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Revitalizace Bělohradské sýpky 
Detailní popis odborných částí aktivit projektu 

 
1. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV BĚLOHRADSKÉ SÝPKY 
Stavební vývoj a historie sýpky 
Klasicistní budova sýpky je významnou součástí areálu zámku v Lázních Bělohradě. Vedle zámku 
a oranžerie je nejvýznamnější památkou areálu a současně patří k hodnotným památkovým 
objektům svého druhu nejen na území Královéhradeckého kraje, ale v širším kontextu celých Čech. 
Sýpka jako budova určená primárně k uskladňování zemědělských produktů tvořila tradiční nedílnou 
součást všech vrchnostenských hospodářství. Jako součást areálu zámku je také s číslem rejstříku 
38994 / 6-1226 evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jakožto kulturní památka ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb. 
Mapa s vyznačením areálu zámku v Lázních Bělohradě a šipkou ukazující umístění sýpky 

 

Zdroj: www.mapy.cz a vlastní zpracování 

Stavební vývoj budovy sýpky je jednoduchý a přehledný – jedná se o klasicistní novostavbu z druhého 
desetiletí 19. století. Objekt má velmi racionální klasicistní dispoziční řešení. Sýpka byla řešena jako 
čtyřpodlažní (dvoupatrová) monofunkční budova. 
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Exteriéry byly řešeny velmi střídmě, avšak monumentálně. Obě delší průčelí byla členěna ve vysokém 
řádu (přes všechna zděná podlaží) lizénami, propojenými nahoře pásem podřímsí a bohatě 
profilovanou hlavní římsou. Nároží byla zaoblená a odsazená, což je typický prvek barokní i klasicistní 
hospodářské architektury. Obě delší průčelí byla celkem sedmiosá, kratší dvouosá. Všechna podlaží 
se otvírala typickými sýpkovými obdélníkovými okénky s jednoduchým kamenným ostěním a 
vloženou provlékanou mříží, na vnitřní straně doplněnými mladšími okenicemi. Některá okna byla 
v průběhu pozdějších přestaveb zazděna. 

Současný stav objektu Bělohradské sýpky 

 
Zdroj: Bělohradská sýpka, o.p.s. 

V přízemí a patře byly interiéry zaklenuty soustavou pro klasicismus typických plackových kleneb na 
masívní hranolové pilíře (2 x 7 klenebních polí). Samo zaklenutí je ale v prostředí sýpky unikátní. 
Druhé patro má trámový strop se středním průvlakem. Budova byla zastřešena valbovou střechou. 
Sýpka má v podstatě ještě vrcholně barokní krov typu ležaté stolice, který ovšem zejména na 
hospodářských stavbách přežívá ještě do první třetiny 19. století, než je nahrazen pokročilejšími 
konstrukcemi se stojatými stolicemi, nebo vaznicovými soustavami. Nezvykle velkoryse bylo řešeno 
schodiště, situované v příčné ose stavby ve vazbě na hlavní, dnes zazděný vchod. 

Současný stav objektu kleneb a krovů 

 
Zdroj: Bělohradská sýpka, o.p.s. 

Budova sýpky po architektonické stránce vyniká mnoha zajímavými prvky. Z dispozičního hlediska je 
stavba unikátní především existencí kleneb ve dvou podlažích nad sebou. Toto řešení u nás nemá 
známé srovnatelné analogie. Na některých sýpkách se objevuje zaklenuté přízemí, ovšem nikdy ne 
patro. Sama existence klenutí i v přízemí je poměrně neobvyklá a týká se zpravidla sýpek, které měly 
kromě uskladnění obilí i jinou funkci. Bělohradská sýpka tak zůstává zatím jediným známým 
zástupcem tohoto dispozičního řešení u nás. V každém případě se jedná o stavební řešení mimořádně 
efektní a působivé. 
Další stavební vývoj sýpky nebyl významný a prakticky se nedotkl její dispozice, ani vnější podoby 
stavby. V roce 1893 byl realizován výtah. Do dnešní doby se po něm dochoval průraz v jedné klenbě 
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v přízemí. Lze předpokládat, že až během pokročilého 19. století došlo k proražení západního 
vstupního portálu. Další stavební úpravy byly nevýrazné, stavba tak po řadu let ve druhé polovině 20. 
století a na počátku 21. století chátrala. V závěru 80. let 20. století se připravovala studie 
rekonstrukce objektu pro kulturní dům, která počítala s přístavbou komunikačního válce na východní 
straně a rozsáhlými adaptacemi interiérů nižších podlaží. Tato rekonstrukce nebyla realizována. Díky 
tomu se zachoval v prakticky nedotčené klasicistní, i když značně zchátralé podobě. 

