14 REGIONÁLNÍCH MAP
Hledáte zajímavý program na víkend s rodinou nebo s přáteli? Připravili jsem pro Vás inspiraci
v podobě 14 regionálních map, které vás zavedou na zajímavá místa podpořená z evropských fondů.

VÍTE, ŽE...

PRAHA

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.

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

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

Zaměřeno
na relax

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě. V Praze můžete spolu s námi navštívit
například unikátní multifunkční hřiště pro
teenagery na Žižkově, zrelaxovat i se zabavit
v lesoparku Řepy nebo si užít krásnou procházku v jednom z nejkrásnějších parků v Praze u Petřína, zahradě Kinských. Věříme, že
si všechny projekty užijete a sami uvídíte,
kde všude v Praze evropské fondy pomáhají.
.

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.

Kobyliská střelnice
Praha 8 - Kobylisy

6.

Tato kulturní památka byla postavena v letech
1889–1891, kdy vznikl rozsáhlý areál ke cvičným
střelbám. Za 2. světové války areál sloužil jako
popraviště.

Cyklostezka
Malá Chuchle - Barrandovský most
Je součástí cyklostezky A1 vedoucí podél levého
břehu Vltavy. Stezka začíná poblíž komunikace
u jižní loděnice a je ukončena u Barrandovského
mostu v místě rampy pro chodce a cyklisty.

obnovení národní kulturní památky
rekonstrukce přístupové infrastruktury
sadové úpravy
zdarma

i

2.

0,5 hod.

zdarma

P

i

Toulcův dvůr
Praha 15 - Hostivař

7.

Středisko ekologické výchovy tvoří komplex
památkově chráněných budov a přírodní areál.
Návštěvníkům nabízí spoustu aktivit a krásné
prostředí k aktivnímu odpočinku.

foto: Toulcův dvůr

i

3.

3 hod.

P

i

8.

4.

www.zoopraha.cz

vstupné

P

i

9.

5.

www.dopravnihristeprosek.cz

50.1203300N
14.4886661E

zdarma

P

i

10.

Areál pro teenagery s moderními hracími prvky
a hřištěm je vhodným místem pro mladé lidi, kteří si chtějí protáhnout svaly a potkat se se svými
přáteli. Kolem hřiště vede pohodlná in-line dráha.

Sportoviště Modřany
Praha 4 - Modřany
Volnočasový areál protíná populární cyklostezka
Podolí - Zbraslav. Najdete zde minigolf, fotbalgolf, beach volejbal, pétanque, půjčovnu in-line
bruslí a lodiček. Součástí je i restaurace na lodi.

vytvoření polyfunkčního sportovního
hřiště
vznik kvalitní odpočinkové zóny se zelení

i

2 hod.

i

14.

zdarma

i

www.sarap3.cz/teenage-park

1 hod.

zdarma

P

i

18.

50.0784597N
14.3994714E

foto: Petr Linart

i

15.

1,5 hod.

občerstvení
za poplatek

foto: Martina Kaderková

19.

Park nabízí všem generacím místo k relaxaci i aktivnímu odpočinku. Jsou zde veselé vodní prvky,
okruhy pro cyklisty, cvičební prvky pro seniory
a nachází se zde i specializované dětské hřiště.

P

i

2 hod.

www.praha10.cz

50.0769767N
14.4043428E

www.etincelle.cz

Jídelna „Kuchařek bez domova“
Praha 5 - Košíře
V příjemném prostředí nabízí milá obsluha veganské obědy a různé sladké i slané dobroty.
Zároveň šetří životní prostředí a zpracovává přebytky ovoce a zeleniny, které by se jinak vyhodily.

občerstvení
za poplatek

i

20.

1 hod.

50.0714797N
14.3886261E

www.jakodoma.org

Karlínské náměstí
Praha 8 - Karlín
Náměstí tvoří pomyslné centrum Karlína. Jeho
dominantami jsou kašna a kostel sv. Cyrila
a Metoděje, které jsou národními kulturními
památkami.

rekonstrukce parkové infrastruktury
výstavba nových prvků
vytvoření moderní odpočinkové zóny
zdarma

1hod.

vznik nového sociální podniku
pracovní místa pro ženy ohrožené nebo
zažívající bezdomovectví

P

Malešický park
Praha 10 - Malešice

P

www.praha5.cz

Je kombinací kavárny, pekařství a knihovny. Nabízí
nejen výbornou kávu, snídaně a lehké obědy, ale
i čerstvé pečivo z vlastní pekárny. Samozřejmostí
jsou i dezerty, které zaměstnanci sami vyrábějí.

