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Úvod 
Návrh památkové zóny Šluknov byl zpracován v roce 1991 a dne 10.září vydalo Ministerstvo 
kultury ČR vyhlášku č. 476/1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za 
památkové zóny (vč. MPZ Šluknov). Vláda ČR dne 25. března 1992 přijala usnesení č. 209 k 
Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. 
 
Časová posloupnost Programu regenerace městské památkové zóny Šluknov: 
Program regenerace městské památkové zóny Šluknov 1996 – 2004 
Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Šluknov 2005 – 2007 
Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Šluknov 2008 – 2012 
Program regenerace městské památkové zóny Šluknov 2013 – 2017 
 

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. 

Zásady ochrany státní památkové péče v památkové zóně vyplývající z prohlášení MPZ 
1. Chránit historický půdorys a jemu odpovídající prostorovou a hmotovou strukturu s 

charakteristickými městskými interiéry 
2. Chránit panorama a hlavní dominanty města v blízkých i dálkových pohledech 
3. Chránit nemovité kulturní památky a objekty dotvářející charakter památkové zóny (objekty 

v památkovém zájmu) 
4. Chránit veřejnou a vyhrazenou zeleň 
5. Při investiční činnosti na území MPZ budou respektovány podmínky stanovené zástupci 

státní památkové péče 
 
Obecné zásady vyplývající z požadavků a cílů programu regenerace MPZ Šluknov  
(na základě Usnesení vlády ČR č. 209, ze dne 25. 3. 1992) 
1. Prosazovat zachování a zdůraznění jedinečného charakteru a identity prostředí MPZ 
2. Prosazovat zachování MPZ jako přirozeného centra města 
3. Prosazovat zachování bydlení jako nedílné a prioritní funkce MPZ, zlepšování kvality 

bytového fondu 
4. Prosazovat zachování životního prostředí a respektování stávající hodnotné vzrostlé zeleně 
5. Pokračovat v rekonstrukcích a obnovách fasád domů 
6. Citlivě dostavovat proluky dle režimu pro komplexní regeneraci MPZ stanoveném v návrhu 

MPZ 
7. Novou výstavbu řešit tak, aby byl zachován charakter prostorů i historické zástavby, to je 

urbanistická kompozice, měřítko, respektovat dominanty a zastavovací systém 
8.  Zachovat původní trasy komunikací 
9. Postupně obnovovat systémy zastaralé infrastruktury - dopravní, vodohospodářské, 

energetické a spojové 

 

Hlavními cíli programu, které se přebírají a rozšiřují do jeho aktualizace: 

1. Neodkladné práce na záchranu ohrožených objektů a souborů, 
2. Obnova systémů technické infrastruktury, 
3. Podněcování oprav, rekonstrukcí a pravidelné údržby, 
4. Usměrňovaní způsobů využití objektů, 
5. Péče o urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí a zachování historického 

charakteru města, rekonstrukce a úpravy vnějších prostranství, ulic, náměstí a parků včetně 
jejich vybavení drobnou architekturou, 

6. Zřizování dopravně zklidněných ploch, 
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7. zastavení vylidňování MPZ, 
8. osvěta podněcující zájem obyvatel podílet se na regeneraci, 
9. budování informačního systému o území a památkách, 
10. věcná a časová koordinace regeneračního procesu 
11. revitalizace stávající cestní sítě, s ohledem na požadovaný povrch – centrum MPZ. 
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Aktualizovaný seznam nemovitých kulturních památek v MPZ Šluknov  
(převzato z Památkového katalogu NPÚ) 
 

Dům s kachlovým sporákem, č.p. 310  
 

Šluknov, Šluknov, Karlova č.p. 310  

katalogové číslo: 1000163239 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:  18275/5-5941 
umístění: st.p.č. 1627 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník: Sdružení Muzeum 310, T. G. Masaryka 321, 40777 Šluknov 
   Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s., Kuršova   
                 995/30, 63500 Brno – Bystrc 
   Syrový Jiří Ing.arch., Kuršova 995/30, 63500 Brno - Bystrc 

Přízemní obdélný z části hrázděný a z části roubený dům s dřevohliněným komínem 
vystupujícím nad hřeben sedlové střechy pochází pravděpodobně z roku 1784. Světnice v levé 
části má podstávku s vodorovným bedněním. V pravém dílu domu byla zřízena garáž  

Soupis investic a oprav: 
Karlova č.p. 310     vlastník SOVAMM, Syrový, 

Muzeum 310 
      rejstř. č.  18174/5-3990 

Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Oprava a výměna střešní 
krytiny 

2011 432 000,00 Kč   ARS TIGNARIA, 
spol. s r.o., Praha 8 
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Dům, č.e. 10  

Šluknov, Šluknov, Försterova č.ev. 10  

katalogové číslo:  1000159221 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   46699/5-3987 
umístění:  st.p.č. 879 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Šťastný Vladimír, Lužická 2573/14, 40011 Ústí nad Labem - Severní  
     Terasa 

Obdélný přízemní roubený nárožní dům s podstávkou pod sedlovou střechou pochází z 18. a 
19. století. Přízemí i štít jsou pobity břidlicí. K zadní podélné stěně přiléhá zděný přístavek.  
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Dům, č.e. 51  

Šluknov, Šluknov, Försterova č.ev. 51  

katalogové číslo:  1000134922 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   23893/5-3988 
umístění:  st.p.č. 875 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Ponrt Jiří a Hana, Hálkova 218/1, 41201 Litoměřice - Předměstí 

Obdélný přízemní roubený podstávkový domek s podélným bedněním pod sedlovou střechou 
pochází z 18. až 19. století. Štít se dvěma okny je ozdobně pobit břidlicí. Obrací se štítovou 
stranou ke komunikaci.  
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Dům, č.e. 95  

Šluknov, Šluknov, Försterova č.ev. 95  

katalogové číslo:  1000144529 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   32919/5-3989 
umístění:  st.p.č. 873 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Bartošová Lenka JUDr., Dvořákova 1591/22, 40001 Ústí nad Labem 

Obdélný přízemní roubený podstávkový dům pod sedlovou střechou a se zděnou chlévní částí 
pochází z 18. až 19. století. Štít je ozdobně pobit břidlicí. Svou štítovou stranou se obrací ke 
komunikaci.  
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Dům, č.e. 21  

Šluknov, Šluknov, Försterova č.ev. 21  

katalogové číslo:  1000128868 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   18174/5-3990 
umístění:  st.p.č. 870 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Kadečka David Mgr. a Petr, Revoluční 1006/5, 11000 Praha - Staré  
     Město 

Obdélný přízemní roubený podstávkový dům pod sedlovou střechou, se štítem pobitým břidlicí 
a zděnou chlévní částí pochází z 18. až 19. století. Svou štítovou stranou se obrací ke 
komunikaci.  

