
  

                                  

Projekt Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na 

slovenskej a českej strane 

kód projektu 304021P405, projekt je spolufinancovaný z operačního programu Interreg V-A Slovenská 

republika - Česká republika.  

 
Jeho hlavním cílem je prostřednictvím investičních a neinvestiční aktivity zatraktivnit a zpropagovat 

kulturní dědictví přeshraničního území.  
 

 
Žilinský samosprávny kraj (hlavní partner projektu) v rámci investičních aktivit obnovuje NKP 

Kaštiel v Oščadnici, kde sídlí Kysucká galerie dále zrekonstruuje, obnoví a zlepší povrchy úseků silnic II. 

a III. třídy.  
  
NKP Kaštiel v Oščadnici  

 

Kaštieľ nechal v rokoch 1910 – 13 postaviť gróf 
Ballestrem, následne pri ňom zriadil lesopark s rozlohou 
približne dva hektáre. Budova kaštieľa prešla viacerými 
stavebnými úpravami, od roku 1981 je v správe Kysuckej 
galérie v Oščadnici. 

 

Rekonstrukce a modernizace v sobě zahrnuje sanaci suterénu, revitalizaci podkroví pro potřeby galerie 

včetně konstrukce střechy a vybudování nového schodiště do podkroví. Rekonstrukce a modernizace je 

zaměřena na vytvoření nových moderních výstavních prostor v interiéru Kysucké galerie. Rekonstrukce, 

obnova a zlepšení povrchů se týká úseků silnic II. a III. třídy ve vybraných částech pěti historických 

regionů Žilinského kraje (Orava, Liptov, Turiec, Kysuce a Horní Pováží), v celkové délce 17,996 km, čímž 

dojde ke zvýšení a zlepšení dostupnosti k NKP, a zároveň se zlepší i bezpečnost účastníků silničního 

provozu.  

Celé toto hornaté území spadá z geomorfologického hlediska do Západních Karpat. Horské masivy v 

této lokalitě se zformovaly poměrně nedávno, v paleogénu. Zásluhou pohybů příkrovů se vyzdvihovali 

původní mořské sedimenty, z nichž postupně vznikly impozantní údolí. Řeka Váh území nápadně 

rozděluje na dvě části: 

- severní zahrnuje pohoří: Tatry, Skorušinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská 

vrchovina, Chočské vrchy, Krivánska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina a Javorníky,  

- jižní zahrnuje pohoří: Nízké Tatry, Velká Fatra, Lúčanská Fatra a Strážovské vrchy. 

 

 



  

                                  

Moravskoslezský kraj (hlavní přeshraniční partner projektu) v rámci investičních aktivit 

revitalizoval NKP Zámek Bruntál, ve kterém sídlí Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace).  V rámci 

těchto aktivit byly opraveny komunikace a zpevněné plochy, oplocení, stěny hradeb, bašta se 

schodištěm, jezírko, sochy a mobiliář zahrady, obnoveny vegetační prvky. Cílem těchto aktivit je v 

maximální míře zpřístupnit tuto národní kulturní památku pro obyvatele, návštěvníky a turisty.  

NKP Zámek Bruntál se nachází v podhůří Jeseníků. Jeseníky patří k oblíbeným turistickým cílům – jedná 

se hlavně o přírodní bohatství, které představuje např. hora Praděd (1491 m n.m.), nejmladší vyhaslá 

sopka na české území Uhlířský vrch či nedaleká přehrada Slezská Harta. Z kulturního bohatství se pak 

ve vzdálenosti cca 20 km nachází další významné památky regionu - Hrad Sovinec a Kosárna Karlovice. 

Více informací o turistické nabídce v regionu lze získat na www.severnimorava.travel . 

 

NKP Zámek Bruntál  

 

Zámek byl založen koncem 15. století pány z Vrbna, ti později 
zámek přestavěli v renesanční zámek. 
Po bělohorské porážce bruntálský zámek připadl jako konfiskát 
Řádu německých rytířů. V průběhu třicetileté války byl zámek 
poškozen, a jeho rekonstrukce byla dokončena v roce 1670. 
Další přestavbu absolvoval zámek v letech 1766-1769 v 
barokní zámek, ale některé prvky renesance byly zachovány, 
výhradně arkády. Na zámku se zachovalo cenné vybavení 
původních interiérů s bohatou obrazovou sbírkou, zbrojnicí a 
knihovnou.  

Zámecký park vznikl v 16. století. Rozloha je více jak 2,5 ha. Barokní úprava se zachovala u průčelí zámku, ostatní plocha je 

ponechána jako přírodně krajinářský park. V parku se nachází zbytky bývalých městských hradeb, přízemní salla terrena z počátku 

20. století, bašta a 11 plastik, většinou pískovcových soch z přelomu 18. a 19. století. 

 

Projektem vznikl nový společný produkt = nové expozice (1 v Kysucké galegii Oščadnica a 2 v Muzeu 

Bruntál), zaměřené na propagaci kultury a umění přeshraničního území. V areálu zámecké zahrady 

bruntálského zámku vznikla dendrologická expozice, v baště zámku je instalována expozice o historii 

zámeckého parku.  

Neinvestiční aktivita byla realizována v areálu NKP Zámku v Bruntále prostřednictvím mezinárodního 

sochařského sympozia, tato se konala v červenci letošního roku v areálu zámeckého parku Zámku v 

Bruntále, v rámci kterého 4 sochaři (2 z české strany, 2 ze slovenské strany), po dobu sochařského 

sympozia opracovávali 4 ks kamenných bloků a tvořili sochařská díla (abstraktní objekt), která jsou 

vystavena v sousedních prostorách revitalizované části zámeckého parku. V rámci této aktivity mohli 

návštěvníci aktivně získávat informace o práci uměleckých sochařů a poznatky z různých sochařských 

technik.   

http://www.severnimorava.travel/

