
 

 



KRAJINÁŘSKÁ DÍLNA - ZUBRNICE 2018 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Malebná obec Zubrnice (zhruba 15 km od Ústí nad Labem) 

v srdci Verneřického středohoří je dobrým výchozím 

místem k poznávání okolních scenérií. Obec prvně písemně 

zmiňovaná ve 14. století je nejmladším skanzenem 

v Čechách. Tomuto souboru lidové architektury vévodí  na 

náměstí barokní studna z r. 1695 a kostel Sv. Maří 

Magdalény. Expozice zahrnují roubená zemědělskou 

usedlost statku čp. 61 se sušárnou, vesnický obchod a školu. 

V údolí Lučního potoka najdeme malý vodní mlýn. Zubrnice 

jsou známe také svou lokálkou na bývalé zrušené trati Velké 

Březno - Zubrnice s expozicí dopravy v nádraží budově. 

 

PROGRAM: 

Krajinářská dílna se tématicky zaměří na dynamiku kulturní krajiny. V srdci chráněné krajinné 
oblasti Českého středohoří se dotkneme problematiky ochrany přírody, managementu krajiny 
s příkladem skanzenu Zubrnice jako aktéra údržby obrazu krajiny a tradic z dob minulých pro 
další generace. 

Dílna je určena všem zájemců, studentům a odborníkům v oborech zabývajících se využíváním 
krajiny z různých úhlů pohledu, její historickou či estetickou stránkou. 

Cílem je sdílet a diskutovat různé názory k problémům kulturní venkovské krajiny. Chceme se 
zamyslet nad změnou krajiny a tedy přístupu člověka k ní v průběhu staletí. Dozvíme se, jak se 
zde hospodaří dnes a jaké nešvary trápí zdejší ochranu přírody a krajiny. 

pátek  16 hod  společná procházka po okolí Zubrnic s Jiřím Nádvorníkem 
 19 hod posezení u večeře v hostinci U Pernekrů v Zubrnicích 

sobota  9 hod  celodenní putování po zaniklých obcích v okolí Bukové hory s Petrem 
 Karlíčkem a Johankou Vardarman (cca 12 km) - trasa: Zubrnice - býv. samota Mauerschin - 
 býv. Velké Stínky - Buková hora - býv. Vitín - býv. samota Tscherlaken - Malé Březno; oddych 
 v hospůdce U Fešáka, přesun busem do Zubrnic 

- společné večerní posezení ve společenské místnosti bude tématickou diskuzí 
navazující na putování po zaniklých obcích a na dobrovolné příspěvky v rámci večera 

 Kdo bude mít zájem nadnést téma, dostane slovo k rozebrání tématiky dle uvážení na 
 zhruba 5 až 10 minut - dejte nám určitě vědět :) 



 O své poznatky se podělí: 
• Johana Vardarman - navázání na putování po zaniklých obcích - změna 

krajiny na Verneřicku 
• Šárka Kopecká - problematika zemědělství v CHKO České středohoří 
• Michal Forejt - luční sady neboli tzv. streuobstwiesen v česko-saském 

příhraničí 
• Martin Dolejš - koncepty studia vztahů hybatelů změn krajiny 

neděle  930  komentovaná prohlídka skanzenu s p. Ledvinkou, ředitelem skanzenu 
 Zubrnice, který byl oceněn za jeho přínos prestižní cenou Artis Bohemiae Amicis 

 vstupenka pro skupiny 90 Kč /os. na okruh po vesnici i po mlýnech v údolí Lučního potoka 

 
DOPRAVA: 
 
- individuální - pokud bude vůle můžeme zorganizovat spolujízdu 
- autobus z Ústí n. L. od nádraží jezdí každou hodinu (směr Úštěk/Verneřice) 

 

UBYTOVÁNÍ:  

- ubytovna Zubrnice - kapacita 25 míst (6ti, 5tilůžkový pokoj, 2lůžkový pokoj - 7x), každý 
pokoj se sociálním zařízením, v prvním poschodí kuchyňka, v přízemí společenská místnost 
- cena 250 kč/os/noc (placen v hotovosti na místě) 
- pro členy IALE CZ příspěvek na ubytování 

 
JÍDLO:  

- každý si hradí sám 
- možnost večeře v zubrnickém hostinci U Perknekrů (lze zde objednat i snídani při ubytování v 
ubytovně) 

- na sobotní výlet si připravte svačino-oběd (pozor, možnost zakoupit něco v Zubrnicích NENÍ!) 

- v sobotu možnost občerstvení se po výletu v hospodě U Fešáka v Malém Březně 

- sobotní večerní pohoštění stylem kdo co vypije a sní, to si zaplatí (dodáme lokální víno, pivo, 
mošt), uvítáme jakékoliv donesené dobroty ;) 

 

PŘIHLÁŠKY :  https://goo.gl/forms/MUS9f84s0eyl8j6B2 

KONTAKT:  dilna2018@email.cz 

 

Na všechny účastníky se těší organizační tým: 

Michal Forejt, Petra Kadlecová a Johanka Vardarman 

http://www.obeczubrnice.cz/ubytovna-zubrnice-ubytovnazubrnice-seznam-cz/os-1001/p1=1001
http://www.zubrnice-hostinec.cz/
https://goo.gl/forms/MUS9f84s0eyl8j6B2

