
                                                                                            

  

 

INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027 

FORMULÁŘ PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

 

Předkladatel projektu: 

Nadační fond ZÁMEK HNOJNÍK 

 

Právní forma žadatele: 

Nadační fond - Fundacja 

Kontaktní osoba: 

Lenka Dimitriou Janíčková 

 

Telefon:  

+420 732 654 014 

Email:  

lenka.janickova@prigo.cz 

 

Název projektového záměru: 

Rewitalizacja zamku Hnojník 

 

Stručný popis projektového záměru: 

Unikatowy zamek, który na początku realizacji projektu jest zrujnowany (drewniane 

konstrukcje są zaatakowane przez korniki, dach jest uszkodzony w wyniku pożaru), zostanie 

całkowicie odnowiony, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Po zakończeniu rekonstrukcji 

odrestaurowany zamek zostanie trwale udostępniony zwiedzającym. Na parterze zamku 

powstanie kawiarnia społeczna (zaprojektowana przez architekta Štěpána), która będzie 

wspierać życie społeczne w miejscowości, a także miejsca pracy.  Ponadto, będą tu stałe 

wystawy (i) wystawa fotografii i inwentarza prezentująca dawnych właścicieli i historię 

zamku; (ii) wystawa Szlaku Bursztynowego, która będzie częścią kawiarni społecznej i sali 

spotkań; (iii) we współpracy z partnerem projektu z Polski, stała wystawa poświęcona 

kulturze Śląska Cieszyńskiego/Góralskiej i sztuce ludowej. Wszystkie te atrakcyjne i 

interaktywne wystawy przyczynią się do poszerzenia wiedzy o historii tego miejsca w 

kontekście historii regionu, a przede wszystkim związków między kulturą czeską i polską. 

Dodatkowo w strefie wejściowej obok kawiarenki zostaną umieszczone interaktywne ekrany, 

a na ekranach będą wyświetlane wielojęzyczne panele informacyjne i edukacyjne. Na tych 

ekranach prezentowane będą głównie informacje o historii Śląska Cieszyńskiego i zamku 

Hnojník.  

W całym obiekcie będą wykorzystywane kody QR, które czytnik QR w telefonie 

komórkowym skanuje i pobiera stronę internetową z informacjami o architekturze, historii, 

szczegółowymi informacjami o eksponatach lub inne ciekawostki. Zamieszczone zostaną 

również zdjęcia, filmy oraz wirtualne zwiedzanie 3D po objecie przed jego przebudową. 

Dodatkowo zostanie wykorzystana też rzeczywistość rozszerzona, gdzie zwiedzający ściągną 

na swoje telefony aplikację umożliwiającą wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej. Po jej 

otwarciu zwiedzający otrzyma realistyczny obraz (przede wszystkim o wyposażeniu komnat, 

zabytkach itp.). Zwiedzający będą mogli również wziąć udział w grze, w której będą 

poszukiwać słynnych osobistości, które odwiedzały lub mieszkały w zamku i jego ogrodzie. 

Dzięki temu zamek Hnojník stanie się znacznie bardziej atrakcyjny, zwłaszcza dla młodych 

zwiedzających, którzy zawsze mają przy sobie swoje smartfony. Zwiedzający otrzymają w 

ten sposób bardziej interesujące i interaktywne doświadczenie, które pobudzi 

zainteresowanie zamkiem i realizowanymi w nim wystawami.  



                                                                                            

  

W ramach projektu zostanie zrewitalizowany również park zamkowy, tak aby została 

zachowana jego historyczna forma, tak aby mógł ponownie stać się częścią życia 

miejscowości i całego regionu, umożliwiając zwiedzającym, którzy będą mieli do niego stały 

dostęp, wykorzystywanie go do celów kulturalnych. W ogrodzie botanicznym powstanie 

ścieżka przyrodnicza, wybudowany zostanie też amfiteatr, w którym będą się odbywać 

regularne imprezy kulturalne.  

Proponowany projekt ma w maksymalnym stopniu przyczynić się do wzmocnienia 

rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez współpracę kulturalną, przedsiębiorczość 

związaną z kulturą i zarządzanie dziedzictwem kulturowym.  

 

 

Místo realizace projektu: Hnojník 27, Hnojník 

 

Partner:  

Do realizacji projektu poszukujemy partnera z Polski, najlepiej z okolic kraju morawsko-

śląskiego, ale jesteśmy również otwarci na współpracę z partnerami z innych regionów. 

Naszą wizją jest wzmocnienie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez współpracę 

kulturalną, przedsiębiorczość związaną z kulturą i zarządzanie dziedzictwem kulturowym.  

  

Předpokládaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem: 

W ramach partnerstwa oczekujemy współpracy w zakresie tworzenia i promocji kultury i 

tradycji góralskich w formie stałej wystawy o tematyce Śląsk Cieszyński/Kultury Góralskiej.  

 

Jesteśmy jednak otwarci również na inne formy współpracy. 

Cíl a výstupy projektu:  

Celem projektu jest odnowienie i długotrwałe i efektywne wykorzystywanie zamku Hnojník 

i jego ponowne włączenie do życia kulturalnego.  

Produkty projektu: 

Zrewitalizowany zabytek kultury włączony w życie kulturalne regionu; realizacja 3 wystaw, 

z których jedna będzie dotyczyła kultury góralskiej; cykliczna organizacja imprez 

kulturalnych. 

 

Předběžný odhad nákladů: 76.6 mln CZK 

 

Charakteristika nákladů:  

Rewitalizacja zamku 42 100 000 CZK 

- Prace budowlane 7 000 000 CZK 

- Otoczenie obiektu 5 500 000 CZK 

- Instalacja elektryczna 5 100 000 CZK 

- Wypełnienia otworów budowlanych (drzwi, okna) 7 500 000 CZK 

- Dach, poddasze 4 500 000 CZK 

- Fasada budynku 8 000 000 CZK 

- Winda dla niepełnosprawnych 4 500 000 CZK 

Rewitalizacja ogrodu zamkowego 30 000 000 CZK 

Ekspozycja 3 000 000 CZK 

Aplikacja rozszerzonej rzeczywistości 1 500 000 CZK 

 



                                                                                            

  

 

 

Připravenost projektu: 

Uzyskanie pozwolenia na budowę w celu rekonstrukcji zamku; rozpoczęcie prac 

budowlanych.  

 

 


