VÍTE, ŽE...

STŘEDOČESKÝ KRAJ

díky podpoře z evropských fondů se v České republice od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, zrealizovalo více než

V předcházejícím výčtu jsme zcela vynechali řadu
projektů, které byly a jsou realizovány ve veřejném
prostoru. Opravují se památky, budují se nové cyklostezky, renovují se náměstí a návsi, ale také se

100 000 projektů.
Ty přispívají k lepší kvalitě života
v českých regionech:
•
•
•
•
•

opravují a staví se silnice a železnice,
pořizují se nové dopravní prostředky MHD,
zlepšuje se životní prostředí,
podporují se rekonstrukce škol a školek,
podporuje se výzkum a vývoj na univerzitách nebo
inovace ve firmách.

Zaměřeno na
vzdělávání

Zaměřeno
na sport

rozšiřují muzea i galerie. Přibývá nová zeleň v parcích, vznikají naučné stezky v přírodě nebo hřiště
pro děti i pro seniory.

Zaměřeno
na relax

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

Projekty pomáhají také:

17.

1.

• matkám po rodičovské dovolené s návratem do práce,
• lidem po 50. roce věku s lepším uplatněním na trhu
práce,
• seniorům s řadou aktivit,
• ale také menšinám, či handicapovaným
spoluobčanům.

Některé tyto projekty přináší tato mapa a my
bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě. Ve
středních Čechách můžete spolu s námi navštívit například unikátní Vodní dům a Včelí svět v Hulicích, podívat se do kláštera ve
Voticích, nebo si zacvičit v Lesní posilovně v Říčanech. Věříme, že
si všechny projekty užijete
a sami uvídíte, kde všude evropské fondy pomáhají ve
Středočeském kraji!
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1.

Nová tvář historického centra
Mělník

6.

Centrum královského města zaujme například městským podzemím, kostnicí pod chrámem, zámkem, nebo výhledem na soutok
Labe a Vltavy.

Dačického dům
Kutná Hora
V Dačického domě najdete všechny české památky UNESCO na jednom místě. Místní expozice
pomocí interaktivních prvků učí hlavně děti, proč
tyto památky potřebujeme a proč je chráníme.

rekonstrukce historického centra
obnova kulturního a historického rázu města
zvýšení kvality života obyvatel
zdarma

i

2.

2 hod.

vstupné

P

i

Vodní dům
Hulice

7.

Vodní dům je vzdělávací návštěvnické středisko
u přehrady Želivka, které nabízí spoustu zábavy
pro děti i dospělé s důrazem na význam vody
a zdejší důležitou přírodní lokalitu.

vstupné na
prohlídky

i

3.

1,5 hod.

vstupné

P

i

8.

Druhá největší galerie v ČR sídlí v prostorách
barokní budovy bývalé Jezuitské koleje. Galerie
Středočeského kraje se zaměřuje především na
výtvarné umění 20. a 21. století.

i

4.

49.946273N
15.264076E

P

www.gask.cz

Unikátní muzeum, které nemá v České republice
obdoby. Muzeum ukazuje, jak bylo knihařské řemeslo provozováno po dobu téměř sta let a kde
se stále tato tradice udržuje.

vstupné

Foto poskytla RNDr. Eugenie
Hančarová

i

9.

Muzeum díky objektům lidové architektury
ukazuje život a kulturu našich předků. Interiéry
chalup jsou doplněny figurínami a představují
dřívější běžný život na polabské vesnici.

i

5.

www.polabskemuzeum.cz

50.1611825N
14.8240256E

vstupné

P

i

Votický klášter
Votice

10.

Bývalý františkánský klášter z roku 1627 slouží od
roku 2015 opět veřejnosti. Nachází se v něm čtyři
stálé a jedna sezónní expozice, které se zaměřují
na třicetiletou válku a historii kláštera ve Voticích.

Cyklostezka spojuje Beroun s hrady Točník, Karlštejn a zámkem Nižbor. Nabízí projížďky údolím
řeky Berounky a informuje o historii těžby vápence, vzácných zvířatech nebo o zkamenělinách.

i

1,5 hod.

www.klaster-votice.cz

zdarma

P

i

www.mesto-beroun.cz

1 hod.

14.

2 hod.

zdarma

i

18.

Zámecký park je jedním z našich nejkrásnějších
parků. Nabízí naučnou stezku, která vede přes
16 zastavení s panely, informujícími o přírodních
a architektonických zajímavostech parku.

15.

zdarma

i

19.

Zdejší park patří k nejvíce obdivovaným u nás.
Nejpozoruhodnějším zdejším stromem je platan
javorolistý, který je nejmohutnějším exemplářem svého druhu v Česku.

P

i

www.nm.cz

2 hod.

P

www.ricany.cz

Zábavně herní a sportovní areál kombinuje prvky pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií,
aktivní dospělé i seniory.

zdarma

i

20.

2 hod.

www.pribram.eu

49.6819347N
14.0074892E

P

Park Sítenské údolí
Kladno
Park představuje zelenou oázu v srdci Kladna.
Oblíbené místo je v dobré docházkové dostupnosti jak z centra, tak z protilehlého sídliště
Sítná.
vytvoření relaxačního místa
výsadba zeleně a
vznik meditační zahrady

49.6679889N
14.5809817E

P

49.9897250N
14.6547431E

Klidová zóna Ryneček
Příbram

rehabilitace zámeckého parku
obnovení biotopu pro silně ohrožený druh
žáby - kuňky obecné
zdarma

2 hod.

vybudování kombinovaného dětského
hřiště a seniorparku
nový prostor pro kulturní, sportovní
a další aktivity

P

Zámecký park
ve Vrchotových Janovicích

P

www.mb-net.cz

Rozsáhlé hřiště nabízí řadu hracích prvků
(fitness prvky, prolézačky, kolotoč, lezecká
stěna, lanové prolézačky) pro všechny věkové
kategorie.