Současný stav a jeho největší problémy 
Sýpka je příkladem velmi hodnotné hospodářské stavby, dochované v prakticky nenarušené a 
nezměněné podobě z počátku 19. století. Z architektonického hlediska lze bělohradskou sýpku 
srovnávat s nejvýznamnějšími barokními a klasicistními stavbami svého druhu v Čechách, jakými jsou 
např. sýpky v Herálci u Havlíčkova Brodu, Bašti u Prahy, nebo Vokšicích na Jičínsku. Přestože 
monumentální sýpky jsou dodnes vcelku běžnými stavbami, zachovaným v mnoha hospodářských 
dvorech na celém území Čech, sýpka v Lázních Bělohradě většinu z nich převyšuje jak 
architektonickým a stavebním řešením (unikátní klenuté interiéry), tak i detaily (erb rodu 
Schaffgotschů). Neopomenutelná je také poloha sýpky v rámci areálu zámku – tvoří logickou součást 
vrchnostenského hospodářství a navíc funkci pohledové kulisy v severozápadní části zámeckého 
parku. Ze všech budov zámeckého areálu je právě sýpka zachovaná v nejvíce autentické podobě. 

Dokumentace současného stavu Bělohradské sýpky 

 

 
Zdroj: Bělohradská sýpka, o.p.s. 

Stavba je hodnotná ve své celistvé podobě včetně všech nosných konstrukcí (stěny, klenby, strop, 
schodiště, krov). Neméně hodnotná je nenarušená vnitřní dispozice s rozlehlými sýpkovými 
prostorami a velkoryse řešeným centrálním schodištěm, stejně jako vnější podoba stavby, určovaná 
klasicistním rozvrhem fasád se zbytky původních omítek a nátěrů. Z detailů vyniká vstupní jižní portál 
s torzem vrat a erb nad portálem, kamenná ostění oken a západního portálku a jeho dveře. Kulturně 
historickou hodnotu sýpky dokládá posudek – stavebně historický průzkum Ing. arch. Jana Pešty, 
který je součástí Technické (projektové) dokumentace ke stavebnímu projektu přiložené k žádosti. 
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Hlavní závadou je celkově neutěšený stav objektu. Stropy jsou poškozeny dřevokaznými houbami. 
Klenby jsou narušené a na celém objektu se negativně projevily nevhodné druhotné zásahy včetně 
různých průrazů upravujících, resp. narušujících dispozici objektu. Zachované výplně otvorů jsou 
poškozené nebo zničené. Lokálně je narušeno také obvodové zdivo a omítky. Dílčí závady 
architektonického rázu představují zejména zazdívky některých oken a vstupního portálu, v němž 
chybí dveře. Devastaci objektu a jeho havarijní stav dokládá fotodokumentace, která je součástí 
Technické (projektové) dokumentace ke stavebnímu projektu přiložené k žádosti. V současné době je 
objekt sýpky prázdný a nevyužívaný. 
Přes výše uvedené závady představuje sýpka v Lázních Bělohradě jednu z nejvýznamnějších staveb 
svého druhu nejen na území východních Čech. 