Soupis investic a oprav: 
Venkovská usedlost 
Försterova č.ev. 21 

    vlastník Kadečka, Praha 

      rejstř. č.  18174/5-3990 

Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Oprava a výměna střešní 
krytiny 

2014 405 174,00 Kč MPZ - MK ČR = 
144.000,- Kč               
MPZ - příspěvek 
města = 45.000,- 
Kč 

PLATON spol. s 
r.o. Šluknov  
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Venkovský dům, č.e. 183  

Šluknov, Šluknov, Försterova č.p. 183  

katalogové číslo:  1000146108 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   34391/5-3991 
umístění:  st.p.č. 868 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Divišová Jana, Lužická 662, 40777 Šluknov  
     Michalíček Stanislav, Főrsterova 183, 40777 Šluknov  

Obdélný přízemní roubený podstávkový dům s nízkým půdním polopatrem pod sedlovou 
střechou a se zděnou chlévní částí, pochází z 18. až 19. století. Svou štítovou stranou se 
obrací ke komunikaci.  
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Socha Bolestného Krista  

 
Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000120069 
památková ochrana:  KP 
číslo ÚSKP:   12557/5-5522 
umístění:  st.p.č. 1153 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Röslerová Kristina, Karlova 328, 40777 Šluknov 

Kamenná plastika vysochaná na přelomu 18. a 19. století byla osazena na mohutném 
hranolovém kamenném profilovaném soklu s římsou. Kristus je zobrazen sedící, pravou ruko 
podpírající si hlavu s trnovou korunou, přes levou paži má přehozenou draperii.  

Socha není v památkové zóně, ale dotváří její charakter. Investice na její opravu se do 
Aktualizace Programu regenerace MPZ Šluknov nebudou započítávat a uvádět. 
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Sladovna s hvozdem  

Šluknov, Šluknov, Zámecká č.p. 645  

katalogové číslo:  1340524087 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   105498 
umístění:  st.p.č. 160/1 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov  

Jedná se o poslední pozůstatky panského pivovaru, jehož nejstarší stavební fáze spadala až 
do 16. století. Zalomená podélná sladovna s akcentem třípodlažní budovy pro hvozdění je 
završena komínem. Hvozd se otáčí do ulice štítem.  

Soupis investic a oprav: 
Sladovna     vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  105498 

Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Čištění, dezinfikace a rozbory 
vody studny 

2011 49 473,00 Kč   Vaněk, St. Křečany 
+ Aquartest Praha 

Zaměření stávajícího stavu 2012 33 600,00 Kč   ProProjekt Rumburk  
Provizorní zajištění statiky a 
střechy 

2012 192 984,00 Kč   Dřevuplus 
Rumburk, Slavík 
Šluknov 

Studie využitelnosti objektu 2015 80 000,00 Kč   Ing. Ritter, Nymburk 
PD - Obnova krovu a střechy, 
statické zajištění zdiva 

2015 143 990,00 Kč   Ing. Kňákal, 
Okrouhlá 
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Obnova krovu a střechy, 
statické zajištění zdiva - 1. 
etapa 

2016 994 943,18 Kč MK ČR MPZ = 
384.000,- Kč 

Děčínský stavební 
podnik s.r.o.  

Obnova krovu a střechy, 
statické zajištění zdiva a kleneb 
- 2. etapa 

2016 2 476 792,63 Kč MK ČR MPZ = 
888.000,- Kč 

Děčínský stavební 
podnik s.r.o.  

Stavebně historický průzkum 2016 55 200,00 Kč   Ing. Anderle, Plzeň 

Studie k StP – revitalizace 
areálu, architektonické řešení 

2017 238 370,00 Kč  Ing. Kňákal, 
Okrouhlá 

 

Areál zámek, s omezením: bez hospodářských budov  

Šluknov, Šluknov, Zámecká č.p. 642  

katalogové číslo:  1000148210 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   11622/5-3969 
umístění:  st.p.č. 167/1, p.p.č. 170, 171, 172, 173 a 167/3 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov 

Zámek byl postaven Arnoštem ze Šlejnic v letech 1566 – 1572. Obklopuje ho anglický park ze 
2. pol. 19. století s rybníkem v jeho spodní části. Zámecké nádvoří navazuje na západní straně 
na areál bývalého pivovaru, jehož polovina budov byla stržena.  

Hlavní práce na celkové rekonstrukci zapříčiněné zejména vyhořením objektu v roce 1986 byly 
prováděny v letech 2005 – 2011. 
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Soupis investic a oprav: 
Zámek Šluknov - Zámecká 
642 

    vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  5-3969  

Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
oprava přístupové brány 1998 84 050,00 Kč MPZ - MK ČR 

= 42.000,- Kč 
zednictví Herma, 
Rumburk 

Projektová dokumentace 2000 - 
2001 

1 603 899,77 Kč Phare CBC = 
950.000,- Kč 

PlánProjekt Kapucín, 
Třebíč 

Restaurování vstupních dveří 2003 89 778,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 89.000,- Kč 

History ART, Všelibice 

Statické zajištění objektu 2005 - 
2006 

3 804 569,44 Kč ÚK  KÚ = 
1.650.000,- Kč 

STATICAL Ústí nad 
Labem, STAMO 
Děčín 

Stavební úpravy 1. NP 2005 - 
2006 

6 174 677,73 Kč   STAMO, spol. s r.o. 
Děčín 

Restaurování maleb 
vstupního sálu 

2006 1 651 720,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 1.340.000,- 
Kč 

Ak.mal. Machačová, 
Praha 

Stavební úpravy 2. NP 2006 - 
2007 

7 088 000,00 Kč SROP  = 
4.961.000,- Kč 

STAMO, spol. s r.o. 
Děčín 

Dláždění přístupové 
komunikace a parkoviště 

2007       

Restaurování maleb 
schodiště z 1. NP do 3. NP - 1 

2007 749 954,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 749.954,- Kč 

Ak.mal. Dominika 
Machačová, Praha 

Restaurování maleb 
kachlových kamen 2. NP 

2007 58 590,00 Kč   Ak.mal. Machačová, 
Praha 

Restaurování dvou 
glazovaných kachlových 
kamen 2. NP 

2007 141 000,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 135.900,- Kč 

Restaurování kachl. 
kamen, Čekalová, 
Pha 

Stavební úpravy 3. NP, 
střecha, fasáda 

2007 - 
2008 

15 765 493,00 Kč EHP Norsko STAMO, spol. s r.o. 
Děčín 

Restaurování maleb 
schodiště z 1. NP do 3. NP - 2 

2008 579 335,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 250.000,- Kč 

Ak.mal. Dominika 
Machačová, Praha 

2. etapa restaurování 
kachlových kamen - 2 ks 

2008 211 000,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 150.000,- Kč 

Restaurování kachl. 
kamen, Čekalová, 
Pha 

Restaurování 9 ks truhel 2008 362 000,00 Kč   Kubík, Jablonec nad 
Nisou 

Restaurování 3 ks kamenných 
erbů 

2009 109 100,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 109.000,- Kč 

ak.soch. Michael 
Bílek, Petrovice 

Obnova točitého schodiště z 
1. PP do 2. NP 

2010 185 342,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 65.000,- Kč 

STAMO, spol. s r.o. 
Děčín 

Stavební úpravy schodiště do 
1. PP 

2011 230 471,35 Kč MPZ - MK ČR 
= 95.000,- Kč 

WAKOS s.r.o., 
Rumburk 

Obložení kotelny na půdě 2011 103 573,00 Kč   Dřevoplus, Knazovič, 
Rumburk 

Oprava elektroinstalace, 
hromosvodů 

2011 276 000,00 Kč   Technické služby 
Šluknov spol.  s r.o. 

