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FORMULÁŘ NÁVRHU PROJEKTU 

 

Žadatel: 

Obec Pszczyna 

Právní forma žadatele: 

územní samosprávná jednotka 

Veřejná instituce 
 
 

Kontaktní osoba: Jacek Patyk 

 

Telefon: 32 210 3565 

  

Email: arip@pszczyna.info.pl 

 

 

Název návrhu projektu: 

Výstavba vzdělávacího a výstavního pavilonu v Ukázkové zubří oboře v Pszczyně. 

Stručný popis návrhu projektu: 

Věcný rozsah investice 

V rámci projektu dojde k rozšíření Ukázkové zubří obory o výstavní a vzdělávací pavilon. 

Plánovaná plocha pavilonu až 200m2. Bude zahrnovat:                                              - 

místnost pro obsluhu turistů (workshopy a vzdělávací aktivity), 

- výstavní a vzdělávací místnost, 

- turistickou informaci, 

- sociální zařízení. 

Součástí projektu budou také terénní úpravy na pozemku v okolí objektu a vytvoření 

nových cest včetně smyslové stezky (300 m). 

Projekt počítá také s kompletním vybavením centra, včetně nákupu exponátů a 

didaktických pomůcek (včetně multimediálních), což umožní realizaci atraktivních aktivit 

pro skupiny turistů. 

Projekt se nachází v okolí a na pozemcích Ukázkové zubří obory v historickém parku v 

Pszczyně. 

 

Místo realizace projektu: Ukázková zubří obora v historickém parku v Pszczyně 

 

Partner:  

Pro projekt hledáme partnera z České republiky, nejlépe ze příhraničních oblasti 

Moravskoslezského kraje, jsme však otevřeni i spolupráci s partnery z jiných regionů. Naší 

vizí je posílit rozvoj regionu z hlediska turistických aktivit a to díky prodloužení turistické 

sezóny (s využitím sociální turistiky, např. pořádáním workshopů pro různé sociální 

skupiny v příhraniční oblasti). Bude to možné díky zvýšení atraktivity turistické nabídky 

regionu, včetně rozšíření ekologické výchovy formou workshopů, výuky v přírodě, 

konferencí, školení atd. v nově vybudovaném objektu se zohledněním přírodního bohatství 

regionu. 

 

 



                                                                                            

  

Plánovaný rozsah spolupráce se zahraničním partnerem: 

V rámci partnerství očekáváme spolupráci při tvorbě a propagaci turistických atrakcí, které 

budou realizovány s ohledem na přírodní bohatství regionu a využití přírodního dědictví. 

Partnerství pomůže zvýšit povědomí návštěvníků o česko-polském pohraničí a zvýšit 

vnímání ho jako společného turistického regionu. 

Jsme však otevřeni i jiným formám spolupráce. 

Cíle a výsledky projektu:  

 

Účel investice 

Hlavním cílem projektu je lépe využít ekologický a přírodovědný potenciál Ukázkové zubři 

obory, včetně mj.: 

− zlepšení dostupnosti a funkčnosti Ukázkové zubři obory z hlediska 

environmentálního vzdělávání, 

− zlepšení dostupnosti a funkčnosti Ukázkové zubři obory z hlediska obsluhy turistů, 

− zvýšení atraktivity vzdělávací a turistické nabídky centra, 

− zvýšení rozsahu a míry propagace přírodních hodnot a popularizace ekologického 

chování mezi turisty navštěvujícími Ukázkovou zubři oboru, 

− možnosti pořádat setkání a konference s přírodovědní tematikou pro větší skupiny 

turistů a místní komunitu, 

− možnosti obsloužit více turistů, včetně zahraničních, rozvoje zahraniční spolupráce, 

− možnosti rozvoje dalších služeb v oblasti cestovního ruchu díky rozšíření Ukázkové 

zubři obory 

Investiční dopad (produkt)  

Výsledkem investice je výstavní a vzdělávací pavilon o rozloze až 200 m2. Oblast investice 

se nachází v historickém parku v Pszczyně. Součástí objektu bude mimo jiné místnost pro 

obsluhu turistů (workshopy, vzdělávací aktivity), výstavní a vzdělávací místnost, turistické 

informační centrum, sociální zařízení, nové vybavení centra včetně exponátů a 

didaktických pomůcek (včetně multimediálních), které umožní realizovat atraktivní aktivity 

pro skupiny turistů. Rozšíření Ukázkové zubří obory se promítne do rozvoje všeobecných 

turistických služeb v Pszczyně. 

Předběžný odhad nákladů: 1 000 00,00 EUR 

 

Charakteristika nákladů (personální, materiálové, investiční - konkrétní popis):  

1 000,00,00 EUR včetně: 

 - výstavby pavilonu  

- terénních úprav 

- vytvoření smyslové dráhy 

- vybavení a zařízení 

- stavebního projektu 

- funkčního a užitného programu 

- propagace projektu, včetně workshopů pro děti z příhraniční oblasti 

- nákupu elektrických vozidel pro přepravu turistů 

 

- osobních nákladů na realizace celkového projektu: koordinátora, zaměstnance projektové 

kanceláře, účetního 

- ostatních nákladů 

 

Stav přípravy projektu: v přípravě projektové dokumentace 

 


