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TZ 3/2017 Život a dílo sochaře Vincenze Pilze na výstavě v Loretě Rumburk  

(Rumburk 6. 1. 2017) Hlavním hrdinou výstavy v ambitu Lorety Rumburk je do konce března sochař 
Vincenz Pilz. Rozsáhlá výstava přibližuje neobyčejný osud významného umělce, jehož sochy zdobí 
Vídeň, za života se dočkal uznání císaře i císařovny, a rodný kraj na severu Čech na něj dnes takřka 
zapomněl. V ambitu Lorety Rumburk se od 1. 2. do 31. 3. 2017 představuje výstava „Život a dílo 
Vincenze Pilze (1816-1896)“. Výstava je přístupná od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 h. Česko-
německá výstava na dvaceti čtyřech výstavních panelech přibližuje významného rodáka z Varnsdorfu. 
Výstavu vznikla v roce 2016 při příležitosti 200. výročí narození sochaře V. Pilze. Vernisáž v Loretě 
Rumburk se uskuteční ve středu 1. 2. 2017 od 16.30 h. Výstava se následně z Rumburku vydá do 
Žitavy. Plánuje se její představení v bavorském Mnichově a Vídni. 

„Sochař Vincenz Pilz se narodil 14. 11. 1816 ve Varnsdorfu a zemřel 26. 4. 1896 ve Vídni. Svým 
odhodláním a neuvěřitelnou pílí dobyl uměleckou Vídeň a jeho díla dodnes zdobí slavné paláce, 
zámky, kostely a další budovy a veřejná prostranství po celé Evropě a dokonce i v Americe. Přesto 
zůstává i po tak dlouhé době pro naši veřejnost téměř neobjeven. Proto jsme se rozhodli jeho jméno 
více zpopularizovat a co nejvíce připomenout,“ uvedl iniciátor projektu PhDr. Martin Musílek, ředitel 
Městského divadla Varnsdorf. V rámci projektu „200 let Vincenze Pilze (1816-2016)“ se ve Varnsdorfu 
19. 10. 2016 uskutečnila česko-německá konference. V Městské knihovně Varnsdorfu proběhla 
výstava a v  předsálí Městského divadla se odhalil pomníku slavnému sochaři. Projekt 200 let 
Vincenze Pilze realizuje Městské divadlo Varnsdorf ve spolupráci s Hillersche Villa ze Žitavy. Finančně 
ho podpořil Euroregion Nisa z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a Město Varnsdorf. 

Klára Mágrová 

 

Loreta Rumburk 
1. 2.—31. 3. 2017, úterý-sobota, 9.00-16.00 
Život a dílo Vincenze Pilze (1816-1896) 
Výstava o významném sochaři a varnsdorfském rodákovi. Pořádá Městské divadlo Varnsdorf ve 
spolupráci s Hillersche Villa ze Žitavy. Vernisáž 1. 2. 2017 od 16.30 h., www.loretarumburk.cz 
 

Více informací o osobnosti Vincenze Pilze sdělí: PhDr. Martin Musílek, ředitel Městského divadla 
Varnsdorf, e-mail: reditel@divadlo.varnsdorf.cz  
 
Více informací o Loretě Rumburk sdělí: Mgr. Klára Mágrová, +420 724 72 525, e-mail: 
loreta.rumburk@seznam.cz 
 

Podrobnosti o rumburské Loretě: 

Loreta v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi 
nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná 
vnější schrána loretánské kaple Panny Marie je barokní kopií italského 
renesančního originálu. Předmětem úcty poutníků je Svatá chýše, dům 
Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, 
byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. Loretánskou kapli v Rumburku dal 
podle projektu významného architekta Johanna Lucase Hildebrandta z Vídně 
postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení 
loretánské kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s ambitem s bohatou nástropní 
výmalbou ze života Panny Marie a Ježíše Krista, poutními Svatými schody (Scala Sancta) a kostelem sv. Vavřince byla 
součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).  

Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony loretánské (1694) byla významným mariánským poutním místem 
pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po násilném zrušení rumburského kapucínského kláštera, se zde 
nadále konaly mše svaté, Loreta byla pro návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. 
Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře 
v ambitu.  

Loretánský areál je od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z České republiky a zahraničí. Od roku 1996 se 
obnovuje, od roku 1998 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Památkově chráněný 
objekt je přístupný celoročně od úterý do soboty, v dubnu až říjnu mezi 10.00 až 17.00 hod., od listopadu do března 
mezi 9.00 až 16.00 hod. Po celý rok se v přilehlém ambitu a kostele sv. Vavřince konají výstavy, koncerty a doprovodné 

http://www.loretarumburk.cz/
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kulturní akce. Mše svaté probíhají každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. ve Svaté chýši. Udržela se tradice srpnové 
církevní odpustkové slavnosti Porciunkule, trvající od 17. století. 

K dispozici jsou tři stálé expozice „Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, „Loretánské podzemí v Rumburku“ a 
„Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“. V roce 2013 se ve vstupní budově Lorety zpřístupnila „Expozice 
církevního umění Šluknovska“. Areál, který v roce 2016 navštívilo na 13 000 návštěvníků, spravuje 
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Od roku 2014 je Loreta Rumburk součástí mezinárodní poutní 
stezky Via Sacra. Loretánské slavnosti v Rumburku jsou od roku 2014 nositelem regionální 
značky "ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®". V roce 2014 získala Loreta Rumburk za obnovu a 
restaurování nominaci na celostátní cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav. V 
roce 2014 obdržela Loreta Rumburk ocenění Společnost přátelská rodině.Od roku 2015 je držitelem certifikátu 
Českého systému kvality služeb.   