50.0867486N
14.3575322E

www.brevnov.cz

50.0668253N
14.4009639E

Kavárna Mezi řádky
Praha 5 - Smíchov

i

Zahrada je společně s klášterem chráněna jako
národní kulturní památka. Dělí se na dvě části:
dolní část přístupná během dne, horní sad lze navštívit kdykoliv a je vhodný k rozjímání a relaxaci.

1 hod.

vznik sociálního podniku
pomoc lidem s lehkým mentálním
postižením při začlenění na trh práce

www.praha.eu

zdarma

www.praha2.cz

regenerace historického parku
rekonstrukce a rozšíření dětského hřiště
vytvoření moderní relaxační zóny

Zahrady Břevnovského kláštera
Praha 6 - Břevnov

50.0135767N
14.3983836E

www.rosmarina.eu

1,5 hod.

50.0690264N
14.4454981E

Skrytý park v Praze představuje hezké místo ke
kratším procházkám. Atmosféru dotváří jezírko,
vodopád, altánek a sochy. Pod úrovní parku se
nachází labyrint krytů z 1. světové války.

50,0094769N
14,4237708E

www.praha12.cz

zdarma

rozšíření areálu Freestyle parku
výstavba in-line dráhy

50.0888667N
14.4933928E

1 hod.

2 hod.

Sady na Skalce
Praha 5 - Smíchov

rehabilitace klášterních zahrad
rekonstrukce historických staveb zahrady
bezbariérové úpravy

P

www.repy.cz

17.

Patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější zahrady
pražského Petřína. Nabízí návštěvníkům nejen
krásnou přírodu, ale také mnoho staveb a objektů, které zahradu dotváří k dokonalosti.

50.0678081N
14.3213431E

2 hod.

i

revitalizace významné části zahrady
obnovení herních prvků dětského hřiště

Lesopark nabízí celou řadu atrakcí pro všechny
věkové kategorie. Jeho dominantou je 9 metrů
vysoká rozhledna se skluzavkou. Nalézá se zde
35 herních prvků pro děti nebo hudební atrakce.

foto poskytla Radka
Sálusová

zdarma

Zahrada Kinských
Praha 5 - Smíchov

rekultivace bývalé skládky
úprava zeleně
vybudování parkových prvků a mobiliáře

Teenager park Habrová
Praha 3 - Žižkov

zdarma

i

13.

Aktivní lesopark
Praha 17 - Řepy

vybudování dopravního hřiště
vystavění výukové učebny
zlepšení veřejné vybavenosti na Proseku

i

foto: MČ Praha 12

P

www.sportmrazovka.cz

49.9683136N
14.3921811E

www.mc-zbraslav.cz

zdarma

50.0690881N
14.3954667E

1 hod.

Havlíčkovy sady jsou jedním z nejzajímavějších
a nejromantičtějších parků Prahy. Nachází se
v nich fontána s vodní kaskádou, jezírko, pavilony, Gröbeho vila, sochy i umělá jeskyně.

revitalizace veřejného prostoru u ZŠ
rozšíření možností pro trávení volného
času

Tento sportovní areál nabízí ideální podmínky
pro řadu letních sportů. Vedle tenisu, volejbalu
a beachvolejbalu si lze zahrát i stolní tenis nebo
využít víceúčelové hřiště pro kolektivní sporty.

50.1168078N
14.4074472E

Hřiště pro školy i veřejnost, kde se malí návštěvníci učí pravidla silničního provozu. Je zde
možnost vypůjčit si dětské kolo, ale i elektrické
autíčko, nebo koloběžku.

1 hod.

P

www.praha-dubec.cz

2 hod.

Areál se nachází v těsném sousedství kondičního
areálu RAK. Najdete zde dětské hřiště, lanovou
dráhu i arboretum, jehož součástí je geologická
expozice v podobě raka vytvořeného z kamenů.

50.0627492N
14.5986261E

1 hod.

Havlíčkovy sady
Praha 2 - Vinohrady

nové dětské hřiště a hřiště na pétanque
krajinářské úpravy a revitalizace cest
rekonstrukce kašny

Areál Ráček
Praha 12 - Modřany

revitalizace sportovního areálu
vytvoření relaxační a sportovní zóny

Dopravní hřiště
Praha 9 - Prosek

vstupné

12.

