VÍTE, ŽE...

KARLOVARSKÝ 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

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

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

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

Zaměřeno
na sport

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě.
V Karlovarském kraji můžete spolu s námi navštívit například krušnohorská rašeliniště, bývalý
důl Jeroným, či projet celý kraj cyklostezkou
podél řeky Ohře. Věříme, že si všechny projekty
užijete a sami uvidíte, kde všude evropské fondy
pomáhají v Karlovarském kraji!

Zaměřeno
na relax

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.

9.
8.

12.

Projekty pomáhají také:
• 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.
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1.

Muzeum bezpečnostních sborů
Habartov

6.

Prohlédněte si muzeum specificky zaměřené na
události roku 1938 a expozici bezpečnostních
sborů. Jedna z místností je tematicky zařízena
jako prvorepubliková četnická stanice.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Máří Magdalény - Chlum
Komplex bývalého barokního kláštera a poutního
kostela, který byl v 18. století tím nejvíce navštěvovaným v celé zemi. Kostel je přístupný v době
bohoslužby.

vybudování infocentra
přestavba budovy na muzeum
vstupné na
prohlídky

i

2.

2 hod.

50.1872836N
12.5660011E

zdarma

P

i

Klášter
Teplá

7.

Premonstrátský klášter v Teplé nabízí prohlídku
čtyř okruhů v rámci Hroznatovy akademie, odbornou knihovnu i duchovní služby. Po celý rok
také žije bohatým kulturním životem.

foto: Lubor Ferenc

i

3.

foto: Hrad Cheb
Tomáš Dostál

P

www.klastertepla.cz

vstupné na
prohlídky

foto: úřad Cheb Miroslava
Novotná Petříková

i

8.

Navštivte slavnou Černou věž, která je součástí
významného románského hradu. Pro návštěvníky je připraveno několik výstav, například o chebském kamnářství, nebo podzemní chodby.

Od roku 2013 znovu zpřístupněná rozhledna na
vrcholku Krušných hor Vám umožní rozhled do
širokého okolí. V zimě se zde můžete vyžít na
lyžích, v létě pak na kole a koloběžkách.

vstupné na
prohlídky

vstupné

50.0811369N
12.3660353E

P

i

Dům přírody Slavkovského lesa
Kladská

9.

Dům přírody Slavkovského lesa vám poskytne
informace o zajímavých místech a naučných
stezkách Slavkovského lesa. Prohlédnout si můžete stálou expozici a vyzkoušet si aktivity pro
děti i dospělé.

Rašeliniště Boží Dar
Trasa vede částí největšího a nejvýše položeného
krušnohorského rašeliniště po povalových chodnících. Potkáte na ní 12 informačních tabulí, které
uvádějí zajímavosti o celé oblasti.

i

5.

www.dumprirody.cz

P

i

Důl Jeroným
Čistá

10.

Nahlédněte do bývalého cínového dolu Jeroným, ve kterém se těžilo již od 16. století, a zažijte pocit jako tehdejší horníci při prolézání
úzkých chodeb a šplhání po skalních schůdcích.

vstupné

i

2 hod.

50.1021575N
12.7120394E

foto: Městský úřad Ostrov
Luboš Pastor

www.omks.cz

50.4086292N
12.9196050E

13.

i

17.

3 hod.

zdarma

P

i

18.

Více jak sto kilometrů dlouhá cyklostezka
protíná celý Karlovarský kraj a vede malebným
údolím řeky Ohře od hranic s Německem až po
Ústecký kraj.

i

14.

i

15.

P

Karlovarské městské divadlo

i

19.

P

20.

P

i

www.llkv.cz

www.frantiskovy-lazne.cz

Zámek a park Valeč
Zámek ležící na samé hranici s Ústeckým krajem,
je s krásným parkem z 18. století ideálním místem
na příjemný piknik. V parku se nachází fontány, letohrádek, amfiteátr a sochy Matyáše Brauna.
statické zajištění sklepů
regenerace parku

vytvoření naučných stezek
revitalizace objektu Sv. Linharta
2 hod.

www.karlovarske-divadlo.cz

Krásné parky obklopují celé Františkovy Lázně
a nabízejí relaxační procházky po upravených
cestách. Vycházky je možné doplnit pitnou kúrou z lázeňských pramenů.

i

Prohlídněte si oboru a v ní žijící zvěř z vyvýšených můstků a pozorovatelen. Projít si můžete
i několik naučných stezek – například dendrologickou či stezku se siluetami zvířat.

zdarma

50.2209664N
12.8817025E

Městské sady
Františkovy Lázně

50.2368978N
12.5577614E

www.olovi.cz

2-3 hod.

obnova dřevin a rostlin v parku
úprava cest
zatraktivnění oblasti
50.1209042N
zdarma
1 hod.
12.3505911E

Obora Svatý
Linhart

výstavba a rekonstrukce infrastruktury
zprovoznění naučné stezky
rekonstrukce kapličky a dalších památek
50.3018319N
zdarma
3 hod.
12.9571122E
www.icostrov.cz

4 hod.