Investiční varianta – řešení problému 
Předkládaný projekt představuje řešení všech popsaných problémů současného stavu a vytváří 
předpoklady pro využití sýpky jako multifunkčního společenského a uměleckého objektu v rámci 
kulturní památky areálu zámku v Lázních Bělohradě. 
Navržený postup realizace projektu byl ve fázi přípravy vyhodnocen jako nejefektivnější ve srovnání s 
alternativami, které byly u každého z dílčích kroků zvažovány. 
Realizační fáze projektu bude sestávat z 9 stavebních objektů. Vlastního objektu sýpky se týká: 

SO-01 objekt zámecké sýpky 
Objekt sýpky bude revitalizován s citlivým přístupem ke všem stávajícím historickým konstrukcím. 
Hmota objektu sýpky, fasády a maximální možné množství detailů bude zachována v původním stavu, 
případně bude repasována nebo vyměněna za repliky. Vnitřní úpravy budou v maximální možné míře 
zachovávat původní členění prostoru klenebními poli, do nichž se budou umísťovat nové dispozice s 
ohledem na funkčnost nové provozní náplně objektu. Do konstrukce krovu a střechy bude 
zasahováno v minimálním rozsahu pro umístění funkční a technologické náplně, nebo v případě 
nutnosti výměny narušených částí konstrukcí, budou osazeny podélné vikýře ve dvou výškových 
úrovních při delších stranách objektu. Výplně otvorů budou repasovány nebo vyměněny za repliky. V 
rámci stavby budou provedeny nové vnější povrchové úpravy a upraveno okolí objektu sýpky.  
Inovativními prvky, které nepoškodí historický charakter budovy, bude: 
 použití francouzských oken sloužících k vizuálnímu propojení přízemí sýpky s areálem 

zámeckého parku, 
 přístavba proskleného komunikačního jádra situovaná na západní straně, kde bude umístěn 

nákladní výtah a vertikální schodiště propojující 3 patra sýpky. 

SO-02 – SO-09 
Další stavební objekty se týkají prací, které jsou podstatné pro provoz sýpky, ale nedotýkají se její 
historické hodnoty. Jedná se o nové přípojky kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektřiny a telefonu 
(stavební objekty SO-04 až SO-09).  
V blízkosti sýpky bude samostatně umístěno neveřejné parkoviště sloužící pro dopravu v klidu pro 
provoz objektu sýpky – SO-02 parkoviště, jeho součástí bude i osvětlení – SO-03. 
Podrobný popis realizovaných stavebních prací je přílohou žádosti – Technická (projektová) 
dokumentace ke stavebnímu projektu. Na projekt bylo vyžádáno Závazné stanovisko Národního 
památkového ústavu (dále jen NPÚ) ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, které 
je rovněž přílohou. Všechny požadavky a připomínky NPÚ byly do projektu zapracovány a budou 
respektovány rovněž po celou dobu realizace stavebních prací. 
Výstupem projektu bude rekonstruovaná Bělohradská sýpka s celkovou užitnou plochou 1458 m2, 
jejíž součásti bude: 
 kavárna s terasou do zámeckého parku a víceúčelová místnost v přízemí, 
 galerijní prostor se stálými expozicemi v prvním patře, 
 multifunkční prostor ve druhém a třetím patře. 
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Půdorysy přízemí, 1. patra a multifunkčního prostoru 2. a 3. patra s podkrovím 

   
Zdroj: Bělohradská sýpka, o.p.s. 

2. VÝSTUPY PROJEKTU A JEJICH VYUŽITÍ 
Návrh využití Bělohradské sýpky 
Projekt reaguje na potřeby cílových skupin projektu. Zároveň bude mít pozitivní dopad na město 
Lázně Bělohrad v oblasti péče o kulturní dědictví, ale i v oblasti zvýšení atraktivity regionu pro 
cestovní ruch a lázeňství, podpory soudržnosti obyvatel a sociální začleňování. 

