
O proměně fukovského hřbitova 

Ještě před rokem byl bývalý hřbitov na Fukově sice zajímavě tajemným, ale především 
ponurým a smutným místem. Hřbitov, který je spolu s nedalekou vodárnou jediným 
pozůstatkem po bývalé obci, se ztrácel v džungli náletových dřevin a připomínaly ho jen 
trosky obvodové zdi, ústřední kříž zarostlý plevelem a dva náhrobky, které jako poslední 
přežily poválečné řádění vandalů. 

V druhé polovině roku 2013 se však nastalo blýskat na lepší časy. Zahradní architektka Ing. 
Iva Jaburková, která pro město Šluknov již řadu let zpracovává návrhy na úpravu veřejných 
prostranství a výsadeb zeleně, předložila ORŽP návrh nové úpravy hřbitova, který vycházel 
z jeho původní kompozice. Pracovníkům ORŽP se posléze v podobě Česko-německého 
fondu budoucnosti podařilo najít vhodný dotační titul, na který by bylo možné úpravu hřbitova 
„napasovat“. Spolupartnerem tohoto projektu bylo německé město Sohland. Realizace pouze 
z finančních zdrojů města byla totiž vzhledem k celkovým nákladům blížícím se půl milionu 
korun poměrně nereálná.  

Žádost na Fondu uspěla, a město Šluknov tak mohlo začít v březnu 2014 s realizací. Firmou, 
která kompletní úpravu prováděla, byly Technické služby Šluknov, spol. s r. o., které se 
zároveň díky významné finanční pomoci (více než 130.000 Kč formou bezplatného 
poskytnutí pracovní síly a některé techniky), staly hlavním partnerem projektu. Dotace Fondu 
činila rovných 200.000 Kč, finanční spoluúčast města lehce přes 80.000 Kč a menšími 
částkami se na realizaci podílela i partnerská německá obec Sohland a Střední lesnická 
škola.  

Jak již tomu bývá, vzhledem k rozmarům počasí (zejména časté přeháňky či přívalové deště) 
neprobíhala realizace zcela hladce, ale vše se podařilo stihnout do termínu tradičního 
setkání na Fukově, které probíhá jednou za dva roky a na které bylo naplánováno vysvěcení 
nově koncipovaného areálu hřbitova. 

V rámci projektu, který byl realizován mezi březnem až červencem 2014, došlo k odstranění 
původních poškozených lip, plocha hřbitova byla kompletně vyčištěna od náletových dřevin, 
odklizena suť, srovnán terén, zřízena okružní cesta s pískovým povrchem, plocha hřbitova 
zatravněna, vysazeno 28 ks nových lip dle původní kompozice, pietně připomenuta křížová 
cesta a vyspravena ohradní zeď. 

Při mši 18. července 2014 si tak mohli nejen fukovští rodáci, jejich potomci, ale i občané 
z obou částí hranic prohlédnout místo, které se ze zapomenuté džungle proměnilo v důstojný 
a reprezentativní prostor pro česko-německá setkání a do světa byl vyslán jednoznačný 
signál, že Fukov není zapomenut.  

V přiložené galerii si můžete prohlédnout proměnu, kterou v průběhu uplynulého roku 
fukovský hřbitov prošel. 

 

 

 

 

 



Původní stav 

 

Červen 2013 – hřbitov pohlcený džunglí, z ohradní zdi pouze trosky 

 

Červen 2013 – ústřední kříž zarostlý plevelem 



Z průběhu realizace 

 

Březen 2014 - Hřbitov po skácení poškozených lip 

 

Duben 2014 – srovnávání terénu, bývalý hřbitov je t. č. velké oraniště 



 

Květen 2014 – Terén hřbitova srovnán 

 

Květen 2014 – Pohled na nově dozděnou zeď 



 

Květen/Červen 2014 – probíhá výsadba stromů 

 

Květen/Červen 2014 – z průběhu výsadby stromů 



 

Červen 2014 – Zakládání cesty 

 

Červen/Červenec 2014 – Cesta založena, zbývají dokončovací práce 



 

Červenec 2014 – plocha připravena k předání veřejnosti, zasetý trávník se již začíná zelenat 

 

18. červenec – mše na Fukově 


