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Obnovený zámek

Novostavby bytových domů

Novostavba penzionu

Novostavba: komerční prostory, penzion

Novostavba multifunkčního sálu s posezením

Novostavba infocentra

Rekonstrukce stodoly.

Novostavba hostince, hmotové doplnění proluky
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Obnova zahrady
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Návrh - hmotová dostavba
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Značnou část nově navržené  a detailně zkoumané zástavby zaujímají obecní byty rozprostřené do 
tří bytových domů, které jsou koncipované především pro začínající rodiny. Zástavba je hmotově 
rozdělena do více budov, aby svou strukturou nenarušila okolí. Půdorysnou stopou vycházejí z 
bývalé zástavby. Z historických vyobrazení je zřejmé, že v těchto místech stávaly budovy patrové, 
tedy i tímto se navržená zástavba inspiruje. Také výrazný prvek vikýře lze pozorovat i na historických 
snímcích.

Pro ubytování turistů je zde navržen penzion. Podlouhlá budova se taktéž půdorysnou stopou i 
hmotovým řešením inspiruje v historii, objekt je ale rozdělen na dvě části a propojen krčkem s 
vertikální komunikací. Důvodem je adekvátnější včlenění do zástavby a také provozní rozdělení 
parteru na prostory penzionu na pravé straně a komerční prostory na straně levé. 

Jako kulturní centrum pro obyvatele funguje přizemní budova uprostřed dispozice v místech 
historické kolny.

Pro potřeby provozu zámku je navržena novostavba v prostoru bývalých stájí. Budova funguje jako 
infocentrum pro návštěvníky s výstavními a přednáškovými prostory.

Jedinou dochovanou budovou v prostoru hospodářského dvora je objekt stodoly. Původními jsou 
pouze obvodové zdi a návrh řeší obnovu budovy do její bývalé podoby známé z historických 
vyobrazení. Svou funkci si ponechává pro obhospodaření dvora a zámecké zahrady a případně 
zde může být dílna některého z tradičních venkovských řemesel.
Součástí řešení širších vztahů je také obnova zahrady, kterou od zámku odděluje prostor dvora.

Diplomový projekt se zabývá revitalizací zámeckého areálu ve Stvolínkách, malé obci venkovského 
charakteru na Českolipsku. Tamní zámek i přilehlý kostel Všech svatých jsou chráněny jako 
nemovité kulturní památky. Budova zámku byla po roce 1990 vyprázdněna již ve stavu chátrání a 
od té doby nevyužívána. Z přilehlého hospodářského dvora se dochovala pouze budova stodoly 
v nepůvodním stavu a prostor slouží chovu zvěře. Zámecký park je zanedbaný, dochovala se 
centrální komunikace s přilehlou alejí. V centru Stvolínek, tedy v okolí návsi, se nachází několik 
proluk do historické zástavby obce a náves samotná svou strukturou a s protínající rušnou silnicí 
ztrácí svůj původní účel. Hlavním předmětem návrhu je revitalizace zámeckého areálu, která 
zahrnuje rekonstrukci a dostavbu bývalého hospodářského dvora, obnovu zámecké zahrady 
a využití stávající zámecké budovy. Součástí řešení širších vztahů je návrh hmotové dostavby 
stávajících proluk centra obce, který vychází z její historické podoby.

Projekt vychází z obnovy zámecké budovy a její zpřístupnění veřejnosti prohlídkovým okruhem, který 
budou doprovázet výstavní prostory. Takto zásadní proměna počítá s přílivem obyvatel a turismu 
do obce, na který projekt reaguje návrhem zástavby prostoru historického hospodářského dvora 
těsně přiléhajícího k zámku. Zástavba je obnovena ve svých původních stopách, respektuje paměť 
daného místa a urbanistické vazby mezi dvorem, zámkem a obcí a svými funkcemi je adaptována 
pro aktuální potřeby obyvatel. Samotný zámek je podrobně zkoumán ve stavebněhistorické části 
projektu. 

