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• Základní údaje o projektu
• příjemce dotace
• souhrn financování
• období realizace

• Hlavní podporované aktivity projektu 
• stavební obnova památky 
• nová stálá expozice
• digitalizace kulturní památky

Obsah prezentace
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• Příjemce projektu: Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.
• Zpracovatel žádosti o podporu: BeePartner a.s.

• Souhrn financování:
o Celkové výdaje: 103 978 653,10 Kč  
o Celkové způs. výdaje: 103 591 543,10 Kč
o Výše dotace (95 %): 98 411 880,44 Kč
o Vlastní zdroje (5 %): 5 179 572,66 Kč

• 06/2017 - projektu vydán právní akt: Registrace akce                             
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

• Předpokládané období realizace: od 04/2016 do 12/2021

Základní údaje o projektu



Stavební obnova nemovitého kulturního dědictví – interiér
i exteriér kulturní památky:

1. Rekonstrukce SO 01 Velká kolonáda 
2. Rekonstrukce SO 02 Vincentka  
3. Rekonstrukce SO 03 Malá kolonáda, veřejné WC a nádvoří
4. Další navazující stavební a inženýrské objekty:

- Sanace opěrné stěny, 
- Rekonstrukce zpevněných ploch atrií, 
- Zahradní úpravy atrií a další

5. Restaurování a konzervace nemovitého kulturního dědictví 
6. Odstraňování přístupových bariér. 

Stavební obnova kulturní památky 
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Vincentka

Hala Vincentka



Rekonstrukce SO 03 
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Pro expozici bude vedle 1. NP využito ochozu ve 2. NP, který je
v současné době pro návštěvníky nepřístupný. Dispozice ochozu se
dvěma nikami po každé straně bude prezentovat 4 tematické celky:

1. Geologie, mineralogie a paleontologie
2. Chemie
3. Historie staveb u pramene
4. Historie haly Vincentka a rekonstrukce

Součástí projektu expozice bude také využití 1. NP, které bude
sloužit jako prostor pro edukační činnost, výstavy, přednášky
a koncerty.

Nová stálá expozice v hale Vincentka 



1. a 2. NP haly 

Vincentka

Stálá expozice



• digitální dokumentace kulturní památky z pohledu
architektonického řešení. Konkrétně dojde k pořízení 3D
modelu daných částí památkového objektu – Velké kolonády,
haly Vincentka a Malé kolonády tak, aby bylo možné sestavit
např. virtuální prohlídku, umožňující dálkové zpřístupnění,
respektive prezentaci památky.

• pořízení kvalitní digitální fotodokumentace z průběhu
rekonstrukce včetně pořízení časosběrných sekvencí z průběhu
prací. Výsledkem bude sestavení prezentace, která bude
zakomponována na internetové stránky vlastníka památky. Obojí
bude součástí promítání na LED obrazovky v rámci vybudované
expozice v prostoru haly Vincentka a webové prezentace.

Digitalizace kulturní památky
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