Areál Mrázovka
Praha 5 - Smíchov

revitalizace svahu nad ptačími voliérami
zvýšení bezpečnosti návštěvníků
rekonstrukce Gočárových domů

i

i

www.praha.eu

zdarma

Pátá nejlepší zoo na světě se nalézá v členitém
terénu Trojské kotliny. Nachází se zde 10 pavilonů, 150 expozic a skvělé atrakce pro děti.

2,5 hod.

zdarma

revitalizace území bývalé černé skládky
vytvoření přírodního parku
posílení pásma přírodně cenných lokalit

Zoologická zahrada Praha
Praha 7 - Troja

vstupné

Klidné místo spojující horní a dolní Zbraslav.
Je zde několik jezírek, krásně upravené cesty
a dřevěné altánky pro klidný odpočinek. Celým
parkem provázejí informační tabule.

foto: Andrea Thiel Lhotáková

Park leží v ochranném pásmu Přírodního parku
Říčanka. Nachází se zde řada architektonických
a přírodních prvků pro aktivity, např. meditační
loučka s kameny a vodoteči nebo labyrint.

50.0482558N
14.5200311E

www.toulcuvdvur.cz

50.0160828N,
14.3896953E

0,5-1 hod.

16.

revitalizace lesoparku
zvýšení bezpečnosti
vytvoření atraktivního prostoru pro relax

Přírodní park Dubeč
Praha 10 - Dubeč

rekonstrukce části historických objektů
instalace pódia, laviček, infopanelů,
výsadba zeleně
zdarma

Lesopark Belveder
Praha - Zbraslav

vybudování cyklotrasy v délce 1,5 km
dokončení páteřní cyklotrasy A1
vytvoření odpočinkových míst podél stezky

50.1319817N
14.4628181E

www.praha8.cz

11.

obnova parkové zeleně a mobiliáře
vybudování dětského hřiště
vytvoření plochy pro trávení volného času

50.0850017N
14.4990378E

P

zdarma

i

www.praha8.cz

0,5 hod.

50.0923031N
14.4466439E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO PRAZE
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

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!

8.
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PO 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

VÍTE, ŽE...

LIBERECKÝ 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.

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě. V Libereckém kraji můžete spolu s námi
navštívit například unikátní Kittelův dům, podívat se do Muzea Čtyřlístek v zámku v Doksech, nebo se projet cyklostezkou Greenway
Jizera. Věříme, že si všechny projekty užijete
a sami uvidíte, kde všude evropské fondy pomáhají v Libereckém kraji!

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

Zaměřeno
na relax

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.

iQLANDIA
Liberec

Památník zapadlých vlastenců
Paseky nad Jizerou

6.

iQLANDIA, to jsou dvě moderní vědecko-zábavní centra, planetárium a chytrá dílna. Svět fascinujících experimentů a chytré zábavy pro celou
rodinu.

Muzeum se věnuje oblasti plné krásné přírody
s interesantním výhledem na západní Krkonoše,
kterou popsal ve svém díle „Zapadlí vlastenci“
Karel V. Rais.

vybudování moderního science centra
10 expozic, 400 exponátů
vzdělávání zážitkovou metodou
vstupné

i

2.

50.7610444N
15.0530347E

P

www.iqlandia.cz

i

Dům přírody Českého ráje
Dolánky u Turnova

7.

Zrekonstruovaný objekt bývalé školy slouží
jako návštěvnické středisko „Dům přírody Českého ráje“ a nabízí poutavou vnitřní i venkovní
expozici.

i

3.

4 hod.

P

i

8.

Nedaleko Ekoncetra v Brništi najdete stezku ve
skalách se sochami trollů, lesních bohyň a strážců lesa v různých podobách. Spatříte díla inspirovaná lesem, sny a legendami.

5.

1 hod.

9.

i

13.

Oblastní galerie
Liberec

Oblastní galerie v Liberci pečuje o rozsáhlé umělecké sbírky a nabízí prohlídku čtyř stálých expozic
evropského a českého umění. Díky rekonstrukci
má nové sídlo v bývalých městských lázních.

3 hod.

Křížová cesta na Křížovém vrchu
Frýdlant
Křížová cesta se 14 zastaveními s obrázky
a uměle vytvořenou skalní jeskyní apoštolů Petra a Jana a také kamenná nika, která nahrazuje
studánku.

zdarma

i

14.

2 hod.

Greenway Jizera je cyklotrasa Jizerskými horami,
Západními Krkonoši, Českým rájem a Polabím až
do Prahy. Jde o několik na sebe navazujících cyklotras. My vás zveme na úsek Dolánky – Líšný.

zdarma

P

i

Archeologické muzeum
Česká Lípa

10.

