
                                                                                            

  

 

INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO 

FORMULÁŘ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

 

Składający projekt: 
HIGHLANDER HERITAGE, o.s. 

Forma prawna wnioskodawcy: 
Stowarzyszenie (nr wpisu 89/2012 Sb.) 

Osoba kontaktowa: 

inż. Michal Běhan, przewodniczący i gospodarz stowarzyszenia, kierownik zespołu 

projektowego 

Telefon:  

+ 420 775 566 234 (CZ, SK, EN, DE) 
Email:  
michal.behan@seznam.cz 

Nazwa propozycji projektu: 
Odnowienie i otwarcie zamku Dívčí Hrad w regionie Osoblahy dla turystów i miejscowych 

mieszkańców 

 

Krótki opis propozycji projektu: 

Chodzi o pierwotnie gotycki zameczek z podzamczem, przebudowany na renesansowy pałac 

z czterema okrągłymi narożnymi wieżami, których głowice zostały przebudowane w stylu 

neogotyckim (blanki). Zakon Rycerzy Maltańskich utracił pałac w 1945 r., następnie 

zarządzały nim ministerstwa rolnictwa i zdrowia, w latach 60-tych XX w. został 

przekształcony w magazyn materiałów medycznych na wypadek wojny, a po 1989 r. był 

wykorzystywany jako pomieszczenia produkcyjne (np. produkcja papieru toaletowego), od 

roku 2000 jest niewykorzystywany i niszczeje. W 2015 r. Zakon Rycerzy Maltańskich nie 

skorzystał z prawa do zwrotu majątku, obiekt został przejęty przez Urząd ds. 

Reprezentowania Państwa w Sprawach Majątkowych, który w dniu 31.01.2018 r. go 

sprzedał. Kolejne wiersze w kronice będziemy pisali my…   

 

Przedmiotem projektu jest realizowany w etapach remont całego  pałacu Dívčí Hrad (pałac, 

podzamcze, mur zamkowy), odnowienie i częściowe zachowanie cennych elementów 

zamku, wykorzystanie ducha miejsca oraz jego bezpośredniego otoczenia do celów 

miejscowości Dívčí Hrad i całego regionu Osoblahy tak aby przekształcić obecnie 

niewykorzystywaną nieruchomość w regionalną atrakcję turystyczną oraz ośrodek 

społeczno-kulturalny, w którym będą się spotykać turyści i miejscowi mieszkańcy wraz ze 

swoimi sąsiadami z polskiego pogranicza.  

 

Potrzeba remontu i przebudowy pałacu oraz ochrony zabytkowych elementów obiektu 

spowodowana jest złym stanem pałacu, działania naprawcze zostaną zdefiniowane w 

powiązaniu (1) z wynikami analizy budowlano-historycznej oraz preferowanego przyszłego 

wykorzystania przede wszystkim w sposób niegenerujący zysków ale umożliwiający 

sfinansowanie eksploatacji obiektu.     

 

W trakcie fazy przygotowawczej, realizacyjnej i w czasie użytkowania obiektu chcemy 

współpracować z Gminą Dívčí Hrad, Narodowym Urzędem ds. Ochrony Zabytków, 

Muzeum w Bruntálu, regionalnymi instytucjami kulturalnymi oraz właścicielami 

konkretnych zabytkowych obiektów na śląskim pograniczu czesko-polskim tzn. działań i 

projektów itp.   

 

Miejsce realizacji projektu:  

Pałac Dívčí Hrad, Dívčí Hrad nr 56, 793 99 Dívčí Hrad, (Centralny Wykaz Zabytków 

Kultury  (USKP) nr 46999/8-57 w dnuiu 3.05.1958 r.) 



                                                                                            

  

 

Partner:  
Najlepiej właściciel/użytkownik konkretnego zabytku kultury (NGO/samorząd lokalny itp.) 

na pograniczu po polskiej stronie granicy (=wizja połączenia obiektów szlakiem 

turystycznym pieszym/rowerowym między tymi  i pozostałymi obiektami zabytkowymi po 

obu stronach granicy CZ/PL). 