Analytický rozbor obce, který předcházel návrhu, ukazuje, jakým směrem se bude dále rozvíjet a 
jaké jsou její aktuální potřeby a požadavky, proto náplní obnoveného dvora je podpora růstu počtu 
obyvatel, občanské vybavenosti a rozvoje turismu. 
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Součástí zástavby dvora jsou celkem tři samostatné bytové domy, které jsou dispozičně i vizuálně řešeny obdobně. 
Jedná se o přízemní budovy s obytným podkrovím a podzemním podlažím. Každý ze vstupů zahrnuje čtyři obdobné 
bytové jednotky. Byty v přízemí mají k dispozici přilehlé zahrádky situované směrem k Bobřímu potoku do klidné 
přírody. V patře se nachází společná lodžie. Byty jsou navržené především pro začínající rodiny. Dispozičně se jedná 
o 3+kk s užitnou plochou 65 m2. Ložnice jsou umístěny směrem do dvora a pro zajištění soukromí je v přízemí od 
veřejné komunikace dělí 3 m široký pás zeleně a výškový rozdíl 300 mm. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 
směřuje do přírody a v případě západní budovy do zámecké zahrady. V podzemním podlaží se nachází prostorné 
sklepní kóje pro každý z bytů, technická místnost a úklidová komora. Celkem je zde navrženo 32 bytů. Rodiny mají k 
dispozici přilehlé dětské hřiště, 35 parkovacích stání (včetně 2 bezbariérových) a kontejnery se směsným komunálním 
odpadem přímo u objektů. Dále navrhuji, aby v obci byla zřízena potřebná mateřská škola, kterou tento projekt neřeší.

Na místě podlouhlé budovy bývalého chléva je navržen objekt penzionu s komerčními prostory v parteru. Hmota je 
rozdělena na dvě části propojené krčkem s vertikální komunikací. Levá část parteru, blíže k parkování a vjezdu do 
dvora, obsahuje tři prostory: kadeřnický a kosmetický salón, půjčovnu cyklistických potřeb a prodejnu smíšeného 
zboží, která je v obci potřeba a která má k dispozici přilehlou zásobovací plochu. Pravou část, blíže k budově zámku, 
zabírá penzion. Zde se nachází vstupní prostory s recepcí a jejím zázemím, toalety a snídárna s přípravnou studených 
pokrmů. Pro její potřeby je východně od budovy zřízena plocha pro zásobování. Zvenčí přístupná je zde úschovna kol 
pro ubytované. Celé druhé podlaží obsahuje celkem 7 apartmánů. Ty jsou rozdělené dle plochy a dispozice na levou 
a pravou část. V levé se nachází 5 apartmánů s užitnou plochou 36 m2. Jedná se o pokoje s dvoulůžkem a možností 
přistýlky. Nachází se zde také sklad lůžkovin. Pravá část zahrnuje 2 apartmány o 47 m2 plochy se 3 lůžky a možností 
2 přistýlek. Krajní apartmán je koncipován bezbariérově, zaujímá užitnou plochu 59 m2, 2 lůžka a 2 přistýlky. Celkem 
se zde může ubytovat až 29 osob, na což kapacitně navazuje prostor snídárny.

V půdorysné stopě historické kolny umístěné ve středu dispozice hospodářského dvora je navržena přízemní budova 
multifunkčního sálu s posezením. Právě urbanistické umístění objektu, přístupné ze všech stran a viditelné odkudkoliv, 
navádí k veřejné funkci objektu. K sálu o ploše 97 m2 je připojen prostorný sklad, který by měl pojmout uložení stolů, 
židlí a jiného vybavení pro multifunkčnost sálu. Zde by se mohly konat společenské události pro obyvatele obce, od 
tanečních večerů po přednášky, pro které je ponechána volná plocha stěny pro případné promítací plátno. V případě 
konání například trhů by se prostor mohl téměř zcela otevřít pomocí posuvných prosklených stěn po celém obvodu. Pro 
příchozí hosty a účinkující je v prostoru zázemí navržena šatna. Dále je zde možnost posezení, ale pouze drobného, 
z důvodu nedalekého hostince na návsi. Prostor uvnitř je volný s průhledem do krovu a zázemí je koncipováno jako 
nižší vestavba do dispozice. Hlavní a bezbariérový přístup se nachází na východní fasádě, zrcadlově převrácený 
vstup je obslužným pro přípravnu.

