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Překrásnou krajinou
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Was ist das Umgebindeland? Eine Hauslandschaft im Dreilän-

dereck von Deutschland, Polen und Tschechien. Sie ist einzig-

artig in Europa. Ganz besondere Bauwerke zeichnen ihre Kon-

tur: die Umgebindehäuser. Einst weit verbreitet, stehen sie in

großer Zahl nur noch in der Oberlausitz und der Sächsischen

Schweiz, in Niederschlesien und Nordböhmen. Holz, Lehm,

Stein und ein genialer Einfall einstiger Handwerksmeister cha-

rakterisieren diese jahrhundertealten Volksbauten. Wer wohnt

darin? Warum mögen die Menschen diese Häuser, von denen

es keines zweimal gibt? Das Buch spürt ihnen nach: durch vier

Jahreszeiten und in zwölf Regionen. Es weitet den Blick für

Natur und Kultur, Geschichte und modernes Leben überhaupt

im Umgebindeland. Stimmungsvolle Fotos und unterhaltsame

Informationen inspirieren, die vielgestaltige Heimatregion

der Umgebindehäuser näher kennenzulernen.

ISBN: 978-3-929744-73-6 Preis: 19,99 €

Na česko-německo-polském trojmezí, v samotném srdci Evro-

py, se nalézá jedinečný fenomén. Povahu krajiny zde dotvářejí

zcela ojedinělé stavby. Podstávkové domy. Kdysi rozšířená

architektonická forma se ve větším množství dochovala pouze

v severních Čechách, Dolním Slezsku, Saském Švýcarsku a v

Horní Lužnici. Podstávkové domy nejlépe charakterizuje spo-

jení dřeva, hlíny a kamene, které dokázali doboví řemeslníci

mistrně využít. Kdo v dnešní době takové domy obývá? A čím

tyto jedinečné stavby přitahují naši pozornost? Kniha, jíž

právě držíte v ruce, se pro odpověď vydává do dvanácti regio-

nů, které navštíví ve čtyřech ročních obdobích. Za přispění

působivých fotografií a zajímavých informací Vám nabídne

ucelený obraz kultury, historie i moderního života v krajině

podstávkových domů.
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Obdivuhodná díla trojzemí

Láska nemusí nutně provázet jen mezilidské vztahy. Je to cit,

který může vzniknout i mezi člověkem a krajinou. Vydejme se

společně na pouť místy, která si svou krásou a charakterem

získala obdiv, úctu i náklonnost celých lidských generací.

Vydejme se do kraje podstávkových domů. Označení „podstáv-

kové domy“ byste v mapách hledali nadarmo. A to přesto, že se

jedná o skutečný architektonický klenot, který se oslnivě třpy-

tí v pokladnici evropské historie. Tato původně venkovská sta-

vení, mezi kterými byste jen marně hledali dvě stejná, vznika-

la v letech 1700 až 1920. Na území Děčínské vrchoviny, Horní

Lužice, Dolního Slezska a severních Čech se jich

dodnes dochovalo více než 19 000. Stavby ze

dřeva, hlíny a kamene perfektně zapadají do krajiny, jíž dávají

typický vzhled a šarm i mírumilovný nádech. Tyto stopy lidové

kultury spoluutvářejí horské oblasti, jako by byly samotnou

součástí zdejší přírody. V průběhu čtyř ročních období budeme

na pomezí tří spolu sousedících zemí sledovat, jak se v tomto

nádherném koutě střední Evropy odrážejí kulturní tradice i

moderní současnost.

Wunderwerke im Dreiländereck

Verliebt zu sein, ist ein schönes Gefühl. Auch Landschaften

können Herzen öffnen. Mit seinen Schönheiten und Eigenar-

ten hat das Umgebindeland die Zuneigung vieler Menschen

gewonnen. Jener, die dort leben, und derer, die es mit Neugier

und Freude als Touristen entdecken. Auf Landkarten sucht man

den Namen vergebens. Ganz besondere Häuser geben dem

Landstrich die Konturen, seinen Charakter und Charme: die

Umgebindehäuser. Einst standen diese ländlichen Bauten vie-

lerorts in Europa. Inzwischen sind sie ein architektonischer

Schatz. Dessen Kleinodien findet man in großer Zahl nur noch

im Dreiländereck von Deutschland, Polen

und Tschechien vor. Die heutige Hausland-

schaft mit rund 19 000 Gebäuden erstreckt sich vom Elbsand-

steingebirge und der Oberlausitz bis nach Niederschlesien und

Nordböhmen. Die meisten Häuser entstanden zwischen 1700

und 1920. Es sind Wunderwerke aus Holz, Lehm und Stein. Sie

fügen sich so harmonisch in die Landschaft ein, als ob sie

selbst ein Stück Natur wären. Im Panorama des Umgebindelan-

des sind sie markante Tupfen alter Volkskultur und wiederent-

deckte Traumhäuser in schöner, vorwiegend gebirgiger Land-

schaft. Dieser Bildband folgt ihrer Spur durch vier Jahreszeiten

und in zwölf Regionen dreier Länder. Ein Bild vom Umgebinde-

land formt sich – mit vielerlei Baukunst, Kulturschätzen,

Brauchtum und dem heutigen Leben in der Mitte Europas. 

VítejteWillkommen
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Výjimečná konstrukce

V čem spočívá jedinečnost podstávkových domů? Na první

pohled jsou podobné hrázděným stavbám. Jejich originalita je

jasně patrná až při podrobnějším sledování. Na jedné straně

domu je pod hrázděnou část podsunut dřevěný skelet se stěna-

mi z trámů. Uvnitř je roubená světnice. Vlastně takový dům v

domě. Celé patro a střecha však nespočívají na jejím stropě,

ale na systému dalších dřevěných opěrek. Tato důmyslná kon-

strukce se nazývá podstávka (obr. 1). Genialita takové archi-

tektury tkví v propojení hlavních předností staveb roubených,

hrázděných a zděných. Přestože podstávkové domy obývalo

původně převážně německé obyvatelstvo, chápou je dnes Češi,

Poláci i Němci jako společné kulturní dědictví. Prostřednictvím

soukromých vlastníků, sdružení, nadací a pracovních skupin se

snaží zamezit jejich devastaci i postupnému mizení. Pomáhají

tak uchovat důležitou část evropské historie. Ochránci unikát-

ní architektury se pravidelně setkávají napříč trojzemím. Jed-

ním z míst setkání je podstávkový dům Bulnheim, vystavěný už

v roce 1750 (obr. 2). Mezi průkopníky památkové péče patří

odborníci Jacek Jakubiec z Jelení Hory (Jelenia Góra) (obr. 3),

Jürgen Cieslak z obce Seifhennersdorf (obr. 4) a Tomáš Efler z

Prahy (obr. 5). Všechny spojuje úzký vztah k těmto výjimečným

stavbám.

Gemeinsam für geniale Konstruktionen 

Was sind Umgebindehäuser? Auf den ersten Blick gleichen sie

Fachwerkhäusern. Als einzigartig offenbaren sie sich beim

näheren Hinschauen. Ihr Grundaufbau zumeist: Auf einer

Hausseite ist ein „Holzkasten“ unters Fachwerkgeschoss

geschoben – mit Wänden aus geschichteten Balken. Das ist die

Blockstube, ein Haus im Haus. Obergeschoss und Dach lasten

nicht auf deren Decke, sondern auf einem hölzernen Stützsys-

tem, das sie umschließt. Diese ausgeklügelte Konstruktion

heißt Umgebinde. Blickfang sind die Rundbögen zwischen den

Holzständern (Foto 1). Die Kombination von Block-, Fachwerk-

und Steinbau – und damit ihrer Vorteile – ist einmalig. Einst

vorwiegend von der deutschen Bevölkerung bewohnt, verste-

hen heute Deutsche, Polen und Tschechen die Häuser als

gemeinsames Erbe. Sie wirken dem Bestandsschwund entge-

gen, bewahren die Gebäude über Grenzen hinweg. Neben pri-

vaten Eigentümern setzen sich Vereine, Stiftungen, Arbeits-

gruppen und Gebietskörperschaften für sie ein. Die Akteure

aus den Nachbarländern kommen regelmäßig zusammen, bei-

spielsweise im erneuerten Umgebindehaus Traditionshof

Bulnheim von 1750 (Foto 2). Zu Vorreitern im Denkmalschutz

gehören die Experten Jacek Jakubiec aus Jelenia Góra/Hirsch-

berg (Foto 3), Jürgen Cieslak aus Seifhennersdorf (Foto 4) und

Tomáš Efler aus Prag (Foto 5). Alle zusammen eint die Liebe zu

den genial einfachen, schönen und nützlichen Bauten. 
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Im Frühling
Blumenpracht: Märzenbecherwiesen 

im Polenztal in der Sächsischen Schweiz 

Na jaře
Louky plné bledulí

v údolí řeky Polenz v Saském Švýcarsku





Hraniční tok s krásnými vycházkami

Jedním z nejromantičtějších míst, která může krajina trojzemí

nabídnout, jsou bezesporu přirozené vodní toky. Divoký rej

vody zde nepřetržitě bojuje s vyrovnaným klidem okolní příro-

dy. Taková je Lužická Nisa. Po územních změnách spojených s

koncem druhé světové války se linie Odry a Nisy stala součástí

nové státní hranice. Samotný pramen Nisy se nachází hluboko

v Jizerských horách. Řeka pak protéká Libercem, Žitavou a nás-

ledně míří k Mužákovu (Bad Muskau) (zdejší Park knížete Pück-

lera patří ke světovému kulturnímu dědictví). Po dlouhých 254

kilometrech dorazí Nisa do Braniborska, aby zde vyústila v

Odru. V trojzemí se Lužická Nisa setkává s čes-

kou, německou i polskou standartou. Na pol-

ské straně ji průmyslovým dechem ovane elektrárna Turów s

obřím povrchovým dolem. U obce Hirschfelde se v její hladině

odrážejí klasické siluety podstávkových domů. Mezi Rosentha-

lem a Ostřicí (Ostritz) se klokotavě vine uprostřed zalesněných

svahů. O nepatrný kousek dál potěší srdce poutníka barokní

klášter v Údolí Panny Marie (St. Marienthal). Založen byl roku

1234 a je nejstarším ženským klášterem řádu cisterciáků v

Německu.

Údolí Nisy14

Grenzfluss mit Wanderfreuden und Klosterleben

Natürliche Flussläufe empfinden viele Menschen als roman-

tisch. Die fortwährende Bewegung des Wassers kontrastiert

mit der Ruhe der umgebenden Natur. Die Lausitzer Neiße ist

solch ein Fluss. Die Geschichte hat sie weltbekannt gemacht.

Mit der Westverschiebung Polens nach dem Zweiten Weltkrieg

wurde die Oder-Neiße-Linie zur Staatsgrenze. Die Neiße ent-

springt im tschechischen Isergebirge. Sie durchquert die Stadt

Liberec/Reichenberg, passiert Zittau Richtung Görlitz und

durchfließt die Welterbestätte Fürst-Pückler-Park Bad Muskau,

bevor sie nach 254 Kilometern in die Oder mündet. Der Fluss

begegnet dem Umgebindeland mit dessen ganzer

Vielfalt. Am Dreiländerpunkt etwa fließt er

unmittelbar an den deutschen, polnischen und tschechischen

Flaggen vorbei. Beim polnischen Kraftwerk Turów/Türchau mit

riesigem Braunkohletagebau lernt er das industrielle Gesicht

der Region kennen. Am Ufer bei Hirschfelde geben ihm Umge-

bindehäuser Geleit. Zwischen dem Zittauer Ortsteil Rosenthal

und dem Städtchen Ostritz schlängelt er sich zwischen steilen,

bewaldeten Hängen hindurch. Wanderer zu Fuß und per Rad

sind sich einig: Das Neißetal (Foto) ist ein Muss. Ebenso wie

Freunde sakraler Kunst, denn es führt zu einem Bau des böh-

mischen Barocks, dem Kloster St. Marienthal. 1234 gegründet,

ist es das älteste ununterbrochen existierende Frauenkloster

des Zisterzienserinnenordens in Deutschland. 

Neißetal





Výkladní skříň a orlí okna

Pokud máte chuť podniknout výlet do časů dávno minulých,

neměli byste vynechat Dittelsdorf. V pohledné obci s klikatými

uličkami, dvěma potoky, historickou budovou školy a požární

zbrojnicí na vás dýchne atmosféra starých časů. 130letá lípa

srdčitá, stojící u rybníka obklopena shlukem staletých domů,

jako by toho byla důkazem (obr. 1). Dittelsdorf je prodchnutý

prostotou, smyslnou jednoduchostí a krásou. A tato krása se

návštěvníka drží už od prvního popisného čísla, domu č. 1 v

ulici Neue Gasse (obr. 2/3). Dittelsdorf leží nedaleko západní-

ho břehu Nisy a dnes je součástí obce Hirschfelde. Obyvatelé

Dittelsdorfu přezdívají „Výkladní skříň podstávkových domů“.

Zhruba 120 zdejších podstávkových budov ze 17. až 19. století

se dochovalo v tak skvělém stavu, že chráněná památková

péče do své působnosti zahrnula celou vesnici. K místním

historickým cennostem přivádí kolemjdoucí památková stez-

ka. Díky ní mohou například navštívit vlastivědné muzeum,

které vybudovali zdejší dobrovolníci. O jeho chod se starají

pod vedením architekta Wielanda Menzela (obr. 4). Jejich

nadšení přispělo na počátku devadesátých let minulého stole-

tí k záchraně unikátního podstávkového domu z roku 1775.

Jedinečným stavebním prvkem je zelené barokní obložení

oken napodobující střeleckou orlici. Budova se stala živou kro-

nikou obce a zároveň i galerií současných hornolužických

umělců.
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Ein Guckkasten und Adlerfenster

Eine Reise in die Vergangenheit gefällig? Dittelsdorf macht’s

möglich. Ein schönes, verwinkeltes Örtchen mit Kirchturm,

zwei Bächen, Schulhaus, Spritzenhaus, 130-jähriger Winter-

linde auf dem Anger, dazu ringsum ein Gewimmel jahrhun-

dertealter Häuser, von denen sich jedes anders herausgeputzt

hat (Foto 1). Wer dort spaziert, bekommt ein Gefühl für frühe-

res dörfliches Leben. Die Augen führen ihn zurück zu Dingen

und Details, die einst das Einfache und Schöne verbanden, wie 

etwa die hölzerne Hausnummer in der Neuen Gasse 1 (Foto

2/3). Dittelsdorf – heute Teil von Hirschfelde – liegt nicht weit

vom westlichen Neißeufer entfernt. Die Einwohner nennen es

einen „Umgebinde-Guckkasten“. Rund 120 Umgebindehäuser

aus dem 17. bis 19. Jahrhundert haben sich erhalten, so dass

der Denkmalschutz gleich schützend die Hand übers gesamte

Dorf gelegt hat. Ein Denkmalpfad geleitet die Besucher zu den

historischen Schmuckstücken. Eines davon ist das Heimatmu-

seum, ehrenamtlich aufgebaut und betreut von Architekt Wie-

land Menzel (Foto 4) und weiteren Enthusiasten. Sie retteten

Anfang der 1990er-Jahre ein Umgebindehaus von 1775 vor

dem Verfall. Den für Dittelsdorf typischen Langständerbau

ziert etwas Einmaliges: eine grüne barocke Fensterverklei-

dung, die einem Schützenadler nachempfunden ist. Inzwi-

schen zieht das Haus als lebendige Ortschronik und Galerie

zeitgenössischer Oberlausitzer Künstler die Besucher an.  
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Michael Dittrich: Im Team fürs Pilgerhäusl 

Spanien, Schweiz, Frankreich, die Heimat am Dreiländereck –

Michael Dittrich, Jahrgang 1952, hat schon gut tausend Pilger-

Kilometer in den Beinen. Der katholische Pfarrer, der zwölf

Jahre in Zittau tätig war, kennt Lust und Mühe des Laufens und

die Freuden der Rast. Und er ist ein Mann mit Ideen: Gemein-

sam mit Gleichgesinnten aus dem Dreiländereck belebte er

2008 den Zittauer Jakobsweg zwischen Görlitz und Prag neu.

Seit 2010 wird im Zittauer Ortsteil Hirschfelde ein rund 300

Jahre altes Umgebindehaus, das 20 Jahre leer stand, zur Pil-

gerherberge an dieser Route umgebaut. Die Einheimischen

haben es „Pilgerhäusl“ getauft. Michael Dittrich

gelang es erneut, zahlreiche Mitstreiter um sich zu

scharen: Der Pilgerhäusl e.V., dem der gebürtige Oberlausitzer

vorsteht, und ein „Ehrenamttrupp“ rühriger Bürger leisten

viele freiwillige Arbeitsstunden im Bunde mit Fachfirmen und

unter Regie von Architekt Knut Wolf. Als „lebendige Baustelle“

ist das Gebäude in der Komturgasse 9 auch Schauplatz fürs

Fachsimpeln. Führungen und Seminare vermitteln grenzüber-

greifend die Schritte fachgerechter Sanierung. Die EU fördert

das Projekt. Der Kreis Görlitz und das Bezirksamt Liberec ste-

hen als Partner zur Seite. Einfach, gemütlich, regionaltypisch

und verbunden mit menschlicher Herzlichkeit – so wird die

Übernachtungsstätte – zugleich Ausstellungs- und Veranstal-

tungsort – die Jakobspilger und weitere Gäste begrüßen.    

Michael Dittrich: Domek pro poutníky

Španělsko, Švýcarsko, Alsasko, trojzemí - Michael Dittrich

(nar. 1952) už na své pouti ušel dobrou tisícovku kilometrů.

Katolický farář, který 12 let působil v Žitavě, zná potěšení a

námahu chůze, ale i radosti odpočinku. Je neuvěřitelně vitál-

ním člověkem. V roce 2008 pomáhal oživit žitavskou Svatoja-

kubskou stezku mezi Zhořelcem a Prahou. A od roku 2010 se

podílí na rekonstrukci zhruba 300 let starého podstávkového

domu v Hirschfelde (dnes část Žitavy). Po 20 letech, kdy byla

stavba nevyužita a pozvolna chátrala, se skupince dobrovolní-

ků (Sdružení Pilgerhäusl e.V. a další angažovaní občané) pod

jeho vedením a v režii vynikajícího podstávkového

architekta Knuta Wolfa podařilo započít práce na

budoucím „Domku pro poutníky“, jak ho již místní občané

překřtili. Toto „živé staveniště“ (v ulici Komturgasse 9) je záro-

veň místem pro odborné přeshraniční diskuze a semináře,

které se zaobírají postupem rekonstrukce v rámci zásad památ-

kové péče. Projekt je podpořen Evropskou unií. Po boku mu,

jako partneři Sdružení, stojí okres Zhořelec a Krajský úřad

Libereckého kraje. Ve své výsledné podobě by měl objekt

sloužit jako ubytovna i místo k pořádání nejrůznějších kultur-

ních akcí a výstav. Má se stát jednoduchým a pohodlným obra-

zem srdečnosti, která je pro tento region tak typická.
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Hraniční pohoří s dvoupatrovými roubenkami

Kužel je fascinující geometrický, ale i přírodní útvar, jehož

silueta neoddělitelně patří k Lužickým horám. Jednou z čirých

dominant hor je právě vrchol Klíče, který se vypíná do výšky

760 metrů. Jeho vrcholek (obr.) je dobře pozorovatelný i v

ranní mlze z Hvozdu, který je o pouhých 11 metrů nižší. Klíč se

svými prudkými svahy patří mezi severočeské kuželové hory.

Je vulkanického původu a vyčnívá z protáhlého pískovcového

hřbetu. Horský hřeben se nachází v chráněném území a je z

větší části pokryt lesem. Okolo samotného Klíče pak v součas-

nosti vede i evropská dálková cyklotrasa (E10). Na hřbetu

Lužických hor se setkávají regiony

jihovýchodního Saska a severních Čech.

Menší, německá část, se nazývá Žitavské hory, česká strana

spojuje České Švýcarsko s Ještědským hřbetem. Velmi rázo-

vitým krajinným prvkem těchto horských oblastí jsou dvoupa-

trové podstávkové domy. Na podstávce a zděné části staveb

spočívá další patro, které je většinou celé roubené.

Lužické hory20

Grenzgebirge mit zweistöckigen Blockbauten 

Ein Kegel ist ein geometrischer Körper und ein faszinierendes

Naturgebilde. Frühmorgens, wenn die Nebel aufsteigen,

durchdringt die Kuppe des Klíč/Kleis den Atem der Natur.

Frühaufstehern erscheint er vom Hochwald (749 Meter) aus

wie ein spitzer Störenfried in der welligen Silhouette (Foto).

Im Lužické hory/Lausitzer Gebirge gehört die 760 Meter hohe

Erhebung mit ihren schrägen Hängen zu den nordböhmischen

Kegelbergen. Sie sind vulkanischen Ursprungs und ragen aus

dem langgestreckten Sandsteinrücken empor. Eine geologi-

sche Abwechslung, die vor allem den Wanderer freut. Zudem

ist der Höhenzug mit besonders

geschützter Natur mehr als zur

Hälfte mit Wald bedeckt. Der Europäische Fernwanderweg E 10

führt am Klíč vorbei. Auf dem Felsrücken des Lausitzer Gebir-

ges gehen die Grenzregionen Südostsachsen und Nordböhmen

ineinander über. Der kleinere, deutsche Teil heißt Zittauer

Gebirge, der böhmische verbindet die Böhmische Schweiz mit

dem Jeschkengebirge. Die Handwerkskunst hat das Umgebin-

dehaus in unzähligen Gestalten geschaffen. In den tschechi-

schen Gebirgsdörfern fallen die vielen zweigeschossigen Bau-

ten ins Auge. Auf Umgebinde und Massivbau ruht oft ein Ober-

stock, der komplett in Blockbauweise ausgeführt ist. Eine

Variante: Während die obere Stube von Blockwänden umgeben

ist, verfügen die Kammern über Fachwerk. 