 

Zakładany zakres współpracy z zagranicznym partnerem: 
  

Poznanie się i nawiązanie (najlepiej) długotrwałej partnerskiej/przyjacielskiej współpracy. 

Wymiana dotychczasowych doświadczeń w zakresie ratowania, opieki i wykorzystania 

zabytków. 

Zidentyfikowanie odpowiednich działań do realizacji lustrzanego lub komplementarnego 

projektu po stronie polskiej.  

Wspólne przygotowanie materiałów do złożenia wniosków o dofinansowanie z POWT CZ-

PL i innych źródeł. 

Udział partnera w zidentyfikowaniu odpowiednich sposobów przyszłego wykorzystania 

zamku. 

Udział (na zasadach wzajemności) w obecnych lub przyszłych działaniach polskiego 

partnera/ów. 

 

W przyszłości przygotowanie i realizacji wspólnych projektów/działań w powiązaniu z 

nieruchomościami naszą i partnera oraz pozostałymi zabytkami na pograniczu CZ/PL  oraz 

tworzenie/współudział (najlepiej) w długotrwałym projekcie sieciowania/połącznia większej 

liczby zabytków oraz atrakcji turystycznych.  

 

Cel i efekty projektu:  
Głównym celem jest przywrócenie funkcji całego obiektu pałacu Dívčí Hrad jako zabytku 

kultury, ratowanie i częściowe odnowienie elementów zabytkowych obiektu oraz jego 

wykorzystanie jako regionalnej atrakcji turystycznej oraz obiektu kulturowo-społecznego, w 

którym będą się spotykali turyści oraz miejscowi mieszkańcy ze swoimi sąsiadami z polskiej 

części pogranicza.  

 

Rekonstrukcja pałacu Dívčí Hrad (pałac, budynki podzamcza ze spichlerzem, most 

prowadzący do pałacu, mur zamkowy). 

Przywrócenie funkcji zabytku (=zachowanie wartości kulturowej), udostępnienie dla 

turystów (=nowa atrakcja turystyczna) i społeczeństwa (=nowe usługi, nowe miejsca pracy). 

 

Wstępne szacunkowe koszty:  
(szacunkowo 50 mln CZK łącznie, realizacja w jednym lub kilku etapach) 

 

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

 

Ok. 25 mln CZK – remont i ratowanie elementów historycznych pałacu 

Ok. 10 mln CZK – remont i ratowanie elementów historycznych podzamcza 

Ok. 10 mln CZK – wyposażenie wnętrz zamka i podzamcza zgodnie z ich planowanym 

wykorzystaniem  

Ok. 5 mln CZK – powiązane zakupy usług (analiza budowlano-historyczna, projekty, opłaty, 

wniosek projektowy, przetargi, nadzory, usługi prawne, ochrona oraz wyżywienie 

wolontariuszy, płace pracowników, ew. dodatkowe usługi). 

 

Inwestycyjne – ok. 80% (40-50 mln CZK) koszty na remont obiektu pałacu i podzamcza; 

instalacja sieci technologicznych (inst. Elektryczna, woda, ogrzewanie), prace ziemne i 



                                                                                            

  

budowlane na terenie pałacu; remont nawierzchni drogi dojazdowej do pałacu; wyposaznie 

wnętrz  (meble i przedmioty itp.). 

 

Nieinwestycyjne - ok. 20% (10/50 mln CZK) koszty napraw i prac ratunkowych, ochrona; 

postępowania administracyjne łącznie z kosztami projektowymi (usługi związane z 

przygotowaniem realizacji projektu oraz przygotowaniem wykorzystywania efektów 

projektu, a nie samo wykorzystywanie obiektu), z tego płacowe ok. 2,5 mln CZK. 

 

Stopień przygotowania projektu: 

Obecnie w procesie zmiany właściciela z majątku Republiki Czeskiej (Urząd ds. 

Reprezentowania Państwa w Sprawach Majątkowych), który przez ostatnich 29 lat nie 

opiekował się obiektem. Do miesiąca rozpoczęcie przygotowywania dokumentacji (dot. 

dokumentacji projektowej i analizy oraz nawiązanie partnerstwa CZ/PL). 

 

 


