oltáře je
obraz od Jana Jiřího Schmidta „Zavraždění svatého Václava“. Na pravé straně od oltáře je na
pilastru socha Sv. Prokopa a na levém Sv. Vojtěch. Na stěně proti oltářnímu stolu jsou proti sobě
dvě zasklené vitríny s figurínami římských mučedníků Sv. Innocentia a Sv. Innocentie. Jejich
ostatky byly do Šluknova přineseny v letech 1674 – 1723. Na pilířích chrámového oblouku jsou
dva protějškové oltáře z 18. stol. Pravý oltářík je zasvěcen Sv. Janu Nepomuckému a levý Panně
Marii. Na dalším pilíři je kazatelna, která byla vyhotovena podle kazatelny u Sv. Klimenta v Praze.
Na kruchtě jsou varhany postavené v letech 1937 – 1942 známou firmou Schuster a syn ze Žitavy.
Tyto varhany jsou stavěny přímo pro kostel svatého Václava ve Šluknově. Jedná se o mistrovské
dílo, které vychází z výborné akustiky chrámu. Varhany mají 3 manuály s pedálem, 47 znějících
rejstříků a 2980 píšťal.
Na vnější straně jsou vpravo i vlevo od hlavního vchodu ve zdi zazděny dva historické kamenné
náhrobky. U samotného vchodu jsou pak osazeny sochy mučedníků – Sv. Jana a Sv. Pavla.
V parčíku na severní straně kostela jsou umístěny sochy tří českých světců, které byly původně
umístěny na frekventovaných místech ve městě, kde trpěly vlivem škodlivin a otřesům od
automobilové dopravy. Uprostřed stojí svatý Jan Nepomucký a po stranách jsou sochy svatého
Vojtěcha a svatého Prokopa. V zahrádce před farou je socha patrona kostela svatého Václava.

kostel sv. Václava
jižní pohled a
varhany
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ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK
Adresa:
lokalizace:
Rejstříkové číslo:
Památkou od:
Klasifikace:

Zámecká 642
st.p.č. 167/1 v k.ú. a obci Šluknov
11622/5-3969
3.5.1958
Kulturní památka

Historie:
Území, na kterém postupně šluknovské panství vznikalo, patřilo původně k míšeňské marce. Ve
2. pol. 13.stol. se spolu s panstvím Hohnštejn stalo vlastnictvím Berků z Dubé a patřilo jim
prakticky až do doby vlády Jiřího z Poděbrad, kdy byla ve Šluknově vybudována tvrz, která se
poprvé připomíná v roce 1487 jako majetek saského maršála Hugolda ze Šlejnic. Bylo to
dřevěné panské sídlo, k němuž náležel pivovar, sladovna a zahrada, kde se pěstoval chmel.
V roce 1566 panství Šluknov obdržel Arnošt ze Šlejnic, který pravděpodobně po smrti svého otce
Jiřího ze Šlejnic nechal na místě původní tvrze vybudovat mezi léty 1566 – 1573 nové
reprezentační sídlo ve stylu saské renesance. V roce 1618 se krátce majitelem Šluknova stal Ota
Staršedl, rytíř ze Staršedlu. Je zajímavé, že ten se jako katolík zapletl do stavovského povstání na
straně českých stavů proti Ferdinandovi, což mělo pro něho nepříjemný důsledek – jeho majetek
propadl ze třetiny pobělohorským konfiskacím. V témže roce královská komora prodala Šluknov
Wolfgangu, hraběti Mansfeldovi za 105. 000 kop míšeňských a 3. prosince 1635 se mu podařilo
darem získat sousední panství Hanšpach. Beze změny tento majetek zůstal však jen krátkou
dobu - do smrti Volfova syna Karla Adama (+ 1662). Jelikož neměl žádných přímých potomků,
přechází majetek roku 1662 na jeho sestry Žofii Anežku a Kristinu Alžbětu. Prvý rok vládnou na
obou panstvích společně. Teprve 20. října 1663 došlo k rozdělení, kterým se Lipová dostává
dětem Kristiny Alžběty a Šluknov získává Žofie Anežka, provdaná Ditrichštejnová. Ke
šluknovskému panství připojila statky a panství Velké Březno, Mirošovice a Markvartice. V roce
1678 přibyly k majetkovému komplexu Ditrichštejnů ještě Janovice u Rýmařova. Roku 1716 se
dědičkou tohoto panství stala Marie Arnoštka, provdaná Gallasová. Po pěti letech ovdověla a
provdala se za hraběte Aloise Tomáše Harracha. V držení Harrachů zůstal Šluknov i s ostatním
panstvím až do roku 1876, kdy byl prodán saskému komerčnímu radovi Arnoštovi Grumbtovi za 1
milion guldenů. Jeho potomci jej drželi až do 30. let 20. století, kdy posledním nabyvatelem se
stává Ervín Leopold Nostitz – Rieneck, majitel velkostatku Pakoměřice – Měšice u Prahy. Po druhé
světové válce byl Šluknov jako německý majetek konfiskován a vlastníkem se stalo město
Šluknov. 4. října 1949 se v prostorách zámku slavnostně otevřelo městské muzeum. 2. dubna
1986 z dosud neznámých příčin vypukl v zámku požár, který zcela zničil krov včetně krytiny
střechy, dále celé třetí patro a značnou část druhého patra. Generální oprava zámku ve Šluknově
byla ukončena již v roce 1990, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků, které byly
čerpány z dotací Okresního národního výboru v Děčíně. V rámci prací byl zhotoven nový krov se
střechou, zastropení jednotlivých pater a elektroinstalace. Během několika let nečinnosti začal
zámek pomalu chátrat. Od roku 2005 byly obnoveny práce na celkové rekonstrukci objektu.
V následujících letech je nutné dokončit obnovu sklepních místností a půdy.
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Šluknovský zámek – přístupová komunikace a dobový interiér