Lausitzer Gebirge





České sklo světové pověsti

Jižní svahy Lužických hor ochraňují město Kamenický Šenov.

Česká sklářská tradice zde a v nedalekém Novém Boru přežívá

již více než 700 let - jak ostatně dokazují inventáře místních

sklářských muzeí (obr. 4), kterým vévodí nejen samotné umě-

lecké skvosty, ale i originální ruční nářadí jeho tvůrců. České

sklo si světový věhlas vydobylo především v období od konce

17. až po začátek 20. století. Dobou jeho největšího rozkvětu

bylo baroko. Obrovské zásoby dřeva a nálezy křemenných žil

udělaly ze sklářství jistý zdroj příjmů pro zdejší obyvatele.

Z Kamenického Šenova a Nového Boru se zušlechtěné sklo

vyváželo do celého světa. Senzací bylo vynalezení červené gla-

zury v roce 1834. Tato speciální technika barvení skla se stala

charakteristickou pro celý region. Po posledních politických

změnách v roce 1989 se na tradiční styly a místa snaží navázat

soukromé sklářské hutě, manufaktury a dílničky. Kraj Kame-

nického Šenova a Nového Boru zapsal do sklářského povědomí

mezi jinými i takové pojmy jako Jílkova huť, mistrovská práce

Petra Drnce (obr. 1), foukané sklo ateliéru Davida Wünscheho

(obr. 3) nebo ruční filigránové figurky (obr. 2).
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Böhmisches Glas mit Weltruf 

Am Südhang des Lausitzer Gebirges liegt die Glasmacherstadt

Kamenický Šenov/Steinschönau. In der Glashütte Jílkova

formt der erfahrene Glasmeister Petr Drnec (Foto 1) mit einem

Dorn geschickt die weiche, glühende Masse. Eine Schale, ein

kunstvolles Stück Böhmisches Glas entsteht. Unter diesem

Namen hat die Glaskunst aus Böhmen vor allem ab Ende des

17. bis Anfang des 20. Jahrhunderts Weltgeltung erlangt. Seit

der politischen Wende 1989 greifen an Traditionsstandorten

private Glashütten, Manufakturen und kleine Werkstätten alte

Veredelungstechniken für bekannte Stilrichtungen und neue

Dekore auf. In Handarbeit werden filigrane Figuren (Foto 2)

gezaubert. Unerschöpflich sind die Formen für die Glaswaren,

die mit dem Mund geblasen werden, so wie im Atelier David

Wünsch in Nový Bor/Haida (Foto 3). Die riesigen Holzvorräte

und Funde von Quarzadern im Gestein hatten einst die Glas-

macherei zum Erwerbszweig in den dichten Wäldern des Lau-

sitzer Gebirges gemacht. Die Blütezeit brachte der Barock. Von

Kamenický Šenov und Nový Bor aus wurde veredeltes Glas in

alle Welt verkauft. Sensationell war 1834 die Erfindung der

Rotbeize. Diese spezielle Art, Glas zu färben, wurde zu einer

charakteristischen Technik der Region. Glasmuseen in Nový

Bor und Kamenický Šenov (Foto 4) widerspiegeln heute die

700-jährige Geschichte der hiesigen Glasherstellung, darunter

mit Handwerkzeug und erlesenen Schaustücken.
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Lenka Hybnerová: Ein komplett neues Leben

Für Lenka Hybnerová war das Umgebindehaus Nr. 283 in Sloup

v Čechách/Bürgstein Liebe auf den ersten Blick. An einem

Herbsttag 2006 hatte die damalige Pragerin auf einer Immobi-

lienseite im Internet das Gebäude entdeckt, gut 200 Jahre alt,

mit einem Obergeschoss in Blockbauweise. Kein herausgeputz-

tes Schmuckstück sah sie, aber eins mit einem Zauber. „Ich

wusste sofort, dort muss ich leben“, erinnert sie sich. Noch am

selben Tag fuhr sie in das Immobilienbüro und zahlte an. Wenig

später zog sie mit Tochter Giula ein – in ein Haus, in dem in den

letzten 20 Jahren kaum etwas gemacht worden war. Heute

resümiert die Mittdreißigerin: „Ich bin glücklich

hier“. Gemeinsam mit ihrem Mann Martin Charvát

betreibt sie einen Reiterhof für Touristen, mit zwei englischen

Vollblütern und drei weiteren Pferden. Die Reittouren führen in

die Umgebung am Fuße des Lausitzer Gebirges bei Česká

Lipá/Böhmisch Leipa. Seit 2011 nennt Lenka Hybnerová ihren

Hof „Ranch Pilgrim“. Die Blockstube gehört zum Urlaubsappar-

tement. Mit dem Umzug aufs Land hat die ehemalige Immobi-

lienmaklerin ihr Leben komplett geändert. Aus dem „gestress-

ten Bürowesen auf Stöckelschuhen“ – so ihre Worte – ist die

naturverbundene Handwerkerin, Bäuerin und Tierpflegerin

geworden. Vieles am Haus hat sie längst eigenhändig repariert

und ausgebaut. Lenka Hybnerová erinnert sich: „Als Großstäd-

terin konnte ich nicht einmal einen Nagel einschlagen.“ 

Lenka Hybnerová: Úplně nový život

Pro Lenku Hybnerovou byl podstávkový dům čp. 283 ve Sloupu

v Čechách láskou na první pohled. Tehdejší Pražačka objevila

dobrých 200 let starý dům s roubeným patrem jednoho po

zimdního dne roku 2006 na internetové burze nemovitostí.

Žádný nazdobený klenot, ale měl své vlastní kouzlo. „Hned mi

bylo jasné, že tam musím žít,“ vzpomíná. Ještě ve stejný den

zajela do realitní kanceláře a zaplatila zálohu. O něco později

se do domu nastěhovala se svojí dcerou Giulou – do domu, ve

kterém se za posledních dvacet let téměř nic neudělalo. Dnes

tato zralá třicátnice říká: „Jsem tu šťastná.“ Společně se svým

manželem Martinem Charvátem provozuje jezdec-

kou farmu pro turisty se dvěma anglickými plno-

krevníky, klusákem, jedním arabským koněm a dvěma

vzácnými americkými mimochodníky Rocky mountain horse.

Vyjížďky na koních vedou do okolí na úpatí Lužických hor u

České Lípy. Od roku 2011 nazývá Lenka Hybnerová své stavení

„Ranč Pilgrim“ (www.rancpilgrim.cz). Světnice patří k apartmá

pro hosty. Po přestěhování na venkov změnila tehdejší realit-

ní makléřka zcela svůj život. Ze „stresované kancelářské byto-

sti na vysokých podpatcích“– jak říká – se stala řemeslnicí, sel-

kou a pečovatelkou zvířat, svázanou s přírodou. Spoustu věcí

na svém domě si opravila a postavila sama vlastníma rukama.

„Jako holka z velkoměsta jsem neuměla ani zatlouct hřebík.“
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Ženské symboly kouzelného světa

Zvlněná krajina obdivovaná turisty, cyklisty a horolezci souse-

dí na východě s Krkonošemi, na severu s Jizerskými horami a je

vymezena městy Turnov, Mnichovo Hradiště a Jičín. Rajskou

jedinečnost dávají této krajině četné hrady a zříceniny v pís-

kovcových skalách. Mezi lesy, loukami, rybníky, potůčky a ves-

nicemi představují stopy dlouhé české historie. Vedle slavného

hradu Trosky (nedaleko Turnova) s věžemi Pannou a Babou,

jejichž silueta se stala symbolem Českého ráje, jsou jich tu

ještě více než dvě desítky. Jmenovat můžeme zříceninu hradu

Frýdštejn, skalní Drábské světničky nebo zámek Hrubá Skála.

Jako by přímo vyrůstal z kamene, ční tu také k

nebi skalní hrad Vranov (obr.) u Malé Skály (vys-

tavěn byl v době kolem roku 1425, v 19. století byl pak přebu-

dován v romantickém duchu). Krajina, která se rozléhá na 180

čtverečných kilometrech, se plným právem nazývá Český ráj.

Však ji tak nazvali poutníci už v průběhu 19. století. Vznešené

spojení přírody a historie vytváří z této nepatrné částečky

světa skutečně blažené místo. A právě sousloví „blažené

místo“ najdeme ve slovníku jako vysvětlivku pro přenesený

význam slova ráj. Český ráj je nejstarší chráněnou oblastí v

Česku a od roku 2005 je současně geoparkem UNESCO.

Český ráj26

Zauberwelt mit fraulichem Wahrzeichen

Ort der Seligkeit – so erklärt der Duden den übertragenen Sinn

des Wortes Paradies. Im Umgebindeland gibt es solch eine

Gegend: Český ráj/Böhmisches Paradies. Entzückte Reisende

erfanden schon im 19. Jahrhundert diesen Namen. Auf 180

Quadratkilometern haben sich Natur und Geschichte glücklich

vermählt. Die hügelige Landschaft – von Wanderern, Radlern

und Kletterern gepriesen – berührt östlich das Riesengebirge,

nördlich das Isergebirge und wird von Städten wie Turnov/Tur-

nau, Mnichovo Hradiště/Münchengrätz und Jičín/Jitschin

markiert. Mehr als 20 Burgen und Burgruinen auf Sandstein-

felsen geben dem Land-

strich das paradiesisch Ein-

zigartige. Zwischen Wäldern, Wiesen, Teichen, Wasserläufen

und Dörfern sind sie Einsprengsel langer böhmischer Historie.

Aus dem Felsen herauszuwachsen scheint die Burg Vranov/

Wranau (Foto) bei Malá Skalá/Kleinskal. Mit Ursprung um

1425 wurde sie im 19. Jahrhundert im romantischen Geist

umgestaltet. Es ist eine Freude, auf Wanderschaft stets aufs

Neue diese Felsaufbauten zu entdecken, darunter die Burg-

ruine Frýdštejn/Friedstein, die Felsenburg Drábské světničky/

Schergenstübchen oder Schloss Hrubá Skála/Großskal. Bei

Turnov grüßen weithin das Alte Weib und die Jungfrau. So

heißen die beiden Türme der Burg Trosky. Ihre Silhouette sym-

bolisiert das Böhmische Paradies als irdische Zauberwelt. 

Böhmisches Paradies





Bílé pruhy a Valdštejn

Podstávkové domy Českého ráje jsou nejen dokladem dávné

zručnosti zdejších řemeslníků, ale i silné symbiózy venkovské-

ho života s okolní přírodou. Už z dálky jsou nápadné jasně

bílými pruhy na stěnách roubených světnic. Nepřehlédnutelný

dekorační prvek sloužil k utěsnění spár mezi jednotlivými

trámy. Používala se vlna, mech, hlína a další izolační materiá-

ly, smíchané s vápencem. O budovy se dnes starají jejich vlast-

níci ve spolupráci s památkáři. K dochovaným klenotům patří

například Kopicův statek v Kacanovech čp. 69 (obr. 1), Hola-

nův statek v Příšovicích čp. 23 (obr. 2) nebo Bičíkův statek v

Příšovicích čp. 11 (obr. 3). Další důležitá svědectví o místní

lidové kultuře shromažďuje ve své expozici Muzeum Českého

ráje. Toto muzeum sídlí v ekonomickém a kulturním srdci

regionu, ve městě Turnov, které tomuto kraji vévodí už celých

sedm stovek let. Nedaleko odsud leží Mnichovo Hradiště. Také

sem láká nepokojná vůně dějin své příznivce. Ve své hrobce tu

odpočívá jedna z nejvýznamnějších postav evropských dějin –

český šlechtic Albrecht z Valdštejna.
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Waldstein, UNESCO und weiße Streifen

Wie viel ließe sich noch vom Böhmischen Paradies berichten!

Es ist das älteste Naturschutzgebiet in Tschechien und seit

2005 UNESCO-Geopark. Den Spuren des böhmischen Adligen

Albrecht von Waldstein (Wallenstein) – eine der schillerndsten

Figuren der europäischen Geschichte – folgt eine Wanderung,

darunter zur Grabstätte in Mnichovo Hradište. Im 700-jährigen

Turnov, dem wirtschaftlichen und kulturellen Herzen der Regi-

on, sammelt das Museum des Böhmischen Paradieses unter

anderem Zeugnisse der Volkskultur. Bis zur Vertreibung der

deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie

im Zusammenleben der Nationalitäten hervorgebracht. Die

Umgebindehäuser durchwirken das Böhmische Paradies als

Symbole alter Handwerkskunst und dörflichen Lebens im Böh-

men früherer Jahrhunderte. Sie fallen mit ihren weißen Strei-

fen an den Blockstuben auf. Die Erklärung: Um die Fugen zwi-

schen den Balken abzudichten, wurden Wolle, Moos, Lehm und

weitere Dämmstoffe mit Kalkstein gemischt. Dem Touristen

bieten sich stets aufs Neue schöne Orte zum Schauen und Ver-

weilen. Das Bauerngut Kopic in Kacanovy/Kazanow Nr. 69

(Foto 1), der Holán-Hof in Příšovice/Prischowitz Nr. 23 (Foto 2)

und der Bičík-Hof in Příšovice Nr. 11 (Foto 3) beispielsweise

sind ursprünglich erhaltene Kostbarkeiten. Die heutigen Eigen-

tümer sorgen sich im Bunde mit Denkmalschützern um die

Anwesen als einem Stück gemeinsamer Kultur.
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Alena Hejduková: Familienbesitz als Volkskundemuseum 

Der Dlaskhof Nr. 12 in Dolánky/Dolanken bei Turnov ist Privat-

grundstück und öffentliche Kulturstätte zugleich. Alena Hejdu-

ková (Foto) hat den alten Familienbesitz an das Museum des

Böhmischen Paradieses in Turnov verpachtet. Direktorin PhDr.

Vladimíra Jakouběová: „Der Hof ist unsere ethnologische

Abteilung.“ Beide Frauen verbindet die Liebe zu dem einstigen

Bauerngut. Zweistöckiger Blockbau, 1716 errichtet, gezimmer-

ter Speicher, Statue der hl. Maria von 1784, Balkenumzäunung

mit Glockentürmchen, alles bestens erhalten. Die heutige

Eigentümerin wusste als Kind nichts von dieser Perle der Volks-

architektur. 1952 hatten die kommunistischen

Machthaber ihre Familie enteignet und – wie viele

andere – nach Nordmähren umgesiedelt. Erst nach der Rehabi-

litation 1968 erfuhr sie, dass ihre Vorfahren den Hof in den

1920er-Jahren nach der Familie Dlask erworben hatten. Die

Samtene Revolution 1989 in Tschechien bahnte den Weg zur

Wiedergutmachung von Unrecht und zum angestammten

Eigentum, das 1993 zurückgegeben wurde. Schlug damit die

letzte Stunde für das Museum, in das sich der Hof inzwischen

verwandelt hatte? Keineswegs. Alena Hejduková unterstützt

seither die Vorhaben ihres Mieters. Mit der Museumsdirektorin

bespricht sie regelmäßig Veränderungen am Haus. Ein Einklang

sehr zur Freude der rund 25 000 Besucher, die jährlich in die

volkskundliche Ausstellung und zu den Volksfesten kommen. 

Alena Hejduková: Rodinný majetek jako vlastivědné muzeum 

Dlaskův statek čp. 12 v Dolánkách u Turnova je národní kulturní

památkou v soukromém vlastnictví. Alena Hejduková (obr.)

tento rodinný majetek pronajala Muzeu Českého ráje v Turnově,

aby mohl sloužit široké veřejnosti jako stálá kulturní expozice.

Ředitelka muzea, PhDr. Vladimíra Jakouběová, k tomu říká:

„Statek je naše etnologické oddělení.“ Obě tyto ženy spojuje

péče o toto někdejší selské stavení. Dvoupatrová roubená stav-

ba statku se stodolou, postavená v roce 1716, roubený špýchar,

socha P. Marie z roku 1784, hradbový plot s malou zvonicí, vše je

díky neustálé péči výborně zachovalé. Současná majitelka nevě-

děla v dětství o této perle lidové architektury nic.

Komunisté v roce 1952 statek vyvlastnili a celou

rodinu (jako tehdy mnohé další) vystěhovali na severní Moravu.

Teprve po rehabilitaci v roce 1968 se dozvěděla, že její předkové

ve dvacátých letech 20. století tento dvůr od rodiny Dlaskových

zakoupili. Až sametová revoluce v Česku v roce 1989 připravila

cestu k nápravě křivd a v roce 1993 i k navrácení tohoto rodin-

ného majetku. Znamenala restituce konec muzea, v nějž se

statek mezitím přeměnil? Nikoli. Alena Hejduková, která dnes

žije o 20 kilometrů dále, podporuje záměry svého současného

podnájemníka – Muzea Českého ráje. Pravidelně společně s ředi-

telkou muzea probírají nutné stavební úpravy na domě. Tato

souhra jistě činí radost 25 000 návštěvníků, kteří ročně etno-

grafickou výstavu a lidové slavnosti na statku navštíví.
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Svěcení setby a pomlázka

O Velikonocích se v krajině podstávkových domů mísí rituály

víry a staré lidové zvyky – často pohanského původu – z Horní

Lužice, Slezska a Česka. Hrdí jezdci v cylindrech, v černém

fraku a na vyzdobených koních proslavili obrázek Velikonoc v

Horní Lužici po celém světě. Až 100 jezdců hlásá velikonoční

poselství a modlí se za vzejití setby. Tisíce diváků lemují silni-

ce a cesty. Velikonoční jízda na koních je zvyk katolických

Lužických Srbů. Tato slovanská menšina žije již po staletí pře-

devším mezi hornolužickými městy Budyšín (Bautzen),

Kamenc (Kamenz) a Hoyerswerda. Mimo sídelního území jezdí

jezdci z města Ostřice do klášte-

ra Údolí Panny Marie (obr. 1).  U

napodobeniny Ježíšova hrobu v polském Porajowě zase drží od

Velkého pátku až do velikonoční vigilie stráž hasiči spolu s

dalšími věřícími (obr. 2). Velikonoční pondělí v Česku je zasvě-

ceno pomlázce. Ozdobenými pomlázkami (obr. 3) z vrbových

prutů švihají chlapci dívky a přenášejí na ně tak mladou sílu,

ukrývající se podle dávných pověr ve vrbovém proutí. Mezi

řadu dochovaných tradic v trojzemí patří i sladký velikonoční

beránek (obr. 4).

Velikonoční zvyky32

Segen für die Saat und Ruten für die Mädchen

Die stolzen Reiter mit Zylindern, in schwarzen Fräcken und auf

geschmückten Pferden haben das Bild von Ostern in der Ober-

lausitz in alle Welt getragen. Die Prozessionszüge verkünden

am Ostersonntag die Auferstehung Jesu Christi. Tausende

Schaulustige säumen die Straßen und Wege. Das Osterreiten

ist ein Brauch der katholischen Sorben. Diese slawische Min-

derheit lebt seit Jahrhunderten vor allem zwischen den Ober-

lausitzer Städten Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda. Außer-

halb ihres Siedlungsgebietes ziehen von der Stadt Ostritz zum

Kloster St. Marienthal ebenfalls Reiter über die Felder (Foto

1). Dort heißt die Tradition Saatreiter-

prozession. Bis zu 100 Reiter verkün-

den die Osterbotschaft und beten für das Gedeihen der Saat.

Zu Ostern im Umgebindeland mischen sich religiöse Rituale

und alte Volksbräuche – oft heidnischen Ursprungs – der Ober-

lausitz, Schlesiens und Böhmens. An einer Nachbildung des

Grabes Jesu im polnischen Porajów/Großporitsch halten Feu-

erwehrleute und andere Gläubige von Karfreitag bis in die

Osternacht hinein Wacht (Foto 2). Der Ostermontag ist in

Tschechien der Tag der Pomlázka. Mit geschmückten Weiden-

ruten (Foto 3) schlagen die Jungs die Mädchen und übertra-

gen so die den Weiden nachgesagte verjüngende Kraft. Gepu-

derter Biskuit – zu den vielen süßen Überlieferungen im Drei-

ländereck gehört das Osterlamm (Foto 4). 

Osterbräuche
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Im Sommer
Naturschmuck: Bauerngarten 

in Spitzkunnersdorf im Oberland 

V létě 
Přírodní klenot: Selská zahrádka 

v obci Spitzkunnersdorf 





Horští sourozenci a knížecí nápad

Celý jeden a půl tisíce podstávkových domů, ale třeba i takový

drahokam, jakým je barokní kostel v Jetřichovicích, společně

zdobí České Švýcarsko. Nazývá se tak část Děčínské vrchoviny.

