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Lokalita:  okres Děčín, Šluknovský výběžek,  

  město v nejsevernější části České republiky, Rumburk. 

  Město s 11 492 obyvateli 
 



   Z historie města: 
 
• První zmínky z roku 1298  

– tržní osada 

• Město dosáhlo rozvoje v 
18.století díky usídlení 
anglických obchodníků 

• Rumburská vzpoura = 
protiválečné vystoupení českých 
vojáků. Šlo o reakci na špatné 
zásobování, nevyplacené žoldy  
a šikanu německými důstojníky 
21. května 1918. Vůdci povstání 
byli popraveni. 

• Do roku 1945 mělo město 
německý ráz 

• V průběhu 90. let minulého 
století byla oblast zasažena 
komplexní restrukturalizací, 
zanikly velké textilní a 
průmyslové firmy.  

 



Charakter hospodářství ve městě 
  
 Po roce 1989 vzhledem k privatizaci došlo k prudkému poklesu (až 
zániku) zaměstnanosti v textilním průmyslu (Desta, Bytex, Rybena, Rukov). 
Město se snaží nalézt nové cesty k hospodářskému rozvoji. Na území 
města je vymezená průmyslová zóna, částečně využita zahraničními 
investory.  

 Novými významnými hospodářskými subjekty na území města 
jsou např. Benteler Automotive Rumburk, s.r.o., ABX s.r.o., Rumburk, 
Metalurgie Rumburk s.r.o., Schäfer a Sýkora, s.r.o., Rumburk, UNILES a.s. 
Rumburk, a další.  

 Důležitou roli ve městě mají hospodářské subjekty, jakými jsou 
nemocnice, městský úřad, obchody a služby. Na významu nabývá turistický 
ruch. Dříve průmyslové město dnes více žije cestovním ruchem.  
Lze konstatovat, že město má dostatečné plošné rezervy pro umísťování 
případné průmyslové výroby do bývalých a stávajících výrobních areálů. 
Rozvojové plochy nebyly dosud vyčerpány.  



Významné podniky:  
Benteler Automotive Rumburk, s.r.o., ABX s.r.o., STI Česko s.r.o.,  
LUKRA – Holding, s.r.o., Metalurgie Rumburk s.r.o., Scházet a Sýkora, s.r.o., 
Strojírny Rumburk s.r.o., Ventos s.r.o., WAKOS s.r.o., ZEPS, s.r.o.,  
UNILES a.s. 
 

 

Významné instituce a organizace: 
Agentura Pondělí, z.s.  
Rytmus D., o.p.s.  
CEDR - komunitní spolek  
Oblastní charita Rumburk  
Spirála, Ústecký kraj, z. s.  
K-centrum  
Salesiánský klub mládeže, z. s. Rumburk-Jiříkov, nízkoprahový klub Zavináč  
Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace  
Probační a mediační služba Rumburk  
Dokořán Rumburk, z.s. 
 



Sociální problémy města 1 
 Ve srovnání se zbytkem České republiky je míra nezaměstnanosti ve 
Šluknovském výběžku nadprůměrná. Navíc zde žije vysoké procento obyvatel se 
základním stupněm vzdělání. Míra nezaměstnanosti silně dopadá především na 
obyvatele s nízkým vzděláním a bez kvalifikace, na ženy a mladé lidi. To souvisí s 
výskytem sociálně patologických jevů, jako je kriminalita nebo zneužívání 
návykových látek.  

 Ve městě se nachází prostorově segregovaná lokalita, která je obydlena 
výhradně sociálně slabým obyvatelstvem a vykazuje další rysy sociálně 
vyloučených lokalit. Nachází se zde celá řada bytových i rodinných domů, které 
obývají sociálně slabí obyvatelé. Většina z nich má nízké vzdělání (často základní 
nebo nedokončené základní), je nezaměstnaná nebo má jen nízké příjmy plynoucí 
z nekvalifikovaných profesí. Mezi těmito lidmi se často vyskytují sociálně 
patologické jevy jako alkoholismus, užívání drog, kriminální nebo kriminogenní 
chování atp. 

 Pro celý šluknovský region je typická častá vnitroregionální migrace 
nízkopříjmových, zejména romských rodin, která nepřispívá ke stabilizaci jejich 
situace. 

