
                                                                                            

  

 

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU 

 

Składający projekt: 

JAMAPA, z.s. 

Forma prawna wnioskodawcy: 
zarejestrowane stowarzyszenie  

Osoba kontaktowa: 

inż. Pavel Odstrčil, prezes 

Telefon:  

602 708 421 

Email:  

jamapa.olomouc@seznam.cz 

Nazwa propozycji projektu: 
Stworzenie muzeum Arnošta Valenty w miejscowości Svébohov 

 

Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych w celu 

wsparcia zatrudnienia 

Krótki opis propozycji projektu: 

 

W miejscowości Svébohov, oddalonej ok. 5 km na południowy-zachód od miasta Zábřeh na 

Moravě w Kraju Ołomunieckim, zostanie stworzone muzeum o dwóch ekspozycjach. Pierwsza 

część zostanie poświęcona historii miejscowości Svébohov i jej okolicom (miejsce urodzenia 

płk. Arnošta Valenty) druga część właśnie osobie płk. Arnošta Valenty, lotnika RAF, który 

jest jedną głównych postaci tzw. wielkiej ucieczki z obozu jenieckiego Stalag Luft III v Sagan 

(obecnie Żagań) (w marcu 1944). 

 

Muzeum, łącznie z ekspozycją powstaną w wyniku przebudowy istniejących obiektów w 

miejscowości Svébohov. Czyli budynku starej szkoły oraz dawnej gospody u Hányšů. Te dwa 

obiekty znajdują się naprzeciwko siebie po obu stronach ulicy. Oba te budynki zostaną 

połączone podziemnym tunelem – repliką podziemnego tunelu, który służył do ucieczki z 

obozu jenieckiego (Stalag Luft III w Sagan, marzec 1944). Tunelem będzie można przemieścić 

się z części piwnicznej jednego obiektu do piwnic drugiego i na własnej skórze przeżyć to co 

czuli jeńcy z obozu w Sagan.  

 

W wytworzonych wyremontowanych pomieszczeniach zostaną zainstalowane ekspozycje 

obejmujące przede wszystkim informacje historyczne, dawne zdjęcia, kroniki, różne 

eksponaty z tych czasów. Ponadto informacje o życiu płk. Arnošta Valenty, jego rodzinie, 

wystawa oryginalnych przedmiotów z jego domu rodzinnego. Ponadto informacje o 

działalności lotników w brytyjskim RAF-ie. Informacje o wydarzenia związanych z ucieczką 

z obozu jenieckiego w Sagan wiosną 1944 roku. 

 

W ramach projektu będą też zrealizowane podstawowe działania promocyjne i 

marketingowe: powstaną strony internetowe, materiały promocyjne. 

Miejsce realizacji projektu:  

Miejscowość Svébohov, Kraj Ołomuniecki 

 

Partner:  

Zakładamy partnera z branży turystycznej, zajmującego się historią wojskowości, 

działalnością ruchu oporu, obozami jenieckimi, koncentracyjnymi lub pracy. 



                                                                                            

  

Zakładany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: 
U polskiego partnera projektu zakładamy komplementarne działania – rekonstrukcje lub 

remonty infrastruktury turystycznej po polskie stronie przede wszystkim związanej z historią 

wojskowości, ruchem oporu, obozami jenieckimi, koncentracyjnymi lub pracy, oraz wspólną 

realizację działań promocyjnych. Realizowane działania obu partnerów przyczynią się do 

realizacji celu Osi priorytetowej nr 2: zwiększenie liczby osób odwiedzających region poprzez 

zwiększenie wykorzystania potencjału przyrodniczego i zasobów kulturowych.  

Oczekujemy na aktywne zaangażowanie się polskiego partnera w przygotowania jak i w fazę 

realizacyjną projektu. 

Cel i efekty projektu:  
Celem projektu jest też stworzenie unikatowej ekspozycji muzealnej, która będzie przede 

wszystkim przypominać historię wojny oraz historię miejscowości Svébohov – miejsca 

urodzenia płk. Arnošta Valenty. 

 

Rezultatem projektu będzie stworzenie unikatowego muzeum (dwa zrekonstruowane obiekty 

połączone tunelem) łącznie z ekspozycjami muzealnymi. 

 

Wstępne szacunkowe koszty: 29 mln CZK 

 

Charakterystyka wydatków (płacowe, rzeczowe, inwestycyjne - konkretnie):  

Wydatki projektu: 

- Inwestycje: zakup obiektów i gruntów 

- Inwestycyjne – rekonstrukcja obiektów, budowa tunelu  

- Rzeczowe: kompletne stworzenie ekspozycji, realizacja działań marketingowych i 

promocyjnych 

- Wydatki pośrednie 

- Wydatki osobowe - pracownik 

- Wydatki na zewnętrzne specjalistyczne doradztwo i usługi, łącznie z kosztami 

przygotowania dokumentacji.  

 

 

 