Rozprostírá se po obou stranách Labe, od saského Perna (Pir-

na) a severočeského Děčína a přechází až do Českého středo-

hoří a Lužických hor. Stejně jako jeho německý bratr, Saské

Švýcarsko, je i České Švýcarsko kouzelnou zemí. Rozeklané

skály navzájem soupeří uprostřed vlnitých lesů a luk

bohatstvím svých tvarů. Celá skalní oblast je dobře viditelná ze

svého nejvyššího vrcholu, Děčínského Sněžníku (723 m). Mezi

nejvyhledávanější atrakce Českého

Švýcarska bezesporu patří projížďky

na lodičkách Edmundovou soutěskou (obr.). Roku 1890 povo-

lal kníže Edmund Clary-Aldringen italské odborníky, aby mu

pomohli zpřístupnit skalní soutěsku na řece Kamenici (která je

přítokem Labe). Podařilo se. Český šlechtic tak možná nevě-

domky připravil všem budoucím generacím jeden z nejvýznam-

nějších turistických počinů v dějinách země.

České Švýcarsko36

Fürstliche Idee und Gebirgsgeschwister 

1890 half Fürst Edmund Clary-Aldringen der Natur ein wenig

nach: In seinem Auftrag erschlossen italienische Fachleute

eine schwer zugängliche Felsenschlucht an der Kamenice/Kam-

nitz, einem Nebenfluss der Elbe. Damit vollbrachte der böhmi-

sche Adlige eine touristische Großtat. Seither gehören die

Kahnfahrten durch die Edmundova soutěska/Edmundsklamm

(Foto) zu den Attraktionen in der Böhmischen Schweiz. So

heißt der tschechische Teil des Elbsandsteingebirges, das sich

beiderseits der Elbe zwischen dem sächsischen Pirna und dem

nordböhmischen Děčín/Tetschen erstreckt. In Tschechien geht

es ins Böhmische Mittelgebir-

ge und Lausitzer Gebirge über.

Wie ihre deutsche Schwester, die Sächsische Schweiz, gleicht

die Böhmische einem Zauberland. Die zerklüfteten Felsen wett-

eifern miteinander in ihrem Formenreichtum. Der Wanderer

staunt stets über neue An- und Aussichten. Vom Děčínský Sněž-

ník/Hohen Schneeberg (723 Meter) aus weitet sich der Blick

über das gesamte geschwisterliche Gebirge, dessen höchster

Punkt er ist. Wandern und Radeln lässt sich längst wieder

grenzübergreifend, auch durch die alten Siedlungen im Böhmi-

schen. Rund 1 500 Umgebindehäuser und weitere Bauten der

Volksarchitektur sind Tupfen von Menschenhand in der europa-

weit einzigartigen Landschaft. Hinzu gesellen sich Kleinode

wie die Barockkirche in Jetřichovice/Dittersbach.

Böhmische Schweiz
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Werk eines mächtigen Naturgeistes

Seit dem 18. und 19. Jahrhundert erkunden Reisende mit Sinn

für das Romantische die hiesigen Naturschönheiten. 1878

gründete sich der erste Gebirgsverein für die Böhmische

Schweiz, der älteste überhaupt im heutigen Tschechien. Für

sanften Tourismus setzt sich inzwischen die Gemeinnützige

Gesellschaft Böhmische Schweiz ein. Ihr Informationszentrum

in Krásná Lípa/Schönlinde hilft, die Gebirgslandschaft ken-

nenzulernen und Touren zu planen. Damit sich Natur und Men-

schen vertragen, steht die Böhmische Schweiz unter Land-

schaftsschutz. Seit 2000 genießt ein Teilgebiet rechts der Elbe

zusätzliche Fürsorge als Nationalpark. Dessen Wahrzeichen ist

das Pravčická brána/Prebischtor (Foto 1): die mit 26 Meter

Länge und 16 Meter Höhe längste natürliche Sandsteinbrücke 

in Europa. 1831 stand der dänische Dichter Hans Christian

Andersen darunter und schwärmte später von dem steinernen

Bogen, „den der mächtige Naturgeist keck über unsern Häup-

tern gewölbt hatte.“ Allerorts hat die Natur ihre Phantasie

spielen lassen. Die Tiské stěny/Tyssaer Wände – ein Labyrinth

mit 30 Meter hohen Felsen –, das Felsental Paulinengrund

oder die Wilhelminenwand mit Goethezitat belegen das. In

den Wald- und Felsregionen gedeihen Pflanzen in großer Viel-

falt, darunter die Türkenbundlilie (Foto 2). Bedrohte oder sel-

tene Tiere wie der Eurasische Luchs (Foto 3) und der Wander-

falke haben hier verschwiegene Lebensräume. 

Mocné dílo matky přírody

V roce 1878 byl založen první Horský spolek pro České Švýcar-

sko, vůbec nejstarší v dnešním Česku. Pro lepší soužití člověka

s přírodou a pro co nejkvalitnější ochranu krajiny bylo později

České Švýcarsko vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí. Část

území na pravém břehu Labe navíc od roku 2000  požívá výsad

národního parku. V současnosti se za šetrnou turistiku zasazu-

je obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. Její infor-

mační centrum v Krásné Lípě pomáhá poznávání horské kraji-

ny a plánování výletů. Na mnoha místech Českého Švýcarska

nechala příroda volný průchod fantazii. Příkladem jsou Tiské

stěny – labyrint 30 metrů vysokých skal, skalní Pavlínino údolí

nebo Vilemínina stěna (s vytesaným citátem Johanna Wolfgan-

ga Goetheho). V lesnatém a skalnatém regionu se daří řadě

rostlin, mezi nimi i lilii zlatohlávku (obr. 2). Skryty před zraky

turistů zde žijí ohrožené nebo vzácné druhy zvěře, jako je rys

(obr. 3) a sokol stěhovavý. Skutečnou přírodní dominantou

krajiny je ale Pravčická brána (obr. 1): Se svými 26 metry délky

a 16 metry výšky je nejdelší přírodní pískovcovou skalní bra-

nou v Evropě. V roce 1831 pod ní stanul i dánský básník Hans

Christian Andersen. Později pak s nadšením vyprávěl o kamen-

ném oblouku, „jejž mocný duch přírody odvážně zaklenul nad

hlavami našimi.“
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Simona und Jörg Schulz: Glücklich auf dem Lande 

Es gibt Apfelstrudel. Appetit darauf gehört zu den vielen Freu-

den und Leidenschaften, die Simona und Jörg Schulz teilen.

Sie lieben die Freiheit, die Natur, Pferde, körperliche Arbeit,

den Blick in die Weite. Das Band, das alles verknüpft, ist ihr

Umgebindehaus in Liská/Hasel bei Česká Kamenice/Böhmisch 

Kamnitz. Im Familienalltag mischen sich Tschechisch und

Deutsch: Simona stammt aus Teplice/Teplitz, Jörg aus dem

erzgebirgischen Dippoldiswalde. Schon etwas mit der jeweili-

gen Nachbarsprache vertraut, hatten sie sich 1992 kennenge-

lernt und – seit 1996 verheiratet – in Teplice angesiedelt. Das

Stadtleben hielten sie nie lange aus. Oft unternah-

men sie Ausflüge in die Böhmische Schweiz. Ein

Tipp führte sie zum Umgebindehaus, das seit 2002 ihr Eigen

ist. Ein Doppelstockbau, 1806 errichtet. Jörg: „Bei der Besich-

tigung schwankte der Fußboden unter mir. Da wusste ich, hier 

ist viel zu tun.“ Aber gerade auf diese unendliche Geschichte

ließen sich Schulzes ein. „Beim Arbeiten verstehen wir uns

blind“, so Simona. Auf Vieles sind sie inzwischen stolz, auf den

erneuerten Giebel etwa, den mit alten Kacheln neu aufgebau-

ten Ofen und ihr Sandsteinbad. Seit 2006 vermieten sie eine

Ferienwohnung. Sind sie glücklich auf dem Land? „Mehr als

gedacht, denn Pferde für Ausritte sind hinzugekommen“,

sagen sie. Jolene und Chipa haben ihren Auslauf auf einer

gepachteten Koppel gleich am Haus.

Simona a Jörg Schulzovi: Hezčí, nežli si mysleli

Podává se jablečný závin. Chuť na něj patří k těm mnoha rado-

stem a vášním, které Simona a Jörg Schulzovi sdílejí. Milují

volnost, přírodu, koně, fyzickou práci, výhledy do dálky. To, co

všechno spojuje, je jejich podstávkový domů v Lísce u České

Kamenice. Během každodenního rodinného života míchají

češtinu a němčinu. Simona pochází z Teplic, Jörg z krušno-

horského města Dippoldiswalde. Když se v roce 1992 poznali,

měli už jakési znalosti jazyka sousedů. V roce 1996 se vzali a

usadili se v Teplicích. Život ve městě ale dlouho nevydrželi.

Často podnikali výlety do Českého Švýcarska. Jeden z tipů je

přivedl do podstávkového domu, který jim od roku

2002 patří. Dvoupatrová budova, postavena v roce

1806. Jörg říká: „Při prohlídce se pode mnou hýbala podlaha.

Bylo mi jasné, že tady bude spousta práce.“ Ale právě do tako-

véhoto nikdy nekončícího příběhu se Schulzovi pustili. „Při

práci jsme na sebe ani nemuseli mluvit, rozumíme si i posle-

pu,“ říká Simona. Na mnoho věcí jsou hrdí, tak například na

obnovený štít, na rekonstruovaná kachlová kamna a na svoji

pískovcovou koupelnu. Od roku 2006 pronajímají apartmán.

Jsou na venkově šťastní? „Více nežli jsme si mysleli, protože

navíc tu teď pro vyjížďky máme koně,“ říkají. Jolene a Chipa

mají svůj výběh na pronajaté louce hned za domem.
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Humboldtova oblíbená vyhlídka 

Českému středohoří dominují nejen hřbety kuželovitých hor,

ale i romantické vodní plochy. Takovou je kupříkladu Milčanský

rybník (obr.). Tiše šumící voda u Holan přímo svádí k pozoro-

vání a snění. Písečná pláž vybízí návštěvníky ke koupání, pro-

jížďkám na lodičkách nebo k vodnímu lyžování. Rybník s rek-

reačním centrem patří do systému 23 rybníků, založených v

16. a 17. století za účelem chovu ryb. Dalším překrásným vod-

ním dílem je Máchovo jezero v Doksech. Je pojmenováno podle

Karla Hynka Máchy. Nejvýznamnější český romantický básník

se kdysi inspiroval touto umělou vodní plochou ze 14. století,

a právě tady vznikla jeho slavná

báseň Máj. Vysoko nad vodní hla-

dinou se vypíná Milešovka (837m), královna mezi sopečnými

vyvýšeninami. Cestovatel Alexander von Humboldt kdysi

označil výhled z Milešovky za nejkrásnější, s jakým se kdy set-

kal. Poblíž Lovosic zase kuželovitý horský vrch zdobí gotický

hrad Házmburk. Rezervace a přírodní památky chrání i další

skvosty, takovým je například skalní stěna „Kamenné slunce“

u Děčan. V podhůří se pak zvídavému oku návštěvníka hrdě

nabízí královské město Litoměřice, nebo Česká Lípa, jejíž Vlas-

tivědné muzeum návštěvníkům umožní příjemný exkurz do

dob minulých.

České středohoří 42

Humboldts geliebte Aussicht

Wer durchs Böhmische Mittelgebirge wandert oder radelt, der

macht vielleicht Station am Teich Milčanský (Foto). Das lauschi-

ge Gewässer beim Dörfchen Holany/Holen verleitet zum Schau-

en und Sinnen am Ufer. Und es lockt – mit Sandstrand – zum

Bade, Boot fahren und Wasserski. Der See mit Erholungszen-

trum gehört zu 23 Teichen, die im 16. und 17. Jahrhundert für

Fischzucht und Fischfang angelegt wurden. Im Böhmischen

Mittelgebirge mischen sich Naturschönheiten, historische

Zeugnisse und moderne Reiseangebote. Kegelberge geben dem

Höhenzug das Profil. Als Königin der vulkanischen Erhebungen

gilt die 837 Meter

hohe Milešovka. Der

Weltreisende Alexander von Humboldt pries einst die Aussicht

vom Milleschauer als eine der schönsten, die er kenne. Reser-

vate und Naturdenkmale schützen Kostbarkeiten wie die Fels-

wand Kamenná slunce/Steinerne Sonne bei Děčany/Jetschan.

Namensgeber des Mácha-Sees bei Doksy/Hirschberg ist Karel

Hynek Mácha. Der romantische Dichter hatte sich einst von dem

künstlichen Gewässer aus dem 14. Jahrhundert inspirieren las-

sen. Bei Lovosice/Lobositz zeichnet sich auf einer Kegelkuppe

die gotische Hazmburk/Hasenburg ab, das Wahrzeichen des

Gebirges. Urbanes Zentrum ist die nahe Königsstadt Litome-

řiče/Leitmeritz. Einen Blick in die Geschichte ermöglicht das

Heimatkundliche Museum in Česká Lípa. 

Böhmisches Mittelgebirge





Kamenný špalír a skalní fantasie

Porta Bohemica/Brána Čech. Toto označení nesou strmé, až

100 metrů vysoké skalní stěny. Kilometrovým špalírem vstupu-

je Labe do Českého středohoří. Hluboký zářez řeky se rozpro-

stírá nedaleko vinařské oblasti Velké Žernoseky. Pískovcové

skály, sopečné vrcholy, hluboká údolí, vlhké luhy, husté lesy.

Tak vypadá České středohoří. Horský hřbet pak přechází poblíž

Mělníka do Kokořínského dolu. Příroda zde vytvořila spoustu

udivujících skalních formací, jako je Sedm chlebů, Žába nebo

Obří hlava. Pokličky (obr. 1) zde vznikly v důsledku různého

zvětrávání pískovce. Také lidská ruka zde zanechala své stopy.

Na pískovcové skále byl v roce 1320 postaven hrad Kokořín,

který později zchátral, a v roce 1911 byl podle středověkého

vzoru nově postaven. Mistrovským technickým výkonem

našich předků je průrva Ploučnice (obr. 3) u Novin pod Ral-

skem. Jako ochrana proti povodním byl v 16. století pro řeku

Ploučnici postaven 150 metrů dlouhý skalní kanál. Průrva je

dodnes oblíbeným cílem výletů. Ve vesnické památkové zóně

Žďár stojí mezi skálou a zelení podstávkový dům (obr. 2).
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Steinernes Spalier und Felsenfantasien

Porta Bohemica/Böhmische Pforte. Diesen Namen tragen stei-

le, bis zu 100 Meter hohe Felswände. Durch dieses einen Kilo-

meter lange Spalier tritt die Elbe in das Böhmische Mittelgebir-

ge ein. Der Elbdurchbruch erstreckt sich nahe dem Weinbauge-

biet Velké Žernoseky/Groß Tschernosek. Er gehört zu dem

großen Gedicht, das die Natur vor Jahrmillionen im Böhmi-

schen Mittelgebirge geschrieben hat: Sandsteinfelsen, vulkani-

sche Berge, abgründige Täler, feuchte Fluren, dichte Wälder.

Südöstlich geht der Höhenzug bei Mělník/Melnik in das Koko-

řínský důl/Kokorschiner Tal über. Die Pokličky/Deckel dort

(Foto 1) entstanden infolge unterschiedlicher Verwitterung des

Sandsteins. Auch Sieben Brote, einen Frosch, einen Riesenkopf

und weitere wunderliche Felsgebilde hat die Natur hervorge-

bracht. Die Menschen setzten ihre Zeichen in die poetische

Landschaft. Im dörflichen Denkmalreservat Ždár/Zdiar etwa

schmiegt sich ein Umgebindehaus zwischen Fels und Grün

(Foto 2). Auf einem Sandsteinfelsen wurde um 1320 die Burg

Kokořín/Kokorschin errichtet, die später verfiel und 1911 nach

mittelalterlichem Vorbild neu aufgebaut wurde. Eine Meister-

leistung der Vorfahren ist der „Höllenschlund“ (Foto 3) bei

Noviny pod Ralskem/Neuland. Im 16. Jahrhundert legten sie

für den Fluss Ploučnice/Polzen einen 150 Meter langen, meist

unterirdischen Felskanal als Hochwasserschutz an. Heute ist

der Průrva Ploučnice/Polzendurchbruch ein Wanderziel.
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Bohatství myšlenek ve dřevě a v barvě 

Ve starobylých vsích Českého středohoří se střetává jedineč-

nost umělecké a řemeslné práce. Vypadá to, jako by tehdejší

mistři soutěžili o nejkrásnější vzhled a provedení. Nepravidel-

né bílé spáry mezi černohnědými trámy dávají domům punc

čehosi živého, ba dokonce vtipného. K vidění je tu řada

nevšedních ozdob. Na domě v Novém Oldřichově (obr. 2) zdobí

podstávkové pole kroužkování a do dřevěného sloupu je vyře-

zána rozeta. Nepřeberné bohatství nápadů a řemeslných

dovedností je výrazem doby, která budí úctu. Na dřevo bylo

přenášeno barokní zdobení. Obrázky svatých a křesťanské

symboly na budovách je měly chránit před nepřízní a neštěs-

tím. Příkladem je krucifix na domě v obci Okna (obr. 3). Svaté-

ho Floriána si jako svého patrona a ochránce našel podstáv-

kový dům v Kravařích. Jeho štít zdobí barokní obraz (obr. 1).

Bývalá Vísecká rychta, postavená kolem roku 1797, je dnes pří-

stupná jako muzeum.
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Ideenreichtum in Holz und Farbe 

Den hl. Florian hat sich ein Umgebindehaus in Kravaře/Graber

als Schutzpatron erkoren. Das barocke Bildnis (Foto 1) ziert

seine Giebelseite. Einst war das Gebäude in der Vísecká rychta

3 das Schultheißamt am Ort, erbaut um 1797. Inzwischen steht

es als Museum offen. Die Ausstellung schärft die Sinne für die

Volkskunst und Volksarchitektur in Nordböhmen. In den alten

Ortschaften im Böhmischen Mittelgebirge begegnet man den

Originalen der künstlerischen und handwerklichen Kreativität.

Schon die unregelmäßigen weißen Fugen zwischen den

schwarzbraunen Balken geben den Häusern etwas Lebendi-

ges, ja Heiteres. Wer näher herantritt, entdeckt viele Verzie-

rungen. Ösen etwa schmücken das Umgebindejoch an einem

Haus in Nový Oldřichov/Ullrichsthal (Foto 2), und in den Holz-

ständer ist eine Rosette geschnitzt. Wie kunstvoll und einfalls-

reich haben die früheren Meister die Gebäude herausgeputzt?

Wetteiferten sie um das schönste Aussehen? Dem Touristen

mag es so vorkommen, wenn er über die unzähligen Kombina-

tionen von Brettern, Leisten und Schnitzereien staunt. Meist

wurden barocke Zierformen auf das Holz übertragen. Mit Hei-

ligenbildern und christlichen Symbolen wollten die einstigen

Eigentümer ihre Bauten vor Unheil schützen, beispielsweise

mit einem Kruzifix im Urlaubsort Okna/Wolken (Foto 3).

Immer mehr Tschechen aus dem städtischen Umfeld bewahren

die schönen Gebäude als Ferienhäuser. 
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Familie Kolár: Zurück zur Natur  

„Hier stand ein Pferd, dort das zweite.“ Krištan Kolár weist in

den ehemaligen steinernen Stall. Der 74-jährige Rentner, frü-

her Automobilbauer, hat schon viel Arbeit aufgewandt, um ihn

originalgetreu zu erhalten, ebenso wie die angrenzenden Kuh-

stallungen mit Hängegewölbe. Familie Kolár aus Prag nutzt seit

1975 ein Umgebindehaus in Horní Chobolice/Ober Koblitz als

Wochenenddomizil. „Wir wohnten damals mit kleinen Kindern

am Wenzelsplatz. Uns fehlte der Kontakt zur Natur und zum

Landleben“, erzählt Ehefrau Eva, Psychologin, heute ebenso

Rentnerin. Das leerstehende Gebäude mit verwildertem Grund-

stück hatte sie damals auf den ersten Blick faszi-

niert. Der älteste Teil des Blockbaus stammt von

1792. Das stattliche Haus war in der deutsch bewohnten

Gegend einst Wohnstätte und Landwirtschaftsgebäude, später

auch Gemeindeamt und Schankwirtschaft. Nach der Neube-

siedlung des Gebietes „modernisierten“ die neuen Bewohner

das Haus zum Teil recht gefühllos. Die heutigen Eigentümer

geben dem Gebäude die ursprüngliche anmutige Gestalt wie-

der. Mit Hilfe einer 130 Jahre alten Fotografie ergänzten Kolárs

außen fehlende Verzierungen. Sie entfernten entbehrliche

Trennwände im Inneren und erneuerten den Laubengang am

Obergeschoss. Für die inzwischen erwachsenen Kinder und die

Enkelkinder ist das Anwesen ein Ort zur Erholung, für Spiele

und Abenteuer, aber auch für nützliche Arbeit. 

