
PAMÁTKY 2011  
 

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY ŠLUKNOV 
 

 
1. Šluknovský zámek - Stavební úpravy hlavního schodiště do 1. PP  

  
V rámci pokračování rekonstrukce Šluknovského zámku bylo v roce 2011 opraveno hlavní 
schodiště do sklepa zámku. Došlo k opravě kamenných stupňů, kamenných portálů pod 
schodištěm, obnově podlah, opravě omítek a osazení žaluzií sklepních okének 

 
Zhotovitel akce:  WAKOS s.r.o. Rumburk  
Realizace:  05/2011 – 07/2011 
Profinancování akce: 230 tis. Kč 
z toho dotace:    95 tis. Kč 
 

   
opravený portál dveří   prostor pod schodištěm        pohled na schody od vstupu z 1.NP 
 
 

    - dřevěné obložení kotelny na půdě zámku 
 
S ohledem na nedokončené povrchové úpravy plynové kotelny umístěné na půdě zámku, bylo 
rozhodnuto, že se tato vestavba obloží dřevěnými palubkami a zhotoví se oddělující příčka 
pro vznik skladu vedle této kotelny. Obložením kotelny vznikl nerušící vizuální vjem na 
velmi dobře vypadající půdě zámku. 
 
Zhotovitel akce:  Knazovič, Rumburk  
Realizace:  05/2011 – 10/2011 
Profinancování akce: 104 tis. Kč 
 



  
dřevěné obložení kotelny do dřevěného prostředí zámecké půdy 
 
 

2.  Restaurování sochy sv. Vojtěcha  (pod kostelem sv. Václava) 
 
V rámci Programu regenerace MPZ Šluknov 2011 bylo provedeno restaurování sochy sv. 
Vojtěcha. Pro budoucí zachování dobrého stavu byla obnovena v následujících měsících alej 
v tomto prostranství pro její obnovu a prosvětlení tohoto prostranství. 
 
Zhotovitel akce:  ak. mal. Michael Bílek 
Realizace:  08/2011 – 10/2011 
Profinancování akce: 94 tis. Kč 
z toho dotace:  94 tis. Kč 
 

   
sv. Vojtěch před obnovou  stav sochy po obnově 
 
 

3. Restaurování sochy sv. Prokopa  (pod kostelem sv. Václava) 
 
Další sochou opravenou v Programu regenerace MPZ Šluknov 2011 bylo restaurování sochy 
sv. Prokopa.  

 
Zhotovitel akce:  BcA. Miloš Kubišta 
Realizace:  08/2011 – 12/2011 
Profinancování akce: 118 tis. Kč 
z toho dotace:  118 tis. Kč   

 



 

     

  
sv. Prokop před obnovou  stav sochy po obnově 

 
 

4. Kostel sv. Václava - restaurování varhan - III. etapa  
  
V roce 2011 proběhla další etapa celkové opravy varhan v kostele sv. Václava ve Šluknově, a 
to opravou 3. části, která obnášela celkovou renovaci I. manuálu. Celková oprava byla 
zahájena v roce 2009. 
  
Zhotovitel akce:  Benjamin Welde, SRN 
Realizace:  04/2011 – 11/2011 
Profinancování akce: 490 tis. Kč 
z toho dotace:  340 tis. Kč   
 

   
Pohled na kruchtu s varhany    píšťaly jednotlivých rejstříků (vyobrazení pouze malé části) 
 
 
 
 
 
 



Obnova kapličky Nejsvatější Trojice, Království 
 

V rámci akce byly odstraněny nesoudržné omítky a rozpadlé nesoudržné zdivo, vypadané 
kameny byly použity zpět na dozdívku rozpadlých částí. Doplnění zdiva a obnova klenby 
byly zhotoveny z cihel plných pálených (CPP) na maltu vápennou s přídavkem hydraulického 
pojiva. Na obnovu krovu a střechy bylo použito nové řezivo a na krytinu darovaná historická, 
použitá maloformátová břidlice. V místním kostele byly objeveny původní dubové římsy, 
které se odborně ošetřily, očistily, napenetrovaly a vrátily zpět. Stáří dřevěných říms a jejich 
letité opotřebení nijak neruší celkový vzhled a dodává kapličce punc historičnosti. Do vstupu 
kapličky byla zhotovena kovaná mříž, do horní niky pak dřevěné zasklené okénko a do 
vnitřních nik pak parapety. Novodobé dožilé dlaždice byly nahrazeny deponovanou 
historickou dlažbou ze Šluknovského zámku, jejíž datace je přibližně shodná se stářím 
kapličky. Pro vnitřní výzdobu byly umístěny darované koše s umělými květinami a obraz 
Sixtinské Madony. V exteriéru byly umístěny 2 lavičky s odpadkovým košem a osazena 
infotabule (grafický návrh v příloze). 
Dne 19.9.2010 byla opravená kaplička předána veřejnosti a zároveň proběhlo vysvěcení kaple 
farářem Pavlem Procházkou  z Římskokatolické farnosti Šluknov. 
Práce byly odvedeny ve velice dobré kvalitě za přispění členů občanského sdružení 
„Šluknovské Království“, zejména pak pana Waltera Koňáka, Miroslava Dočekala a 
Ladislava Podlipského. 

 
Profinancování akce: 96 tis. Kč 
z toho dotace:  46 tis. Kč   

 

  
Celkové pohledy na kapličku po obnově 
 

                
       kopie obrazu Sixtinské Madony    soška Ježíše Krista 