1. Podle Strategickeho planu rozvoje města Rumburk STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA RUMBURK NA ROKY 2017 - 2026 

[online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://www.rumburk.cz/cz/aktuality.html?id_clanky=5845  
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    Zapsaný spolek dokořán Rumburk: 

 
založen v roce 2005 s cílem oživit historický přístavek evangelického 
kostela po ničivém požáru a úspěšné rekonstrukci a otevřít ho pro 
veřejnost.  

Jedná se o snahu otevřít všechny dveře a vlastně i celý areál kostela 
dokořán pro lidi, kteří mají chuť se setkávat a aktivně se podílet  

na kulturním životě ve městě  

- proto název „dokořán Rumburk“. 



 Projekt „Dokořán Rumburk“ vznikl na základě osobní iniciativy 
manželů Šimonovských a jejich kontaktu do Německa. Jednalo se o snahu 
podpořit zničený kostel a jeho přístavek po požáru. A prostory otevřít co 
možná nejvíc veřejnosti. 

 Na vzniku projektu se také aktivně podílel sbor Českobratrské 
církve evangelické v Rumburku a ve Varnsdorfu. 

 

zapsaný spolek 

dokořán Rumburk 

   
Krásnolipská 540/22 

408 01 Rumburk 

IČ : 270 16 137 

číslo účtu : 235 709 452 / 0300 

výbor sdružení: 
dokoran_rumburk@interdata.cz 
kultura v Domečku: 
domecek.nakopecku@seznam.cz 
tel.: 775181706 

mailto:dokoran_rumburk@interdata.cz
mailto:domecek.nakopecku@seznam.cz


• Prostor pro setkávání místní komunity: 
čajovna a kavárna. 

• Chráněné pracoviště pro zdravotně 
handicapované. Čajovna jim tak 
pomáhá při integraci do společnosti, k 
získávání dovedností, které jim zvýší 
naději na uplatnění se na trhu práce. 

• Podpora regionálních méně i více 
známých umělců (výstavní „Galerie 
skoro nahoře“). 

• Podporování kultury: regionální, 
amatérské a alternativní formou 
„čajových střed“: 
cestopisy, koncerty, divadelní 
představení, literárně-dramatické 
večery, přednášky a besedy... 
A formou každoročního „festiválku 
malého umění“. 



Soustavná ekonomika spolku „dokořán Rumburk“ funguje  
• díky čajovně, z které spolek získává prostředky 

• dále díky sociální podpoře pro handicapované zaměstnance. 
• Příjmy zajišťují také  koncerty, výstavy, festiválky Malého umění  
• a podpora sboru ČCE. 

 
 Handicapovaní zaměstnanci se zapojují do ekonomické činnosti 
spolku „dokořán Rumburk“ prodejem v čajovně, spoluorganizací 
festiválků, výstav či čajových střed. 

 

 Návštěvníci Domečku na kopečku (cílová skupina) se podílejí na 
ekonomické činnosti finančními prostředky a svou aktivní (pravidelnou) 
účastí na projektech spolku. 
 

 

 



Závěrem: 

Takto vypracovaná prezentace může sloužit 
• k seznámení veřejnosti se spolkem „dokořán Rumburk“ 

• k prezentaci projektu spolku „dokořán Rumburk“ 

• jako podklad pro podobnou myšlenku v jiných lokalitách 

 
Návrh řešení situace: 
• S projektem spolku „dokořán Rumburk“ osobně souzním a považuji ho za 

povedený.  
• Uvažoval bych o rozšíření pracoviště i jinam (ve městě i okolí). Tím by se 

otevřela možnost zaměstnat více handicapovaných pracovníků a podpořit více 
regionálních umělců. 

• Nově bych se zaměřil na lokalitu více v centru města (ne spojenou s místním 
kostelem). 

• Zvažoval bych otázku zapojení sociálně slabých obyvatel do projektu (jejich 
sebeprezentace na veřejnosti, popř. čajovna či kavárna se sociálně slabými 
zaměstnanci se snahou včlenění na trh práce.  

• Snažil bych se nabízet know-how i jiným spolkům či organizacím po republice.  
 

 

 

 