Stavební úpravy m.č. 0.05  1. 
PP 

2012 164 672,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 63.000,- Kč 

STAMO, spol. s r.o. 
Děčín 

Zhotovení replik svlak. dveří a 
rest. kam. portálů 0.05 

2012 73 666,90 Kč MPZ - MK ČR 
= 51.000,- Kč 

Dřevoplus, Knazovič, 
Rumburk 
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Stavební úpravy m.č. 0.07 a 
0.08 1. PP 

2014 311 272,50 Kč MK ČR MPZ = 
97.000,- Kč 

Technické služby 
Šluknov spol.  s r.o. 

Elektroinstalace pravé části 
sklepa 

2014 34 278,00 Kč   Masopust elektro, 
Jiříkov 

Stavební úpravy půdy 2016 995 453,00 Kč   Technické služby 
Šluknov spol.  s r.o. 

 

Soubor křížová cesta se souborem soch Getsemanské zahrady  

Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000142051 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   30598/5-3984 
umístění:  p.p.č. 1716/1, 1717, 1718 a st.p.č. 1719 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov 

Křížovou cestu založenou v 18. století Antonem Drösselem lemuje 14 zastavení v podobě 12 
výklenkových kapliček a tři zděné kaple z přelomu 19 – 20. století – kaple Poslední večeře 
Páně, Žaláře Krista a Bičování Krista. Vrcholí kaplí Kalvárie a Božího hrobu. Celý areál 
dotvářejí dvě grotty a Getsemanská zahrada.  

 

 



16 | S t r á n k a  

 

Soupis investic a oprav: 
Křížová cesta Šluknov      vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  30598/5-3984 

Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Oprava Křížové cesty 1999 - 

2001 
1 311 000,00 Kč PHARE CBC 

=  
GEDOS Česká Lípa 

Restaurování soch Kalvarijní 
skupiny 

1999 68 000,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 68.000,- Kč 

Hron, Rokycany 

Restaurování sochy sv. Petra s 
kohoutem 

1999 98 000,00 Kč   ak.soch. Michael 
Bílek, Petrovice 

Restaurování soch Kalvarijní 
skupiny 

1999 36 000,00 Kč   Vojtěch Míča 

Restaurování dř. výplní 
zastavení 

2000 248 000,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 248.000,- Kč 

Ak. mal. 
Machačová, Praha 

Restaurování dř. výplní 
zastavení (2. etapa) 

2001 353 000,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 353.000,- Kč 

Ak. mal. 
Machačová, Praha 

Rekonstrukce kaple Žaláře 
Krista 

2003 317 721,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 158.000,- Kč 

1.Rumburská 
stavební společnost 

Oprava dláždění hlavní cesty 2005 341 649,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 13.000,- Kč 

Technické služby 
Šluknov spol.  s r.o. 

Mříž kaple Kalvárie 2006 42 034,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 20.000,- Kč 

Kovářství Beneš, 
Nový Oldřichov 

Restaurování soch 
Getsemanské zahrady 

2007 147 000,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 140.000,- Kč 

ak.soch. Michael 
Bílek, Petrovice 

Oprava plotu Getsemanské 
zahrady 

2009 78 400,00 Kč MPZ - MK ČR 
= 39.000,- Kč 

Hercík, Brtníky 

Oprava fasád 3 kaplí 2012 134 132,10 Kč MPZ - MK ČR 
= 67.000,- Kč 

Krčmář, Krásná 
Lípa 

        úprava oplechování kaple č. 
2 + antigrafit 

2012 15 000,00 Kč   Krčmář, Krásná 
Lípa 

Stavební úpravy  části opěrné zdi 
(nad pomníkem padlým) 

2013 72 174,08 Kč   CZ-ANEK´S s.r.o., 
Frýdlant 

Revitalizace zeleně  2014 - 
2015 

1 626 941,00 Kč OPŽP = 
1.220.205,75 
Kč 

UNILES, a.s., 
Rumburk 

Obnova kaplí Kalvárie a Božího 
hrobu 

2015 212 572,80 Kč MPZ - MK ČR 
= 67.000,- Kč 

Děčínský stavební 
podnik, Děčín 
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Objekt dům, č.p. 5  

Šluknov, Šluknov, Dr. Edvarda Beneše č.p. 5  

katalogové číslo:  1000144572 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   32961/5-3975 
umístění:  st.p.č. 167/1, p.p.č. 170, 171, 172, 173 a 167/3 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Guhl Jana, Uttwilerstr. 26, Kesswil 8593, Švýcarsko 

Nárožní obdélný přízemní roubený domek s podstávkou pod sedlovou střechou pochází z 18. 
až 19. století. Okna předního průčelí zdobí dřevěný rám s bočními pilířky a nadokenní římsou. 
Štít je ozdobně pobit břidlicí.  
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Objekt dům, č.p. 160  

Šluknov, Šluknov, Svobodovo nám. č.p. 160  

katalogové číslo:  1000159586 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   47041/5-3983 
umístění:  st.p.č. 128/1 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Havlíček Marek, Loudova 1880/8, 13000 Praha – Žižkov 
     Havlíčková Krista, Svobodovo nám. 160, 40777 Šluknov 

Obdélný patrový částečně roubený a částečně zděný dům pod sedlovou střechou má štít 
ozdobně pobitý břidlicí. Roubená část přízemí je opatřena podstávkou. Patro i roubené části 
přízemí jsou též pobity břidlicí. Obrací se okapovou stranou ke komunikaci.  
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Objekt dům, č.p. 82  

Šluknov, Šluknov, Dr. Edvarda Beneše č.p. 82  

katalogové číslo:  1000153376 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   41269/5-3980 
umístění:  st.p.č. 83/1 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Špinková Věra, Sokolská 305, 40505 Děčín - Děčín IX-Bynov 