Zrekonstruovaná sýpka bude sloužit jako multifunkční společenský a umělecký objekt, který se 
přirozeně začlení do života města a bude sloužit jako místo, kde se mohou setkávat obyvatelé, 
návštěvníci města a lázeňští hosté spolu s umělci a odborníky z různých oborů a oblastí. Bělohradská 
sýpka bude nabízet tyto veřejné služby: 

• kulturní, společenské a vzdělávací akce – sýpka vytvoří prostor a zázemí pro nejrůznější 
veřejné kulturní, vzdělávací a společenské akce (koncerty, divadelní představení, umělecké a 
řemeslné workshopy), 

• výstavní činnost – v objektu sýpky bude galerie se stálou expozicí zaměřenou na prezentaci 
kulturního bohatství východních Čech a historii lázeňství v regionu a v ČR a také informacemi 
o rekonstrukci sýpky a podílu fondů EHP, 

• spolkový život – Bělohradská sýpka poskytne prostor pro setkávání lidí z různých oblastí 
veřejného a spolkového života obce a regionu, 

• pořádání tematických přednášek na aktuální společenská či umělecká témata, 
• poskytování informací – ve foyer sýpky budou návštěvníkům poskytovány informace o 

realizovaných a připravovaných akcích v objektu sýpky i dění v regionu, 
• tematické expozice zaměřené na výtvarné a užité umění. 
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Přehled plánovaného využití jednotlivých prostor sýpky 
Prostor Zaměření 

Přízemí 

 kavárna 

 víceúčelová místnost pro setkávání lidí z různých oblastí veřejného 
a spolkového života obce a regionu 

 pořádání tematických přednášek na aktuální společenská či umělecká témata 

1. patro  výstavní plocha galerie se stálou expozicí zaměřenou na prezentaci 
kulturního bohatství východních Čech a historii lázeňství v regionu a v ČR 

2. a 3. patro s podkrovím - 
Multifunkční prostor 

 pořádání koncertů, divadelních představení, uměleckých a řemeslných 
workshopů a tematických expozic zaměřených na výtvarné a užité umění 

 

Příjmy projektu a jejich využití 
Záměrem žadatele je v přízemí rekonstruované sýpky vybudovat kavárnu. Kavárna by měla dotvářet 
osobitou atmosféru prostoru, svojí nabídkou zpříjemňovat návštěvníkům prohlídku expozic a vytvářet 
zázemí pro pořádané společenské a kulturní akce. Kavárna přispěje ke zvýšení návštěvnického 
potenciálu sýpky a zvýší udržitelnost projektu.  
Provoz kavárny bude generovat příjmy. Žadatel vyčíslil jejich předpokládanou výši, která je uvedena 
v tabulce níže. 
Rekonstruovaná sýpka bude podle návštěvního řádu celoročně bezplatně přístupná. Žadatel ale 
umožní návštěvníkům dobrovolně se podílet na provozu dary, např. umístěním schránky v přízemí. 
Předpokládaná výše darů byla rovněž vyčíslena a uvedena v tabulce níže. 
Příjmy z obou těchto zdrojů budou využívány v souladu s účelem projektu, tj. bude jimi částečně 
pokrýván provoz sýpky – náklady na energie a platy jejích zaměstnanců. 
Zbylou část nákladů bude žadatel hradit ze svých zdrojů. 
Žadatel zpracoval přehled očekávaného cash-flow v době udržitelnosti projektu, který zobrazuje 
tabulka níže: 

Přehled finančního cash-flow projektu ve fázi udržitelnosti 

Název výdaje 
Očekávané provozní výdaje (Kč) 

2023 2024 2025 2026 2027 

Náklady na elektřinu 120 000,-  120 000,-  130 000,-  130 000,-  130 000,-  

Náklady na vytápění objektu 150 000,- 150 000,- 160 000,- 160 000,- 160 000,- 

Mzdy celkem 1 020 000,- 1 020 000,- 1 060 000,- 1 060 000,- 1 060 000,- 

 - z toho: mzda manažera objektu 420 000,- 420 000,- 440 000,- 440 000,- 440 000,- 

mzda obsluhy v kavárně 300 000,- 300 000,- 310 000,- 310 000,- 310 000,- 

mzda recepčního/průvodce 300 000,- 300 000,- 310 000,- 310 000,- 310 000,- 

Náklady celkem 1 290 000,-  1 290 000,-  1 350 000,-  1 350 000,-  1 350 000,-  

Příjmy z provozu kavárny 480 000,-  480 000,-  510 000,- 510 000,- 510 000,- 

Příjmy z darů 180 000,-  180 000,-  210 000,-  210 000,-  210 000,-  

Vlastní zdroje žadatele 630 000,-  630 000,-  630 000,-  630 000,-  630 000,-  

Celkové příjmy projektu 1 290 000,-  1 290 000,-  1 350 000,-  1 350 000,-  1 350 000,-  
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Indikativní seznam akcí Bělohradské sýpky v době udržitelnosti projektu 
Žadatel ve spolupráci s partnery projektu zpracoval indikativní plán aktivit, které se budou konat 
v době udržitelnosti projektu. 

