
PAMÁTKY  
 

REGENERACE PAMÁTKOVÉ ZÓNY ŠLUKNOV 2012 
 

Město Šluknov má vyhlášenou památkovou zónu od roku 1992 a na její regeneraci dostává od 
Ministerstva kultury ČR každým rokem příspěvky na vybrané akce týkajících se objektů, 
které jsou movitými a nemovitými kulturními památkami. 
V roce 2012 se prováděli tyto akce: 
 

1. Křížová cesta Šluknov - oprava fasád 3 kaplí  
  
Obnovou fasád 3 kaplí byly opraveny fasády prvních tří kaplí – Kaple Poslední večeře Páně, 
kaple Žaláře Krista a kaple Bičování Krista. U těchto staveb byly kompletně opraveny 
poničené štuky, opraveny omítky, štíty a obnoveny fasádní nátěry. 

 
Zhotovitel akce:  Tomáš Krčmář, Krásná Lípa 
Realizace:  06/2012 – 11/2012 
Profinancování akce: 134 tis. Kč 
z toho dotace:    67 tis. Kč 
 

   
kaple Poslední večeře Páně  kaple Žaláře Krista           kaple Bičování Krista 
 

Bohužel musíme konstatovat, že v roce 2012 došlo opět k dalšímu poničení kaplí na vrcholu 
Křížové cesty nesmyslnými nápisy a grafity. Dochází tak nejen k projevům neúcty 
k církevním stavbám, ale i k prezentaci rádoby malířského umění velmi špatné úrovně. 
 
 
 



2.  Šluknovský zámek - stavební úpravy části 1.PP - místnost mezi schodišti 
 
Pro pokračování dokončení celkové rekonstrukce objektu Šluknovského zámku byly 
provedeny práce na opravě místnosti č. 0.05 ve sklepě. Stavebními pracemi byly vybourány 
novodobé betonové podlahy, proveden nový podkladní beton, hydroizolace, položena 
historická cihelná dlažba, opraveny narušené omítky, malby, provedeny rozvody 
elektroinstalace a osvětlení místnosti, očištěny a doplněny kamenné portály a zhotoveny nové 
dveře. 
 
Zhotovitel akce:  STAMO spol. s r.o. Děčín, Knazovič Rumburk    
Realizace:  06/2012 – 11/2012 
Profinancování akce: 239 tis. Kč 
z toho dotace:  115 tis. Kč 
 

    
místnost po opravě 
 
 
 
 

3. Zámecký park Šluknov - rekonstrukce zákrytových desek ohradní zdi 
 
Rekonstrukce zákrytových desek ohradní zdi – část na severní straně parku. Ohradní zeď byla 
částečně upravena výškově a šířkově, aby byla dosažena relativní rovina a osazeny nově 
zhotovené žulové desky, včetně vyspádování a vyspárování.  

 
Zhotovitel akce:  Technické služby Šluknov, spol. s r.o. 
Realizace:  05/2012 – 09/2012 
Profinancování akce: 376 tis. Kč 
z toho dotace:  188 tis. Kč z MK ČR + 104 tis. Kč z fondu oprav EHP Norsko 

 
 

     



      
Zaklopení vrcholu ohradní zdi 

 
 
 
 

4. Kostel sv. Václava - restaurování varhan - IV. etapa  
  
V roce 2012 byla dokončena oprava 4. části – pedálová, kterou byla dokončena celková 
rekonstrukce rozvodů, měchu a píšťal. Oprava byla zahájena v roce 2009 a obnášela opravu 3 
manuálů s pedálem, 47 znějících rejstříků a 2980 píšťal. 
 

Zhotovitel akce:  Benjamin Welde, SRN 
Realizace:  06/2012 – 11/2012 
Profinancování akce: 483,4 tis. Kč 
z toho dotace:  335 tis. Kč   
 

   
 
 
 



5. Dům kultury Šluknov - obnova části interiéru a balkonu 3. NP 
 
Další akcí v Programu regenerace MPZ Šluknov v roce 2012 byla částečná obnova interiéru 
Domu kultury, a to ve 3. NP. Byla provedena celková rekonstrukce rohové místnosti pod věží 
objektu, dále pak obnova parketové podlahy v krbové místnosti a oprava izolace a nášlapu 
balkonu do náměstí, vč. fixace narušené omítky a štuků spodní části balkonu.  
 

Zhotovitel akce:  STAMO spol. s r.o. 
Realizace:  06/2012 – 12/2012 
Profinancování akce: 236,1 tis. Kč 
z toho dotace:  118 tis. Kč   
 

    
 Původní stav   stav po opravě       oprava balkonu 

 