Obdélný patrový roubený podstávkový dům se zděnou částí pod sedlovou střechou má patro 
i štít ozdobně pobité břidlicí. Dům se obrací okapovou stranou ke komunikaci.  
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Objekt dům, č.p. 39  

Šluknov, Šluknov, Dr. Edvarda Beneše č.p. 39  

katalogové číslo:  1000133635 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   22674/5-3978 
umístění:  st.p.č. 614 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Levová Jaroslava, Dr. Edvarda Beneše 40, 40777 Šluknov  
     Valenta Jaroslav, Dr. Edvarda Beneše 39, 40777 Šluknov   
     Valenta Jiří, Dr. Edvarda Beneše 39, 40777 Šluknov   
       Valenta Josef, Mikulášovice 1076, 40779 Mikulášovice 

Obdélný přízemní roubený podstávkový dům s podélným bedněním pod sedlovou střechou 
pochází z 18. až 19. století. Zděná část původně sloužila jako chlév. Štíty jsou ozdobně pobity 
břidlicí. Obrací se okapovou stranou ke komunikaci.  
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Objekt dům, č.p. 38  

Šluknov, Šluknov, Dr. Edvarda Beneše č.p. 38  

katalogové číslo:  1000132531 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   21632/5-3977 
umístění:  st.p.č. 558 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Patkaňová Miloslava, Dr. Edvarda Beneše 38, 40777 Šluknov 

Obdélný přízemní roubený podstávkový dům s podélným bedněním pod sedlovou střechou 
pochází z 18. až 19. století. Zděná část původně sloužila jako chlév. Štíty jsou ozdobně pobity 
břidlicí. Obrací se okapovou stranou ke komunikaci.  
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Objekt dům, č.p. 37  

Šluknov, Šluknov, Dr. Edvarda Beneše č.p. 37  

katalogové číslo:  1000151375 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   39349/5-3976 
umístění:  st.p.č. 560 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Mikš Ladislav, Kosmonautů 1548, 51101 Turnov 

Obdélný přízemní roubený podstávkový dům s podélným bedněním pod sedlovou střechou a 
plasticky provedeným dřevěným vlysem pochází z 18. až 19. století. Štít je ozdobně pobit 
břidlicí. Obrací se okapovou stranou ke komunikaci.  
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Objekt socha sv. Antonína Paduánského  

 
Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000120075 
památková ochrana:  KP 
číslo ÚSKP:   12561/5-5518 
umístění:  p.p.č. 1444 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov  

Plastika světce pocházející z roku 1801 byla osazena na mohutném hranolovém soklu 
zdobeného zrcadlem s vysokou patkou a bohatě profilovanou římsou. Světec je zobrazen 
podle tradiční ikonografie s malým Ježíškem na levé ruce. Socha se nalézá těsně za hranicíé 
MPZ a má k ní přímou vazbu. 

 

Soupis investic a oprav: 
socha sv. Antonína (TGM)     vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  12561/5-5518 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Kompletní restaurátorský 
zásah 

2003 141 750,00 Kč MK ČR MPZ = 
141.000,- Kč 

Ak.soch. Michael 
Bílek 
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Objekt nápisová deska na domě č. p. 371  

 
Šluknov, Šluknov, nám. Míru č.p. 371  

katalogové číslo:  1000120073 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   12559/5-5550 
umístění:  st.p.č. 336/1 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  POTRAVINY D+S, s.r.o., nám. Míru 1050, 40777 Šluknov 

Kamenná pamětní deska je osazena v úrovni prvního patra na dvorní fasádě domu č. p. 371 
postaveného na náměstí. Pochází z poslední čtvrtiny 16. století a obsahuje text o požáru 
v roce 1577, při kterém dům shořel a konšelem H.Opitzem byl znovu vystavěn.  
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Objekt bývalá městská spořitelna  

 
Šluknov, Šluknov, T. G. Masaryka č.p. 321  

katalogové číslo:  1504166721 
památková ochrana: KP, PZ 
číslo ÚSKP:   100288 
umístění:  st.p.č. 200 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov  

Nárožní dvoupatrový objekt s osmibokou věží v nároží a s mansardovou střechou, zaujímající 
na náměstí dominantní postavení, byl postaven v neobarokním stylu s interiéry s prvky 
geometrické secese v letech 1901-1906 jako městská spořitelna.  

Objekt v současnosti slouží jako Dům kultury a v 1.NP je restaurace. 

Soupis investic a oprav: 
Dům kultury Šluknov (býv. 
Spořitelna) 

    vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  100288 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Repase oken severní a 
západní fasády 

2004 1 339 285,50 Kč MPZ - MK ČR = 
508.870,- Kč 

Truhlářství Eliáš, 
Rumburk 
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Repase oken jižní fasády 2005 360 213,00 Kč MPZ - MK ČR = 
180.000,- Kč 

Truhlářství Eliáš, 
Rumburk 

Oprava střešních světlíků 2005 166 362,00 Kč MPZ - MK ČR = 
80.000,- Kč 

Zámečnictví Vítek, 
Rumburk 

Oprava střechy - Cu 2006 93 314,00 Kč MPZ - MK ČR = 
40.000,- Kč 

Klempířství Dostál, 
Šluknov 

Oprava dveří, dř. soklu 3. NP 2007 243 099,00 Kč MPZ - MK ČR = 
74.000,- Kč 

Truhlářství Eliáš, 
Rumburk 

Oprava vitráží nad schodišti 2009 280 000,00 Kč MPZ - MK ČR = 
212.000,- Kč 

Kudláček, Nový Bor 

Obnova interiéru m.č. 3.07 2012 236 102,50 Kč MK ČR přes 
ORP = 
118.000,- Kč 

STAMO, spol. s r.o., 
Děčín 

Obnova interiéru m.č. 3.06 
(krbová místnost) 

2013 485 947,20 Kč MPZ - MK ČR = 
184.000,- Kč 

KOMPLEX DC, Děčín 

Oprava luxferového okna 
schod. vitráže 

2013 77 628,03 Kč MPZ - MK ČR = 
32.000,- Kč 

Technické služby 
Šluknov spol.  s r.o. 

3.NP - oprava místnosti č. 
3.12 (zadní chodba) 

2015 218 724,50 Kč MPZ - MK ČR = 
90.000,- Kč 

Technické služby 
Šluknov spol.  s r.o. 