historická truhla s motivem sv. Ondřeje

Zámecký park Šluknov
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KŘÍŽOVÁ CESTA ŠLUKNOV
Adresa:
lokalizace:
Rejstříkové číslo:
Památkou od:
Klasifikace:

Křečanská ul.
p.p.č. 1716/1, 1717, 1718 a st.p.č. 1719, v k.ú. a obci Šluknov
30598/5-3984
3.5.1958
Kulturní památka

Historie:
Výstavba křížové cesty probíhala v letech 1738 až 1756, kdy byla vysvěcena. Úmysl zřídit křížovou
cestu měl dle pověsti pivovarský tovaryš Anton Drößel. Ten si údajně předsevzal, že pokud se mu
podaří úspěšně usadit ve Šluknově, zřídí zde křížovou cestu. Jednotlivá zastavení byla ovšem
financována různými dárci, jak o tom svědčí fundační nápisy na zastaveních (č.X – p.Tobiasem
Führlichem, č. XIV – p.Heinrichem Grohmannem a Josefem Trieselem, apod.). V letech 1899 –
1902 probíhaly v areálu křížové cesty parkové úpravy a to především vysazováním alejí
a doplňující vysoké zeleně.
V předpolí Křížové hory byly vybudovány v průběhu existence i pomníky padlým a nezvěstným
z prusko-rakouské a z I. světové války a památníček Friedrichu Schillerovi. Areál křížové cesty
v sobě zahrnuje zastavení křížové cesty vyjma č. XII a XIV. Zastavení křížové cesty č. XII je kaple
Kalvárie. Jedná se o kapli na vrcholu kopce. V nice centrální části stavby bylo instalováno
kamenné polychromované sousoší Kalvárie – Ukřižovaný Kristus, P. Marie, Maří Magdaléna
a Apoštol Jan. Zastavení č. XIV pak tvoří kaple Božího hrobu se sochou Krista. Zastavení jsou
zhotovena ze žuly. Mezi další útvary patří grotty se sv. Petrem a sv. Maří Magdalénou. Jde o dvě
částečně zděné a částečně tesané grotty ve skalním podloží. Grotta se sv. Petrem je situována při
vstupu do areálu, jeskyně s Maří Magdalénou je pak umístěna ve svahu pod kaplí Kalvárie.
Původně byly obě vyzdobeny pískovcovými sochami v životní velikosti. Součástí areálu křížové
cesty je Getsemanská zahrada. Jde o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv.
Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem. Zahrada je obehnána kovovým
tepaným plůtkem.
Posledními objekty jsou pak kaple Bičování, Poslední večeře páně a Žalář Krista.
Neméně významnou složkou Křížového vrchu je i jeho zeleň, a to především stromové aleje, které
jsou zde tři. První tvoří lípa velkolistá a srdčitá a vede podél křížové cesty, druhá pak od
Getsemanské zahrady k bočnímu vstupu na hřbitov a třetí je s druhou rovnoběžná a vede podél
vrcholové cesty.
Dříve se na Křížové hoře konaly kolem 20. července slavnosti vysvěcení křížové cesty (tzv.
Kreuzbergfest), a to procesím a pobožností na Křížové hoře.
Rekonstrukce Křížové hory byla započata v r. 1999 a pokračuje dodnes.

