
Ždírec – Ždírecký důl č. p. 3
Přes více než 200 let stará usedlost sestávající z hlavní obytné 
roubené budovy a špejcharu, dnes částečně využíváno jako penzion

Kontakt: Libor Drahota, 
e-mail: penzion@zdireckydul.cz, 
tel.: +420 721 409 413, 
www.zdireckydul.cz

GPS: 50°31‘7.538“N 14°36‘13.636“E

Kravaře – Víska č. p. 3 (Vísecká rychta)
Budova bývalé rychty v Kravařích – Vísce s expozicí lidového bydlení 
severních Čech patřící k největším roubeným stavbám v Čechách

Program:
• vstup do expozic Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě
• výstava o bylinách a jejich využití pro 

člověka
• Letní cyklotoulky za historií – 

podstávkové domy – trasa: Kravaře 
– Holany – Blíževedly – Kravaře 

Kontakt: Ing. Zdeněk Vitáček (správce),
email: vitacek@muzeumcl.cz, 
tel: +420 724 245 465, 
www.muzeumcl.cz 

GPS: 50°63›55.792››N 14°39›23.044››E

Doksy – Máchova č. p. 150 (Památník K. H. Máchy)
Dřevěný patrový roubený dům bývalého špitálu

Program:
• prohlídka expozic rybářství a rybníkářství na Českolipsku
• výstavy – Máchovo jezero na mapách minulých století, Máchovo 

jezero v průvodcích a knihách, Háčkované panenky

Kontakt: Bc. Jana Fridrichová, 
email: fridrichova@muzeumcl.cz, 
tel: +420 487 872 137, 
www.muzeumcl.cz, 

GPS: 50°56‘62.997‘‘N 14°65‘41.739‘‘E

Staré Splavy – U rybníčku č. p. 43

Doklad vesnické architektury regionu Podbezdězí, 
patrně z 2. poloviny 18. století, 
od roku 2013 v rekonstrukci

Kontakt: Lenka Flášarová, 
email: delfl enka@gmail.com, 
tel: +420 774 448 333

GPS: 50°35‘25.368“N, 14°37‘48.909“E

Rumburk – Šmilovského č. p. 879/27
Komplex 18 podstávkových domů v ulici Šmilovského byl roku 1995 
vyhlášen vesnickou památkovou rezervací, objekty pocházejí z let 
1786-1805, štíty jsou bohatě zdobeny břidlicí

Program:
• možnost prohlídky domu č. p. 879/27, který prochází rekonstrukcí 

(výstava historických fotografi í objektu i ulice Šmilovského 
a historických plánů) 

• komentovaná prohlídka ulicí Šmilovského (místo srazu: „Park 
přátelství“ na začátku ulice)

Kontakt: Luboš Kosina, 
email: lubos.kosina@gmail.com, 
tel.: +420 602 134 101, 

GPS: 50°57‘1.429“N 14°33‘9.638“E

Dolní Chřibská – Dolní Chřibská č. p. 40
Objekt selského stavení z roku 1881, před krátkou dobou renovován 
za použití tradičních stavebních materiálů, dnes slouží jako penzion 
s restaurací situovanou v přízemí

Program:
• výstava fotografi í podstávkových 

domů severních Čech

Kontakt: Matěj Kudla, 
email: penzion@nastodolci.cz, 
tel.: +420 602 321 828, 
www.nastodolci.cz, 

GPS: 50°51‘48.037“N 14°27‘29.645“E

Merboltice – odborné exkurze po podstávkových domech
Pozor změna termínu: sobota 28. května 2016

Program:
• I. exkurze - začátek v 10 h. v č.p. 22, dále č.p. 14, č.p. 23, č.p. 192 se 

zakončením ve 13 h. u č.p. 141 s minijarmarkem domácích produktů, 
výrobků a občerstvením

• II. exkurze - začátek v 15:00 h. u č.p. 141, dále prohlídka špejcharu v č.p. 
60, kde budou ukázky ručního tesařského řemesla a výroby dřevního 
dehtu, dále č.p. 98, č.p. 169 a zakončení u č.p. 94.