Kolárovi: Zpátky k přírodě

„Tady stál kůň, vedle něj druhý.“ Křišťan Kolár ukazuje do

bývalé kamenné maštale. Čtyřiasedmdesátiletý důchodce,

původně pracovník v automobilce, už vynaložil značné úsilí,

aby zachoval v původní podobě maštal i vedle navazující

kamenné chlévy s plackovým klenutím. Podstávkový dům v

Horní Chobolici užívají Kolárovi od roku 1975 jako rekreační

chalupu. „Tehdy jsme bydleli s malými dětmi v Praze poblíž

Václavského náměstí a chyběl nám těsnější kontakt s přírodou

a venkovem,“ vypráví jeho sedmašedesátiletá manželka Eva,

psycholožka, dnes rovněž v důchodu. Prázdný dům se zane-

dbanou zahradou a dvorem je na první pohled svou

atmosférou fascinoval. Nejstarší část dřevěné rou-

bené stavby pochází z roku 1792. Rozsáhlý objekt v německy

osídlené oblasti po generace sloužil jak k bydlení, tak k země-

dělským aktivitám a později i jako obecní úřad a výčep. Po zno-

vuosídlení pohraničí byl objekt novými obyvateli z části necit-

livě „modernizován“. Současní majitelé mu vracejí jeho

původní půvabnou tvář. Za pomoci 130 let staré fotografie

doplnili chybějící vnější výzdobné prvky. Vybourali zbytečné

přepažení místností uvnitř a obnovili vyřezávanou pavlač

podél horního patra. Pro jejich mezitím dospělé děti a vnuky je

dům místem odpočinku, her i dobrodružství. A také užitečné

práce.
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Srdce krajiny a čerstvý chléb

Ve větru se otáčejí křídla původního stojanového mlýna z roku

1843. Z tradiční pece, vytápěné dřevem, vytahují čerstvý

chléb. Vysoká, téměř dvoumetrová kmenová růže doplňuje

pestrobarevnou romantiku s vůní kontryhele, pivoňky, kosatce

či slunečnice. Jsme v Obercunnersdorfu (obr.). Obec Ober-

cunnersdorf je doslova výkladní skříní úpravných zahrádek a

malebných domků. Leží na úpatí vrchu Kottmar (583 metrů) na

Vysočině, mezi Hornolužickou vrchovinou a Žitavskými hora-

mi. Někdy je Obercunnersdorf přímo označován za samé srdce

krajiny podstávkových domů. A zdá se, že právem. Ucelený

soubor 250 podstávkových domů je přímo

učebnicí lidové architektury. Každý je jiný.

Každý má jedinečný tvar, velikost i stavební detaily. Nejmenší

ze všech, „Schunkelhaus“, má pouhých 90 metrů čtverečných.

Celý Obercunnersdorf je památkovou zónou. Je možné se

odsud také vydat do řady dalších podstávkových obcí, jako je

Ebersbach, Eibau nebo Seifhennersdorf.

Vysočina50

Geschlossener Bestand und frisches Brot 

Ein bis zwei Meter hoch wächst die Stockrose. Im Bauerngarten

an einem Obercunnersdorfer Umgebindehaus (Foto) harmo-

niert sie im bunten Auf und Ab mit vielen anderen Nutz- und

Zierpflanzen. Ringelblumen, Frauenmantel, Pfingstrosen,

Schwertlilien, Sonnenblumen … Sie alle gehören zur typischen

Naturwelt vor den Häusern. Obercunnersdorf ist ein Schaufens-

ter schöner Gärten und schöner Häuser. Es liegt am Fuße des

Kottmars (583 Meter) im Oberland. Diesen Namen haben die

Einheimischen dem Landstrich gegeben, der sich zwischen das

Oberlausitzer Bergland und das Zittauer Gebirge schiebt. Man-

che nennen Obercunnersdorf das Herz des

Umgebindelandes. Seine rund 250 Umgebinde-

häuser schlagen geradezu ein Buch über die Volksbauweise auf.

Kein Haus gleicht dem anderen. Das kleinste ist das „Schunkel-

haus“ mit 90 Quadratmetern. Ohnehin sind alle Gebäude der

Umgebindebauweise Unikate. Sie variieren in Größe, Gestalt

und Details. Obercunnersdorf bezeichnet sich als Denkmalort.

Der einzigartig geschlossene Bestand und viele kunstvoll ver-

schieferte Giebel und Obergeschosse sprechen dafür. Im Orts-

teil Kottmarsdorf drehen sich die Flügel einer funktionstüchti-

gen Bockwindmühle von 1843. Zu Festen schmeckt dort

frisches Brot aus dem traditionellen Holzbackofen. Vom Denk-

malort aus lässt sich in viele weitere Umgebindeorte aus-

schwärmen, so nach Ebersbach, Eibau oder Seifhennersdorf. 

Oberland





Rekreace s pečetí kvality

Život pod ochranou masivních dřevěných trámů, hlíny a zdiva

není zdaleka jen výsadou generací dříve narozených. I když

není jednoduché spojit ekologicky šetrné bydlení v průmyslem

opuštěném kraji s perspektivním a jistým zaměstnáním, stáva-

jí se podstávkové domy trvalým bydlištěm řadě mladých lidí.

Jejich způsob života se stává vzorem alternativních perspektiv

21. století. Po politických změnách konce minulého století tu

zanikly tisíce pracovních míst, především v oblasti textilního

průmyslu. O to intenzivněji se projevují snahy místních obyva-

tel o oživení tuzemského i přeshraničního  turistického ruchu.

Hotely, penziony a prázdninové byty v podstávkových domech

bývají provozovány celoročně. Rodiče Elišky a Terezy (obr. 1)

provozují pension v českém Ždíreckém Dole. Vybudovali ho z

dvousetletého selského dvora. Na německé straně se symbo-

lem kvality stala známka „Dovolená v podstávkovém domě“

(Urlaub im Umgebindehaus) (obr. 2). Tento typ ubytování

dokáže citlivě kombinovat originální ráz historické stavby s

nároky moderního komfortu. Tři prázdninové byty v obcích

Seifhennersdorf a Waltersdorf pronajímá také Anne Leiperto-

vá (obr. 5). Příjemné ochlazení v horkých letních dnech nabízí

lesní koupaliště v Ojvíně nebo jezero Olbersdorfer See u Žitavy.

Pozadu ve své nabídce nezůstávají ani turistická informační

centra, jakým je například infocentrum v obci Obercunnerdorf

(obr. 3).
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Erholung im Denkmal mit Gütesiegel

Wer lebt im Umgebindeland? Menschen aller Generationen.

Viele junge Familien schaffen sich hinter Holzbalken, Lehm

und Mauerwerk ihr ökologisches Zuhause, das ins 21. Jahrhun-

dert passt. Für die Jungen ist es nicht leicht, das heimatliche

Wohlgefühl mit einem zukunftssicheren Job zu verbinden.

Nach der Wende waren Tausende Arbeitsplätze weggebrochen,

vor allem in der traditionellen Textilindustrie. Deshalb besin-

nen sich die Einheimischen mehr denn je auf ihr schönes Fleck-

chen Erde – mit touristischen Angeboten. „Sommerfrischen“

hießen einst die ländlichen Ziele in der Oberlausitz, in Böh-

men und anderswo. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen

in Umgebindehäusern laden inzwischen in jeder Jahreszeit

ein. Die Eltern von Eliška und Tereza (Foto 1) betreiben eine

Pension im tschechischen Ždírecký Důl/Siertschergrund, ein-

gerichtet in einem 200 Jahre alten Bauernhof. Auf deutscher

Seite steht die Marke „Urlaub im Umgebindehaus“ (Foto 2) für

Qualität vom originalen Haus über modernen Komfort bis zu

Gastgebertipps. Auch Touristinformationen wie in Obercun-

nersdorf (Foto 3) helfen, die richtigen Wanderwege (Foto 4)

zu finden. Wen es im Hochsommer ins Wasser zieht, der findet

naturnahe Abkühlung beispielsweise im Waldbad Oybin oder

im Olbersdorfer See bei Zittau. Für viel Abwechslung willkom-

men im Denkmal! Anne Leipert (Foto 5) etwa vermietet drei

Ferienwohnungen in Seifhennersdorf und Waltersdorf. 
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Winfried und Ulrike Rieger: Heilkunst mit Naturstoffen  

Dr. Winfried Rieger spielt Orgel in der Ritterstube. So hat er

den Raum im Dachgeschoss getauft. Neben Hausinstrumen-

ten, Dachstuhlbalken und historischem Interieur dominiert

dort ein großer Tisch. „Der Nachbau eines Oberlausitzer

Tisches um 1700“, erläutert der Hausherr. Die zwölf Stühle

ringsum stehen für Familientreffen bereit. Winfried Rieger,

Jahrgang 1943, und seine Frau Ulrike haben in einem Umge-

bindehaus in Ebersbach ihren Wohnsitz für das Alter geschaf-

fen, einen prämierten. 2010 erhielten sie den Umgebinde-

hauspreis der Stiftung Umgebindehaus. Den Riegers sei es

geglückt, aus einem einst unscheinbaren Haus ein

denkmalpflegerisch gelungenes Beispiel zu schaf-

fen, hieß es. 1993 hatten sie das Haus gekauft, um persönlich

zu helfen, die Bauweise zu erhalten. 1998 war das neue Zuhau-

se fertig. Winfried Rieger erforschte in alten Dokumenten die

Geschichte mit frühestem Zeugnis von 1755. Er plante den

Umbau und führte viele Arbeiten selbst aus. Obwohl seine

Berufsbekleidung eigentlich der weiße Kittel war: Der Arzt

arbeitete 35 Jahre in Ebersbach als Internist und Kardiologe,

zuletzt bis 2006 als Chefarzt im hiesigen Klinikum. Als Heil-

kunst für Haus und Garten bewährte sich bei Riegers der

Grundsatz, das Ursprüngliche zu erhalten oder wiederherzu-

stellen und dazu fast nur Naturbaustoffe einzusetzen. Das

schloss Neues ein, etwa das Bad im einstigen Stall. 

Winfried a Ulrike Riegerovi: Léčba přírodou

„To je replika hornolužického stolu z doby kolem roku 1700,“

říká pan Winfried Rieger (nar. 1943). Sedí za klávesami a táhly

varhan v Rytířské světnici a hraje. Místnost, které vévodí veliký

stůl s dvanácti židlemi, a jíž sám nazval Rytířskou světnicí, je

zasazena do dobového interiéru. Společně se svou ženou Ulri-

kou si vybudovali dům, ve kterém by rádi strávili podzim živo-

ta. V roce 2010 jim dokonce společná práce a úsilí přinesly

Cenu podstávkového domu, udílenou Nadací pro podstávkový

dům. Dům, jehož historie sahá dle nejstarších dokladů až do

roku 1755, Riegerovi zakoupili v roce 1993 a postupně jej

opravovali a rekonstruovali až do roku 1998.

Zachovali přitom původní koncepci a během stavby

užívali téměř výlučně přírodní materiály. I když několik

nutných a k modernímu bydlení důležitých novinek bylo třeba

do stavby zakomponovat. Tak se například v bývalé stáji ocitla

koupelna. O to větší obdiv Winfried Rieger zaslouží, když si

uvědomíme, že do pracovní kombinézy se převlékl z bílého

pláště internisty a kardiologa kliniky v Ebersbachu, který nosil

dlouhých 35 let.
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Jednoduše a smysluplně

Naši předkové stavěli podstávkové domy, aniž by tušili, že svojí

prací naplňují moderní pojmy ekologie a udržitelnosti. Užívali

k tomu materiály, které se jim samy nabízely: dřevo, hlínu a

kámen. Kombinovali je jednoduše, užitečně, elegantně a v

souladu s okolní přírodou. Současní majitelé podstávkových

domů si nemohou vynachválit typické dřevěné světnice

(obr. 1). V létě je v nich chladno, v zimě udržují teplo. Dřevo je

vynikajícím tepelným izolantem. Navíc jej lze, pro potěchu

oka, snadno umělecky zpracovávat (obr. 2/3). Dalším skvělým

materiálem je jíl. Vyplňuje dřevěnou kostru hrázdění a zajišťu-

je tak uvnitř zdravé klima.

Jednu věc však naši před-

kové neznali: topení v hliněných stěnách. I v kachlových kam-

nech se dnes často skrývají moderní systémy vytápění, často

kombinované se starým dobrým sporákem (obr. 4). Podstáv-

kové domy si získávají stále větší přízeň. Jsou ekologické.

Jejich obnova je zakládána na zachování přírodních staveb-

ních materiálů a citlivé technologické modernizaci.

V souladu s přírodou56

Einfache Zutaten fürs Wohlfühlen

Ökologisch und nachhaltig. Diese Begriffe waren noch nicht in

Mode, als die Altvordern das Umgebindehaus erfanden. Sie

nahmen das, was sich in ihrer näheren Heimat bot: Holz, Lehm 

und Stein. Sie bauten mit uralter Weisheit und kombinierten

zugleich die drei Naturstoffe auf neue Weise. Einfach, nützlich

und schön – die Bauwerke verdanken ihren Charme und ihre

Behaglichkeit gerade dieser Nähe zur Natur. Heutige Eigentü-

mer schwören vor allem auf die Blockstube (Foto 1). Im Som-

mer ist sie kühl, im Winter hält sie warm. Holz überzeugt nicht

nur als Wärmedämmer. Der nachwachsende Rohstoff kann gut

und kunstvoll bearbeitet werden,

seine Strukturen erfreuen das Auge.

Im Umgebindehaus ist er der Favorit (Foto 2/3). Knapp gefolgt

vom Lehm, einem der ältesten Werkstoffe der Welt. Er füllt das

Holzskelett des Fachwerks aus und sorgt im Innern für gesun-

des Raumklima. Das allerdings kannten die Vorfahren noch

nicht: Wandheizungen in Lehmwänden. Wer heute saniert, der

verbindet das Natürliche mit dem Fortschrittlichen. Auch in

historischen Kachelöfen verbergen sich inzwischen oft moder-

ne Heizsysteme, manchmal kombiniert mit dem guten alten

Küchenherd (Foto 4). Die Umgebindebauweise gewinnt mit

ihrem soliden ökologischen Wesen immer mehr Herzen. Kunst

der Erneuerung ist es, die natürlichen Baustoffe zu bewahren

und ihnen moderne Technologien behutsam anzugleichen.

Natürlich leben
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Im Herbst
Elbtalcharme: Blick nach Stadt Wehlen 

in der Sächsischen Schweiz

Na podzim
Šarm labského údolí: Pohled na město

Wehlen v Saském Švýcarsku





Dobře vymyšlené jméno

Caspar David Friedrich vyhledával samotu, „aby přírodu viděl

celou a celou ji cítil.“ Malíř německého romantismu našel

samotu v divokých skalách jihovýchodně od Drážďan. Během

„rozmluv“ s místní přírodou vznikla jeho nejslavnější díla,

jakým byl třeba „Poutník nad mořem mlhy“ (1818). A právě

Friedrichův drážďanský učitel, Švýcar Adrian Zingg, vymyslel

této krajině jméno: Saské Švýcarsko. Svými skalami a panora-

maty mu totiž připomínala jeho alpskou domovinu. Pod tímto

názvem je dnes německá část Děčínské vrchoviny, nazývaná na

německé straně Labské pískovce, proslulá po celém světě.

Jádrem je hustě zalesněný národní

park. Zahrnuje čtvrtinu celého Sas-

kého Švýcarska. 400 km značených turistických stezek – mezi

nimi „Malířská stezka“, dlouhá 68 km – a více než 700 horole-

zeckých vrcholů sem každoročně přivádí více než dva miliony

návštěvníků. Skalní formace jsou, mimo Alpy, nejstarším horo-

lezeckým terénem Německa. V roce 1864 byl jako první po-

kořen Falkenstein (381 metrů), který je dodnes oblíbeným

cílem lezců (obr.). S lesní samotou se druží turistický ruch na

významných místech, jakými jsou Lázně Žandov (Bad Schan-

dau), obec Kurort Rathen, vyhlídka Bastei či obec Hinter-

hermsdorf se soutěskou na řece Křinici (Kirnitzschtalklamm) a

více než 70 podstávkovými domy.

Saské Švýcarsko60

Erfundener Name mit Magnetkraft

Caspar David Friedrich suchte die Einsamkeit, „um die Natur

vollständig zu schauen und zu fühlen“, wie er sagte. Der Maler

der deutschen Romantik fand das Alleinsein in dem wilden Fels-

gebirge südöstlich von Dresden. Bei diesem „Gespräch mit der

Natur“ entstanden berühmte Werke wie „Wanderer über dem

Nebelmeer“ (1818). Friedrichs Dresdner Akademielehrer, der

Schweizer Adrian Zingg, hatte den Namen für diese Landschaft

erfunden: Sächsische Schweiz. Hatte sie ihn doch mit ihren

Felsen und Panoramen an seine alpine Heimat erinnert. So

genannt, ist heute der deutsche Teil des Elbsandsteingebirges

weltbekannt. Den Kern bildet

der dicht bewaldete National-

park. Er umfasst ein Viertel der gesamten Ferienregion Sächsi-

sche Schweiz. 400 Kilometer markierte Wanderwege – darunter

der 68 Kilometer lange „Malerweg“ – sowie über 700 zugelas-

sene Klettergipfel ziehen jährlich über zwei Millionen Besucher

in das urwüchsige Naturreich. Die Felsformationen sind das

älteste außeralpine Klettergebiet Deutschlands. Als erster

wurde 1864 der Falkenstein (381 Meter) bestiegen, bis heute

ein beliebtes Kletterziel (Foto). Zur Waldeinsamkeit gesellt sich

das Gewimmel der Touristen an markanten Punkten, in Bad

Schandau etwa, im Kurort Rathen oder auf dem Aussichtsfelsen

Bastei. Ein Geheimtipp ist der Sebnitzer Ortsteil Hinterherms-

dorf mit der Kirnitzschklamm und über 70 Umgebindehäusern.

Sächsische Schweiz





Podstávkoví bratři

Devět historických kolesových parníků brázdí řeku Labe. Proti

proudu se obracejí u Lázní Žandov. Saské Švýcarsko si lze vy-

chutnat po souši i po vodě. Část Žandova – Postelwitz – ležící

ještě výše po proudu, vidí cestující už z dálky. Bývalá šífařská

vesnice je tvořena jednou jedinou řadou domů, přimykajících

se ke skále. Perlami na této vodní cestě jsou „Sedmibratrské

domy“ (Siebenbrüderhäuser) (obr. 1). Podle legendy tyto

podstávkové domy kdysi pro své syny postavil šífař. Dvoje

domovní dveře nesou letopočty 1635 a 1668. Saské Švýcarsko

zdobí na 274 podstávkových domů. Jeden z nich, z roku 1806 v

obci Hinterhermsdorf, se nazývá „Světnice lesních dělníků“

(Waldarbeiterstube). Muzeum, o které se stará Manfred Vierig

(obr. 2), zve své návštěvníky do rodiny lesního dělníka kolem

roku 1900. Roubená světnice tehdy sloužila jako kuchyně,

obytná místnost, pracovna, koupelna i jako dětský pokoj. Za

vzorovou obnovu budovy (obr. 3) byla v roce 2007 udělena

Cena podstávkového domu. Veřejně přístupnou „Kavkazskou

světničku“ (Kaukasusstube) zřídil ve městě Žebnici (Sebnitz)

Alfred Mütze (obr. 4). Ve své roubence sbírá pensionovaný

cestovatel již po dvě desetiletí unikáty lidového umění i infor-

mace o velehorách a životě v Gruzii.
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Umgebinde-Geschwister und Haus-Ideen

Die Sächsische Schweiz kann man zu Land und zu Wasser ge-

nießen. Neun historische Raddampfer rauschen und schnau-

fen auf der Elbe. Stromaufwärts wenden sie bei Bad Schandau.

Den Ortsteil Postelwitz – noch weiter elbaufwärts – sehen die

Passagiere von fern. Ein Abstecher lohnt sich: Das einstige

Schifferdorf besteht aus einer einzigen Häuserzeile, die sich

an Felsen schmiegt. Die „Siebenbrüderhäuser“ sind Perlen auf

dieser Schnur (Foto 1). Die Umgebinde-Geschwister gleichen

Brüdern im wahren Leben: Sie sind einer Abstammung, aber

durchweg verschieden. Der Sage nach habe ein Schiffer die

Häuser einst für seine Söhne gebaut. Zwei der Haustüren tra-

gen die Jahreszahlen 1635 und 1668. Die Sächsische Schweiz

schmückt sich insgesamt mit 274 Umgebindehäusern. Eines

von 1806 in Hinterhermsdorf heißt „Waldarbeiterstube“. Das

Museum – betreut von Manfred Vierig (Foto 2) – führt in die

Lebenswelt einer Waldarbeiterfamilie um 1900 zurück. Damals

diente die Blockstube als Küche, Wohn- und Arbeitsstube, Bad

und Kinderzimmer gleichermaßen. Für das vorbildlich erneu-

erte Gebäude (Foto 3) wurde 2007 der Umgebindehauspreis

vergeben. Eine öffentlich zugängliche „Kaukasusstube“ hat

Alfred Mütze in Sebnitz eingerichtet (Foto 4). In seiner Block-

stube sammelt der passionierte Reisende seit gut zwei Jahr-

zehnten Gegenstände, Volkskunst und Informationen zu dem

Hochgebirge, speziell zum Leben in Georgien.  
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Hartmut und Katrin Gräfe: Möglichst unverfälscht

In der Bergstraße der Seidenblumenstadt Sebnitz liest der Pas-

sant folgendes Schild: „Dieser Bereich wurde als Randsiedlung

(‚Neusorge’) nach 1740 bebaut. Eines der wenigen Umgebinde-

häuser dieser Straße – Nr. 18 – blieb im Original erhalten.“

Hartmut Gräfe ist Herkunft wichtig. Deshalb informiert der Ur-

Sebnitzer und Diplom-Museologe an seinem Grundstück kurz

über die Historie des Ortsteils. Deshalb kümmert er sich mit sei-

ner Frau Katrin um jenes wertvolle historische Überbleibsel

Nr. 18 aus dem Jahr 1754. Hartmut Gräfe, Jahrgang 1958, ist

Denkmalschützer von Herzen und Berufs wegen. Als einschlägi-

ger Fachmann im Landratsamt Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge hat er schon Hunderte Eigentümer

beraten, wie sie ihr Umgebindehaus denkmalgerecht sanieren

können. Seit 2009 machen Gräfes selbst die Nagelprobe. „Wir

wollen in unserem Lebensumfeld etwas Gutes tun. Das Haus und

der am Berg aufsteigende Garten hatten uns schon lange faszi-

niert“, erklären sie den Kauf. Gräfes begeistern sich für das

Alte, Schiefe, Krumme. Deshalb lautete ihre Maxime: alles mög-

lichst unverfälscht erhalten. Sie berieten sich mit Experten,

stellten die ursprüngliche Größe der Blockstube wieder her,

ließen einen Kachelofen, den sie in einem Abrisshaus geborgen

hatten, neu setzen. Eine Rarität ist die erhaltene zweigeteilte

Haustür. Ein modernes Bad und eine Wand- und Sockelleisten-

heizung gehören zu den zeitgemäßen Zutaten. 

