Projekt Zámek – kulturně společenské centrum
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/15.00523
Prioritní osa 1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů
regionu
Projekt je součástí IPRM Děčín – zóna „Centrum“
Aktivita IPRM 2.2 Plnohodnotné využití kulturní památky města
Datum zahájení projektu včetně přípravné fáze: 15. 10. 2007
Předpokládané ukončení projektu: 10. 2. 2012
Typ projektu: 4 etapový
Předpokládané celkové výdaje projektu: 183 654 983,- Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 162 285 973,- Kč
Dotace z fondů ROP NUTS II Severozápad (EU a státního rozpočtu): 92,5%
Příjemce dotace: Statutární město Děčín, manažerka projektu Zdeňka Václavková,
www.mmdecin.cz
Partneři projektu:
Zámek Děčín, příspěvková organizace, koordinátorka Ing. Iveta Krupičková,
www.zamekdecin.cz
Iniciativa pro děčínský zámek, koordinátor Mgr. Aleš Kalvoda, www.idzka.cz
Výchozí stav jižního křídla byl spojen s devastací zámku v předchozích dobách, kdy zámek
sloužil např. jako kasárna. Průchod cizích vojsk za tzv. válek o rakouské dědictví a za války
sedmileté či činností československé, německé a sovětské armády (1932 -1991) domohl
k žalostnému stavu této kulturně historické památky. Téměř nulová údržba historických
objektů a interiéru po druhou polovinu 20. století dopomohla k chátrání objektu a k jeho
nevyhovujícímu havarijnímu stavu. Poté, co se zámek stal majetkem města, se začalo s
postupnou rekonstrukcí, která trvá až doposud. Přestože se od roku 1991 podařilo velkou část
prostor areálu rehabilitovat, je nutné zrekonstruovat další části areálu včetně realizace
náročných stavebních, technologických a restaurátorských zásahů na jednotlivých
historických objektech.
Prioritním cílem je záchrana a využití významné kulturně historické památky a další rozvoj
tohoto jedinečného a vyhledávaného kulturně-společenského historického centra. Cílem
projektu je modernizace a fyzická obnova kulturní památky - stávající zastaralé budovy
jižního křídla, která bohužel díky havarijnímu stavu nemohla sloužit k žádným účelům. Cíl
zahrnuje revitalizaci a modernizaci prostor jižního křídla a jeho zázemí. Zároveň řeší stávající
prostorový nedostatek pro skladové účely a aranžérny. Výstupem projektu je obnova kulturní
památky z hlediska stavebních dispozic včetně bezbariérového přístupu, který bude vyřešen
pomocí výtahu a bezbariérových toalet a kulturně-společenské centrum, které bude sloužit
především obyvatelům Děčína. Tato rekonstrukce zámek opět pozvedne na významné
kulturně-společenským centrem Ústeckého kraje, jako tomu bylo za vlády rodu Thunů.

V rámci projektu dojde k:
- rozšíření prostor/galerie a rozšíření prohlídkových tras zámku;
- vybudování kulturně-společenského centra s multifunkčním sálem;
- zkvalitnění a rozšíření provozních prostor zámeckého komplexu a k rozšíření prohlídkové
trasy
Předmětem rekonstrukce je jižní křídlo v rozsahu 3. suterénu, 2. suterénu, 1. suterénu,
přízemí, 1. patra a půdy. Do projektu není zahrnuta rekonstrukce konírny ve 3. suterénu,
fasády z jižní strany a části střechy, které byly již zrekonstruovány. Rekonstrukce bude
rehabilitovat prostory pro výstavní a společenské účely včetně restauračního zařízení, které
bude využíváno formou cateringu a je bráno jako neuznatelný náklad tohoto projektu.