Pro návštěvníky zámku je v jeho těsné blízkosti navržena budova infocentra. Nachází se u historického vstupu do 
areálu na místech patrové budovy koníren. Objekt nabízí prodej vstupenek na prohlídku památky, prodej suvenýrů 
a naučné literatury s možností posezení při čekaní na prohlídku. Dále jsou zde výstavní prostory a přednáškový či 
promítací sál. K dispozici je letní terasa s posezením a západně od budovy stojany na kola.

Jako jediná stávající budova dvora se v nepůvodním stavu zachovala průjezdná stodola. Návrhem je její obnova 
do historické podoby, která zachovává stávající obvodové stěny, které jsou patrně původní. Dochází k vybourání 
otvorů pro vrata a kruhových okenních otvorů ve štítech, snížení výšky okapní linie střechy a navýšení její strmosti. 
Budova si svou historickou funkci ponechává a slouží k obhospodaření dvora a zahrady. V návrhu není dispozičně 
řešena detailně. Prostor je rozdělen na 3 části. Prostřední slouží jako garáž velké techniky (traktor, vlečka) a také jako 
dočasné uskladnění ovoce pěstovaného v sadu na zahradě a náčiní a chemie pro péči o stromy. Druhá část slouží pro 
obhospodaření dvora, nachází se zde menší technika (sněžná fréza, sekačka na trávu...), sklady potřebného náčiní 
a možnost dočasného parkování správce dvora. Poslední z částí je funkcí dílna pro správce dvora a zároveň je zde 
možnost pronájmu dílenských prostorů. Vzhledem k umístění v blízkosti centrální osy mezi zámkem a zahradou by 
zde mohlo fungovat některé z tradičních venkovských řemesel.
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Popis místností vychází z informací obsažených v kopii inventáře 
mobiliáře roku 1676, kdy nastoupil do funkce nový biskup Jaroslav 
ze Šternberka. Popis místností neobsahuje jejich stavební 
podobu, nelze je proto takto identifikovat.

V přízemí se kromě kuchyně dále nachází studniční kvelb, 
jehož umístění není známo. Zbylé místnosti nejsou v inventáři 
zaznamenány pravděpodobně z důvodu, že předměty v 
místnostech obsažené nebyly hodnotným panským majetkem, 
nebo byly majetkem soukromým.

Druhé okno zleva jižní fasády jižního křídla bylo pravděpodobně 
vstupem na pavlač, které vedla do kostela Všech svatých. Tato 
chodba byla zrušena zřízením kaple v patře východního křídla 
zámku.

Kromě vyznačených místností se v patře dále nachází: 
komorníkův pokoj, nově vystavěný pokoj, 2 pokoje pro hosty. 
Mohl se zde nacházet kaplanův pokoj, pokoj lokajů a 2 úřednické 
pokoje, které se mohly nacházet také v přízemí, ale jejich celkový 
počet odpovídá počtu místností v patře.

Místnost severní části východního křídla je v současnosti 
rozdělena klasicistní příčkou. V době pořízení inventáře byla 
pravděpodobně rozdělena obdobně - starší hrázděnou příčkou. 
Předpoklad vychází z přítomnosti 2 dveřních otvorů podobného 
stáří a kompozice odsazení oken. Dveře vedoucí ze zmíněné 
místnosti do severní rohové jsou v současnosti osazené mimo 
osu a mají dřevěnou zárubeň. V této době zde chyběl přilehlý 
komínový průduch i příčka dělící rohovou místnost, dveře proto 
mohly stát v ose.Tato hypotéza vyžaduje sondážní průzkum.

1676 - PŮDORYS 1. PATRA
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Nedatovaný plán přízemí zámku se dochoval ve fondu 
Velkostatek Stvolínky. Jedná se o plán stavitele Proksche a 
zachycuje stavební úpravy za biskupa Chlumčanského. Mým 
předpokladem je datace plánu těsně před invertarizací zámku 
v letech 1807, 1808 a 1809, která zachycuje plánem navržené 
příčky již jako stávající. Žluté konstrukce jsou nové, růžově jsou 
značené stávající. Modrě značené podlahy se zdají býti dlažbou 
a růžově značené prkennou podlahou.
Stavební úpravy zahrnují nové příčky, úpravy topenišť a 
vstupy. Konkrétně se jedná primárně o zřízení bytu ředitele v 
severovýchodním rohu budovy, nových záchodů v západním 
křídle a topenišť pokojů pro hosty v křídle východním. Plán byl 
ve 2. polovině 20. století znehodnocen vkreslením kleneb a kót.