3.NP - elektro a osvětlení 
m.č. 3.12 

2015 36 034,00 Kč   Čermák-Pasířství, 
Praha 

Revitalizace severní fasády 2017 1 993 345,00 Kč MPZ - MK ČR = 
510.000,- Kč, 
KÚ ÚK = 
400.000,- Kč 

WAKOS, Rumburk  

Obnova vstupních dveří a 
vrat průjezdu 

2017 269 000,00 Kč   kovářství Tokarčík, 
Děčín 

Oprava a zajištění krovu  2017 112 589,62 Kč   WAKOS, Rumburk  
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objekt Weberova vila  

Šluknov, Šluknov, T. G. Masaryka č.p. 638  

katalogové číslo:  1619467534 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   105301 
umístění:  st.p.č. 1433, 1434/1 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov  

Vilu postavil v roce 1897 textilní velkopodnikatel Wilhelm Weber pro syna Rudolfa. K objektu 
se nedochovala plánová dokumentace, pravděpodobný autor Franz Jäntsch. Jedná se o 
neorenesanční dům s klasicizujícím interiérem, několikrát upravovaný.  

Soupis investic a oprav: 
Vila č.p. 638 (knihovna)     vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  105301 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Oprava střechy, 
klempířských prvků a balkónů 

2015 1 325 247,70 Kč MPZ - MK ČR = 
286.000,- Kč 

KOMPLEX DC, Děčín 

Provedení izolace proti vodě 
v I.PP + drenáž 

2016 505 034,00 Kč MPZ - MK ČR = 
186.000,- Kč 

Technické služby 
Šluknov spol.  s r.o. 

Dláždění parkoviště za 
objektem 

2017 115 330,55 Kč   Technické služby 
Šluknov spol.  s r.o. 
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Objekt socha sv. Františka z Assisi (mimo MPZ) 

 
Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000120074 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   12560/5-5517 
umístění:  p.p.č. 1541 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov  

Plastika světce v životní velikosti s kruhovou pozlacenou svatozáří a se sepjatýma rukama, v 
nichž drží latinský kříž a lebku, byla vysochána roku 1762. Je oděna do mnišského roucha a 
osazena na plintu navazujícím na hranolový sokl.  
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Soupis investic a oprav: 
socha sv. Františka     vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  5-5517 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Kompletní restaurátorský 
zásah 

2004 133 350,00 Kč MK ČR MPZ = 
133.000,- Kč 

Ak.soch. Michael 
Bílek, Petrovice 

 

Areál kostel sv. Václava  

Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000148654 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   36773/5-3968 
umístění:  st.p.č. 121 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Římskokatolická farnost - arciděkanství Šluknov, Farní 154, 40777 
          Šluknov 

Jednolodní barokní kostel sv. Václava byl postaven v letech 1711 – 1722 Zach. Hoffmannem 
z Lipové. Při hlavním vstupu jsou umístěné sochy sv. Petra a Pavla. Severně od kostela se 
nacházejí sochy tří českých světců svezené z frekventovaných míst města.  

U objektu je v současnosti značně narušen krov a střecha. Nutné v co nejbližší době řešit. 
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Soupis investic a oprav: 
kostel sv. Václava     vlastník Římskokatolická 

farnost Šluknov  
      rejstř. č.  36773/5-3968 

Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Oprava věžních hodin 2009 44 950,00 Kč MPZ - MK ČR = 

25.000,- Kč               
MPZ - příspěvek 
města = 15.000,- Kč 

Zámečnictví 
Petříček, 
Mikulášovice 

Restaurování varhan - 1. 
etapa 

2009 397 400,00 Kč MPZ - MK ČR = 
267.000,- Kč               
MPZ - příspěvek 
města = 90.000,- Kč 

Inh. Benjamin 
Welde, Olbersdorf, 
SRN 

Restaurování varhan - 2. 
etapa 

2010 461 418,00 Kč MPZ - MK ČR = 
275.000,- Kč               
MPZ - příspěvek 
města = 120.000,- Kč 

Inh. Benjamin 
Welde, Olbersdorf, 
SRN 

Restaurování varhan - 3. 
etapa 

2011 489 982,00 Kč MPZ - MK ČR = 
340.000,- Kč               
MPZ - příspěvek 
města = 100.000,- Kč 

Inh. Benjamin 
Welde, Olbersdorf, 
SRN 

Restaurování varhan - 4. 
etapa 

2012 483 409,20 Kč MPZ - MK ČR = 
335.000,- Kč               
MPZ - příspěvek 
města = 100.000,- Kč 

Inh. Benjamin 
Welde, Olbersdorf, 
SRN 

Restaurování vitráží - 1. 
etapa - okno č. 5 a 6 

2013 
- 
2014 

473 570,00 Kč MPZ - MK ČR = 
282.000,- Kč               
MPZ - příspěvek 
města = 72.785,- Kč 

Tomáš Mitvalský, 
Brno 

Fumigace kostela 
(zaplynování) 

2015 35 000,00 Kč MPZ - MK ČR = 
17.000,- Kč                      
MPZ - příspěvek 
města = 4.000,- Kč 

DERAVO, Ústí nad 
Labem 

Restaurování vitráže č. 4 2016 151 855,00 Kč MPZ - MK ČR = 
129.000,- Kč                      
MPZ - příspěvek 
města = 15.000,- Kč 

Ateliér VITRAJ 
s.r.o., Praha 6 
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socha sv. Jana Nepomuckého 
 

 
Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000148654 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   36773/5-3968 
umístění:  p.p.č. 122 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov (vlastník sochy na cizím pozemku) 

Jedná se o sochu tvořící areál kostela sv. Václava. Socha původně umístěna na mostku se 
sochou sv. Antonína. 

Soupis investic a oprav: 
socha sv. Jana 
Nepomuckého (kostel) 

    vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  36773/5-3968 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Kompletní restaurátorský 
zásah 

2009 68 670,00 Kč MK ČR MPZ = 
68.000,- Kč 

ak.soch. Michael 
Bílek, Petrovice 
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socha sv. Vojtěcha 
 

 
Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000148654 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   36773/5-3968 
umístění:  p.p.č. 122 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov (vlastník sochy na cizím pozemku) 

Jedná se o sochu tvořící areál kostela sv. Václava. Socha původně umístěna v Karlově ulici 
(pod márnicí). 

Soupis investic a oprav: 
socha sv. Vojtěcha (kostel)     vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  3968/6 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Kompletní restaurátorský 
zásah 

2011 93 500,00 Kč MK ČR MPZ = 
90.000,- Kč 

ak.soch. Michael 
Bílek, Petrovice 
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socha sv. Prokopa 

 
Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000148654 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   36773/5-3968 
umístění:  p.p.č. 122 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov (vlastník sochy na cizím pozemku) 

Jedná se o sochu tvořící areál kostela sv. Václava. Socha původně umístěna za Pivovarském 
rybníkem (směr Karlovo údolí). 