49.7065861N
14.8903611E

www.vlasimskypark.cz

50.4113481N
14.9027894E

Dětské hřiště u Lázeňské louky
Říčany u Prahy

vybudování návštěvnické infrastruktury
výstavba herních prvků
vytvoření edukativních altánů

i

2 hod.

nové herní prvky pro děti předškolního
a mladšího školního věku
nové lanové prolézačky

P

2,5 hod.

P

www.mesto-podebrady.cz

Náměstí tvoří důstojnou dominantu města, která je nedílnou součástí společenského a kulturního života Mladé Boleslavi a je doplněna o řadu
vodních prvků.

49.9858931N
14.6939831E

Zámecký park
Vlašim

zdarma

50.1461014N
15.1204275E

revitalizace prostor v památkové zóně
zlepšení bezbariérové dostupnosti
a bezpečnosti chodců

P

www.ricany.cz

2 hod.

Staroměstské náměstí
Mladá Boleslav

50.0595061N
13.7254700E

www.pavlikov.cz

zdarma

49.9659817N
14.0785922E

4 hod.

17.

Posilovna se nachází v říčanském lese. Dospělí
si zacvičí na street-workoutové sestavě a děti se
vydovádí na opičí dráze.

vybudování nové cyklostezky
nové značení cyklistických tras
zkvalitnění cyklistické infrastruktury

49.6368431N
14.6405511E

i

vybudování posilovny pod širým nebem
vznik hřiště s prvky opičí dráhy
umožnění aktivního odpočinku

P

www.obecbohdanec.cz

zdarma

P

Lesní posilovna na Tehovské cestě
Říčany u Prahy

49.7832600N
15.2316717E

1 hod.

Cyklostezka
„Po stopách českých králů“

rekonstrukce části kláštera
interaktivní expozice o třicetileté válce
expozice o historii kláštera a františkánů
vstupné

13.

vybudování naučné stezky se dvěma okruhy
výstavba celodřevěné stavby, rozhledny
Bohdanka

výstavba pěti objektů lidové architektury
zkvalitnění výstavnického konceptu skanzenu
interaktivní ukázky řemesel
2 hod.

i

i

Bohdanka, krásná dřevěná rozhledna, v jejímž
okolí jsou dvě naučné stezky „Putování po vodních plochách“ a „Historie českého sklářství“.

50.1848761N
15.0443544E

www.labskastezka.cz

zdarma

www.rajman.cz

Rozhledna Bohdanka:
„Rozhlédni se okolo Bohdanče“

Opravená poděbradská promenáda je oázou
pro procházky, relaxaci a místo, které dovolí
nasát pravou lázeňskou atmosféru při posezení
v kavárnách nebo v parku.

vytvoření 4,3 km naučného okruhu
vybudování unikátní rozhledny

50.3053028N
15.1698972E

2 hod.

2 hod.

Z rozhledny je výhled na hřebeny Doupovských
hor, Krušných hor a Českého středohoří. V okolí
je naučná stezka o historii Pavlíkova.

P

www.vcelisvet.cz

Lázeňská promenáda
Poděbrady

revitalizace lázeňské promenády
spojení poděbradského náměstí
s železničním a autobusovým nádražím

Rozhledna na Senecké hoře
Pavlíkov

12.

rekonstrukce historické budovy pro potřeby
muzea
vybavení muzea exponáty

Polabské národopisné muzeum
Přerov nad Labem

vstupné

i

49.7094211N
15.0858244E

1 hod.

Muzeum klasického knihařství
Rožďalovice

rekonstrukce objektu ze seznamu UNESCO
zaměření na tematiku Jezuitského řádu
a vývoje vinařství a vinohradnictví v ČR
1,5 hod.

zdarma

P

Včelí svět hravým způsobem představuje život
včel a jejich produkty. Lze projít velkým včelím
úlem s obřími plástvemi, prohlédnout si anatomii včely a další zábavné exponáty.

16.

vybudování 2 km nové cyklostezky
rozšíření páteřní cyklotrasy Labská

49.9484886N
15.2651675E

www.dacickehodum.cz

Foto poskytl: Včelí svět

Galerie - Jezuitská kolej
Kutná Hora

vstupné na
prohlídky

Jedná se o jednu z nejlepších a nejfrekventovanějších cyklostezek mezi městy Nymburk,
Poděbrady a Libice nad Cidlinou. Stezka začíná
v Nymburce, městě se známým pivovarem.

vznik návštěvnického centra v budově
bývalé základní školy
unikátní interaktivní včelařská expozice

49.7188203N
15.0865194E

www.vodni-dum.cz

2,5 hod.

Včelí svět
Hulice

vybudování návštěvnického střediska
vytvoření vnitřní a venkovní expozice

Foto poskytl: Vodní dům

Cyklostezka „Labe“
Nymburk, Poděbrady

obnova domu Mikuláše Dačického
zdokumentování a prezentace památek
ČR zapsaných na Seznamu UNESCO

50.3535067N
14.4758578E

www.melnik.cz

11.

zdarma

i

1,5 hod.

www.mestokladno.cz

50.1374700N
14.1007269E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO STŘEDOČESKÉM
KRAJI

i

Zaměřeno
na sport

Zaměřeno
na relax

Co bylo podpořeno z fondů EU

Časová náročnost

Vstupné

Bezbariérový vstup

Bližší informace

Vhodné pro rodiny

GPS souřadnice z mapy.cz

P

Možnost parkování

Chcete vědět, co všechno
bylo v ČR podpořeno
z evropských fondů?

Navštivte Mapu projektů

www.mapaprojektu.cz

