
Dokončená revitalizace severní fasády Domu kultury Šluknov  

Dům kultury ve Šluknově je jednou z nejvýznačnějších nemovitých památek ve Šluknově. Jedná se o 

objekt v majetku města, který svým vzhledem už moc krásy nedělal. Jeho umístění na náměstí a v ústí 

pěší zóny mu z urbanistického hlediska dává výsostní postavení, které je navíc podtrženo unikátní 

architektonickou neobarokní štukovou výzdobou. Výstavba objektu byla dokončena před 111 lety. 

Pro zachování všech hodnot tohoto objektu musíme před všemi pracemi a opravami žádat o závazná 

stanoviska, která vydává Státní památková péče, na základě vyjádření Národního památkového 

ústavu. Tato jsou vydávána právě na základě ochrany a zachování hodnot a autentičnosti dané 

památky. A proč toto zmiňuji? Určitě jste si, jako mnozí další občané Šluknova všimli, že se obnovená 

fasáda po sundání lešení neleskne jako nová, kterou má soused na zatepleném domě. Důvodů k 

tomuto je několik, ale nejpodstatnější je ten, že se mohly opravovat jen degradované části fasády 

(uvolněné) a povrch se neměl sjednocovat, což obvykle obnáší přestěrkování jádra (nejlépe 

s perlinkou) a kompletní přeštukování. To v tomto případě nebylo možné, právě už z toho důvodu, 

aby nebyly překryty původní jádrové omítky. Dalším efektem zůstává tzv. „flekatost“, která se 

vyznačuje vlastnostmi vápenných nátěrů, kdy malba na vápenné bázi váže vodu a tím tmavne. Tento 

efekt se bude s postupem času a vyzrávání (vysychání) vrstev fasády zmírňovat.  

 

 
Původní stav severní fasády 



 
stav po revitalizaci 2017 

Stavba byla řádně dozorována a musím říci, že práce zedníků – štukatérů byla doslova mravenčí. 

Fasáda i štuky vykazovaly množství prasklin, uvolněných i chybějících částí. Vše bylo doplňováno ve 

vrstvách, na základě dohodnutých materiálů a postupů systému REMMERS, a to za opakovaných 

kontrol zástupců této firmy. 

Na provedené práce byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury ČR, v rámci Programu regenerace 

MPZ Šluknov ve výši 520tis. Kč a také z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek 

Ústeckého kraje pro rok 2017, a to ve výši 400tis. Kč. Město Šluknov plánuje dokončení revitalizace 

fasády nároží (nárožní věž + západní fasáda do náměstí) v roce 2018. 

Co říci závěrem? Chápu, že očekáváním byla hladká omítka jako nová, bez skvrn a nerovností, ale 

musíme hledat tu správnou hranici mezi dokonalostí a zachováním původních prvků. Technici firmy 

REMMERS, na základě projednání připomínek k dokončené stavbě přislíbili projednání možnosti 

celkového srovnání jádra a přeštukování na zbytku fasády, která by se měla opravit v příštím roce. 



Samozřejmě bude záležet na možnostech materiálů, které jsou k dispozici – musí být přírodní, na 

minerální bázi. 
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