Kontakt: Ing. arch. Tomáš Efl er, e-mail: efl erus@email.cz, tel.: 
+420 732 531 053; 
Lucie Šancová, e-mail: sousede.sdruzeni@gmail.com, tel.: 
+420 776 774 441

GPS: 50°41‘0.817“N 14°20‘2.925“E

Valkeřice – Valkeřice č. p. 60
Velké hospodářské stavení se zdobenými podstávkami, jehož rekon-
strukce tradičními postupy probíhá od roku 2013, 17 m dlouhá pavlač

Program:
• prohlídky interiéru od 10.30 do 16 h

Kontakt: Ondřej Klouček, 
email: ondrej.kloucek@seznam.cz, 
tel.: +420 775 685 757, 

GPS: 50°42‘9.967“N, 14°19‘17.512“E

Lipová – Lipová č. p. 424
Zrekonstruovaný podstávkový dům v centru obce Lipová, 
v němž sídlí muzeum a galerie

Program:
• prohlídky interiéru domu od 10 do 17 h
• stálá geologická výstava v zahradě 
• odpoledne v zahradě ukázky práce s hlínou a jílem

Kontakt: Lenka Lukášová, 
email: ic@lipova.cz, tel: 
+420 721 213 700, 
www.lipova.cz, www.tur-sluknovsko.cz, 

GPS: 51°0‘39.347“N, 14°21‘33.566“E

Weißenberg – Mühlberg č. p. 10 (DE)
Nejstarší známý patrový podstávkový dům v okrese Budyšín, vznik se datuje 
k roku 1651, zachovaná černá kuchyně a barokní stropy ve světnici

Kontakt: Stiftung Umgebindehaus (Arnd Matthes), 
e-mail: a.matthes@stiftung-umgebindehaus.de, 
www.stiftung-umgebindehaus.de

GPS: 51°11‘48.032“N 14°39‘30.549“E

Ebersbach – Oberer Kirchweg č. p. 26 (DE)
Zrekonstruovaný objekt s cennými detaily z 19. stol. 

• možnost návštěvy muzea kávy
• v podloubí zřízena malá pražírna kávy
• výstava

Kontakt: Simone Scholz, 
e-mail: spree-museumshof@t-online.de, 
www.spreeradweg-museumshof.de, 

GPS: 51°0‘25.151“N 14°36‘7.963“E

Cunewalde (DE)
Koncentrace mnoha zachovaných podstávkových domů v obci. V obci 
dále možnost návštěvy např. tzv. „Umgebindehaus-Park Cunenwalde“ 
– park, ve kterém jsou v měřítku 1:5 k vidění repliky zdejších částečně 
stržených či zachovaných podstávkových domů, od 12:00 do 16:00 
prohlídky s průvodcem

Bogatynia (PL)
Možnost prohlídky podstávkových domů:
• v ulici Waryńskiego (č. p. 17, 18, 30, 32), které prošly v poslední době 

náročnou obnovou
• v ulici J.Slowackiego 7 
• Działoszyn č. p. 163.

Zgorzelec – Aleje Lipowe č. p. 1 (PL)
Možnost prohlídky tzv. „kolářova statku“ (Zagroda Kołodzieja) z roku 
1822 – typický příklad lidové architektury v oblasti Horní Lužice, který nyní 
slouží jako penzion a restaurace.