Indikativní seznam expozic v Bělohradské sýpce v 1. roce udržitelnosti projektu – 01/2023–12/2023 
Název Zaměření Termín Odborné zajištění 

Lázeňství trvalá expozice zaměřená na historii 
lázeňství v regionu a v ČR stálá expozice žadatel 

Výstava – Kubismus 
v regionech tematická výstava o českém kubismu červen – září Nadace českého 

kubismu a žadatel 

Výstava – studenti 
uměleckých škol 

prezentace prací studentů uměleckých škol 
– výstupy z pořádaného workshopu září – říjen Nadace českého 

kubismu a žadatel 

Výstava – studenti 
regionálních 
uměleckých škol 

prezentace prací studentů regionálních 
uměleckých škol – výstupy z pořádaného 
workshopu 

březen – duben Nadace českého 
kubismu a žadatel 

 

Indikativní harmonogram akcí v prostorách sýpky v 1. roce udržitelnosti projektu – 01/2023–12/2023 
Název Zaměření Termín Odborné zajištění 

Slavnostní otevření výstava fotografií o historii sýpky a 
průběhu rekonstrukce 

prosinec 
2022 partneři a žadatel 

Vernisáž expozice lázeňství vernisáž k trvalé expozici zaměřené na 
historii lázeňství v regionu a v ČR  

prosinec 
2022 žadatel 

Koncert regionálních hudebníků 
umělecká akce zaměřená na podporu 
soudržnosti obyvatel a společenského 
života regionu 

prosinec 
2022 žadatel 

Workshop studentů regionálních 
uměleckých škol 

umělecká akce zaměřená na vzdělávání 
a podporu soudržnosti obyvatel a 
společenského života regionu 

únor 
2023 

Nadace českého 
kubismu a žadatel 

Vernisáž prací studentů 
regionálních uměleckých škol 

přehlídka umělecké činnosti studentů 
regionálních uměleckých škol 

březen 
2023 žadatel 

Koncert norských hudebníků 
akce zaměřená na rozvoj bilaterální 
spolupráce a uměleckých a kulturních 
kontaktů 

květen 
2023 

norský partner 
a žadatel 

Vernisáž výstavy o kubismu v 
regionech umělecká akce zaměřená na vzdělávání červen 

2023 
Nadace českého 
kubismu a žadatel 

Generálka na Hronov – divadelní 
vystoupení regionálního souboru 

akce zaměřená na podporu soudržnosti 
obyvatel a společenského života regionu 

červenec 
2023 žadatel 

Workshop studentů uměleckých 
škol umělecká akce zaměřená na vzdělávání srpen 

2023 
Nadace českého 
kubismu a žadatel 

Vernisáž prací studentů 
uměleckých škol 

přehlídka umělecké činnosti studentů 
uměleckých škol 

září  
2023 

partneři a žadatel 

Přednáška o kulturních památkách 
regionu 

akce zaměřená na vzdělávání a podporu 
soudržnosti obyvatel a společenského 
života regionu 

říjen 
2023 žadatel 

Workshop romských dětí s 
vernisáží výstavy jejich prací 

akce zaměřená na vzdělávání a podporu 
sociálního začleňování 

listopad 
2023 

Nadace českého 
kubismu a žadatel 

Umělecké představení ve 
spolupráci s norským subjektem 

akce zaměřená na rozvoj bilaterální 
spolupráce a uměleckých a kulturních 
kontaktů 

prosinec
2023 žadatel 
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Oba seznamy jsou zpracovány pro první rok udržitelnosti projektu. Po jeho uplynutí dojde 
k vyhodnocení všech uspořádaných akcí a v souladu se zpracovanou Podnikatelskou strategií také 
ke zhodnocení expozice projektovým týmem a zástupci obou partnerů projektu. Tato analýza 
poskytne zpětnou vazbu jednotlivým aktivitám. Rozhodne o jejich setrvání a dalším pořádání nebo 
o jejich nahrazení jinou aktivitou lépe odpovídající charakteru projektu a splňující požadavky cílových 
skupin projektu.  
Analýza akcí se bude týkat hodnocení: 