Z let 1807, 1808 a 1809 je dochován podrobný inventář zámku, z 
něhož vychází schéma pro toto období. Jednotlivé místnosti jsou 
očíslované, z čehož lze vyčíst trasu, kterou zřizovatelé absolvovali 
při zapisování. Také lze poměrně snadno identifikovat umístění 
jednotlivých místností. Zapisovatelé započali trasu v patře a poté 
pokračovali jedním ze schodišť do přízemí.

Byt ředitele se přesunul z budovy severně od zámku do severního 
křídla, výhled na vstup do areálu mu zůstává. Ve východním 
křídle vznikají nová místa pro obsluhu vytápění, severnější z nich 
mohlo být zároveň kuchyní. Inventář po místě vytápění popisuje 
pokoj pro hosty, který lze přiřadit vícero místnostem jižní poloviny 
východního křídla. Archiv se mohl nacházet ve dvou místnostech 
jižního křídla, i když je přinejmenším pochybné propojení archivu 
s obsluhou kamen. 

Trasa zapisovatelů se po archivu ubrala do vrchnostenského 
sadbového a vinného sklepu, které se pravděpodobně nacházely 
v nižším podlaží a schodiště do něj leží mezi archivem a kvelbem 
pana ředitele.

1807/1808/1809 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ
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1882 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ

V roce 1882 byl pořízen inventář zámku. Tento již uvádí pouze 
mobiliární vybavení místností, které jsou ale pojmenovány dle 
své funkce. Také jsou místnosti, stejně jako v předešlém soupisu, 
očíslovány, tudíž lze alespoň částečně určit jejich umístění.

Pokoj kuchařky se pravděpodobně nacházel v blízkosti 
severního obslužného místa pro vytápění, které dříve fungovalo 
jako kuchyně. Proto se zde nabízí vícero možných pokojů ve 
východním křídle. Pokoj úředních poslů následuje v soupisu po 
kuchařce, bude jím pravděpodobně jedna z jižních místností 
východního křídla.

Trasa v přízemí započala v kanceláři ředitelství a skončila v 
kuchyni.

Trasa zapisovatelů v patře vedla obdobně, jako tomu bylo v 
letech 1807, 1808 a 1809. 

Tentokrát započali rohovou pracovnou a pokračovali východním 
směrem. Po kapli následuje spížní pokoj, lze předpokládat, že 
průchod mezi nimi nebyl užívaný a ani odemčený. Hostinské 
pokoje 10 a 11 jsou společně psané do jednoho řádku ve výpisu. 
Mým předpokladem je, že do pokoje 11 se vstupovalo z pokoje 
10 a tím musely být propojeny. Trasa končí v jídelním sále a 
pokračuje se dále do přízemí.
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Císařské povinné otisky stabilního katastru je nejstarším zobrazením 
podrobné situace v obci. 
Zámek obklopuje zasypaný bývalý vodní příkop. Jsou zde vyznačeny oba 
vchody do budovy: vjezd od hospodářského dvora na západě jako vchod 
hlavní a severní, sloužící pro příchod od náměstí pro vyřízení potřebných 
úředních záležitostí. Naproti vedlejšímu vstupu severně se nachází 
panské stáje. Budova mívala v patře zřízený byt pro ředitele, který se 
nejdéle na přelomu 18. a 19. století přesunul do přízemí severního křídla 
zámku.
V hospodářském dvoře se dále nachází budova chléva se seníkem a 
kolna uprostřed dispozice. Budova průjezdné stodoly osově navazuje na 
zámeckou zahradu - obslužná zahradní komunikace vychází z prostřední 
ze tři vjezdů do stodoly.