Kontakt: Bauernhof „Zagroda Kołodziej“, 
e-mail: zagroda@kolodzieja.zgorzelec.pl, 
www.zagrodakolodzieja.pl

GPS: 51°9‘40.272“N 15°1‘39.559“E

Den otevřeného
podstávkového domu

Kravaře – Víska č. p. 3 (Vísecká rychta)

Doksy – Máchova č. p. 150 (Památník K. H. Máchy)

Rumburk – Šmilovského č. p. 879/27

Dolní Chřibská – Dolní Chřibská č. p. 40

Valkeřice – Valkeřice č. p. 60

Lipová – Lipová č. p. 424

Ebersbach – Oberer Kirchweg č. p. 26 (DE)

Cunewalde (DE)

Bogatynia (PL)

29. května 2016

Zgorzelec – Aleje Lipowe č. p. 1 (PL)



Hrádek nad Nisou – Žitavská č. p. 215
Podstávkový dům Koník, po 1. etapě celkové rekonstrukce, byla 
obnovena podstávka, roubení a hrázděné přízemí

Kontakt: Vít Štrupl, 
e-mail: strupl@hradek.cz, 
tel.: +420 725 357 278, 
www.branatrojzemi.cz  

GPS: 50°51‘21.372“N 14°50‘29.489“E

Chrastava – Víta Nejedlého č. p. 95
Dům akademického malíře Josefa Führicha, tzv. Führichův dům, 
postaven počátkem 19. stol. 

Program:
• prohlídky domu od 10:00 do 14:00 hod.

Kontakt: Jitka Marxová, 
e-mail: info@chrastava.cz,
tel.: +420 485 143 161, 
www.chrastava.cz

GPS: 50°49‘7.763“N 14°58‘13.186“E

Bílá – Trávníček č. p. 14
Objekt bývalého hostince „Pod Lipami“, dnešní podoba pochází 
z 2. pol. 19. stol., v současnosti probíhá druhá etapa záchrany 

Program:
• 13:00 naražení dřevěných pivních sudů 
• 13:45 prezentace záměru obnovy a revitalizace na centrum 

setkávání a muzeum, ukázka tradičních řemesel přímo 
na rekonstruované stavbě, povídání o tom, jak “Prajzi táchli 
Trávníčkem” — o prusko-rakouské válce v údolí Mohelky, výstavka 
obrázků Českodubska 

• 14:45 „Stínání kohouta” — vystoupení folklorního souboru Horačky
• Program je součástí IV. ročníku festivalu „Pouť mezi dvěma Jány“, 

který se uskuteční ve dnech 29. – 31. května 2015

Kontakt: 
Jan Havelka, spolek Dubáci, 
e-mail: kacer.havelka@dubaci.cz, 
tel.: +420 731 722 681, www.dubaci.cz

GPS: 50°37‘41.490“N 15°1‘47.190“E

Dolánky u Turnova 
– Dolánky u Turnova č. p. 12 (Dlaskův statek)
Nejznámější a nejkrásnější ukázka pojizerské roubené architektury, 
možnost volně navštívit expozice Muzea Českého ráje

Kontakt: 
Vladimíra Jakouběová, 
email: jakoubeova@muzeum-turnov.
cz, tel.: +420 604 720 571, 
www.muzeum-turnov.cz, 

GPS: 50°36‘10.619“N 15°10‘18.926“E

Malá Skála – Malá Skála č. p. 12 (Boučkův statek)
Jedna z nejcennějších památek na Maloskalsku, tzv. Boučkův statek, 
v níž je umístěna Galerie Josefa Jíry

Program:
• výstava kreseb a drobných plastik 

ak. sochaře Jiřího Kačera

Kontakt: Richard Balous, 
email: richard.balous@me.com,
tel: +420 603 454 179, 
www.bouckuvstatek.cz, 

GPS: 50°63‘66.036‘‘N 15°19‘10.311‘‘E

Pěnčín – Krásná č. p. 10 (Kittelův dům)
Monumentální roubený patrový dům, který nechal v polovině 18. stol. 
vystavět známý jizerskohorský léčitel Jan Josef Antonín Eleazar Kittel

Program:
• komentované prohlídky běžně nepřístupného domu
• prodejní výstava regionální keramiky a předvádění její výroby
• otevřeny i ostatní památky 

na Kittelovsku (Kittelovo muzeum, 
fara, kostel) 

Kontakt: Jan Sedlák,
e-mail: sedlak@kitl.cz,
tel.: +420 774 424 266, 
www.kittel.cz, 

GPS: 50°41‘39.932“N 15°12‘55.466“E

Dolní Řasnice – Dolní Řasnice č. p. 29
Dům chudého tkalce přenesený z Chrastavy do areálu Český svět 
v Dolní Řasnici.