• přínosu pro cílové skupiny projektu, 
• vyhodnocení návštěvnosti ve vztahu k vynaloženým nákladům, 
• zapojení partnerů projektu a jejich personálním a finančním možnostem, 
• dopadu z hlediska posilování bilaterální spolupráce a rozvoje bilaterálních vztahů, 
• dopadu na horizontální témata, zásady udržitelného rozvoje a životní prostředí. 

Záměrem žadatele je nabízet v rámci využití objektu sýpky smysluplný a zajímavý program, který se 
stane přirozenou součástí kulturního a společenského života města a regionu. Pořádané akce by se 
podle tohoto záměru měly stát tradicí pořádanou v regionu i po uplynutí období udržitelnosti 
projektu. 

3. ZÁKLADNÍ POPIS ORGANIZAČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE A PROVOZU PROJEKTU 
Činnosti v jednotlivých fázích předkládaného projektu budou zajišťovány projektovým týmem 
sestaveným žadatelem a subjekty, které s ním na základě smlouvy naváží dodavatelský vztah 
a stanou se externími dodavateli. Do přípravy, realizace a provozu projektu budou zapojeni také 
partneři projektu. 
Zapojení jednotlivých subjektů do realizace projektu znázorňují tabulky níže: 

Subjekty zapojené do managementu projektu 
Smlouva o partnerství   ˃     . Projektový tým ˂   Dodavatelská smlouva 

Partneři projektu 

 

Externí dodavatelé 

Nadace českého kubismu Ing. Jiří Wiesner, MBA 

BOWMAN AS – norský partner 
budoucí vítězové výběrových 
řízení na generálního dodavatele 
stavby a dodavatele vybavení 

Přehled zapojení subjektů v jednotlivých fázích projektu 
Subjekt Jméno subjektu Předinv. fáze Investiční fáze Provozní fáze 

 Projektový tým  X X X 

 Externí dodavatelé 

Ing. Jiří Wiesner, MBA X X X 

budoucí vítězové výběrových řízení 
na generálního dodavatele stavby a 
dodavatele vybavení 

 X  

 

4. PLÁN PUBLICITY PROJEKTU 
Plán publicity projektu je zaměřen na poskytnutí relevantních a včasných informací o projektu jeho 
cílovým skupinám. Naplnění tohoto plánu zajistí dostatečnou informovanost o přípravě, realizaci 
a výstupech předkládaného projektu. Jeho realizací budou také splněny podmínky stanovené 
poskytovatelem pro publicitu projektu. 
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Plán publicity prezentuje následující aspekty projektu: 

• cíl projektu, tj. ochrana a zachování kulturního dědictví prostřednictvím obnovy a 
zpřístupnění kulturní památky Bělohradské sýpky, 

• záměr projektu, tj. zpřístupnit sýpku veřejnosti jako multifunkční společenský a umělecký 
objekt, 

• zvolené strategie, tj. schémata postupů šíření detailních informací o postupu a výsledcích 
jednotlivých aktivit projektu. 

Distribuce informací o projektu je ovlivněna jeho charakterem a pravidly programu. Odpovídající 
publicita projektu a jeho výstupů bude proto zajištěna především formou realizace následujících 
opatření a aktivit: 

1. Internetové stránky – na webu žadatele budou zřízeny speciální internetové stránky projektu 
s informacemi o průběhu realizace projektu, výsledcích a úspěších projektu, spolupráci se 
subjekty z donorských států, s obrazovými sekcemi, odkazy na program a grantový 
mechanismus). Internetové stránky budou vytvořeny a aktualizovány v českém a anglickém 
jazyce, případně dalších jazykových mutacích. Provoz internetových stránek bude přesahovat 
dobu realizace projektu, tzn., bude zajištěn i v době udržitelnosti. 