Dispozici dvora uzavírají dvě budovy, jejíchž přesnou funkci neznáme. 
Inventář panství z roku 1789 zmiňuje mimo jiné také pivovar jako součást 
panského majetku. Dále 3 budovy, jejichž funkce jsou domek pro vrátného, 
sádkaře a bažantníka a jejichž určení na mapě je pouze odhadem, ale 
vychází z logických předpokladů. Ve svazku věnovaném Středohoří v tzv. 
Ottových Čechách (1892) nalezneme zmínku o zahradním letohrádku. 

Na náměstí je zřetelný druhotně dostavěný „špalíček“. Pozemek jižně od 
náměstí je složen ze dvou budov s pouze jedním vstupem z náměstí a se 
společným majitelem. V díle Historické radnice Čech, Moravy a Slezska 
se této budově přisuzuje historicky funkce radnice. Od 30. letech 19. 
století tato stavba patrně slouží obytné funkci. V této době byly Stvolínky 
stále obcí, nebyla zde potřeba radnice.
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Zřetelnou je stavební úprava budovy současného obecního úřadu, která 
získala dnešní půdorysný tvar. Je proto možné, že funkce byla přesunuta 
sem. 

Dle Historické radnice Čech, Moravy a Slezska byla tato budova také 
historicky školou.

Areál hospodářského dvora přišel o domek bažantníka. Mapa ukazuje 
změnu koryta Bobřího potoka.

O 5 let později je částečně zdemolována budova stodoly. Na leteckém 
snímku lze pozorovat zbylé štíty a obvodové zdi s otvory pro vjezdy.

Do třicátých let 20. století se urbanistická situace obce příliš nezměnila. 
Stvolínky, dle mnou zjištěných informací, byly v tomto roce stále městysem. 

Umístění radnice je zde ale nejasné. Mohla stále přetrvávat v budově 
společně s hostincem, ale potřebné fotografie z této doby pro výzkum 
chybí. 

Na snímku z roku 1954 lze pozorovat pokračující demolici řady budov. 
Zámecký park již neobsahuje žádnou stavbu. V prostoru hospodářského 
dvora je zbourána střední část podlouhlé jižní budovy dvora a částečně 
zdemolována patrová část budovy půdorysného tvaru L, jež odhalila svou 
vnitřní dispozici. Také domek vrátného je v dezolátním stavu.

Po roce 1945, kdy se Stvolínky staly obcí, byla pravděpodobně funkce 
obecního úřadu již na svém stávajícím místě. 

SÁDKY

STODOLA

SÝPKA

KOLNA

CHLÉV, SENÍK

HLAVNÍ VSTUP 
DO ZÁMKU

DOMEK 
SÁDKAŘE

BOBŘÍ POTOK

KOSTEL 
VŠECH SVATÝCH

FARA

VEDLEJŠÍ VSTUP
DO ZÁMKU

RADNICE/ŠKOLA (?)

ŠKOLA (?)

DOMEK VRÁTNÉHO

KONÍRNA

HOSTINEC
RADNICE (?)

BRÁNA

LETOHRÁDEK/VOLIÉRA

OBECNÍ ÚŘAD
STODOLA

SÝPKA

KOLNA

CHLÉV, SENÍK

BOBŘÍ POTOK

KOSTEL 
VŠECH SVATÝCH

FARA

ŠKOLA (?)

KONÍRNA

HOSTINEC

BRÁNA

1807/1808/1809 - PŮDORYS 1. PATRA

Inventář v patře popisuje místnosti i s mobiliářem, název je uveden 
pouze u kaple, ostatní pokoje lze identifikovat pomocí vybavení. 
Zápis začíná v tabulnici a pokračuje jižním křídlem dále. Jistota 
směru trasy končí opuštěním kaple, když zapisovatelé vkročí do 
místnosti s pouze jedním oknem a dveřmi. 

Trasa popisem navazuje až pokojem 11, který jde bezpečně 
identifikovat třemi okny. Mezi předchozími třemi popsanými 
místnostmi nenalezneme 2 okna zároveň, tudíž je mým 
předpokladem, že pokoj 8 je skutečně sousedící s kaplí na 
jihu, ale jedno z oken mohlo být zakryté, či zastavěné. Často 
popis nesouhlasí s počtem dveří, i když téměř s jistotou známe 
umístění pokoje. Tento důvod také přikládám možnému zastavění 
a znepřístupnění dveří.

