
                                                                                            

  

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ 

 

Projektodawca: Gmina Jezdkovice 

 

Forma prawna wnioskodawcy: gmina 
 

Osoba do kontaktu: Věra Burdová, wójt 

 

Telefon: +420553661357, +420724184392 Email: obec@jezdkovice.cz 

 

Tytuł propozycji projektowej: Przebudowa zamku Jezdkovice 
 

Zwięzły opis propozycji projektowej: Przebudowa obejmować będzie następujące 

elementy: 1) Zmiana przeznaczenia pomieszczeń dotychczasowego mieszkania komunalnego 

na przestrzeń wystawienniczą. 2) Zmiana przeznaczenia pomieszczenia, w którym znajdował 

się śrutownik, na pomieszczenie ogólnego użytku. 3) Wprowadzenie rozwiązań 

energooszczędnych na zamku Jezdkovice: wymiana okien, jedno wspólne źródło ogrzewania 

całego obiektu. 4) Przebudowa konstrukcji dachowej zamku i wymiana pokrycia dachowego.  

 

Miejsce realizacji projektu Gmina Jezdkovice, gmina katastralna Jezdkovice, zamek – 

zabytek kultury 

 

Partner: w Rzeczpospolitej Polskiej poszukujemy partnera, który ma podobny projekt 

renowacji zabytku kultury i chciałby nawiązać współpracę w zakresie wykorzystania zabytku 

i jego promocji, w celu zwiększenia intensywności ruchu turystycznego w regionie. 

 

Przewidywany zakres współpracy z partnerem zagranicznym: 

Współpraca z partnerem zagranicznym będzie polegała zwłaszcza na przygotowaniu projektu 

(wzajemne inspiracje i poszukiwanie rozwiązań) oraz promocji jego produktów. W trakcie 

faktycznej realizacji projektu każdy z partnerów będzie ponosił odpowiedzialność za swoją 

część projektu.  

Cel i produkty projektu:  

Celem projektu będzie remont i renowacja zabytków kultury w Republice Czeskiej i w 

Polsce, które poszerzą ofertę ruchu turystycznego w czesko-polskim regionie 

przygranicznym, a następnie partnerstwo dwóch gmin, które łączy wspólna historia. 

 

Ostatnia właścicielka posiadłości w Jezdkovicach, baronowa Maria Antonia Karolína 

Sedlnitzká-Rehmenová miała siostrzenicę Zdenkę Sedlnitzką, która urodziła się w Bílovcu, 

w rodzinie dr. Sigismunda Sedlnitzkiego z Choltic i została adoptowana przez baronową 

Karolínę Sedlnitzką jako kontynuatorkę rodu Sedlnitzkich na włościach Jezdkovice, której 

małżeństwo było jednak bezdzietne. Siostrzenica Zdenka Sedlitzka z Bílovca wyszła jednak 

za mąż za inżyniera Alfonsa Rembalskiego, życie spędziła w Polsce i zmarła w 

Świętochłowicach, gdzie została pochowana. Jej małżeństwo również pozostało bezdzietne.  

Wstępne oszacowanie kosztów:  
Wstępna kalkulacja kosztów całkowitej renowacji obiektu: 

 

Etap 1: Wymiana okien i jedno źródło ogrzewania całego obiektu 9,53 mln. CZK 

 



                                                                                            

  

Etap 2: Zmiana przeznaczenia pomieszczeń na przestrzeń wystawienniczą 5,28 mln. CZK 

 

Etap 3: Zmiana przeznaczenia pomieszczeń na pomieszczenia ogólnego użytku 5,87 mln. 

CZK 

 

Etap 4:  Wymiana pokrycia dachowego 5,44 mln. CZK 

                                                                          

Charakterystyka kosztów (wynagrodzenia, koszty materiałowe, inwestycyjne – konkretnie):  

prace budowlane przy renowacji zabytku kultury, materiały promocyjne. 

 

Stan przygotowania projektu: opracowano dokumentację projektową, w tym uzyskano 

pozwolenie na budowę.  

 

 

 

 


