
Místo akce: 

 

Zámecký park Hainewalde 

Kleine Seite 31 

02779 Hainewalde  

 

 

Příjezd autem, vlakem a autobusem je možný. Detailní po-

pis cesty získáte na internetu na stránce podpůrného spolku 

k udržování Kanitz-Kyawšského zámku, registrovaný spo-

lek: www.schloss-hainewalde.de  

 
 

Pozvánka na mezinárodní 
seminář o parcích v Hainewalde, 
11.-13.11.2011 

p
ř

i
j

e
t

 
Odhalte a pečujte o 
historické parky v 
Euroregionu Nisa 

Projekt je společnou iniciativou: 

 

Förderverein zur Erhaltung des Kanitz-Kyaw’schen Schlosses e.V. 

Hauptstraße 39 

02799 Großschönau – Waltersdorf (OT) 

Tel.: 0049 35841 38777 

E-Mail: info@schloss-hainewalde.de 

www.schloss-hainewalde.de  

 

 

Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße e.V. 

Heideweg 2 

02953 Bad Muskau 

Tel./Fax: 0049 35771 659804 

E-Mail: info@gartenkulturpfad-neisse.org 

www.gartenkulturpfad-neisse.org 

 

 

Národní památkový ústav,  

územní odborné pracoviště v Liberci  

Jablonecká 642/23 

460 01 Liberec  

Tel.: 0042 485 222 416 

www.npu.cz  

 

Projekt „Odhalte a pečujte o historické parky v Euroregionu Nisa“ je reali-

zován z prostředků Evropské unie v rámci Evropských fondů pro regio-

nální rozvoj a s podporou Euroregionu Nisa.  

 

 

 

Fotos: Krepelin a Thränert, architekti krajiny Berlin / Fotoatelier Schulze  

Poloha: 

maps.google.de  



 Program 
 
Pátek 11.11.2011 

 

12.00 hod příjezd, registrace účastníků, ubytování (příjezd možný 

kdykoli) 

13.00 hod přivítání a grilování v parku 

14.00 hod obchůzka parkem s vysvětlením plánovaných opatření 

14.45 hod první práce (do 17.30 hod) 

18.00 hod večeře 

19.00 hod večerní program:  

 

 Dějiny vývoje Hainewaldské zámecké zahrady 

Dipl. Ing. (FH) Kirsten Krepelin a Dipl. Ing. (FH) Thomas 

Thränert, architekti krajiny 

  

 Historické zámky a parky v Česku. 

Host z České republiky  

  

 Ideje semináře o parcích. Vysvětlení opatření v Hainewalde. 

 Dr. Ing. Caroline Rolka, architektka krajiny na volné noze a 

ošetřovatelka zahradních památek, hostující profesorka pro 

ochranu zahradních památek na TU Drážďany 

 

Sobota  12.11.2011 

 

07.30 hod snídaně 

08.30 hod práce v parku (do 11.45 hod) 

12.00 hod oběd 

13.00 hod pokračování prací 

16.00 hod přestávka na kávu v parku 

17.45 hod konec prací, společná obchůzka parkem, hodnocení 

výsledků prací 

18.30 hod večeře 

19.30 hod večerní program: 

 Neznámé poklady bohatého kulturního regionu: Projekt 

 zahradní kultury na obou stranách Nisy. 

 Brigitta Wend, Dipl. Ing., architektka krajiny, vedoucí zahrad

 ního kulturního projektu  

 

Hudební zakončení 

 

Neděle, 13.11.2011 

 

08.00 hod snídaně 

09.00 hod exkurze do Herrnhutu a okolí (vlastním autem) 

12.00 hod ukončení semináře o parcích, rozloučení 

 
Organizační poznámky  
 

Účast na semináři o parcích včetně přenocování a stravy je 

bezplatná. Akce je realizována v německé a české řeči. Za nemo-

censké a úrazové pojištění zodpovídají sami účastníci semináře. 

Vezměte si s sebou, prosím, pracovní oděv a pokud možno, pra-

covní náčiní.  

 

 
Anmeldung - per Fax oder Mail: 
 

Zúčastním se semináře o parcích. Mimoto přihlašuji následující 

účastníky:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

Já / My přijedeme v pátek, 11.11. 2011 a potřebuji / potřebujeme  

1 nocleh                 2 noclehy                             

Přijedu / přijedeme v sobotu, 12.11. 2011.  

Nepotřebuji nocleh.  

Zúčastním se / zúčastníme se také exkurse.  

Přivezu s sebou motorovou pilu.  

Přivezu / přivezeme s sebou jiné nástroje příp. přístroje  

     (uveďte prosím druh a počet)  

………………………………………………………………….……..…… 

………………………………………………………………….……..…… 

………………………………………………………………….……..……

……………………………………………………………………………... 

Příjmení, křestní jméno / adresa: : 

………………………………………………………………….……..……

...………………………………………………………………….……..…

.………………………………………………………………….……..…..

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….. 

Mezinárodní seminář o parcích v 
Hainewalde, 11.11.11 až 13.11.11 

Hainewalde může být díky vládě saských pánů von Kanitz a 

Kyaw nazýváno „lužickým Sanssouci“. Barokní zámek se tyčí 

nad zahradou s terasami vedle anglické části. Tento jedinečný 

park se v současnosti nachází bohužel ve špatném stavu.  

Zveme Vás srdečně na německo-český seminář o parcích, 

který se koná v zahradách Hainewalde od 11. do 13. listo-

padu 2011.  

Naše práce budou zaměřeny hlavně na znovuobnovení 

cest a na péči o lipovou alej.   

Uvítáme každou pomocnou ruku!  

 

Přihlášky na : 

 

Gartenkulturpfad beiderseits der Neiße e.V. 

Heideweg 2, 02953 Bad Muskau 

Tel./Fax: 035771 659804 

E-Mail: info@gartenkulturpfad-neisse.org 

www.gartenkulturpfad-neisse.org  