Poslední poznámka patří rohovému pokoji severního a západního 
křídla, poté zapisovatelé pokračují o patro níže.Pokoje 5 a 14 
nebyly pravděpodobně vytápěny.
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CÍSAŘSKÉ POVINNÉ OTISKY STABILNÍHO KATASTRU (1843)1. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ (cca 1780)

VÝBĚR Z PRŮZKUMU OBCE

VÝBĚR Z PRŮZKUMU ZÁMKU

VÝBĚR Z POROVNÁNÍ FOTOGRAFIÍ

MAPA POZEMKOVÉHO KATASTRU (1931) LETECKÝ MĚŘIČSKÝ SNÍMEK 1959

Císařská silnice je červeně zakreslena směrem obec Kravaře na jiné 
komunikaci, než je tomu později na císařských otiscích z roku 1843. Může 
se jednat o plánovaný a dále nerealizovaný úsek, nebo chybu v kreslení.

V mapování spatřujeme stvolínecký zámek již v kompaktní čtyřkřídlé 
formě, na něj přiléhající hospodářský dvůr, kde lze rozeznat budovy 
stodoly, chléva a podlouhlou jižní budovu.

Zřetelný je zde „špalíček“ druhotně vestavěný do prostoru náměstí a 
nedaleko stojící rohová budova hostince.
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Popis místností z tohoto období vychází z inventáře panství 
s popisem budov z roku 1789. Byl pořízen po smrti biskupa 
Valdštejna.

V přízemí se kromě kuchyně a přilehlého kuchyňského kvelbu 
nachází také 3 další kvelby, 2 sklepy a uhelná komora. Dále zde 
nalezneme 7 pokojů, jež můžeme pouze odhadem situovat do 
východního a části severního, popřípadě jižního křídla.

V této době se obydlí ředitele nacházelo stále v patře budovy 
severně od zámku, tedy nad klenutými pozdně gotickými až 
renesančními panskými stájemi pro 12 koní. Skládalo se ze 3 
pokojů, kuchyně a kuchyňského kvelbu. Nechal ho zde údajně 
zřídit poslední zesnulý biskup.

Dle inventáře se v patře zámecké budovy nachází 17 pokojů. 
Předpokládáme, že místnosti „biskupská jídelna, biskupská 
ložnice, biskupský pokoj, biskupský předpokoj a kaple“ si 
ponechaly své původní i nastávající umístění.

Zda je údaj o 17 pokojích pravda, zachycuje popis z roku 1789 v 
patře celkem 4 klasicistní příčky obdobného stáří. Ta, která dělí 
pokoje 10 a 11, nahradila starší, patrně hrázděnou příčku. Pro 
vytápění pokoje číslo 12 byl zbudován nový komín a byla potřeba 
osadit kamna, pro která se vytvořilo místo posunutím dveří.

1789 - PŮDORYS 1. PATRA
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2. polovina 19. století (1894) - PŮDORYS 1. PATRA

V díle A. Paudlera „Ein deutsches Buch aus Böhmen I“ z roku 
1894 se lze dočíst o mobiliáři a vybavení zámku ve 2. polovině 
19. století. 

Pokoje svou funkcí navazují na inventář z roku 1882, jen v knize 
mohou být nazvány odlišně. V patře jsou popsány další místnosti, 
které nelze dle popisu přesně zakreslit do schématu. Je jím byt 
biskupského tajemníka, který lze pouhým odhadem situovat 
do jiho-východního rohu. Dále se zde dle popisu nacházel byt 
správce s vlastní tabulnicí a archiv.
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Historické fotografie neznámého data zobrazují pohled severozápadním 
směrem na náves. Snímek vrchní byl patrně pořízen za doby 1. světové 
války, či ve 20. letech. Byl nalezen na pohledu společně s fotografií směřující 
k zámku na nadcházející straně. V centru návsi se historicky nacházela 
také kašna. V době utvoření snímku zde stojí už jen socha sv. Valentina 
a čtveřice stromů okolo. Jiný snímek, jehož doba vzniku byla odhadnuta 
nedlouho před 2. světovou válku, zobrazuje tyto stromy již vzrostlé a je 
zde zřetelně zobrazeno probíhající dláždění veřejného prostoru. Můžeme 
tedy předpokládat, že povrch návsi na prvním snímku nebyl zpevněn. V 
porovnání s fotografií současnou, tedy z roku 2021, je zde také patrná 
chybějící budova hostince a radnice na nároží. Na druhém snímku 
pozorujeme již počeštěný název „hostinec“ a dlážděný povrch návsi. Tato 
fotografie byla patrně pořízena nedlouho po 2. světové válce. V místech 
sochy se v současnosti nachází pomník Rudé armády.