Hartmut a Katrin Gräfeovi: Původní čistota

Ulice Bergstraße ve městě umělých květin Žebnici je označena

tímto nápisem: Území bylo zastavěno jako „Nová starost“

(Neusorge) po roce 1740. Dům manželů Gräfeových, čp. 18, je

jedním z mála podstávkových domů, který tu stojí takřka v

původní podobě. Hartmut a Katrin Gräfeovi se o historickou

stavbu (1754) starají od roku 2009. Hartmut Gräfe (nar. 1958)

je rodilý Žebničák, diplomovaný muzeolog a odborník na

Úřadě zemského rady okresu Saské Švýcarsko – východní

Krušnohoří. Je památkářem tělem i duší. Za své kariéry už s

odbornou rekonstrukcí, v souladu s požadavky památkové

péče, pomohl více než stovce vlastníků podstáv-

kových domů. „Chtěli jsme pro naše okolí udělat

něco dobrého. Dům a do kopce stoupající zahrada nás už dlou-

ho fascinovaly,“ vysvětlují manželé Gräfeovi koupi domu. Jsou

nadšeni nerovnostmi a nepravidelnými křivkami původní

architektury. Po odborných konzultacích obnovili původní

velikost světnice, nechali nově postavit kachlová kamna, která

vyprostili z jiného, již strženého domu. Raritou jsou dochova-

né původní dvoudílné domovní dveře. Soudobým doplňkem se

stala moderní koupelna a ve zdi a podlaze ukryté vytápění.
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Ein Superlativ, ein Park und ein Bergweg

Eine größere Kirche war dringend nötig. Eine neue Blütezeit im

Cunewalder Tal hatte viele Menschen angezogen. In immer

mehr Häusern in und um Cunewalde klapperten die Webstühle.

Die Cunewalder Leimd (Leinwand) eroberte die Märkte. Das alte

Gotteshaus platzte aus allen Nähten. Die aufstrebende Gemein-

de handelte: Sie errichtete von 1780 bis 1793 einen neuen Kir-

chenbau. Sein 61 Meter hoher Turm (Foto) gehört heute zu den

Wahrzeichen im Oberlausitzer Bergland. Ein Superlativ zieht

viele Touristen an: Das Cunewalder Gotteshaus ist mit 2 632

Sitzplätzen die größte evangelische Dorfkirche Deutschlands.

Umringt wird der Sakral-

bau von Umgebindehäu-

sern, in denen einst Weber und Bauern lebten. Eines beher-

bergt heute das Haus des Gastes. Nahe liegt der Umgebinde-

haus-Park mit 15 Modellen im Maßstab 1:5. Die Touristinfor-

mation inspiriert Gäste auch zum Erkunden des Umlandes, liegt

doch Cunewalde inmitten des Oberlausitzer Berglandes. Dieses

breitet sich südlich von Bautzen aus, der 1000-jährigen Haupt-

stadt des einstigen Markgrafentums Oberlausitz. Der Oberlau-

sitzer Bergweg führt zu schönen Orten und Aussichten, später

weiter in das Zittauer Gebirge. Die Route verknüpft markante

Landschaftspunkte miteinander wie den Töpferort Neukirch,

den Valtenberg (587 m), die Bierstadt Eibau und Oderwitz mit

450 Umgebindehäusern und drei Bockwindmühlen. 

Kostel, park a horská stezka

Za dveřmi domů klapaly naplno tkalcovské stavy. Kvalita míst-

ního lněného plátna konečně dobyla trhy. Obec Cunewalde

prožívala období rozkvětu. Noví a noví lidé přicházeli do

zaslíbeného údolí Cunewalder Tal. Starý Dům Boží praskal ve

švech, a tak cunewaldským nezbylo, než kostelu pořídit novou

přístavbu. Stalo se tak mezi lety 1780 až 1793. Jeho 61 metrů

vysoká věž (obr.) dnes patří mezi symboly Hornolužické

vrchoviny. Kostel v Cunewalde je svými 2 632 místy k sezení

největším evangelickým venkovským kostelem v Německu.

Dodnes jej obklopují podstávkové domy někdejších tkalců

a sedláků. V jednom z

nich je zřízeno Centrum

pro návštěvníky (Haus des Gastes). A nedaleko se nachází i Park

podstávkových domů (Umgebindehaus-Park) s 15 modely

v měřítku 1:5. Cunewalde leží uprostřed Hornolužické

vrchoviny. Ta se rozkládá jižně od Budyšína, tisíciletého

hlavního města bývalého markrabství Horní Lužice. Současná

Hornolužická horská stezka (Oberlausitzer Bergweg) míří na

krásná místa a vyhlídky a později dále do přírodního parku

Žitavské hory.  Trasa spojuje výrazná místa tohoto kraje, jako je

například hrnčířská obec Neukirch, vrch Valtenberg (587 m),

město piva Eibau nebo obec  Oderwitz se 450 podstávkovými

domy a třemi původními stojanovými větrnými mlýny.  

Oberlausitzer Bergland Hornolužická vrchovina





Filozofův odkaz

Francouzský filozof Voltaire kdysi napsal: „Orientuj se podle

hvězd, ale měj potěšení z květiny na kraji cesty.“ Kraj podstáv-

kových domů je takovými květinami doslova poset. Ať už stvoře-

né přírodou, nebo člověkem, žijí zde v historické sounáležitosti

po celé věky. Jsou jako nenápadné detaily, ze kterých každý

skrývá nějaký příběh. Procházka obcí Taubenheim vás vrátí do

časů, které ještě nebyly měřeny digitálními hodinami. 25 umě-

leckých děl časomíry nepohání elektrický impulz, ale čistá pří-

roda. Sluneční hodiny na podstávkových domech (obr. 1) jsou

buď historického původu, nebo nové, vytvořené však podle tra-

dičních vzorů. A nejsou zdaleka jedinými obdivuhodnými arte-

fakty těchto staveb. Své nezadatelné místo zde mají i domovní

znamení ve dřevěných štítech. Majitelé Starého panského domu

(Altes Herrenhaus) v obci Jonsdorf se kdysi spoléhali na mytic-

kou sílu hada (obr. 2) jako symbolu ochrany proti úderu blesku.

Hrdost na úspěch při střelecké slavnosti demonstruje střelecký

orel na břidlicovém štítu v obci Bertsdorf (obr. 3). Vítězství

hlásá jezdec na budově v obci Neusalza-Spremberg (obr. 4).

Dřevěné figurce vděčí za své jméno: Dům u jezdce (Reiterhaus).

Při „rytířském klání“–poutní zábavě – získala v roce 1874 trofej

dvacetiletá dívka a zvěčnila ji na domě svých rodičů. Budova z

roku 1660 je jedním z nejstarších podstávkových domů vůbec.

Jako muzeum podstávkové architektury zvěčňuje život drob-

ných rolníků, domácích tkalců a řemeslníků 19. století.
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Philosophischer Rat zu anregendem Hinschauen

Der französische Philosoph Voltaire riet: „Orientiere dich an

den Sternen, aber freue dich über die Blume am Wegesrand.“

Im Umgebindeland wachsen viele solche Blumen. Ob Schöpfun-

gen der Natur oder des Menschen – gerade Unscheinbares auf

den ersten Blick kann den Augen gut tun und das Herz erfreu-

en. Details in den Dörfern erzählen Geschichten. Taubenheim

etwa erinnert an die Zeit ohne digitale Zeitmesser. Und das mit

25 Kunstwerken, die von der Natur betrieben werden. Die Son-

nenuhren an Umgebindehäusern (Foto 1) sind historischen

Ursprungs oder in alter Tradition neu gefertigt. Was tun, damit

der Blitz nicht einschlägt? Die Inhaber des Alten Herrenhauses

in Jonsdorf vertrauten einst auf die mythische Kraft der

Schlange (Foto 2). Das Schutzsymbol ordnet sich in den ver-

bretterten Giebel ein. Stolz auf den Erfolg beim Schützenfest

demonstriert ein Schützenadler an einem verschieferten Giebel

in Bertsdorf (Foto 3). Sieg verkündet auch ein Reiter an einem

Bauwerk in Neusalza-Spremberg (Foto 4). Der Holzfigur hat es

den Namen zu verdanken: Reiterhaus. Beim „Ritterstechen“ –

einem Kirmesvergnügen – hatte 1874 eine Zwanzigjährige die

Trophäe errungen und am Elterhaus verewigt. Das Gebäude von

1660 ist eines der ältesten Umgebindehäuser. Als Museum zur

Umgebindebauweise vergegenwärtigt es das Leben der Klein-

bauern, Hausweber und Handwerker im 19. Jahrhundert – mit

vielen Schaustücken zum Verweilen und genauen Hinschauen. 
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Prastaré ctnosti

V jižní části Horní Lužice je na 6 000 podstávkových domů evi-

dováno jako kulturní památky. 95 procent z nich se nachází v

soukromém vlastnictví. Hlavní domovní fond pochází z 18. a

19. století. Přirozené kráse těch pečlivě zachovalých bohužel

smutně kontrastuje neurvalá a necitlivá modernizace domů,

jejichž původní podoba už vzala za své. Stejně tak jako zchá-

tralost staveb, které zůstaly zapomenuty a opuštěny. Žádná

architektura nedokáže na věky zachovat sama sebe jen tak, bez

lidské pomoci. V případě podstávkových domů je dobrou

cestou spojení jejich majitelů se stavebníky a řemeslníky, kteří

ovládají staré i nové techniky a postupy zároveň. Takový je i

kameník Klaus Friebolin ze Žitavy (obr. 1), který opravuje pís-

kovcové ostění dveří. Tradice jeho rodinné firmy sahá až do

roku 1897. Thomas Kurze z obce Schönbach (obr. 2) zase staví

z jílu a hlíny. Stavbu dřevěných konstrukcí ovládá tesař Tobias

Müller z obce Jonsdorf (obr. 3). Odborníci různých profesí z

Horní Lužice a Saského Švýcarska tvoří od roku 2009 spole-

čenství pro zajištění kvality – „Fachring Umgebindehaus“. Drží

se přitom prastarých ctností: respektu k výkonům předků,

přesné znalosti stavby, používání tradičních stavebních hmot

a starých stavebních materiálů.
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Alte Tugenden für langes Hausleben

In der südlichen Oberlausitz sind 6 000 Umgebindehäuser als

Kulturdenkmale erfasst. 95 Prozent befinden sich in Privat-

hand. Der Hauptbestand stammt aus dem 18. und 19. Jahr-

hundert. Wer dort oder anderswo im Umgebindeland unter-

wegs ist, dem lacht das Herz angesichts vieler schöner Exem-

plare. Ihnen sieht man die Liebe zum Überlieferten und sorg-

same Pflege an. Hin und wieder blutet das Herz – bei Häusern,

denen eine überspitzte Modernisierung das Ursprüngliche

nahm, oder bei Gebäuden, die leer stehen und zu verfallen

drohen. Die Umgebindebauweise überlebt nicht von selbst. Die

Chancen stehen gut, wenn sich Eigentümer und Bauherren mit

Handwerkern verbünden, die alte und neue Techniken meis-

tern. Reparaturen am Sandsteintürstock notwendig? Stein-

metzmeister Klaus Friebolin aus Zittau (Foto 1) etwa verfügt

über dieses Wissen, reicht doch die Familientradition seiner

Firma bis 1897 zurück. Lehmwerker Thomas Kurze aus Schön-

bach (Foto 2) beherrscht das gesunde Bauen mit dem Alles-

könner Lehm. Die Holzkonstruktion ist dem Zimmermann Tobi-

as Müller aus Jonsdorf (Foto 3) vertraut. Experten verschie-

denster Gewerke aus der Oberlausitz und Sächsischen Schweiz

bilden seit 2009 die Qualitätsgemeinschaft „Fachring Umge-

bindehaus“. Sie halten alte Tugenden hoch: Respekt vor der

Leistung der Vorfahren, profunde Kenntnis der Bauweise, Ver-

wendung traditioneller Baustoffe und von altem Baumaterial.
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Arnd Matthes: Von Kind auf begeistert 

Wer kennt Arnd Matthes nicht! Zu 2 500 Umgebindehäusern

der Oberlausitz hat der Denkmalpfleger schon Eigentümer und

Kaufinteressenten beraten. Man schätzt ihn als Begutachter,

Referent und Autor. Er ist das Gesicht der Stiftung Umgebinde-

haus, die hilft, gefährdete Bauwerke zu retten. Arnd Matthes

vertritt sie als Umgebindehausbeauftragter und weiß, wovon

er redet. Er ist selbst Häusl-Bauer. Im Dörfchen Waditz „heilt“

er seit 2001 einen Stockwerksbau von 1661, das älteste

bewohnte Umgebindehaus im Landkreis Bautzen. Sein Ururur-

großvater hatte es ab 1892 besessen, bevor es in andere Hände

kam. „Heute bereinige ich manche Bausünde, die

mein Vorfahr begangen hat“, sagt er scherzhaft.

Kleine, niedrige Zimmer, eine gemütliche Blockstube mit

Kachelofen und einer alter Ofenbank – Arnd Matthes, Jahrgang

1963, empfand schon als Kind in einem Nachbarhaus, dass Um-

gebindehäuser eine Seele haben. Nach der Wende qualifizierte

sich der gelernte Autoschlosser und Hobby-Archäologe für die

denkmalpflegerische Tätigkeit. 20 Jahre übte er sie in kommu-

nalen Diensten aus. Im eigenen Haus hat er bislang nur den

Dachdecker, Zimmermann und Elektriker gebraucht. Er macht

alles selbst, meist mit Altholz, Altlehm und Steinen aus Abriss-

häusern. „Jeder kann gern zu mir gucken kommen“, sagt er.

Warum hat er sich beruflich und privat den Umgebindehäusern

verschrieben? „Das Leben für die Bauweise erfüllt mich.“

Arnd Matthes: Nadšen už od dětství

Arnd Matthes (nar. 1963) už jako dítě obdivoval přirozenou

eleganci podstávkových domů. Malé, nízké místnosti, příjem-

ná roubená světnice s kachlovými kamny a starou lavicí, to

všechno pro něj už tenkrát mělo svou duši. Původně vyučený

zámečník a amatérský archeolog se po společenských změnách

konce minulého století vydal na dráhu památkové péče. Nada-

ci pro podstávkový dům zastupuje v pozici referenta. Svou

radou pomohl vlastníkům i zájemcům o koupi více než 2 500

podstávkových domů. Dnes už je nejen odborným znalcem, ale

i stavitelem. Od roku 2001 „uzdravuje“ ve vesničce Waditz

dvoupatrovou stavbu z roku 1661, nejstarší obyd-

lený podstávkový dům v okrese Budyšín. Jeho pra-

pradědeček byl od roku 1892 jedním z majitelů domu. „Dnes

napravuji některé stavební hříchy, které můj předek spáchal,“

žertuje. Ve vlastním domě dosud potřeboval jen pokrývače,

truhláře a elektrikáře. Dělá si všechno sám, většinou ze staré-

ho dřeva, jílu a kamenů ze stržených domů. „Každý se může ke

mně přijít podívat,“ říká muž, jehož životem se stala architek-

tura.
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Slavná poutní místa a mohutný zámek 

Obloha v kostele Navštívení Panny Marie v Hejnicích je barevná

a plná spirituality. Na 35 metrů vysoké a 15 metrů široké hlav-

ní kopuli je zobrazeno Ukřižování Krista a Nanebevzetí Panny

Marie (obr.). Vídeňský malíř Andreas Groll vytvořil toto dílo

kolem roku 1906. Kostel samotný byl postaven v barokním

stylu a jeho výstavba se datuje do roku 1725. V současné době

jej navštíví 120 000 poutníků a návštěvníků ročně. Je

největším Božím domem severních Čech. Dvojice jeho věží

doplňuje reliéf prudkých svahů Jizerských hor. Typický obrázek

provází Hejnice po staletí, nejen jako významné poutní místo.

Jedním z dalších zdejších kle-

notů je „Mater formosa“, stře-

dověké řezbářské dílo, připomínající zázračné uzdravení v roce

1159. Souladem přírody a kultury se vyznačuje celý region na

obou stranách říčky Smědé, který zasahuje až na sever do Pol-

ska. Lidově se mu říká Frýdlantský výběžek. Centrem je město

Frýdlant v Čechách. Jeho mohutný zámek – kdysi gotický hrad,

chránící obchodní stezky mezi Horní Lužicí, Slezskem a Čecha-

mi – stojí na 62 metrů vysoké čedičové skále. Jako vévoda

Frýdlantský jej spolu s okolím držel za třicetileté války císařský

vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Za jeho slavným polním oltá-

řem (z roku 1637) byste se ovšem museli vrátit zpátky do

Hejnic, kde neoddělitelně patří k raritám shora uvedeného

kostela.

Frýdlantský výběžek74

Berühmte Pilgerstätte und mächtiges Schloss

Der Himmel in der Kirche Mariä Heimsuchung in Hejnice/Hain-

dorf ist bunt, bildend und spirituell bewegend. Die Zentral-

kuppel – 35 Meter hoch und 15 Meter breit – stellt die Kreuzi-

gung Jesu und die Himmelfahrt Mariens dar (Foto). Der Wiener

Maler Andreas Groll hat das Werk um 1906 geschaffen. Die Kir-

che selbst stammt aus dem Barock. 1725 mit Zwillingsturm

errichtet, bot sie Pilgern mehr Raum als ihre Vorgänger. Hejni-

ce ist seit Jahrhunderten ein berühmter Wallfahrtsort. Verehrt

wird die „Mater formosa“, ein mittelalterliches Schnitzwerk,

das an eine Wunderheilung im Jahr 1159 erinnert. Heute kom-

men jährlich 120 000 Pilger und

Besucher in Nordböhmens größtes

Gotteshaus. Hinter ihm steigen die Hänge des Isergebirges

auf. Diese Eintracht von Natur und Kultur kennzeichnet die

gesamte Region beidseits des Flüsschens Smědá/Wittig. Sie

ragt nördlich nach Polen hinein. Der Volksmund nennt sie des-

halb Friedländer Zipfel. Namenspate und Zentrum ist die Stadt

Frýdlant v Čechách/Friedland. Ihr mächtiges Schloss – einst

Schutzburg für die Handelswege zwischen der Oberlausitz,

Schlesien und Böhmen – steht auf einem 62 Meter hohen

Basalthügel. Albrecht von Waldstein (Wallenstein) – Heerfüh-

rer im Dreißigjährigen Krieg – besaß einst als Herzog von

Friedland Schloss und Umland. Sein Feldaltar von 1637 gehört

heute zu den Raritäten in der Kirche von Hejnice. 

Friedländer Zipfel





Via Sacra – svatá cesta

„Via Sacra“ se od roku 2005 nazývá turistická trasa v česko-

polsko-německém trojzemí. „Svatá cesta“ vede k 16 sakrálním

stavbám a dalším uměleckým pokladům. Téměř všechna tato

zastavení se nacházejí v krajině podstávkových domů, na české

straně mezi ně patří i poutní kostel v Hejnicích. „Via Sacra“

představuje perly kultury a historie víry, které byly v rozdělené

Evropě 20. století téměř zapomenuty. Hodnota a důstojnost

sakrálních míst budí potřebu klidu a rozjímání. A to zdaleka

nejen v případě monumentálních staveb. Na Frýdlantsku se

poutník setká s řadou drobných svědků lidové zbožnosti. K

náboženské meditaci na stezce vyzývají Boží muka (obr. 4).

Nedaleko Bulovky stojí typická kaplička v poli (obr. 1) určená

ke každodenním modlitbám sedláků. Svatý Jan Nepomucký –

nejoblíbenější český světec – poskytuje v Hejnicích ochranu

jako svatý na mostě (obr. 2). Na cestě do Hejnic projde pout-

ník kolem restaurovaného kříže Wilhelma Blumricha (obr. 3).