2. Billboard – po celou dobu realizace projektu bude na viditelném místě instalován billboard 
s požadovanými informacemi o projektu. Billboard bude splňovat veškeré obsahové 
a technické požadavky dle příslušného metodického pokynu. 

3. Pamětní deska – před ukončením realizace projektu bude billboard nahrazen stálou pamětní 
deskou, s požadovanými informacemi o projektu v češtině a angličtině. Deska bude splňovat 
veškeré obsahové a technické požadavky dle příslušného metodického pokynu. 

4. Informační materiály – žadatel zajistí výrobu a distribuci informačních materiálů (letáky 
a brožury), které budou obsahovat informace o postupech, úspěších a výsledcích realizace 
projektu (tato aktivita bude realizována v podobě minimálně tří informačních aktivit 
v průběhu realizace a udržitelnosti projektu). 

Veškeré uvedené aktivity a jejich implementace budou realizovány v naprostém souladu (obsahovém 
i technickém) s příslušným metodickým pokynem pro oblast publicity. Aktivity budou realizovány ve 
spolupráci s partnery projektu a budou financovány z dotačních zdrojů a v době udržitelnosti ze 
zdrojů žadatele. 
Harmonogram zajištění jednotlivých opatření a aktivit a stanovení subjektů, které je budou provádět 
je uveden v tabulce níže: 

Opatření k zajištění publicity, jejich harmonogram a odpovědnost subjektů 

Typ publicity Odpovědný subjekt 
Předinv. fáze Investiční fáze Provozní fáze 

2020 2021 – 2022 2023 – 2027 
Internetové stránky žadatel X X X 
Billboard žadatel  X  
Pamětní deska žadatel   X 
Informační materiály žadatel a partneři projektu  X X 
 
 
 

5. DETAILNÍ HARMONOGRAM PROJEKTU 
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Rok
Výstup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sestavení administrativního a 
odborného týmu

Projektový tým

Povinné přílohy žádosti o dotaci
Analýzy potřebné pro žádost
Součinnost s ŘO při hodnocení 
projektu a vydání právního aktu
Realizace výběrových řízení na 
klíčové aktivity projektu

vysoutěžení dodavatelé stavby, 
dodávek a služeb
Monitorovací zprávy 
a žádosti o platbu

PZ 
1

PZ 
2

PZ 
3

PZ 
4

PZ 
5

PZ 
6

zpracovaná a implementovaná 
podnikatelská strategie

webové stránky, billboard, pamětní 
deska, informační letáky a brožura

zachráněné kulturní dědictví-
1 revitalizovaný objekt

vybavený objekt revitalizované 
Bělohradské sýpky

tematický workshop, 
závěrečná konference se slavnostním 
otevřením za účasti partnerů, 
odborné i laické veřejnosti (cílových 
skupin), včetně přípravy

2 kulturní a komunitní akce (např. 
vernisáž expozice lázeňství a koncert 
regionálních hudebníků)

Administrace projektu
Hlavní klíčové aktivity
Doplňkové klíčové aktivity

KA 3 - Publicita
projektový tým a externí 
dodavatelé

Klíčová aktivita

projektový tým

projektový tým

KA 4 - Revitalizace Bělohradské sýpky- stavba

KA 7 - Kulturní akce zaměřené na komunitní 
setkávání a spolupráce s partnerem

KA 6 - Workshop zaměřený na obnovu památky a 
závěrečná konference 

KA 1 - Management projektu

Aktivita/ podaktivity
Zodpovídá/ realizuje

KA 5 - Revitalizace Bělohradské sýpky- vybavení 
památky zařízením a tvorba expozic

vysoutěžený dodavatel 
vybavení

KA 2 - Vypracování a zavedení podnikatelské 
strategie

Přípravná fáze

Instituce
20212020 2022

žádost v IS CEDR 
a povinné přílohy

vysoutěžený dodavatel 
stavby

externí dodavatel

projektový tým

projektový tým

Bělohradská sýpka o.p.s.
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