Soupis investic a oprav: 
socha sv. Prokopa (kostel)     vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  36773/5-3968 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Kompletní restaurátorský 
zásah 

2011 117 590,00 Kč MK ČR MPZ = 
90.000,- Kč 

BcA. Miloš Kubišta, 
Krásná Lípa 
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Objekt mostek se sochou sv. Antonína  

 
Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000135173 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   24129/5-3985 
umístění:  p.p.č. 1884/1 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40001 Ústí nad Labem, ve  
     správě Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260/13,  
   41703 Dubí 

Barokní pískovcová plastika světce v podživotní velikosti pochází z roku 1765 a je situována 
na hranolovém soklu včleněném do kamenné zídky dvouobloukového mostu. Světec je 
zobrazen podle tradiční ikonografie s malým Ježíškem na levé ruce.  

Soupis investic a oprav: 
Mostek se sochou sv. 
Antonína 

    vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  24129/5-3985 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Kompletní restaurátorský 
zásah 

1998 108 000,00 Kč MK ČR MPZ = 
108.000,- Kč 

Jiřena, Šluknov  
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Objekt sloup Nejsvětější Trojice  

 
Šluknov, Šluknov, nám. Míru  

katalogové číslo:  1000146054 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   34340/5-3970 
umístění:  p.p.č. 23/1 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov  

Barokní kamenosochařské dílo z r. 1757 od sochaře Kleina. Na trojbokém soklu s volutovými 
piedestaly se sochami světců v podživotní velikosti je vztyčen trojboký pískovcový jehlan se 
skupinou Nejsvětější Trojice korunující klečící P. Marii na oblaku.  

Soupis investic a oprav: 
Sloup Nejsvětější Trojice     vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  5-3970 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Kompletní restaurátorský 
zásah 

1997       

Kompletní restaurátorský 
zásah 

2007 165 203,00 Kč MK ČR MPZ = 
165.203,- Kč 

Ak.soch. Michael 
Bílek, Petrovice 
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Empírová kašna 
 

 
Šluknov, Šluknov, nám. Míru  

katalogové číslo:  
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   15235/5-3986 
umístění:  p.p.č. 23/1 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:   

Empírová kašna z jednoho kusu. Umístění na nám. Míru. 

Soupis investic a oprav: 
Empírová kašna     vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  15235/5-3986 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Kompletní restaurátorský 
zásah 

2005 84 000,00 Kč MK ČR MPZ = 
84.000,- Kč 

Ak.soch. Michael 
Bílek 

Oprava vodního systému 2005 86 859,80 Kč MK ČR MPZ = 
43.000,- Kč 

VOKAČ, Rumburk  
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Objekt socha sv. Václava  

 
Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000147942 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   36106/5-3972 
umístění:  st.p.č. 123, p.p.č. 170, 171, 172, 173 a 167/3 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Římskokatolická farnost - arciděkanství Šluknov, Farní 154, 40777  
   Šluknov 

Pískovcová plastika světce pochází z roku 1854. Na hranolovém neogotickém soklu 
s nárožními sloupky je osazena socha světce v životní velikosti, s tradičním oděvem a 
korunou. V pravé ruce drží palmovou ratolest, v levé svitek a meč.  

Původní umístění sochy – na křižovatce ul. Budišínská a Na Hrázi 

Soupis investic a oprav: 
socha sv. Václava (u fary)     vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  36106/5-3972 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Kompletní restaurátorský 
zásah 

1998 58 000,00 Kč MK ČR MPZ = 
58.000,- Kč 

ak.soch. Michael 
Bílek, Petrovice 
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Objekt socha sv. Josefa  

 
Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000138026 
památková ochrana:  KP, PZ 
číslo ÚSKP:   26824/5-3974 
umístění:  p.p.č. 2612 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Pírková Bohumila, Pod Linkou 382, 25209 Hradištko - Brunšov 
socha v majetku Města Šluknov na cizím pozemku 

Pískovcová plastika světce s Ježíškem v náručí a držícího lilii pochází z 1. poloviny 18. století. 
Stojí v kontrapostu na odstupňovaném hranolovém soklu s římsovou hlavicí, ozdobeném 
kartušemi.  

Soupis investic a oprav: 
socha sv. Josefa     vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  26824/5-3974 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Kompletní restaurátorský 
zásah 

2002 181 650,00 Kč MK ČR MPZ = 
181.650,- Kč 

Ak.soch. Michael 
Bílek, Petrovice 
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Objekt socha sv. Antonína  

 
Šluknov, Šluknov  

katalogové číslo:  1000158451 
památková ochrana:  KP 
číslo ÚSKP:   45975/5-3973 
umístění:  p.p.č. 433 v k.ú. a obci Šluknov  
vlastník:  Město Šluknov  

Pískovcová socha v životní velikosti z poloviny 18. století stojí v kontrapostu na hranolovém 
odstupňovaném soklu a představuje stojícího světce v řádovém rouše s malým Ježíškem na 
levém předloktí a s růžencem u pasu převázaného cingulem.  

Socha byla na dlouhodobé zápůjčce v Děčíně. Před vrácením zpět byl proveden kompletní 
restaurátorský zásah panem Hamáčkem – hrazeno vypůjčitelem. Původní umístění – ul. 
Svojsíkova, naproti CEPOLu. 

Soupis investic a oprav: 
socha sv. Antonína (u DD)     vlastník Město Šluknov  

      rejstř. č.  45975/5-3973 
Popis prací rok cena dotace zhotovitel 
Transfer od restaurátora na 
nové umístění 

2016 30 012,00 Kč   Technické služby 
Šluknov spol.  s r.o. 
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Zásady ochrany vyplývající z vybraných souvisejících závazných dokumentů 
 
Stručná informace o poskytování finančních prostředků z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a zón (dále jen Program) 
Program byl vyhlášen Ministerstvem kultury ČR a schválen usnesením vlády ČR č.209/1992. 
Poskytování státních dotací a příspěvků se řídí „Zásadami MK ČR pro užití a alokaci  
finančních prostředků v Programu. Tyto jsou pravidelně doplňovány. Každoročně, na počátku 
roku oslovuje Ministerstvo kultury ČR města a obce, zapojené do Programu. Stanovuje 
Metodické pokyny pro žádosti o státní finanční prostředky. 
 
Metodické pokyny MK ČR 
Aktuální informace: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429  
Finanční prostředky budou poskytovány pouze na obnovu kulturních památek nacházejících 
se na území MPR a MPZ. 
Kulturní památka, pro kterou bude město žádat o státní  inanční prostředky musí být zařazena 
v dlouhodobém Programu. 
Lze ji operativně zařadit do nově aktualizovaného Programu, ten ale musí být schválen 
zastupitelstvem. 
 

Zdroje 
Města, kraje FO, PO, církve 

Prostředky vlastníka nebo uživatele, příp. jiné neveřejné zdroje min. 50 %  min. 40 % 

Rozpočet města 0 min. 10 % 

Prostředky z Programu max. 50 % max. 50 % 

 
PŘISPĚVEK (v případě, že město žádá o finanční prostředky na obnovu jedné kulturní 
památky, nacházející se ve vlastnictví města). Finanční prostředky se zpravidla vyplácejí na 
základě faktur za kompletně provedené práce a po proplaceném finančním spolupodílu města. 
 
