
Ochrana památek 

1992 – ustavení pracovní skupiny Ochrana památek.  

 

Fakta 1992-2000 

 

1992 – v Zittau se uskutečnila odborná konference na téma „Ochrana historických dřevěných 

budov“  

1993 – renesanční zámek „Czarne“ poblíž města Jelenia Góra byl zadaptován na 

„Mezinárodní centrum ekologické kultury“. 

1998 a 1999  - Euroregion prezentoval svou činnost na konservátorských trzích „Denkmal 98 

a 99“ v Lipsku 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – 10.9. byly uspořádány „Dny otevřených památek v Görlitz“ 

2001 – zaznamenána 1. zmínka a návrh projektu na záchranu krajiny podstávkových domů. 

2001 – ve dnech 13.-14.12. se v Görlitz konal mezinárodní workshop na téma „Památková 

péče a sanace starých budov jako šance pro hraniční region“ 

2003 – 15.12. byl uspořádán seminář „Krajina podstávkových domů“. Součástí projektu je i 

mezinárodní výstava „Krajina podstávkových domů“ s prezentací v Berlíně, Varšavě, Praze a 

Bruselu 

2004 – 17.-18.6 se na zámku Czarne  uskutečnila mezinárodní  konference „Ochrana 

památkové dřevěné architektury v Euroregionu Nisa“, se zvláštním zřetelem na problém 

podstávkových domů“  

2005 – byla uspořádána konference na téma „Vzdělávání a restaurování v oblasti péče o 

památky“ s cílem udržet téma ochrany památek jako prioritu Euroregionu Nisa pro období 

2007-2013  

2005 – 1.-2.6 se v Görlitz, v rámci česko-polsko-německo-slovenského projektu, uskutečnila 

konference pod názvem  „Kulturní dědictví-Identita-Dialog-perspektivy k modelovým 

strategiím  uchování a znovuoživení kulturní krajiny na příkladu Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa“. Cílem projektu bylo stanovení koncepcí k uchování kulturní krajiny, přírodních 

památek a rozvoj centra vzdělávání v oblasti řemesel. Součástí projektu bylo i vydání 

publikace na dané téma. 

2006 – ve dnech 12.-14.10. se na zámku Czarne konala konference „Vzdělávání k ochraně 

kulturních hodnot v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“  

2007 – 25. 5. proběhl již 4. „Den otevřených dveří podstávkových domů“, který se konal 

každoročně první neděli v září.  Návštěvníkům byly tentokrát zpřístupněny objekty v městech 

Zgorzelec, Bogatynia a Wolimierz. 

2008 –  byl navržen nový třístranný projekt „Rekonstrukce městských a zámeckých parků“  

2008 – uskutečnila se soutěž o cenu „Umgebindehaus“ („Podstávkový dům“).  Z  24 návrhů 

porota vybrala 12 nejlepších ve dvou kategoriích – a) objekt – vzorná sanace domu; b) osoba 

– za dosažené úspěchy v této oblasti 

2008 – byla navržena spolupráce s organizacemi, fungujícími v rámci Denkmalakademie e.V. 

, které se zabývají obnovou nejdůležitějších stavebních řemesel. Na toto téma se 19.-20.6. na 

zámku Czarne v městě Jelenia Góra konalo „Evropské fórum expertů Podstávkový dům“. 

2010 – začala realizace projektu „Společně pro zachování podstávkových domů – Zvýšení 

povědomí a informovanosti“. Těžiště projektu spočívalo v upozornění na jedinečnou hodnotu 

starých staveb a na zprostředkování znalostí o odborné údržbě 

 

 



Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Podporovat projekty zabývající se rekonstrukcí či zachováním fenoménu podstávkových 

domů na území ERN a akcí pořádaných pro jejich prezentaci. 

 Pokračovat ve výměně informací poskytujících vzdělání v tradičních řemeslných oborech 

při rekonstrukcích památek a podporovat jejich mezinárodní spolupráci. 

 podporovat pořádání a účast na konferencích o památkové ochraně v rámci Euroregionu 

Nisa 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 