Připomíná současně i pátera Miloše Rabana (zemřel v roce

2010). Z trosek kláštera vedle hejnického kostela vybudoval

tento lidu blízký a známý kazatel a vysokoškolský pedagog

Mezinárodní centrum duchovní obnovy a byl jedním z architek-

tů stezky „Via Sacra“.
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Brückenheiliger als Anstoß zur Einkehr

„Via Sacra“ heißt seit 2005 eine Tourismusroute im deutsch-

polnisch-tschechischen Dreiländereck. Die „Heilige Straße“

führt zu 16 Stationen mit sakralen Bauwerken und Kunstschät-

zen. Fast alle Stationen liegen im Umgebindeland, darunter

auf böhmischer Seite die Wallfahrtskirche in Hejnice. Wer der

Wegstrecke folgt, der lernt kultur- und glaubensgeschichtliche

Perlen kennen, die im geteilten Europa des 20. Jahrhunderts

so gut wie vergessen waren. Und er kann dem Alltagsstress die

Entschleunigung entgegensetzen. Wert und Würde der sakra-

len Orte erwecken das Bedürfnis nach Ruhe und Besinnung.

Doch nicht allein das Große, Bedeutende vermag Augen und

Seele anzusprechen. Der Wanderer trifft auf viele kleine Zeug-

nisse der Volksfrömmigkeit. Bei Bulovka/Bullendorf steht eine

typische Feldkapelle für die Tagesgebete der Bauern (Foto 1).

Der hl. Nepomuk gewährt in Hejnice Schutz als Brückenheiliger

(Foto 2). Er ist Böhmens beliebtester Heiliger. Auf dem Weg in

den Wallfahrtsort passiert der Pilger das restaurierte Wilhelm-

Blumrich-Kreuz (Foto 3). Es erinnert auch an den 2010 verstor-

benen Pater Miloš Raban. Der volksnahe und weithin bekannte

Priester und Hochschullehrer hatte aus den Klosterruinen

neben der Kirche in Hejnice das Internationale Zentrum für

geistliche Erneuerung geschaffen und war einer der Architek-

ten der „Via Sacra“. Ebenfalls am Wallfahrtsweg: Zu religiöser

Meditation unterwegs regen Bildstöcke an (Foto 4).
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Familie Dolanští: Ein Schmuckstück für Generationen 

Die Dolanštís sind ein fröhliches Völkchen. Sie sind gern zusam-

men, lachen gern, feiern gern. Der Traum des verstorbenen

Urgroßvaters Vincenc hat sich erfüllt: Die ganze Familie kann

sich regelmäßig unter einem Dach treffen. Das Wochenendhaus

in Heřmanice u Frýdlantu/Hermsdorf zieht inzwischen vier

Generationen aus Prag und Umgebung an. Wald ringsum, das

Flüsschen Oleška/Oleschka aus dem Isergebirge, der geschütz-

te Kodeschfelsen – vieles lässt das Herz der Großstädter höher

schlagen. Vincenc hatte den Hauskauf 1976 finanziert. Kaput-

tes Dach, verputztes Fachwerk, vier Glühbirnen, Wasser aus

dem Brunnen, Trockenklo … Ein maroder Umge-

bindebau, aber ein roher Diamant. Sohn Vladimir

sen. (r.), Jahrgang 1944, und sein Bruder schliffen ihn zum

Schmuckstück. Die Enkel – das Brüderpaar Vladimir jun. und

Martin und sowie ihre Cousine Magdalena – halfen frühzeitig

mit. 2010 ging das Grundstück in ihre Hände über. Vier Urenkel

des einstigen Finanziers fühlen sich hier schon wohl. Dolanštís

haben die Herkunft des Hauses erforscht: Es stammt von 1796,

war von 1806 bis 1903 die deutsche Schule. Geschirr mit deut-

schen Sprüchen beispielsweise bewahren die heutigen Eigentü-

mer auf: „All das gehört zur Geschichte.“ Freunde nennen das

Haus mit 20 Betten in vier Wohnbereichen „kleines Alpenho-

tel“. Zur jährlichen gebirgigen Radtour der Dolanštís mit dem

Freundeskreis ist es Basisstation. 

Dolanští:  Klenot pro generace 

Dolanští jsou veselou kopou. Jsou rádi spolu, rádi se smějí a

slaví. Sen jejich zemřelého pradědy Vincence se splnil: Celá

rodina se může pravidelně setkávat pod jednou střechou.

Chalupa v Heřmanicích u Frýdlantu láká čtyři generace z

Prahy a okolí. Kolem dokola lesy, potok Oleška přitékající z

Jizerských hor, chráněná Kodešova skála – je tu mnoho krás,

díky kterým srdce lidí z velkoměsta tluče rychleji. Vincenc

financoval koupi domu v roce 1976. Rozbitá střecha, zakryté

hrázdění, čtyři žárovky, voda ze studny, suchý záchod –

zanedbaný podstávkový dům, ale přesto ryzí diamant. Syn

Vladimír senior (vpravo), ročník 1944, a jeho švagr

udělali z domu klenot. Vnuci – bratři Vladimír

junior a Martin a jejich sestřenice Magdalena (zleva)

pomáhali. V roce 2010 se pozemek stal jejich majetkem. Čtyři

vnuci se tu cítí dobře a pravidelně zde tráví víkendy se svými

rodinami. Dolanští zjistili původ domu, pochází z roku 1796, v

letech 1806 až 1903 se v něm nacházela německá škola. Maji-

telé dodnes uchovávají nádobí s německými verši: „To všechno

patří k minulosti.“ Přátelé tomuto domu s dvaceti lůžky ve čty-

řech obytných částech říkají „malý alpský hotel“. Při každoroč-

ním výletu rodiny Dolanských na kolech do hor se dům stává

jejich základnou.
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Chlazený zlatavý mok a těsto na tyči 

Sládek Taras Stotskyy (obr. 1) kontroluje chladivý zlatavý mok.

Chutná! Pivovar ve Svijanech v Českém ráji provozuje své

řemeslo již od roku 1564. Je jedním z nejstarších pivovarů v

Čechách. Název obce se objevuje i v označení jeho piv, jakými

jsou „Svijanská Kněžna“ nebo „Svijanský Rytíř“. Pivo a tradice

jeho výroby má ve zdejší krajině podstávkových domů své

nezastupitelné místo. Už proto, že Češi patří k nejlepším slád-

kům na světě. V regionu se ale po staletí mísí i celá kulinářská

kuchyně: hornolužická, česká, srbská, slezská a polská. Je to

veliké lákadlo pro labužníky z celé Evropy. Tak například histo-

rická restaurace „Dornspachhaus“ v Žitavě

nabízí chutě napříč celými kraji, mezi nimi i

pečená vepřová žebírka, slezské nebe nebo jihočeskou bram-

boračku. Každé léto zve řada restaurací na „Hornolužický fes-

tival chutí“. Mezi pochoutkami krajiny podstávkových domů

nesmí chybět jablko ze selské zahrady, jako například v Ostrém

u Úštěku (obr. 2), stejně jako guláš s českými knedlíky

(obr. 3). A co takhle sladký trdelník (obr. 4)? K přípravě této

české speciality je na tyčích předpečeno srolované těsto, které

se pak posype cukrem a nastrouhanými oříšky.

Pochoutky80

Kühles Blondes und Teig auf Stangen

Brauer Taras Stotskyy (Foto 1) prüft das kühle Blonde.

Schmeckt! Die Brauerei in Svijany/Swijan im Böhmischen

Paradies versteht ihr Handwerk seit 1564. Als eine der ältesten

in Tschechien hat sie den Ortsnamen zur Marke erhoben:

„Svijanská Kněžna“ oder „Svijanský Rytíř“ heißen zwei ihrer

Sorten. Kenner wissen: Die Tschechen gehören zu den besten

Brauern der Welt. Deshalb hat Bier auf dem gedeckten Tisch im

Umgebindeland einen Stammplatz. In der jahrhundertealten

Region mischen sich die kulinarischen Einflüsse: Oberlausit-

zer, böhmische, sorbische, schlesische und polnische Küche.

Die historische Gaststätte „Dorn-

spachhaus“ in Zittau beispielsweise

pflegt verschiedene Geschmacksrichtungen, darunter mit

„Gebrotner Schweinsrippe“, „Schlesischem Himmelreich“ und

„Südböhmischer Kartoffelsuppe“. Jährlich im Sommer laden

zahlreiche Gaststätten zum „Oberlausitzer Genussfestival“

ein. Frische regionale Zutaten und überlieferte Rezepte brin-

gen Touristen aus ganz Deutschland und Europa auf den

Geschmack. Beim Genießen im Umgebindeland darf der Apfel

aus dem Bauerngarten – so in Ostré bei Úštek/Auscha (Foto 2)

– ebenso wenig fehlen wie Gulasch mit böhmischen Knödeln.

(Foto 3). Und wie wär’s mit einem süßen Trdelník (Foto 4)? Für

diese tschechische Spezialität wird auf Stangen gerollter Teig

gebacken und mit Zucker und Nussraspeln bestreut.

Schmackhaftes
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Im Winter
Schneegestalten: Kelchsteine 

beim Kurort Oybin im Zittauer Gebirge

V zimě
Sněhové postavy: Kelchsteine nedaleko

obce Kurort Oybin v Žitavských horách  





Úzkokolejka, postní plátna a rolované „r” 

Jen tak si pohodově cestovat a naslouchat přitom supění loko-

motivy! Žitavská úzkokolejka jezdí do Žitavských hor od roku

1890. Na cestě do horských vesnic nahradila poštovní dostav-

ník. Tímto dopravním prostředkem chtěl tehdejší horský spolek

přilákat na skalnatý hřeben, na hranicích s Čechami, nové

výletníky. Úzkokolejka zůstala turistům věrná dodnes. Z

nádraží v Žitavě jede nejprve do stanice Bertsdorf. Tam se trať

dělí.  Jedna kolej o rozchodu 750 milimetrů vede do obce Ojvín

(Kurort Oybin) se zříceninou kláštera Ojvín (514 metrů). Druhá

kolej míří do vzdušných lázní Luftkurort Jonsdorf, které v zimě

nabízejí na 32 kilometrů lyžařských cest

a stezek. Zábavu a odpočinek v každém

ročním období slibují i rekreační střediska Lückendorf, Walters-

dorf a navíc i vrcholy Lužce (Lausche) (792 metrů) a Hvozdu

(Hochwald) (749 metrů). Žitavské hory jsou nejmenším středo-

hořím v Německu a nejmladším přírodním parkem v Sasku.

Společně s horskými túrami láká k toulkám město Žitava. Má

přízvisko „Město postních pláten“. Žitavská postní plátna z let

1472 a 1573 jsou v Německu unikátní. Zdejší kulturní stezka

dovede zájemce k celkem 54 zajímavostem města. Neméně

osobitou zvláštností kraje je i místní hornolužický dialekt,

pověstný typickou  výslovností s takzvaným rolovaným „r“.

Žitavské hory84

Bimmelbahn, gerolltes „R“ und Fastentücher

Entspannt reisen, das Schnaufen der Lok genießen. Die Zittau-

er Schmalspurbahn dampft seit 1890 ins Zittauer Gebirge.

Einst hatte sie die Postkutsche auf dem Weg in die Bergdörfer

ersetzt. Mit dem neuen Verkehrsmittel wollte der damalige

Gebirgsverein mehr Ausflügler in den felsigen Höhenzug an

der Grenze zu Böhmen holen. Die „Bimmelbahn“ – so sagt der

Volksmund – ist bis heute den Touristen treu geblieben. Vom

Bahnhof in Zittau aus fährt sie zunächst nach Bertsdorf. Dort

teilt sich die Strecke. Zum einen führen die Gleise mit 750 Mil-

limeter Spurweite in den Kurort Oybin mit der Klosterruine auf

dem Berg Oybin (514 Meter), zum

anderen in den Luftkurort Jons-

dorf, im Winter mit 32 Kilometern Skiwanderwegen ringsum.

Vergnügen zu jeder Jahreszeit versprechen auch Erholungsor-

te wie Lückendorf und Waltersdorf, zudem Gipfel wie die Lau-

sche (792 Meter) und der Hochwald (749 Meter). Das Gebirge

ist das kleinste Mittelgebirge Deutschlands und der jüngste

Naturpark Sachsens. Hier rollt nicht nur die Bimmelbahn, son-

dern auch das „R” der Einheimischen. Dieses „Quirlen“ charak-

terisiert ohnehin die Oberlausitzer Mundart. Vor oder nach der

Gebirgstour verlockt Zittau zum Bummel. Das urbane Juwel

trägt den Beinamen „Stadt der Fastentücher“. Die Zittauer

Fastentücher von 1472 und 1573 sind in Deutschland einzigar-

tig. Ein Kulturpfad führt zu insgesamt 54 Sehenswürdigkeiten. 

Zittauer Gebirge





Vytesáno do kamene

Žitavské hory vyzývají horolezce svými 110 lezeckými skalami.

Mezi nejbizarnější patří vrch Nonnenfelsen. Zajištěná stezka

zde v délce 350 metrů překonává výškový rozdíl 60 metrů.

Kámen v tomto regionu netvarovala jen příroda, ale i lidská

ruka. To dokládá řada zdejších podstávkových domů. Jejich

vstupní portály zdobí ostění z pískovce, k vidění jsou například

v ulici Hauptstraße 72 v obci Waltersdorf (obr. 1) nebo v ulici

Dorfstraße 161 v obci Bertsdorf (obr. 2). Kameníci vytvářeli

tato ostění v duchu své doby, už od samého baroka až po

klasicismus. Konstrukce je vždy podobná: práh dveří, postran-

ní ostění, rovné nebo zaoblené nadpraží, římsa. Originalitu

každého ostění dotvářejí detaily: ornamenty, erby, nápisy,

letopočty ... O podobě ostění rozhodoval měšec majitele. Ves-

nický rychtář, faktor, bohatí sedláci nebo jiní movití obyvatelé

si rádi nechávali svůj úspěch a vliv symbolicky tesat do kame-

ne. Mimořádně velký počet těchto krásných ostění se nachází

v obci Waltersdorf. Jedním z příkladů je například dům na ulici

Hauptstraße 140 (obr. 3). Nejstarší exemplář v obci pochází z

roku 1662 a k vidění je na faře. Gerd Goldberg a Christine Gold-

berg-Holzová z Waltersdorfu se výzkumem dveřních ostění v

jižní Horní Lužici a severních Čechách zabývají spoustu let.

Putovní výstavu, věnovanou ostěním, aktualizují podle místa,

na kterém se právě koná.
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Repräsentation in Stein gemeißelt

Der Berg ruft. Das Zittauer Gebirge fordert die Kletterer mit

110 ausgewiesenen Kletterfelsen heraus. Die Nonnenfelsen

zählen zu den bizarrsten. Ein Klettersteig überwindet dort auf

350 Meter Länge einen Höhenunterschied von 60 Metern.

Doch nicht nur die Natur hat in der Region den Stein geformt,

sondern auch Menschenhand. Viele Umgebindehäuser in den

Gebirgsorten belegen das: Türstöcke aus Sandstein zieren ihre

Eingangsportale, so an den Gebäuden Hauptstraße 72 in

Waltersdorf (Foto 1) und Dorfstraße 161 in Bertsdorf (Foto 2).

Hiesige Steinmetze haben die Türeinfassungen jeweils im Zeit-

geist vom Barock bis zum Klassizismus gestaltet. Der Aufbau

ähnelt sich: Türschwelle, seitliche Gewände, gerader oder

gebogener Türsturz, Gesims. Die Details aber geben jedem Tür-

stock das Ureigene: Ornamente, Wappen, Inschriften, Jahres-

zahlen … Waltersdorf ist besonders reich gesegnet mit schö-

nen Stücken, so am Haus Hauptstraße 140 (Foto 3). Das ältes-

te Exemplar im Ort stammt von 1662, zu sehen im Pfarrhaus.

Der Geldbeutel des Besitzers entschied über die Pracht des

Eingangs. Dorfrichter, Faktoren, reiche Bauern und andere

Wohlhabende ließen ihren Erfolg und Einfluss symbolhaft in

Stein meißeln. Gerd Goldberg und Christine Goldberg-Holz aus

Waltersdorf forschen seit Jahren zu Türstöcken in der südli-

chen Oberlausitz und in Nordböhmen. Ihre Ausstellung dazu

aktualisieren sie entsprechend dem Veranstaltungsort. 
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Tkalcovství a otřesená teorie otřesů

Vypadá to jako malá, plochá loďka, jejímž jediným pasažérem

je špulka: Díky tomuto tvaru ale dřevěný tkací člunek (obr. 1)

dobře drží v ruce a snadno prokluzuje mezi nitěmi osnovy.

Výlet do tkalcovny tří staletí podniká Německé muzeum

damašku a froté (Deutsches Damast- und Frottiermuseum) v

obci Großschönau. Obec si říká „Vesnice textilu“. Její historie

sahá až do 14. století. Výroba damašku zde byla zahájena v

roce 1666. V roce už 1856 stál v Großschönau první stav na

výrobu froté. Textilní průmysl přilákal do Großschönau spou-

stu nových obyvatel. A ti zase stavěli další a další domy. Do-

dnes se v Großschönau zachovalo zhruba 660 podstávkových

domů. Víc než v jakékoli jiné obci. Tkalcovství bylo v krajině

podstávkových domů po staletí zdrojem příjmů. A dalo vzni-

knout i „teorii otřesů“. Podle ní si otřesy ručních stavů vynuti-

ly staticky nezávislou roubenou světnici. A tedy i jeden ze

zásadních architektonických prvků těchto staveb. Teorie byla

již dávno vyvrácena, stále však zůstává tajemstvím, proč pod-

stávkové domy vznikaly právě v této podobě, ve které je do-

dnes známe. Textilní tradici v současnosti udržují firmy jako

Frottana-Textil GmbH v Großschönau. V domě nazývaném

Spinnwege, v obci Walddorf, se ruční technikou tká  dodnes

(obr. 3). Na každoročním Hornolužickém tkalcovském dnu, v

obci Seifhennersdorf, zas předou len přímo před očima přihlí-

žejících zvědavců (obr. 2).
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Broterwerb Weben und eine erschütterte Theorie

Es sieht aus wie ein kleines, flaches, schlankes Boot, dessen

einziger Passagier eine Spule ist: So geformt, liegt das hölzer-

ne Weberschiffchen (Foto 1) gut in der Hand und gleitet leicht

zwischen den Kettfäden hin und her. Einen Ausflug in die

Weberei dreier Jahrhunderte unternimmt das Deutsche

Damast- und Frottiermuseum in Großschönau. „Textildorf“

nennt sich die Gemeinde. Die Anfänge reichen bis ins 14. Jahr-

hundert zurück. 1666 begann die Damastfertigung. 1856

stand der erste Frottierwebstuhl Deutschlands in Großschö-

nau. Die Einwohnerzahl stieg sprunghaft, mit ihr die Häuser-

zahl. Rund 660 Umgebindehäuser haben sich bis heute in

Großschönau erhalten, so viele wie in keinem anderen Ort.

Ohnehin war im Umgebindeland die Weberei über Jahrhunder-

te wichtiger Broterwerb. Das brachte die „Erschütterungs-

theorie“ auf. Nach ihr hätten die Erschütterungen der Hand-

webstühle eine statisch unabhängige Blockstube bedingt. Sie

ist längst widerlegt, aber hartnäckig. Trotz vieler Forschungen

liegt weiterhin im Dunkeln, warum Umgebindehäuser entstan-

den sind. Die Textiltradition halten heute Firmen wie die Frot-

tana-Textil GmbH in Großschönau und touristische Angebote

hoch. Auf dem alljährlichen Oberlausitzer Leinewebertag in

Seifhennersdorf wird beispielsweise vor neugierigen Augen

Flachs gesponnen (Foto 2). Im Haus Spinnwebe in Walddorf

lebt die Handweberei mit einer Schauwerkstatt (Foto 3) fort. 
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Steffi Pietsch: Von zupackendem Wesen

Wo ist Steffi Pietsch zu Hause? Im Auto, scherzt sie. Sie lebt in

einem rheinischen Fachwerkhaus bei Köln. Familiäre Touren

führen durch ganz Deutschland und nach Holland. Im Luftkur-

ort Jonsdorf besitzt sie drei historische Gebäude mit 24 Woh-

nungen. In der Umgegend kommen Baustellen hinzu. Die

Diplomingenieurin mit eigenem Architekturbüro ist gern

unterwegs, auch geistig-fachlich. Mit Neugier, Ehrgeiz und

Risikobereitschaft begeistert sie sich für den historischen

Holzbau. Unter ihren vielen Stationen nennt sie das einstige

Herrenhaus des Bleichereibesitzers J. G. Hänisch in Jonsdorf

ihr „Paradies“. In dem Umgebindebau von 1777 ver-

mietet sie sechs Wohnungen und hat sich selbst im

Gewölbeteil eingerichtet. Steffi Pietsch, Jahrgang 1966, auf-

gewachsen in Eisenhüttenstadt, lernte Tischler, studierte in

Dresden Möbelgestaltung und in Köln Innenarchitektur und

Bauwesen. Auf Tour im Zittauer Gebirge kaufte sie 2000 „aus

dem Bauch heraus“ das Hänisch-Haus, leerstehend und maro-

de. Steffi Pietsch plante, rechnete, packte kräftig zu, fand ver-

lässliche Fachpartner: 2001 zogen die ersten Familien ein. Für

die Sanierung gab’s später den Umgebindehauspreis. Ab 2003

und 2007 begannen neue Abenteuer: Die resolute Frau über-

nahm die kaputte historische Rengermühle und danach das

abbruchreife Umgebindehaus „Zur alten Bimmelbahn” im Ort.