P

www.flinfo.cz

vstupné

Naučnou stezkou z Oloví dojdete až k ocelové
konstrukci rozhledny Cibulka, ze které budete
mít panoramatický pohled do okolí Doupova a na
německou část Krušných hor.

zdarma

50.1116358N
12.3334561E

Divadlo z 19. století, stojící uprostřed lázeňské
části města, se pyšní jak pestrým kulturním programem pro všechny věkové skupiny, tak jedinečnou malířskou a sochařskou výzdobou.

50.0286686N
12.3553928E

www.cykloohre.cz

2 hod.

rekonstrukce objektu
stavební úpravy

Rozhledna Cibulka
Oloví

foto: Markéta Hendrichová

P

www.karlovyvary.cz

Obdivovat krásnou přírodu můžete v obnoveném lesoparku nedaleko centra Františkových
Lázní. Naučné stezky jsou vhodné i na bruslení
a na rybníku se lze projet v lodičkách.

50.3698589N
12.7999692E

Cyklostezka Ohře
Cheb - Sokolov - Karlovy Vary

celý
den

50.2240747N
12.9032514E

regenerace lesoparku
vytvoření nových naučných stezek
založení zooparku

www.krusnohorci.cz

zdarma

1,5 hod.

Naučná stezka lesopark Amerika
Františkovy Lázně

výstavba cyklostezek a jejich propojení
budování infrastruktury

P

www.bozi-dar.eu

Třicetikilometrová naučná stezka Vás zavede na
řadu zajímavých míst pojících se s historií, památkami a tradicemi. Stezka má dvacet zastavení
s infotabulemi a je vhodná i pro cyklisty.

i

zdarma

vybudování rozhledny

Naučná stezka Po starých cestách
okolo Ostrova

revitalizace a zpřístupnění dolu
výstavba vstupního objektu a infrastruktury

foto: Muzeum Sokolov

2 hod.

foto: infocentrum Karlovy
Vary Michaela Hroncová

P

www.karlovyvary.cz

zdarma

celková oprava stezky
úprava vegetace
obnova informačních tabulí
zdarma

50.2313858N
12.8432033E

obnovení lesních porostů
revitalizace rašeliniště

P

www.bozi-dar.eu

2 hod.

Přírodní památkou v blízkosti obce Pernink
Vás provede naučná stezka, která vás seznámí
s tamní krajinou. Ta je typická vrchovišti, rašeliništi a podmáčenými smrčinami.

50.3959433N
12.9678925E

1 hod.

Pseudogotická rozhledna na Výšině věčného
mládí nabízí jedinečný pohled na Karlovy Vary.
Dojdete k ní hezkou procházkou přímo z centra
města.
rekonstrukce a obnova památky

Rašeliniště Pernink

i

Rozhledna Klínovec
Boží Dar

vybudování návštěvnického střediska
vytvoření expozice
50.0264508N
vstupné na
1 hod.
12.6678667E
výstavu

foto: Jana Rolková

12.

www.cheb.cz

rekonstrukce kamenné rozhledny
zlepšení infrastruktury
koupě sněžných roleb a vybudování lyžárny

www.hrad-cheb.cz

i

50.0809000N
12.3462100E

5 hod.

revitalizace památky a její zastřešení
nové expozice
restaurování a nákup inventáře
2 hod.

zdarma

P

Brána do nitra Země obsahuje tři, geologicky
blízká, zastavení. V rámci naučné stezky navštívíte Goethův naučný lesopark, sopku Komorní
hůrku a Gleissinger Fels v Bavorsku.

Goethova vyhlídka
Karlovy Vary

založení přírodního parku
výstavba stezek pro rekreaci
víceúčelová stezka Rybáře – Stará Role

50.1499706N
12.5360097E

www.mariakulm.eu

16.

Městský park v meandru Ohře vybízí ke strávení příjemného dne. Využít můžete in-line dráhy,
sportovní hřiště či adernalinové louky s hracími
prvky.

spojení přírodních památek CZ-DE pohraničí
návštěvnická infrastruktura
zpřístupnění části štoly

Chebský hrad

i

4.

49.966142N
12.878144E

1,5 hod.

Brána do nitra Země
Chebsko

obnova kláštera
obnovení socioekonomické funkce kláštera
2 hod.

Meandr Ohře
Karlovy Vary

obnova ambitu, kostnice, kaple a zahrady
vybudování nové expozice

www.muzeum-habartov.eu

vstupné na
prohlídky

11.

50.2120553N
12.8481425E

P

dobrovolné
vstupné

foto: Alena Zemanová

i

2 hod.

www.zamek-valec.cz

50.1748133N
13.2519894E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO KARLOVARSKÉM
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