Vysvěcení Křížové cesty Šluknov – kaple Kalvárie
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OBJEKT MĚSTSKÉ SPOŘITELNY – DŮM KULTURY ŠLUKNOV – T.G.MASARYKA Č.P. 321
Adresa:
lokalizace:
Rejstříkové číslo:
Památkou od:
Klasifikace:

nám. Míru 321
st.p.č. 200 v k.ú. a obci Šluknov
100288
15.5.2003
Kulturní památka

Historie:
Objekt bývalé spořitelny – nyní Dům kultury Šluknov vznikl přestavbou původního objektu na
začátku 20. století ve slohu geometrické secese
Detailní popis objektu viz popis objektu v kapitole „KOMENTÁŘ K NEJNALÉHAVĚJŠÍM AKCÍM
PROGRAMU“

průčelí objektu do Nám. Míru

schodišťová vitráž

interiér sálu za provozu spořitelny
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SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Adresa:
lokalizace:
Rejstříkové číslo:
Památkou od:
Klasifikace:

nám. Míru
p.p.č. 23/1 v k.ú. a obci Šluknov
34340/5-3970
3.5.1958
Kulturní památka

Historie:
Sloup Nejsvětější trojice je zhotoven v barokním slohu od místního sochaře Kleina. Rodák z České
Kamenice - Josef Klein byl v 18. stol. dvorním sochařem v Praze. Mezi jeho nejlepší díla ve
Šluknově patří sousoší Nejsvětější trojice a sochařské výzdoby kazatelny a oltářů v kostele Sv.
Václava. Sloup pochází z roku 1751-2, byl vysekán z pískovce a jeho výška činí 8,8 m.
Sloup se nachází uprostřed šestiboké kuželkové balustrády, z níž vystupuje jednolitý blok
základního soklu, který je na hranách opatřen pilíři. Nad nimi jsou pak umístěny sochy tří patronů
v mírně nadživotní velikosti – sv. Václav, sv. Florián a sv. Jan Nepomucký. Sloup pokračuje vzhůru
ve formě trojbokého obelisku, z něhož se od vrcholu ve spirále odvíjejí oblaka s hlavami sedmi
andílků. V dolní třetině jehlanu obelisku je osazeno titulní sousoší Nejsvětější trojice s patřičnými
atributy a u jeho nohou pak sedí na oblaku sv.Panna Maria.
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PAMÁTKY A CÍLE JEJICH OBNOVY V RÁMCI PROGRAMU REGENRACE
MPZ DO ROKU 2017
Cestování, turistika, cestovní ruch – to jsou pojmy, které mají čím dál větší význam a to jak
v oblasti ekonomické, tak i kulturní. Jedná se o možnost přílivu financí do města, ale jedná se
o cestu nelehkou a vyžaduje čas a mnoho úsilí. Cestovní ruch zahrnuje navzájem se prolínající
aktivity, které se významnou měrou podílejí na výsledné podobě města a služeb, které nabízí.
Záleží pak na daném městě, zda dokáže připravit a prezentovat nabídku programu vhodného
k aktivnímu provozování domácího i zahraničního cestovního ruchu.
Město Šluknov disponuje historicky cenným centrem města, které uniklo masivním demolicím
a nevhodným zástavbám. Deficitem, který je znatelný je absence kulturních tradic, která byla
přervána migrací před a po 2. sv. válce.
Je jasné, že pro budoucnost kulturně poznávacího cestovního ruchu je také důležitý konsenzus
mezi památkovou péčí a jednotlivými odvětvími cestovního ruchu. Velký význam tak má vhodná
revitalizace památek a jejich propagace pro ekonomické pozvednutí města prostřednictvím
cestovního ruchu.
Památky a pamětihodnosti nacházející se na území města (blíže viz grafická příloha) mají
nezanedbatelný vliv v rámci čistého cestovního ruchu. Dále se jejich podstatná část podílí na
skladbě historických urbanistických celků, které jsou vnímány i při návštěvě města za jiným účelem
než turistikou. Jsou tedy připraveny na to, aby při vhodné propagaci a zajištění dalších
doprovodných služeb, které z jejich existence zpětně profitují, turistický ruch kolem nich dále
narostl.
K posilování možností poznávací turistiky by měly také vést vlastní iniciativy města a jeho zapojení
do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a do Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón v rámci záchrany kulturního dědictví. Tyto
aktivity vedly k záchraně, obnově a smysluplnému využití převážně zámku Šluknov a záchraně
varhan v kostele sv. Václava.
Památková obnova a revitalizace vede k posílení atraktivity historického jádra města i vlastního
využití.

GRAFICKÉ PŘÍLOHY
- územní plán Šluknov (centrální část, funkční využití území)
- vymezení MPZ Šluknov a její části v KN
- stávající stav MPZ Šluknov (převzato z průzkumů a rozborů pro regulační plán MPZ Šluknov)
- širší vztahy MPZ Šluknov (převzato z průzkumů a rozborů pro regulační plán MPZ Šluknov)
- objekty památkového zájmu v MPZ Šluknov (převzato z průzkumů a rozborů pro regulační plán
MPZ Šluknov)
- funkční využití v MPZ Šluknov

Zpracoval:
odbor rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov
Michal Bušek
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Program regenerace městské památkové zóny Šluknov
projednán a schválen:
1)
2)

na roky 2013 – 2017 byl

V Pracovní skupině regenerace MPZ Šluknov dne 16.10.2012
Zastupitelstvem města Usnesením č. 30/12Z/2012 ze dne 25.10.2012.
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