
                                                                                            

  

 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTOWEJ 

 

Podmiot składający projekt: 

Svazek obcí Novoborska 

Forma prawna wnioskodawcy: 
związek gmin 

Osoba do kontaktu: 

Ing. Jan Sviták – prezes związku gmin 

telefon:  

724 778 513 

Email:  

ou.prysk@prysk.cz 

Nazwa przedsięwzięcia projektowego: 
Szlak wąwozem z piwnicami - Sloup v Čechách 

Krótki opis przedsięwzięcia projektowego: 
Szlak wąwozem z piwnicami stanowi element oznakowanej turystycznej trasy okólnej 

biegnącej przez najbardziej romantyczne zakątki gminy Sloup v Čechách. Wysokość ścian 

skalnych wynosi od 2 do 6 m, na ścianach są widoczne skutki erozji, co jednak potęguje 

atmosferę dawnych dziejów i dodaje miejscu tajemniczości. Wszystkie piwnice wyciosane są 

w piaskowcu. Ich stan należy ocenić i zaprojektować możliwe rozwiązania, by zachować 

wyjątkowość tego osobliwego miejsca. Ze względu na wysoką roślinność nie można całego 

zespołu piwnic oglądać w ich całej okazałości. Szlak ma łącznie 150 m długości.  

Piwnice zlokalizowane są w trzech rzędach w trzech blokach skalnych. Celem jest ustalenie 

dawnego profilu szlaku, usunięcie materiału naniesionego wodą lub osuniętego ze zboczy 

oraz przywrócenie temu miejscu dawnego charakteru. Miejsce zostanie także odpowiednio 

zagospodarowane w drodzenia nasadzenia drzew, by zapobiec dalszym procesom erozyjnym. 

Gmina Sloup v Čechách zainteresowana jest utrzymaniem tego miejsca w dobrym stanie. 

Celem jest całkowicie nowe wykorzystanie piwnic. Wnętrza poszczególnych piwnic 

powinny zostać oświetlone i wyposażone w mobilne stojaki z ekspozycjami i prezentacją 

partnerów projektu oraz opisami historii tych okolic.  

Miejsce realizacji projektu: 

Sloup v Čechách – kraj liberecki 

Partner:  

Przewidywany zakres współpracy z partnerem zagranicznym: 
Od zagranicznego partnera oczekujemy realizacji projektu o podobnym charakterze, który 

będzie wpisywał się w cele osi priorytetowej 2: zwiększenie odwiedzalności regionu za 

pośrednictwem większego wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. 

Od polskiego partnera oczekujemy współpracy na etapie przygotowania i realizacji projektu, 

w tym realizacji wspólnych działań promujących obiekty ujęte w projekcie. 

Cel i produkty projektu:  
Odbudowa ciekawego pod względem turystycznym i przyrodniczym miejsca, w tym 

stworzenie ekspozycji edukacyjnej, rewitalizacja krajobrazu przyrodniczego. 

Szacowana wartość kosztów:  

170.000 € 

Charakterystyka kosztów (osobowe, rzeczowe, inwestycyjne – konkretny opis):   
Przygotowane prace projektowe 

Badania archeologiczne 

Roboty budowlane, instalacje elektryczne, zagospodarowanie terenu 

Wykonanie i montaż ekspozycji 

Stan przygotowania projektu: 

Na potrzeby projektu opracowano przewodni raport techniczny wraz z kosztorysem. 

 