DOTACE pro kulturní památky (v případě, že město žádá o finanční prostředky na obnovu 
více kulturních památek, anebo na obnovu jedné kulturní památky, v jiném vlastnictví než 
města) 
 
DOTACE pro nepamátkový objekt 
• objekt je na území MPZ ve vlastnictví města 
• dotace se poskytuje v případě záchrany významných památkových hodnot nebo na obnovu 

architektonických nebo uměleckořemeslných prvků 
• finanční spoluúčast vlastníka min. 50% 
• žádost musí být podána do 15. 6. příslušného kalendářního roku 
 
REZERVA PROGRAMU REGENERACE 
• řešení nečekaných havárií a dokončení obnov kulturních památek v MPZ, 
• „oprava nepamátkových objektů“: finanční prostředky na záchranu významných 

památkových hodnot nebo obnovu významných architektonických nebo 
uměleckořemeslných prvků, pokud jde o stavby, jež nejsou kulturními památkami, ale 
nacházejí se v MPZ 

• příspěvky na obnovu kulturních památek v MPZ v souvislosti s udělením Ceny za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón podle usnesení vlády č. 209/1992 (1 mil. Kč celorepublikovému vítězi 
soutěže a 1,400 mil. Kč krajským vítězům). 

• rezerva Programu se zpravidla rozděluje ve dvou etapách, první etapa v průběhu července, 
druhá etapa na podzim. 
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Finanční prostředky mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování 
souhrnné památkové hodnoty (nikoliv např. vytápění, půdní vestavby, úpravy veřejných 
prostranství, projektové práce atd.). 
V Metodických pokynech je dále zdůrazněn soulad mezi položkovým rozpočtem a podmínkami 
závazných stanovisek památkové péče, vydaných k obnově památky (např. materiály, tvary 
atd.). 
 
Zásady vyplývající z vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 476 / 1992 o prohlášení území 
historických jader 
vybraných měst za památkové zóny: 
Cílem vyhlášení centra města za památkovou zónu je zabezpečení ochrany a péče o 
památkovou hodnotu zóny, tu tvoří zejména: 
- význam daného území pro historii, kulturu a jinou osobitost sídla 
- historické vazby nemovitostí a prostorů 
- vnější a vnitřní obraz sídla 
 
Podmínky ochrany: 
- při pořizování ÚPD a programů rozvoje je třeba respektovat památkovou hodnotu zóny, k 

tomu slouží mj. stavebně 
- historické průzkumy území a objektů 
- využití jednotlivých objektů a prostorů musí odpovídat jejich kapacitě a technickým 

možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny 
- programy rozvoje území, obnova a restaurování nemovitostí se musí provádět na základě 

historického a restaurátorského průzkumu 
- pro ochranu technického stavu nemovitostí na území zóny je nutné, před celkovou 

rehabilitací, neodkladně provádět udržovací práce 
 
Zásady vyplývající z usnesení vlády č. 209 ze dne 25.3.1992 - Program regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky   
 
Obecné 
Městské programy regenerace jsou souborem účelově zaměřených, veřejně prospěšných 
opatření, směřujících k záchraně historicky nejcennějších částí měst v souladu s Programem 
regenerace MPZ a k zahájení a rozvinutí jejich cílevědomé komplexní a kontinuální 
regenerace. Cílem je - na základě komplexního pohledu na rozvoj území - respektovat zvláštní 
a jedinečné podmínky jednotlivých měst. 
Smyslem regenerace je nejen rehabilitace kulturních hodnot a ozdravění životního prostředí 
měst, ale také vytvoření atraktivních ohnisek rozvoje vhodných podnikatelských aktivit. 
Program se zaměřuje na realizaci vybraných akcí pro určité období. Na konci daného období 
či po skončení realizace, nebo v případě změny podmínek se připraví program nový / 
aktualizovaný a proces se opakuje. 
 
Nástroje a postupy 
• Péče o urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí, včetně vzhledu města a jeho 

charakteru 
• Stanovení a dodržování nepodkročitelné hranice plochy bytů v obytných budovách jako 

zábrana vylidňování MPZ 
• Provádění neodkladných prací na záchranu ohrožených objektů a souborů, které se 

podílejí na památkové podstatě MPZ 
• Zachování památkových hodnot a využití objektů a souborů ke vhodným účelům v souladu 

se zásadami státní památkové 
• péče 
• Iniciace a provádění oprav, modernizace, rekonstrukce a pravidelné údržby domovního a 

bytového fondu jednotlivých 
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• objektů i jejich souborů. 
• Zajištění opravy a obnovy systémů technické infrastruktury (vodohospodářské, 

energetické, spojové a dopravní) 
• Provádění rekonstrukcí a úprav vnějších prostranství (ulic, náměstí, parků) 
• Oživení MPZ ekologicky nezávadnými podnikatelskými i veřejnými provozy, které vytvářejí 

pracovní příležitosti pro obyvatele 
• města a jeho okolí, které uspokojují potřeby obyvatel i návštěvníků a přiměřeně využívají 

vhodné objekty obnovovaných památek 
• Péče o kvalitu přirodních složek životního prostředí a jeho ekologickou stabilitu, 

dodržovaní limitů pro zdroje škodlivin, realizace opatřeni k šetřeni energií, materiály a 
vodou, zabezpečovaní sběru a zneškodňovaní odpadu 

• Podpora kulturní a osvětové činnosti, podněcující zájem a ochotu obyvatel města podílet 
se na regeneraci, příprava informačního systému o území 

• Zajistit účast obyvatel města, vlastníků a uživatelů jednotlivých nemovitosti při přípravě, 
zpracovaní a realizaci Programu. 
 

Zásady vyplývající z „Strategický plán rozvoje města Šluknov do roku 2026“  
 
Vize: 
ŠLUKNOV jako nejsevernějším příhraničním spádové město šluknovského výběžku, je 
přirozené správní a kulturní centrum, se zázemím pro pestrý a plnohodnotný život, s 
atraktivními podmínkami pro podnikání a cestovní ruch. Základní vizí je být zeleným městem 
úzce propojeným s přitažlivou krajinou, která nabízí možnosti pro aktivní odpočinek. 
ŠLUKNOV chce být klidným a bezpečným místem podporujícím dobré mezilidské vztahy a 
spokojený společenský život. Být městem, které udržuje a rozvíjí občanskou společnost, rozvíjí 
tradiční, kulturní, sportovní a společenské akce. ŠLUKNOV nemůže občanům z důvodu své 
velikosti a finančních možností nabídnout naprosto všechny služby. ŠLUKNOV naopak může 
profitovat z geografické polohy příhraniční oblasti se Saskem a stát se tak atraktivním místem 
pro život s dostupnými službami. 
 