Auch diese beiden sind heute schmucke Mietshäuser. 

Steffi Pietschová: Aktivní žena

Steffi Pietschová (nar. 1966) žije v rýnském hrázděném domě

nedaleko Kolína. Zároveň ale, mimo jiné, vlastní tři historické

budovy se 24 byty v obci Luftkurort Jonsdorf. Bývalý panský

dům majitele bělidla J. G. Hänischische v Jonsdorfu však

nazývá svým pravým rájem. V podstávkovém domě z roku 1777

pronajímá šest bytů. Sama se zařídila v jeho klenuté části.

Steffi Pietschová vyrůstala ve městě Eisenhüttenstadt, vyučila

se truhlářkou, studovala v Drážďanech design nábytku a v Kolí-

ně interiérovou architekturu a stavebnictví. V roce 2000 koupi-

la prázdný a chátrající Hänischův dům. Díky profesionální

odborné pomoci se do něj už po jediném roce

mohly stěhovat první rodiny. Za kvalitní rekon-

strukci této stavby získala Cenu podstávkového domu. Mezi

lety 2003 a 2007 převzala rozbitý historický mlýn Rengermüh-

le a zchátralý podstávkový dům „Zur alten Bimmelbahn“, urče-

ný k demolici. Také z nich jsou dnes krásné nájemní domy.
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Futuristická stavba na strmých svazích

Je to, jako by si krajina podstávkových domů vytvořila vlastní

rozhlednu: 1012 metrů vysoký Ještěd leží přímo v jejím srdci

a nabízí na ni nádherný výhled. Žitavské hory, Českosaské

Švýcarsko, Jizerské hory, České středohoří a Krkonoše se zdají

být za hezkých dní doslova na dosah ruky. Vrchol hory zdobí

výjimečná stavba, téměř mimozemského vzezření (obr).

Stříbrný kužel, který až po špičku antény měří 94 metrů, je

horským hotelem, restaurací, vyhlídkovou věží a televizním

vysílačem zároveň. Je také živoucím symbolem Libereckého

kraje. Toto mistrovské dílo architektury, uvedené do provozu v

roce 1973, získalo řadu ocenění,

mimo jiné i mezinárodní Perreto-

vu cenu. Futuristicky očarovaná tisícovka z kvarcitových hor-

nin je korunou Ještědského hřbetu. Ten pak patří mezi nej-

menší horstva v Česku – a mezi nejoblíbenější centra zimních

sportů. Nahoru vedou dvě lanovky a šest vleků, dolů pak sjez-

dovky všech kategorií a skokanské můstky K90 a K120.

Lyžařský areál už uvítal celou řadu mezinárodních soutěží,

mezi nimi i Mistrovství světa v severských kombinacích v roce

2009.  Přes vrchol Ještědu vede evropská dálková turistická

stezka E3 a mezinárodní horská turistická stezka Eisenach-

Budapešť.

Ještědský hřbet92

Futuristischer Kegel für rasante Abfahrten

Es ist, als ob sich das Umgebindeland seinen eigenen Ausguck

geschaffen hat: Der 1012 Meter hohe Ještěd/Jeschken liegt

mittendrin und lässt weit blicken. Zittauer Gebirge, Sächsisch-

Böhmische Schweiz, Isergebirge, Böhmisches Mittelgebirge

und Riesengebirge scheinen an schönen Tagen greifbar nah. Ist

auf seinem Gipfel (Foto) ein Ufo gelandet? Keineswegs. Der Sil-

berkegel, der bis zur Antennenspitze 94 Meter misst, kombi-

niert rein irdische Freuden: ein Berghotel mit Restaurant und

guter Rundumsicht sowie einen Fernsehsendemast. 1973 eröff-

net, hat die architektonische Meisterleistung zahlreiche Preise

erhalten, darunter den internatio-

nalen Auguste-Perret-Preis. Der

futuristisch verzauberte Tausender aus Quarzitgestein krönt

den Ještědský hřbet/Jeschkengebirge. Dieser Kamm gehört zu

den kleinsten Gebirgen in Tschechien – und zu den beliebtesten

Wintersportzentren. Seilbahnen und Schlepplifte führen hin-

auf, Skipisten aller Kategorien sowie eine K90- und eine K120-

Sprungschanze hinunter. Internationale Meisterschaften wie

die Nordische Skiweltmeisterschaft 2009 sprechen obendrein

für das Skigebiet. Auch Wanderer auf Skiern, zu Fuß und per

Rad verwöhnt der Jeschken: Der Internationale Bergwander-

weg Eisenach-Budapest führt über ihn hinweg. Hinzu kommt:

Seine konische Silhouette – von der Natur und der Baukunst

geformt – ist das Wahrzeichen des Kreises Liberec. 

Jeschkengebirge





Vídeňský vzor a půvab horských obcí 

Průmysl, veřejná správa, vzdělávání, kultura, historické

památky. Radnice v neorenesančním stylu vystavěná podle

vzoru své šarmantní kolegyně ve Vídni. Hrázděné měšťanské

budovy z let 1678 až 1681, známé jako Valdštejnské domky.

Právě tady žije 100.000 obyvatel podještědské severočeské

metropole, města Liberce. Cesta z velkoměsta na venkov vede

k podstávkovým domům. Horníci a uhlíři založili v 16. století

obec Kryštofovo Údolí. Jednotlivé domky, jakým je třeba ten

s čp. 67 (obr. 1) chráněný lipami a krucifixem v zahradě, ale i

celá jejich uskupení dodávají přírodě horské krajiny neopako-

vatelný půvab. Ani um starých inženýrů tu nechybí: železniční

trať Liberec – Děčín – Teplice vede po 60 metrů  vysokém a

194 m dlouhém viaduktu se 14 vysokými oblouky (obr. 2). Po

této trati sem už od roku 1900 přijížděli výletníci a turisté.

Odměnou jim byl pohled na jedinečný roubený kostel Sv. Kryš-

tofa s barokní farou a dřevěnou zvonicí (obr. 3), nebo na křes-

ťanské symboly víry, naděje a lásky, jakým je například místní

břidlicový štít s křížem, srdcem a kotvou (obr. 4).
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Wiener Vorbild und passende Sprenkel

Die 100 000-Einwohner-Stadt Liberec schaut südwestlich zum

Jeschken hinauf. Er ist ihr Hausberg. Die nordböhmische

Metropole beherbergt Industrie, Verwaltung, Bildung, Kultur

und historische Prachtstücke. Das Rathaus etwa im Stil der

Neorenaissance ist dem in Wien nachempfunden. Die Wallen-

steinhäuser von 1678 bis 1681 sind Bürgerbauten im Fach-

werkstil. Der Weg aus der Großstadt hinaus aufs Land führt zur

Umgebindebauweise. Bergleute und Köhler gründeten im 16.

Jahrhundert das Dorf Kryštofovo Údolí/Christophsgrund. Wer

Idylle sucht, kann sie in diesem Gebirgstal finden. Möchte

man nicht gleich einziehen in das gepflegte Haus Nr. 67 hinter

Linden und mit Kruzifix im Garten (Foto 1)? Schöne Einzel-

stücke und Häusergruppen – die naturnahe Volksarchitektur

hat die bergige Landschaft mit passenden Sprenkeln verse-

hen. Auch bewundernswerte alte Ingenieurkunst fügt sich ein:

Die Bahnlinie Liberec-Děčín-Teplice führt über ein 60 Meter

hohes und 194 Meter langes Viadukt mit 14 Bogen (Foto 2).

Mit der Bahn kamen ab 1900 auch die Ausflügler in den zuvor

abgelegenen Ort. Erfreulicherweise, denn die Blockhauskirche

des hl. Christophorus mit barockem Pfarrhaus und hölzernem

Glockenturm (Foto 3) ist einzigartig. Und erneut lohnt sich im

Ort der Blick auf Details, wie auf einen verschieferten Giebel

mit Kreuz, Herz und Anker (Foto 4). Das sind die christlichen

Symbole für Glaube, Liebe und Hoffnung. 



1

432





Familie Polach: Neue Werte für die Kinder 

Prag, „Goldene Stadt“, Hradschin, Altstädter Ring, Wenzels-

platz, Großstadtverkehr, Touristenströme. Was ist dagegen

Jítrava/Deutsch Pankratz? Ein verträumtes Dörfchen, rund 50

Umgebindehäuser, die kleine barocke Kirche zum hl. Pankrati-

us, nach einem Brand 1862 wiederaufgebaut, der 651 Meter

hohe Jítravský vrch/Schwammberg in Sichtweite. Die Pragerin

Linda Kubale, ihr Mann Myron Polach und ihre Kinder Marion

und Rosalie haben aber das Naturidyll der Weltstadt vorgezo-

gen. Am Westhang des Jeschkengebirges erhalten sie das Haus

Nr. 20. Der Umgebindebau, der über Jahre leer stand, drohte zu

verfallen, bevor sie ihn 2006 übernahmen. Ohne

Strom und fließendes Wasser verfügte er über wenig

Verführungskraft. Die neuen Inhaber jedoch empfanden den

Mangel an Komfort eher als Vorzug. Antiquitäten- und Buch-

händler Myron nennt sich selbst einen Narren der Volksbauwei-

se. Pädagogin Linda liebt ebenso das Natürliche, Ursprüngli-

che. Kinder im Ort hat sie schon fürs Waldleben begeistert. Für

ihre beiden Mädchen ist das neue Zuhause der schönste Aben-

teuerspielplatz der Welt. Gerade für die Kinder haben die Eltern

das Haus auf dem urwüchsigen 3,5-Hektar-Grundstück am

Kirchberg erwählt. Sie sollen in einer natürlichen Umwelt auf-

wachsen, an frischer Luft, in einem Haus aus gesunden Materia-

lien. „Regenwürmer in den Taschen und verschmutzte Schuhe

sind uns lieber als ein Besuch im Prager Zoo.“ 

Rodina Polach: Nové hodnoty pro děti

Praha, „matička stověžatá“, Hradčany, Staroměstské náměstí,

Václavské náměstí, ruch velkoměsta, davy turistů. Co je proti

tomu Jítrava? Zasněná víska se zhruba 50 podstávkovými

domy, malým barokním kostelem Sv. Pankráce, obnoveným v

roce 1862 po požáru, 651 metrů vysoký Jítravský vrch na do-

hled.  Pražačka Linda Kubale, její muž Myron Polach a jejich

děti Marion a Rosalie ale dali přednost přírodní idyle před

metropolí. Na západních svazcích ještědského hřbetu opravují

dům čp. 20. Dům byl několik let prázdný a hrozilo, že spadne,

nežli jej v roce 2006 koupili. Bez elektřiny a bez tekoucí vody

nebyl nijak přitažlivý. Noví vlastníci však nedosta-

tek komfortu považovali spíše za výhodu. Starožit-

ník a knihkupec Myron sám sebe nazývá bláznem do lidové

architektury. Pedagožka Linda má také ráda vše přirozené,

původní. Ve vsi již vybudovala lesní mateřskou školku. A pro

obě holčičky je nový domov nejkrásnějším dobrodružným

hřištěm na světě. Právě pro děti si rodiče vybrali tento dům na

3,5 ha velkém pozemku na úpatí Kostelního vrchu. Marion a

Rosalie mají vyrůstat v přírodním prostředí, na čerstvém

vzduchu a v domě ze zdravých materiálů. „Žížaly v kapsách a

špinavé boty jsou nám milejší nežli návštěva pražské zoo.“ 
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Kde žula překonává hranice 

Na cestě z Čech do Polska (obr.) se na horizontu tyčí Krkonoše

s vrchem Wielki Szyszak (1509 metrů). Jizerské hory sahají až

do výše 1126 metrů. Nejvyšším vrcholem je na polské straně

Wysoka Kopa, na české straně Smrk (1124 metrů). Od roku

1892  na něm stojí 20 metrů vysoká, původně dřevěná rozhled-

na s ocelovou konstrukcí. Kámen na svahu připomíná  bývalou

hranici mezi Horní Lužicí, Slezskem a Čechami. Jizerské hory

spojují Žitavské hory s Krkonošemi. Formovala je žula s rulou.

Jméno dala pohoří řeka Jizera pramenící spolu s Lužickou Ni-

sou v české části hor. Kvíza v polské části, Vrchoviště, skalní

skupiny a hranice

stromového patra

dávají krajině přirozenou drsnost a divokost. Staré osady

zdobí podhůří jako pokladnici. Jedním z klenoců je i osada

Swieradów Zdrój. Již 500 let je zde využívána síla léčivých pra-

menů. Dnes se v historických budovách nachází moderní lá-

zeňský provoz. Turistické stezky vedou k 1107 metrů vysokému

vrch Stóg Izerski s horskou chatou, na kterou se lze dostat i

lanovkou. A také do Sklarzske Poreby, kde mimochodem nosi-

tel Nobelovy ceny za literaturu Gerhart Hauptmann napsal své

drama „Tkalci“.

Polská část Jizerských hor98

Wo der Granit die Grenzen überwindet 

Wunderbare Winterwelt, Spuren im Schnee, weite Sicht im Iser-

gebirge, Wanderlust per Ski. Auf Tour von Tschechien nach

Polen (Foto) zeichnet sich am Horizont das Riesengebirge mit

dem Wielki Szyszak/Hohes Rad (1509 Meter) ab. Im Isergebir-

ge selbst geht es bis 1126 Meter hinauf. Höchster Gipfel auf

polnischer Seite ist die Wysoka Kopa/Hinterberg, der höchste

auf tschechischer der Smrk/Tafelfichte (1124 Meter). Seit 1892

steht auf ihm ein 20 Meter hoher Aussichtturm, ursprünglich

aus Holz, jetzt aus Stahl. Am Hang erinnert der Tafelstein an

den einstigen Grenzpunkt zwischen der Oberlausitz, Schlesien

und Böhmen. Das Iserge-

birge verbindet das Zittauer

Gebirge mit dem Riesengebirge. Granit und Gneis haben es

geformt. Namenspatron ist die Iser. Sie entspringt mit der Lau-

sitzer Neiße im böhmischen Gebirgsteil, der Kwisa/Queis im

polnischen. Hochmoore, Felsgruppen und eine frühe Baum-

grenze geben der Landschaft etwas Raues, Wildes. Wer dem

Queis folgt, gelangt in alte Ansiedlungen, so nach Świeradów

Zdrój/Bad Flinsberg. Seit 500 Jahren werden dort Heilquellen

genutzt, heute vom modernen Kurbetrieb in historischen Bade-

häusern. Wanderwege führen zur Baude auf dem Stóg Izers-

ki/Heufuder (1107 Meter) – auch per Seilbahn erreichbar –

oder nach Szklarska Poręba/Schreiberhau, wo Nobelpreisträ-

ger Gerhart Hauptmann sein Drama „Die Weber“ schrieb.

Polnisches Isergebirge





Klíč od domu jako gesto smíření 

Dřevo jako materiál skýtá spoustu možností zpracování. Dokla-

dem toho jsou hrázděné domy v obci Sulików (obr. 1) nedale-

ko polského Zhořelce (Zgorzelec) a německého Zhořelce (Gör-

litz). Patro a štít vystupují nad přízemím. Podloubí jsou nese-

na kombinovanými dřevěnými prvky, připomínajícími podstáv-

ku. Oba domy s podloubím, stojící na náměstí, jsou architekto-

nickými klenoty. Dům vpravo, z roku 1688, se nazývá Ostrý

roh. Obec jej nechala zrestaurovat a otevřela v něm kulturní

kancelář. Po odsunu, v roce 1945, Němci v polské Bogatynii

nuceně zanechali řadu domů. Jejich počet od té doby značně

poklesl. Polské obyvatelstvo – kdysi samo odsunuté z teh-

dejších východních částí Polska – je naštěstí stále výrazněji

vnímá jako společné dědictví. Příkladem smíření se stal dří-

vější německý majitel Domu koláře (Dom Kołodzieja) v obci

Wigancice Zytawskie, který nyní stojí u Zhořelce (obr. 2).

Dnešnímu vlastníku, paní Alžbětě Lech-Gotthardtové předal

staré klíče od domu. Byl to akt poděkování za její úspěšný

pokus o jeho záchranu. Než se mohla budova z roku 1822  stát

obětí hnědouhelného dolu Turów, podařilo se jí totiž celý dům

přesunout a zrestaurovat. V roce 2006 za to získala Cenu pod-

stávkového domu. Restaurace (obr. 3) a pension „Zagroda

Kolodzieja“ je dnes stejnou měrou oblíbená mezi Čechy, Polá-

ky i Němci.

100

Hausschlüssel als Versöhnungsgeste

Wer mit Holz baut, ist erfinderisch. Das belegen zwei Fach-

werkhäuser in Sulików/Schönberg (Foto 1) nahe Zgorzelec

und Görlitz. Obergeschoss und Giebel ragen über das Erdge-

schoss hinaus. Die Vorlauben werden von kunstvoll kombinier-

ten Holzelementen getragen, die ans Umgebinde erinnern.

Beide Vorlaubenhäuser am Markt sind bauliche Kleinode. Das

rechte von 1688 heißt Scharfe Ecke. Die Gemeinde hat es

restauriert und darin ein Kulturbüro eröffnet. Auch Umgebin-

dehäuser beleben die Woiwodschaft Dolny Śląsk/Niederschle-

sien. Bis zur Vertreibung nach 1945 lebten Deutsche darin. In

Bogatynia/Reichenau etwa hinterließen sie zahlreiche Bau-

ten. Deren Zahl ist seither stark geschrumpft. Die polnische

Bevölkerung – einst selbst vertrieben aus den ehemaligen Ost-

gebieten Polens – nimmt sie zunehmend als gemeinsames

Erbe wahr. Ein Versöhnungsbeispiel gab der frühere deutsche

Besitzer des Stellmacherhauses in Wigancice Żytawskie/

Weigsdorf, das jetzt bei Zgorzelec steht (Foto 2). Er händigte

der heutigen Eigentümerin Elżbieta Lech-Gotthardt die alten

Hausschlüssel aus. Als Dank für deren Rettungsaktion: Bevor

das Gebäude von 1822 Opfer des Tagebaus Turów werden konn-

te, hatte sie es umgesetzt und restauriert. 2006 gab es dafür

den Umgebindehauspreis. Die Gaststätte (Foto 3) und Pension

„Zagroda Kolodzieja“ sind inzwischen gleichermaßen bei

Deutschen, Polen und Tschechen beliebt. 
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Marcin Pilszak: Zum Baufachmann herangereift

An einem Sommertag 2005 radelte ein junger Mann durch sei-

nen Heimatort Bogatynia. Am baufälligen Haus Nr. 17 in der

ulica Waryńskiego entdeckte er einen Zettel: „Zu verkaufen“.

Dieser Moment veränderte das Leben von Unternehmer Marcin

Pilszak. Der Bank- und Versicherungsspezialist reifte oben-

drein zum Baufachmann heran: Er hat das 1688 erstmals

erwähnte Umgebindehaus gerettet. Marcin Pilszak stammt aus

Nysa/Neiße in Südwestpolen. Die Arbeit und die Liebe zu sei-

ner heutigen Frau Marzena ließen ihn 2001 in Bogatynia hei-

misch werden. Der heutige Mittdreißiger ist ein Mann mit

Ideen und Tatkraft. Finanzwirtschaft allein erfüllt

ihn nicht. „Ich will etwas Gegenständliches schaf-

fen“, sagt er. Mit dem Haus, das er seit 2008 saniert, gelingt

ihm das. Den Anstoß hatte das umgesetzte Stellmacherhaus in

Zgorzelec gegeben. „Die Leistung von Elżbieta Lech-Gotthardt

imponierte mir“, so Marcin Pilszak. Er beweist langen Atem.

Das Hochwasser 2010 hatte Materialvorräte vernichtet, die alte

Konstruktion offenbarte viele Tücken. Seine Vision: Er will im

Erd- und Obergeschoss ein Café mit 60 Plätzen einrichten.

Schon jetzt hat im Haus der Verein für Regionalentwicklung

seinen Sitz, zu dessen Initiatoren der Hausherr gehört. Sein

Fazit bisher: „Ich fühle mich bestätigt, habe dazugelernt und

bin mit angenehmen und hilfsbereiten Menschen auf polni-

scher und deutscher Seite zusammengekommen.“ 

Marcin Pilszack: Vyzrál ve stavebního odborníka

Uprostřed letního dne roku 2005 se mladý muž na bicyklu pro-

jížděl svým rodným městem Bogatynií. Na zchátralém domě

čp. 17 v ulici Waryńskiego zahlédl nápis: „Na prodej“. Tento

okamžik změnil jeho život. Marcin Pilszak, specialista na ban-

kovnictví a pojišťovnictví, se změnil ve stavebního odborníka.

