2. kolokvium

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska

Podstávkové domy a jejich sanace v Česku.
Dne 10. prosince 2010 v 10:00hod
v prostorách ZŠ v Lipové

Program:
10:00 – 10:15 hodin
Uvítání a úvodní informace
Pavel Svoboda, předseda Společnosti TUR a starosta obce Lipová

10:15 – 10:45 hodin
Domy s podstávkou a jejich konstrukční a regionální formy
Ing. arch. Jan Pešta, fakulta architektury ČVUT Praha, Ústav památkové péče

10:45 – 11:15 hodin
Obnova domu s podstávkou v německém Cunewalde a další příklady ze Saska
Dr. Gunter Hanke, stavební inženýr a předseda Holzhaus Bautzen e.V.
11:15 – 12:00 hodin
Obnova domu s podstávkou v Lipové u Šluknova a další příklady ze severních Čech
Ing. arch. Tomáš Efler, fakulta architektury ČVUT Praha, Ústav památkové péče
12:00 – 12:30 hodin
Představení Skupiny odborníků „Fachring Umgebindehaus“ a způsob udělovaní certifikací
v Německu. Seznámení s plánovaným udělováním certifikací v Čechách
Ronny Hausmann, předseda Fachring Umgebindehaus, nezavislý malíř a restaurátor.
Pavel Svoboda, předseda Společnosti pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska.
12:30 – 13:00 hodin
Přestávka s občerstvením a diskuzí
13:00 – 14:00 hodin
Prohlídka stavby
Podstávkový dům, Lipová 424, 407 81 Lipová
Od 14:00 hodin

Diskuze

O projektu
„Přeshraniční síť pro zachování podstávkových domů“ je název projektu v rámci česko-německého
programu Evropské unie Ziel3/Cíl3, který je financovaný z fondů ERDF. Podílí se na rozvoji
v trojmezí Česka, Německa a Polska.
Projekt se uskuteční pod vedením: leadpartnera - Holzhaus

Bautzen e.V., němečtí partneři

Fachring Umgebindehaus, Biotec a Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska český
partner.
Při sanacích podstávkových domů, které probíhají souběžně v Lipové a v Cunewalde vznikají
konkrétní kritéria pro práce na podstávkových domech v souladu s památkovou péčí. Vzniká tak
velká výzva na výkonnost a pospolitost českých a německých partnerů.

Pořadatel a účastníci kolokvia
Kolokvium o podstávkových domech je iniciativou tří partnerů.
Pořadatelem je Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska( kooperační partner,
který provádí sanaci podstávkového domu v Lipové a zajišťuje financování této sanace).
Iniciátorem je společnost Holzhaus Bautzen e. V. ( leadpartner, který provádí sanaci
podstávkového domu v Cunewalde a zajišťuje financování této sanace).
Pořadatel kolokvií v Německu: Spolek pro známku kvality „Fachring Umgebindehaus“ e.
V. (společenství architektů, stavebních inženýrů a řemeslníků, které chce pod ochrannou
známkou sdružit specialisty zabývající se podstávkovými stavbami).

Další termíny:
Leden 2011: 1. workshop v Lipové v podstávkovém domě (věnovaný hliněným tepelným izolacím)
Březen 2011 : 3. kolokvium Fachring Umgebindehaus (téma: Barevné řešení podstávkových domů
v historii a v přítomnosti.)

Přihláška:
Účast na fóru expertů je bezplatná. V případě zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti
do 1. prosince 2010 na tel: (+420) 775 551 324
(+420) 775 551 325
nebo na email: gajdosovairena@tur-sluknovsko.cz
svobodovaklara@tur-sluknovsko.cz

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
Lipová 424, 407 81 Lipová
www.tur-sluknovsko.cz
Spolek pro známku kvality „Fachring Umgebindehaus“ e. V.
www.fachring-umgebindehaus.eu
Holzhaus Bautzen e. V.
www.holzhaus-bautzen.de

Na tomto kolokviu bychom rádi představili českým firmám, architektům a stavebním
inženýrům možnost zapojení do systému certifikací, který by měl být nyní zahájen
v Česku. Vznikne spoluprací německých a českých odborníků. Firmy, které získají
certifikaci, budou začleněny do katalogu firem a získají tak známku kvality pro
rekonstrukce podstávkových domů. Tento katalog bude přístupný na webu, veletrzích,
stavebních úřadech a dalších institucí, které se zabývají podstávkovými domy.