Program:
• výstavka tkalcovských stavů a podobného nářadí
• možnost prohlídky dalších pěti objektů v areálu
• při větším počtu zájemců prohlídky v celou hodinu

Kontakt: Milan Maršálek, 
e-mail: ceskysvet@seznam.cz, 
tel.: +420 603 903 238, 
www.ceskysvet.info, 

GPS: 50°94‘65.644‘‘N 15°16‘78.292‘‘E

Jindřichovice pod Smrkem 
 – Jindřichovice pod Smrkem 12
Skanzen, jehož součástí jsou jeden 
historický a jeden nový podstávkový dům, 
stavěný tradičními technologiemi

Kontakt: Zbyněk Vlk, 
e-mail: zbynek.vlk@lunaria-jindrichovice.cz, 
tel.: +420 605 345 467, 
www.lunaria-jindrichovice.cz  

GPS: 50°57‘39.720“N 15°13‘52.928“E

Raspenava – Luhová č. p. 25
Podstávkový dům z 2. pol. 18. stol., v současné době v rekonstrukci

Program:
• možnost prohlídky celého objektu, v podkroví muzeum ze života 

na venkově
• ukázka pečení chleba v dochované černé kuchyni
• možnost občerstvení 

Kontakt: Miroslav Baco, 
e-mail: bacomiroslav@seznam.cz, 
tel.: +420 731 320 356, 
www.os-kolovrat.cz, 

GPS: 50°54‘26.311“N 15°6‘50.983“E

Již po dvanácté otevřou poslední květnovou neděli 
vlastníci dveře svých podstávkových domů. Zájemci 
tak mají jedinečnou možnost nahlédnout do světnic 
objektů, které významně určují vzhled zástavby 
tzv. „Trojzemí“. Přijměte pozvání do „krajiny 
podstávkových domů“, která spojuje příhraniční 
oblasti Čech, Německa a Polska.  

VYBRANÉ ZPŘÍSTUPNĚNÉ OBJEKTY

Bulovka – Dolní Oldřiš č. ev. 3
Autenticky zachovaný, novodobými zásahy téměř nenarušený 
původně podstávkový dům. 

Program:
• pečení kváskového chleba a pečiva 

vyrobeného tradičním způsobem 
ručního hnětení v tradiční chlebové 
peci 

• výtvarný workshop pro děti 
a dospělé: „Co mi řekl starý dům“

• minikoncert na přivítanou: 
Kontrabas – Jitka Prokopová

• prodejní výstava obrazů Šárky 
Nemešové a oldřišské keramiky

Kontakt: Šárka Nemešová, 
email: info@terramater.cz, 
tel.: +420 602 165 096,

GPS: 51°00‘27.258‘‘N 15°15‘75.758‘‘E

Frýdlant – Zahradní č. p. 356
Podstávkový domek, ve kterém je umístěn mechanický betlém 
s mimořádně dochovanou původní 
mechanikou.

Kontakt: Lucie Kubátová, 
email: luca.kubatova@seznam.cz, 
tel: +420 605 106 298,

GPS: 50°92‘21.361‘‘N 15°08‘16.106‘‘E

Frýdlant – Zahradní č. p. 356

Chrastava – Víta Nejedlého č. p. 95

Bílá – Trávníček č. p. 14

Pěnčín – Krásná č. p. 10 (Kittelův dům)

Jindřichovice pod Smrkem 

Raspenava – Luhová č. p. 25

Malá Skála – Malá Skála č. p. 12 (Boučkův statek) !
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