Díky vlastnímu úsilí a odhodlání se mu podařilo unikátní pod-

stávkový dům z roku 1688 zachránit. Se svou ženou Marzenou

žije tento zralý třicátník v Bogatyni od roku 2001. Práce ve

finančnictví ho však nenaplňuje. „Chci vytvořit něco skutečné-

ho,“ říká. Díky domu, který opravuje od roku 2008, se mu to

daří. Impulsem mu byl přesunutý Dům koláře ve

Zhořelci. „To, co udělala Alžběta Lech-Gotthardto-

vá, mi imponovalo,“ říká Marcin Pilszak. Povodeň v roce 2010

zničila zásoby materiálu a stará konstrukce odhalila spoustu

zrádných míst. Přesto tu již nyní sídlí Sdružení pro regionální

rozvoj, mezi jehož iniciátory pán domu patří. Díky ochotě a

pomoci přátel na polské i německé straně si může dovolit další

smělé plány. Rád by v přízemí a v patře vybudoval kavárnu se

60 místy.
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Slavnostní „u nás doma“ a jinde

„Vánoce u nás doma“ – tak se jmenuje píseň od lidového bás-

níka Herberta Anderta, který žil v obci Ebersbach. Jak vlastně

slaví Hornolužičané Vánoce? Setkává se tu víra, lidové a regio-

nální tradice. Pocukrovaný podstávkový dům v obci Großschö-

nau (obr. 1), stejně jako tisíce dalších domů, kostelů, ulic,

náměstí a bytů po celé zemi rozzáří hvězda naděje. Ochra-

novská hvězda s 25 hroty je již více než 160 let vyráběna ručně.

Její původ je spojený s celosvětově známou evangelickou

bratrskou obcí v Ochranově (Herrnhut). Turisté milují tradice,

jakými jsou Václavský trh v Budyšíně (Bautzener Wenzels-

markt) – jeden z nejstarších vánočních trhů v

Německu – nebo Císařské vánoce (Kaiserweih-

nacht) na Ojvíně. O Štědrém večeru rozsvítí tisíce svíček ven-

kovský kostel v Cunewalde. Mladí lidé přinesou k oltáři na 50

světelných pyramid (obr. 2). Ty dříve v rodinách tkalců  na-

hrazovaly drahé vánoční stromky. Česká mše vánoční zní za

účasti českých a německých umělců v žitavském kostele Panny

Marie (Marienkirche) (obr. 3). V Kryštofově údolí potěší oko i

duši dvacítka vánočních betlémů, inscenujících svými posta-

vami, modelovou krajinou i důmyslnou mechanikou Narození

Krista (obr. 4).

Vánoce104

Festliches „Derheeme“ und anderswo

„Weihnachtn ba uns derheeme“ – so heißt ein Lied von Mund-

artdichter Herbert Andert, der in Ebersbach lebte. Wie feiern

die „Äberlausitzer“ (Oberlausitzer) das Fest? Religiöses, Volks-

tümliches und Regionales beseelen einander. Vor allem ein

Stern lässt das Licht der Hoffnung erstrahlen. Er erleuchtet ein

überzuckertes Umgebindehaus in Großschönau (Foto 1) eben-

so wie Tausende Häuser, Kirchen, Straßen, Plätze und Wohnun-

gen landauf, landab. Der Herrnhuter Stern mit 25 Zacken wird

seit über 160 Jahren von Hand gefertigt. Sein Ursprung liegt in

der weltbekannten Evangelischen Brüdergemeine in Herrnhut.

Touristen lieben Traditio-

nen wie den Bautzener

Wenzelsmarkt – einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutsch-

lands – oder die Kaiserweihnacht auf dem Oybin. Hunderte

Kerzen erhellen am Heiligabend die Dorfkirche Cunewalde.

Zum Cunewalder Lichterzug tragen junge Leute rund 50 Lich-

terpyramiden zum Altar (Foto 2). Diese ersetzten einst in den

Weberfamilien die teuren Christbäume. Die Böhmische Hirten-

messe gilt in Tschechien als Weihnachtsmesse schlechthin. Mit

tschechischen und deutschen Künstlern erklingt sie in der Zit-

tauer Marienkirche (Foto 3). Im böhmischen Dorf Kryštofovo

Údolí erfreuen rund 20 historische Weihnachtskrippen Auge

und Herz. Sie inszenieren mit Figuren, Modelllandschaften und

Mechaniken die Geburt Jesu (Foto 4). 

Weihnachtstraditionen 
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Geniale Baukunst 
seit Jahrhunderten

Geniální stavební umění
po staletí 





Svatí ochránci z Javorníka

Obrazem „Svatých ochránců z Javorníka“ (z roku 1695) oteví-

rá kostel Sv. Václava ve vesnici Jauernick, mezi Ostřicí a

Zhořelcem, knihu historie podstávkových domů. Ve venkovské

krajině s farním kostelem, na obraze (obr.), jsou vymalovány

dřevěné stavby. Na první z nich je přitom jasně patrný staveb-

ní styl podstávkového domu. Podstávková stavební technika je

doložitelná zhruba 4 století zpátky. Pravděpodobně je ale ve

skutečnosti ještě o jedno a půl století starší. Nejranější zmín-

ka pochází z roku 1580 z okolí Frýdlantu. Název „podstávka“ se

pak užíval od roku 1839. Nosná konstrukce propojuje výhody

hrázděných a roubených staveb. Díky ní se stal

původní selský dům variabilním. Chlad, teplo a

vlhkost ovlivňují výkyvy vlastností dřeva. Zřejmě to bylo impul-

sem k propojení roubené světnice s ostatní budovou samostat-

nou konstrukcí. K takovému stavitelskému počinu jistě našim

předkům přispěly po staletí děděné znalosti. Podstávková

architektura různého charakteru je v Evropě dalece rozšířena.

V Horní Lužici byly domy tohoto typu stavěny až do dvacátých

let 20. století. Tehdy zvítězily kamenné stavby. Pravděpodob-

ně však ne napořád.

Historie108

Ehe mit 500-jährigem Bestand 

„Die Schutzheiligen von Jauernick“ entstanden um 1695. Mit

diesem Gemälde schlägt die Kirche St. Wenzeslaus im Dörfchen

Jauernick zwischen Ostritz und Görlitz das Geschichtsbuch der 

Umgebindebauweise auf: In der Dorflandschaft mit Pfarrkir-

che in einem Bildausschnitt (Foto) stehen Häuser aus Holz.

Beim rechten klingt der Umgebindestil an. Im Umgebindeland

lässt sich die Bautechnik etwa 400 Jahre zurück belegen. Ver-

mutlich ist sie noch anderthalb Jahrhunderte älter. Die frühs-

te Erwähnung stammt von 1580 aus der Gegend um Frýdlant.

Der Name „Umgebinde“ setzte sich ab 1839 durch. Dieses

Tragwerk hatte die Ehe von Block- und Fach-

werkbau einst vermittelt. Mit den Vorzügen

beider Volksbauweisen ausgestattet, wurde das ursprüngliche

Bauernhaus variabler nutzbar. Nicht alle Geheimnisse der Ent-

stehung sind schon gelüftet. Beeinflussen Kälte, Wärme oder 

Nässe den Naturstoff Holz, schwankt sein Volumen bei Block-

bohlen und Fachwerkhölzern unterschiedlich. Vermutlich gab

das den Ausschlag, die Blockstube konstruktiv getrennt ins

Haus einzufügen. Mit dem Umgebinde gelang es findigen

Handwerksmeistern, seit Jahrhunderten gut Bekanntes zu

kombinieren. Unterschiedlich ausgeprägt war die Umgebinde-

architektur in Europa weit verbreitet. In der Oberlausitz wur-

den bis in die 1920er-Jahre Häuser dieses Typs gebaut. Der

Steinbau hatte damals das Rennen gemacht. Zunächst.

Geschichte
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Hledá se dvojče 

Lze nalézt k jakémukoli podstávkovému domu identické dvojče?

Znalci se usmívají. Nikomu se to totiž ještě nepodařilo. Oproti

časté uniformitě venkovských rodinných domů jsou ty podstáv-

kové jedinečnými unikáty. Jejich konstrukce s roubenou světni-

cí, hrázděním a zděnou částí může být podobná. Ale velikost,

druhy podstávky, formy hrázdění, barvy, nástavby, přístavy,

střechy, rámy oken, ostění dveří, pokrytí břidlicí a detaily

výzdoby jsou nekonečně rozmanité. Také samotná konstrukce

se ještě dělí na dva základní druhy. Starší je konstrukce s prů-

běžnými spojkami, zvaná též patrová stavba. Vyznačuje se dře-

věnými sloupy, procházejícími od základů až

po okap (obr. 1). Křížové vzpěry mezi slou-

py podstávky dávají budově další stabilitu, jako tomu je v pří-

padě statku Rösselsches Gehöft (obr. 2) v obci Gröditz, který

byl postaven v roce 1703. V 17. století se objevila mladší forma,

jednoduchá patrová stavba, která byla použita například na

podstávkovém domě v ulici Zittauer Straße v obci Jonsdorf

(obr. 3). Sloupy sahají pouze do patra. Hrázděné patro je nasa-

zeno samostatně (obr. 4).Řada variant a smíšených forem obou

základních konstrukcí – mezi nimi v Čechách i dvě roubené

světnice nad sebou – jen podtrhuje ojedinělost podstávkových

domů jako naprostých krajinných solitérů.

Konstrukce

Hauszwilling dringend gesucht 

Wer findet den Zwilling eines Umgebindehauses? Kenner

lächeln. Das sei noch niemandem gelungen. Kein Haus gibt es

zweimal, jedes ist anders. Gegenüber vielen uniformen Eigen-

heimen auf dem Land sind die Umgebindebauten Einzelstücke

mit Eigensinn. Ihr Aufbau mit Blockstube, Fachwerk und Mas-

sivteil unter einem Dach ähnelt sich. Aber Größen, Umgebinde-

arten, Fachwerkformen, Farben, Aufbauten, Anbauten, Dächer,

Fensterrahmen, Türstöcke, Verschieferungen, Schmuckdetails

und und und variieren in unermesslicher Vielfalt. Mit geübtem

Auge lassen sich beim Spazieren in den Umgebinde-Orten den

noch zwei Grundkonstruktionen unter-

scheiden. Die ältere heißt Langständer-

oder Geschossbau. Ihn kennzeichnen Holzständer, die vom

Fundament bis zur Dachtraufe durchgehen (Foto 1). Kreuzstre-

ben zwischen den Umgebindeständern geben den Gebäuden

weiteren Halt, wie dem 1703 errichteten Rösselschen Gehöft in

Gröditz (Foto 2). Im 17. Jahrhundert kam die jüngere auf, der

einfachere Stockwerkbau, beispielsweise beim Umgebindehaus

Zittauer Straße 13 in Jonsdorf (Bild 3) angewandt. Die Ständer

reichen nur ein Stockwerk hoch. Der Fachwerkstock ist eigen-

ständig aufgesetzt (Foto 4). Viele Varianten und Mischformen

beider Grundkonstruktionen – darunter in Böhmen mit zwei

Blockstuben übereinander – unterstreichen den Ruf der Umge-

bindehäuser als ideenreiche Unikate.

Konstruktion
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Dům, který umí (téměř) vše

Krajina podstávkových domů – zní to tak trochu jako obrovský

skanzen. Zahrnuje krásné stavby, od baroka až po 20. století.

Své radosti, strasti i naděje v nich zanechaly celé generace.

Lidé, kteří v jednoduché, pravé a přirozené kráse poznali nové

hodnoty, je nechápou jen jako zastaralé muzejní exponáty.

Richterovi z obce Ringenhain (obr. 1) obnovili během 15 let

třístranný dvůr s podstávkovým domem z roku 1850, který tu

stál dlouho prázdný a bez užitku. Kipkeovi z Ebersbachu sdíle-

jí svůj nově opravený „Zelencový dvůr“ (Grünsteinhof) s rek-

reanty. Koreanista Dr. Albrecht Huwe z Univerzity v Bonnu si v

obci Eibau staví své seniorské sídlo, s vlastním

koňským pensionem. Všichni jsou svým domům

skutečnými strážnými anděly. Domy se po staletí mění a přiz-

působují svým obyvatelům. Zatímco dříve v roubených světni-

cích pracovaly rodiny, dnes tyto prostory slouží jako reprezen-

tativní místnosti, apartmány, lékařské ordinace, restaurace…

Stáje se proměnily v koupelny, sklady v kuchyně a obývací

pokoje. Podstávkový dům v obci Niedercunnersdorf omládnul a

stal se domovem (Knirpsenhäusl) pro 68 dětí z jeslí a

mateřských škol (obr. 2). Starý mandl z roku 1782 v obci Ebers-

bach (obr. 3) je určen pro vzdělávací programy, ale také slav-

nosti a svatby.

Využití

Ein Haus, das (fast) alles kann

Umgebindehauslandschaft – das klingt ein wenig nach riesi-

gem Freilichtmuseum. An schönen Stücken vom Barock bis ins

20. Jahrhundert fehlt es nicht, mit den Lebensspuren von

Generationen als Seele. Menschen, die im Einfachen, Echten,

natürlich Schönen neue Werte erkennen, verstehen sie nicht

als museumsreife „alte Buden“. Die Richters aus Ringenhain

(Foto 1) etwa haben in 15 Jahren einen Dreiseithof mit Umge-

bindehaus von 1850, der lange leer stand, tipptopp erneuert.

Familie Kipke in Ebersbach teilt ihren frisch sanierten „Grün-

steinhof“ mit Urlaubern. Korea-Experte Dr. Albrecht Huwe von

der Uni Bonn schafft sich in Eibau seinen Alters-

sitz mit Pferdepension. Allesamt waren sie die

rettenden Engel für ihre Gebäude. Wann können sich hoch

betagte Umgebindehäuser auf die Zukunft freuen? Wenn sie

genutzt werden, ihr Charakter bewahrt wird und behutsame

Modernisierung gelingt. Seit Jahrhunderten passen sich die

Häuser ihren Bewohnern an. Arbeiteten früher Weberfamilien

in den Blockstuben, so sind diese heute „gute Stuben“, Ferien-

quartiere, Arztsprechzimmer, Gaststätten … Ställe haben sich

in Bäder verwandelt, Lagerräume in Wohnküchen. Ein Umge-

bindehaus in Niedercunnersdorf verjüngte sich zum „Knirp-

senhäusl“ für 68 Krippen- und Kindergartenkinder (Foto 2).

Die Alte Mangel von 1782 in Ebersbach (Foto 3) steht für Kul-

tur und Bildung, Feste und Trauungen offen.

Nutzung
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Otevřené dveře, otevřená srdce

O poslední květnové neděli je krajina podstávkových domů na

nohou. Každoroční Den otevřených dveří podstávkového domu

se stal výkladní skříní lidové architektury. Majitelé otevírají

své domy, nebo provázejí po staveništi. Laici i odborníci spolu

hovoří. Znalci místní historie se toulají se skupinkami zvědav-

ců vesnicemi. Řemeslníci předvádějí dochované techniky, jako

například mistr pokrývač Torsten Bauer v Cunewalde (obr. 1).

Samotné domy zažívají nápor stovek návštěvníků – od sousedů

až po zahraniční turisty. Hans-Peter Nestler (obr. 2) popisuje

rekonstrukci ve svém domě v obci Berthelsdorf (zpevněnou

trámy z let 1801 až

1802), za kterou

získal Cenu podstávkového domu. I veřejné budovy, jako je

barokní faktorský dvůr Bulnheim v obci Seifhennersdorf

(obr. 3), dávají nahlédnout do svých současností přetvořených

útrob. Pro nadšence podstávkové architektury nabízí cestu k

vlastnímu domovu burza www.umgebindeland.de. Během dne

podstávkového domu se může mladá generace hravou formou

učit zacházet s přírodními materiály (obr. 4). A snad v sobě

objevit i lásku ke kraji svých otců a dědů, ke krajině podstáv-

kových domů.

Offene Türe, offene Herzen

Am letzten Maisonntag jeweils ist das Umgebindeland auf den

Beinen. Eigentümer öffnen ihre Häuser. Sie zeigen ihre

Schmuckstücke oder führen über Baustellen. Laien und Exper-

ten fachsimpeln. Kenner der Ortgeschichte bummeln mit klei-

nen Gruppen durch die Dörfer. Handwerker demonstrieren

überlieferte Techniken, so wie Dachdenkermeister Torsten

Bauer in Cunewalde (Foto 1). Der alljährliche Tag des offenen

Umgebindehauses ist zum Schaufenster der Volksbauweise

geworden. Und dafür, wie es sich in den Häusern leben lässt.

Hat dieses Ereignis anderswo überhaupt seinesgleichen? Pri-

vate Anwesen erleben mit Wohlwollen

ihrer Besitzer einen Ansturm oft Hun-

derter Besucher – von Nachbarn bis zu völlig fremden Touris-

ten. Hans-Peter Nestler etwa (Foto 2) erläutert die Sanierung

im ehelichen Wohnhaus in Berthelsdorf, gezimmert mit Bal-

ken von 1801/02 und ausgezeichnet mit dem Umgebindehaus-

preis. Auch öffentliche Gebäude wie der barocke Faktorenhof

Bulnheim in Seifhennersdorf (Foto 3) lassen die Wandlung bis

zur heutigen Nutzung nachvollziehen. Wer Feuer gefangen

hat, dem eröffnet die Umgebindehausbörse unter www.umge-

bindeland.de den Weg zum eigenen Heim. Früh übt sich …

Zum Umgebindehaustag kann die junge Generation schon mal

spielerisch mit den Naturstoffen umgehen (Foto 4). Und die

Liebe zum Umgebindeland für sich entdecken. 

Den podstávkového domuUmgebindetag
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Ansprechpartner

Geschäftsstelle Umgebindeland
Jeannette Gosteli 
www.umgebindeland.de 

Kreisverwaltung Liberec/Krajský úrad Libereckého kraje
Jaroslav Křepel
www.kraj-lbc.cz

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Joachim Oswald
www.re-saechsische-schweiz.de

Stiftung Umgebindehaus
Arnd Matthes
www.stiftung-umgebindehaus.de 

Verein für die Qualitätsmarke „Fachring Umgebindehaus“ e.V.
Ronny Hausmann
www.fachring-umgbebindehaus.eu 

Sächsischer Verein für Volksbauweise e.V. 
Jürgen Cieslak
www.fachwerk-umgebinde.de

Informationszentrum Umgebindehaus an der Hochschule Zittau/Görlitz
Dr. Liane Vogel
www.hs-zigr.de/umgebindehaus/uebersicht/set1.html

Kontaktní osoby

Sekretariát iniciativy Krajina podstávkových domů 
(Geschäftsstelle Umgebindeland) 
Jeannette Gosteliová 
www.umgebindeland.de 

Krajský úřad Libereckého kraje
Jaroslav Křepel
www.kraj-lbc.cz 

Okres Saské Švýcarsko – východní Krušnohoří 
(Landkreis Sächsiche Schweiz-Osterzgebirge)
Joachim Oswald
www.re-saechsische-schweiz.de

Nadace pro podstávkové domy (Stiftung Umgebindehaus) 
Arnd Matthes
www.stiftung-umgebindehaus.de 

Sdružení Verein für die Qualitätsmarke „Fachring Umgebindehaus“ e.V.
(Sdružení pro značku kvality „Odborná komise pro podstávkové domy“)
Ronny Hausmann
www.fachring-umgbebindehaus.eu 

Sdružení Sächsischer Verein für Holzbauweise e. V. 
(Saské sdružení pro dřevěné stavby)
Jürgen Cieslak
www.fachwerk-umgebinde.de

Informační centrum pro podstávkové domy při Vysoké škole v Žitavě 
a Zhořelci (Informationszentrum Umgebindehaus an der Hochschule
Zittau/Görlitz)
Dr. Liana Vogelová 
www.hs-zigr.de/umgebindehaus/uebersicht/set1.html
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Verliebt ins
Umgebindeland

Překrásnou krajinou
podstávkových domů

Was ist das Umgebindeland? Eine Hauslandschaft im Dreilän-

dereck von Deutschland, Polen und Tschechien. Sie ist einzig-

artig in Europa. Ganz besondere Bauwerke zeichnen ihre Kon-

tur: die Umgebindehäuser. Einst weit verbreitet, stehen sie in

großer Zahl nur noch in der Oberlausitz und der Sächsischen

Schweiz, in Niederschlesien und Nordböhmen. Holz, Lehm,

Stein und ein genialer Einfall einstiger Handwerksmeister cha-

rakterisieren diese jahrhundertealten Volksbauten. Wer wohnt

darin? Warum mögen die Menschen diese Häuser, von denen

es keines zweimal gibt? Das Buch spürt ihnen nach: durch vier

Jahreszeiten und in zwölf Regionen. Es weitet den Blick für

Natur und Kultur, Geschichte und modernes Leben überhaupt

im Umgebindeland. Stimmungsvolle Fotos und unterhaltsame

Informationen inspirieren, die vielgestaltige Heimatregion

der Umgebindehäuser näher kennenzulernen.

ISBN: 978-3-929744-73-6 Preis: 19,99 €

Na česko-německo-polském trojmezí, v samotném srdci Evro-

py, se nalézá jedinečný fenomén. Povahu krajiny zde dotvářejí

zcela ojedinělé stavby. Podstávkové domy. Kdysi rozšířená

architektonická forma se ve větším množství dochovala pouze

v severních Čechách, Dolním Slezsku, Saském Švýcarsku a v

Horní Lužnici. Podstávkové domy nejlépe charakterizuje spo-

jení dřeva, hlíny a kamene, které dokázali doboví řemeslníci

mistrně využít. Kdo v dnešní době takové domy obývá? A čím

tyto jedinečné stavby přitahují naši pozornost? Kniha, jíž

právě držíte v ruce, se pro odpověď vydává do dvanácti regio-

nů, které navštíví ve čtyřech ročních obdobích. Za přispění

působivých fotografií a zajímavých informací Vám nabídne

ucelený obraz kultury, historie i moderního života v krajině

podstávkových domů.
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