1913 Snímky pohlížejí na jihozápadní část návsi, v jejichž záběru se vyjímá 
budova hostince a radnice, čemuž nasvědčuje zřetelný nápis „GASTHOF 
ZUM RATHHAUS“. 
Fotografie zachycují také částečně kostel Všech svatých se zástavbou 
„špalíčku“ a za vzrostlým stromem u vedlejšího vstupu do areálu i samotný 
zámek se zříceninou hradu Ronov v pozadí. Snímky se svým obsahem 
velmi podobají, jediným rozdílem je skupina lidí s povozem v místech brány 
u hostince.

Vrchní snímek byl nalezen na pohledu společně s fotografií návsi z druhé 
strany, která byla popsána na předchozí straně. Jeho datace není známá.

U fotografie spodní je datace předpokládaná do roku 1913, neboť autorem 
originálu je fotograf Julius Schwarz, který podnikal výlety po okolí a od 
něhož pochází řada snímků obce.

Kromě vzrostlého stromu se u vstupu do zámeckého areálu nacházel také 
domek vrátného, jehož budova je na historických snímcích zobrazena a 
svou hmotou navazuje na vcelku vysokou ohradní zeď.

1) Stvolínky (okr. Česká Lípa), zámek čp. 1. 1899, pohled na Stvolínky od jihovýchodu
(všechna foto Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, i. č. ND 8464).

2) Stvolínky (okr. Česká Lípa), zámek čp. 1. 1899, pohled na centrum Stvolínek od
jihozápadu (i. č. ND 10143).

5) Stvolínky (okr. Česká Lípa), zámek čp. 1. 1917, pohled na centrum obce od
jihozápadu (i. č. ND 8468).

6) Stvolínky (okr. Česká Lípa), zámek čp. 1. Před rokem 1945, pohled na
Stvolínky od jihozápadu (i. č. 81932).

20212021

3) Stvolínky (okr. Česká Lípa), zámek čp. 1. 1936, Pohled na zámek od západu,
Roman Havelka (Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze království českého XIV.,

Praha 1936, s. 302).

3) Stvolínky (okr. Česká Lípa), zámek čp. 1. 1899, pohled na zámek od západu (i.
č. ND 10150).

4) Stvolínky (okr. Česká Lípa), zámek čp. 1. Před rokem 1918, pohled na zámek s
kostelem od jihozápadu (i. č. ND 8470).

1936

1899 1913

1913

Historická vyobrazení různého data obsahují pohled od hospodářského 
dvora na západní, hlavní vstup do zámku. Kromě budovy zámku je zde 
vyobrazena také podlouhlá jižní hospodářská budova, částečně chlévy i 
konírny. Na vyobrazení (pravděpodobně) z roku 1899 jsou dobře zřetelné 
vikýře budovy vpravo, tedy jižní hospodářské budovy. Tuto přízemní 
podobu měla v době pořízení obrázku již půl století. Stromořadí lemující 
celou západní fasádu se skládá z řezaných stromů, které svým vzhledem 
připomínají lípu. Na obrázku z roku 1936 jsou lépe viditelné budovy chléva 
a konírny. Snímek z roku 1913 od fotografa Schwarze zachycuje řadu 
stromů v neřezané podobě a všechny budovy ve stejné podobě na svém 
místě.

2021 Na snímcích různého data je zobrazen pohled na jižní fasádu zámku s 
kostelem Všech svatých.

Poslední dvě fotografie pocházejí rovněž od fotografa Julia Schwarze, 
patrně jsou také letopočtu 1913. Lze tu pozorovat stromořadí podél jižní 
fasády zámku a také pozdější podobu podlouhlé hospodářské budovy na 
jihu dvora, která měla historicky pravděpodobně hrázděné patro.
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