Dlouhodobé strategické cíle: 
Podpora zaměstnanosti a podnikání 
Rozvinutá funkční technická infrastruktura jako základ pro moderní bydlení a prosperující 
hospodářství 
Odpovídající spektrum a úroveň služeb a na základě modernizovaných objektů občanské 
vybavenosti 
Udržitelně rozvinutý cestovní ruch a pestrá paleta volnočasových aktivit 
Udržení a rozvoj kvalitního životního prostředí 
Další rozvoj obřanské společnosti ve spojení s efektivní veřejnou správou 
Zvýšení sociální stability a bezpečnosti 
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Aktivity k naplnění cílů Strategického plánu rozvoje města Šluknov na období 2015 – 
2025  
(výňatek aktivit se souvztažností na MPZ) 
 
Aktivita A. 1.1.1.  Rekonstrukce objektu bývalé sladovny 
Cíl Kompletně rekonstruovat historický objekt 

bývalé sladovny v centru města (nemovitá 
kulturní památka), který je dnes ve zcela 
havarijním stavu 

Lokalizace aktivity centrum města 
Předpokládané náklady - odborný odhad 100 mil. Kč 

 
Aktivita A. 2.3.2. Rekonstrukce bytových domů v majetku 

města 
Cíl Výrazně zlepšit stavebně-technický stav 

bytových domů, z nichž řada je 
v neuspokojivém stavu 

Lokalizace aktivity Bytové domy v majetku města  
Předpokládané náklady - odborný odhad 20 mil. Kč 

 
Aktivita A. 3.1.3. Naše škola – Výměna oken v ZŠ 

Vohradského 
Cíl Úspora energií, nákladů 
Lokalizace aktivity Základní škola J. Vohradského 
Předpokládané náklady - odborný odhad 7 mil. Kč 

 
Aktivita A. 3.3.1. Rekonstrukce a modernizace městské 

knihovny 
Cíl Stavební úpravy původní historické vily, 

dnes knihovny (nemovitá kulturní památka), 
která je ve velmi špatném stavu 

Lokalizace aktivity historická vila ul. T. G. Masaryka 638  
Předpokládané náklady - odborný odhad 8 mil. Kč 

 
Aktivita A. 3.3.2. Revitalizace Domu kultury 
Cíl Kompletně rekonstruovat dům kultury 

(nemovitá kulturní památka), který je dnes 
ve zcela nevyhovujícím stavebně-
technickém stavu 

Lokalizace aktivity Dům kultury T. G. Masaryka 321 
Předpokládané náklady - odborný odhad 35 mil. Kč 

 
Aktivita A. 3.3.3. Přestavba objektu bývalé sokolovny na 

multifunkční zařízení 
Cíl Nové společenské multifunkční zařízení 

(alternativa -Spolkový dům) 
Lokalizace aktivity Sokolovna – T. G. Masaryka 683 
Předpokládané náklady - odborný odhad 50 mil. Kč 

 
Aktivita A. 4.1.2. Šluknovský zámek – perla saské 

renesance 
Cíl Vytvoření nového prohlídkového okruhu 

Šluknovským zámkem, vytvoření nových 
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expozic ve zrekonstruovaném zámeckém 
sklepě 

Lokalizace aktivity Šluknovský zámek – Zámecká 642 
Předpokládané náklady - odborný odhad 2 mil. Kč 

 
Aktivita A. 4.3.1. Historický Šluknov 
Cíl Obnova historické části města - MPZ 
Lokalizace aktivity MPZ 
Předpokládané náklady - odborný odhad 15 mil. Kč 

 
Aktivita A. 5.1.2. Rekonstrukce Pivovarského rybníka 
Cíl Kompletně rekonstruovat nejvýznamnější 

vodní plochu v centru města, která je dnes 
v havarijním stavu 

Lokalizace aktivity Pivovarský rybník 
Předpokládané náklady - odborný odhad 1,5 mil. Kč 

dokončeno 
 
Aktivita A. 5.3.1.  Kamenné památky Šluknova – opravy 

drobných památek 
Cíl Obnova a rekonstrukce historických 

památek. Opravit drobné památky (křížky, 
kapličky, boží muka), kterých je ve městě 
celá řada, většina je však v dezolátním 
stavu 

Lokalizace aktivity Vybrané městské části 
Předpokládané náklady - odborný odhad 3 mil. Kč 

přímá vazba na památky a památkovou zónu 
 
Aktivita A. 6.1.1.  Rekonstrukce radnice ve Šluknově 
Cíl Kompletně rekonstruovat radnici ve 

Šluknově, která je dnes v nevyhovujícím 
stavebně-technickém stavu. Cílem je 
současně integrace všech pracovišť 
městského úřadu do jedné budovy 
a zefektivnění služeb občanům 

Lokalizace aktivity Radnice ve Šluknově – nám. Míru 1 
Předpokládané náklady - odborný odhad 35 mil. Kč 
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Stanovené prioritní cíle (objekty) města Šluknov pro rekonstrukci památek a 
památkové zóny 
 

1) Dům kultury Šluknov – bývalá Spořitelna 
2) Sladovna 
3) Kostel sv. Václava 
4) vila č.p. 638 (knihovna + LŠU) 
5) postupný celkový restaurátorský zásah na sochách (v závislosti na aktuálním stavu, 

jako následná údržba po dříve provedených restaurováních) 
6) revitalizace veřejných a dopravních ploch v centrální části MPZ 
7) osvěta vlastníků objektů a nemovitých památek, za účelem zlepšení celkového obrazu 

MPZ 
 
 
 
 
Závěr 
 
Město Šluknov se snaží aktivně podporovat celkovou regeneraci centra města, což obnáší 
minimálně rozsah určující části MPZ Šluknov, ale nedaří se zapojovat vlastníky nemovitých 
památek a vlastníky objektů tak, aby se vhodnými způsoby oprav svých objektů spolupodíleli 
na udržování a zlepšování stavu MPZ. Město Šluknov schválilo Neinvestiční dotační program 
na opravy fasád, střech a květinové výzdoby, který bude naplňován od roku 2018. Jedná se o 
další možný stimul a impulz, neboť finance budou přiznány pouze akcím prováděných dle 
vydaných závazných stanovisek SPP MěÚ Rumburk. 
 
Zpracovaná Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Šluknov 2018 – 2022 
byla projednána a schválena na 17. zasedání ZM Šluknov, konaného dne 03.10.2017 pod 
č.usnesení  8/17Z/2017. 
 
 
 
Přílohy 
  



46 | S t r á n k a  

 

MPZ Šluknov 
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MPZ Šluknov – popis památek 
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MPZ Šluknov – veřejné prostory dle funkčního charakteru 

 