Muzeum se nachází v budově zrekonstruované
šatlavy. Dozvíte se o využívání jeskyní od pravěku do 20. století a uvidíte unikátní virtuální prohlídku středověké České Lípy.

50.7735458N
15.0675358E

P

www.ogl.cz

Cyklotrasa Dětřichov - Bogatyně
Tato přeshraniční trasa nabízí pěkný cyklistický
výlet z Dětřichova do Heřmanic a polské Bogatyně. Cestou se zastavte na rozhledně v Heřmanicích.

v objektu šatlavy vzniklo muzeum s expozicí
speleoarcheologie a speleoantropologie
pracovny archeologů a depozitář

rekonstrukce komunikací pro cyklotrasy
vybudování rozhledny v Heřmanicích
vybudování turistického značení

vstupné na
prohlídky

zdarma

2 hod.

50.5889208N
15.1579686E

www.muzeumcl.cz

P

i

3 hod.

i

15.

Komplex zámku a anglického parku je unikátním
příkladem novogotického šlechtického sídla
druhé poloviny 19. století.

vstupné na
prohlídky

i

18.

www.greenway-jizera.cz

www.obec-mnisek.cz

P

www.zamek-sychrov.cz

V atraktivní oblasti kolem Máchova jezera se nachází Jarmilina stezka, naučná stezka „Se Čtyřlístkem kolem Blaťáku“ a muzeum Čtyřlístek v zámku
v Doksech.

vstupné na
prohlídky

i

6 hod.

50.5651025N
14.6531461E

P

www.doksy.com

Pivovar Rohozec
Malý Rohozec

19.

Sídlo pivovaru Českého ráje, Rohozce, je umístěno v nově rekonstruovaných budovách z 19. století. Pivovar nabízí také exkurze do výroby.

50.6469347N
15.2126297E

vstupné na
prohlídky

P

Vodní nádrž Fojtka poblíž Chrastavy je lemována stezkou pro pěší a cyklisty. Cesty návštěvníka
zavedou od Fojtecké přehrady do blízkých turistických lokalit.

i

50.6263256N
15.0889558E

Jarmilina stezka a Muzeum
Čtyřlístek, Doksy

i

20.

P

1,5 hod.

50.6105314N
15.1486458E

P

www.pivorohozec.cz

Kaplička sv. Gotharda
Příchovice
Kaplička je kouzelné a klidné poutní místo
z 19. století ležící mezi Českým Šumburkem
u Tanvaldu a Příchovicemi. Nedaleko je pro děti
Lesopark na Sluneční.
obnova kapličky sv. Gotharda
propagace česko-polského kult. dědictví
rozvoj cestovního ruchu

stezka pro pěší okolo přehrady Fojtka
modernizace povrchu cyklostezky č. 22
dobudované dětské hřiště v Mníšku
50.8257317N
zdarma
2 hod.
15.0590528E

P

2 hod.

oprava objektů
modernizace infrastruktury skladů, lahvárny, expedice a stáčírny

Stezky okolo vodní nádrže Fojtka
Mníšek

50.8974258N
15.0169642E

www.hermanice.com

1,5 hod.

P

www.zooliberec.cz
www.botaniliberec.cz

dobudování Jarmiliny stezky
vybudování naučné stezky Čtyřlístku
vybudování muzea Čtyřlístek

Greenway Jizera

vstupné na
prohlídky

50.7776703N
15.0796097E

regenerace zeleně v zámeckém parku
ošetření a výsadba dřevin
založení travnatých ploch

P

www.mesto-frydlant.cz

5 hod.

Zámek a zámecký park
Sychrov

50.9135006N
15.0796769E

vstupné na
prohlídky

www.muzeum-turnov.cz

17.

restaurování 14 zastavení
skalní jeskyně apoštolů Petra a Jana
smaltované obrázky na zastavení

úsek cyklostezky Dolánky - Líšný
nová stezka pro cyklisty i chodce
stavba 2 nových mostů

2 hod.

i

P

www.cyklostezkavarhany.cz

rekonstrukce budovy městských lázní
novostavba přilehlého depozitáře
vytvoření výstavních prostor

50,5889208N
15,1579686E

vstupné

50.6864319N
14.5378875E

nová stálá expozice horolezectví
přestavba původní budovy muzejní galerie
2 hod.

Navštivte nejstarší zoologickou zahradu v ČR,
kde můžete obdivovat na 152 druhů zvířat.
V blízkosti zoo je také botanická zahrada s unikátním leknínovým skleníkem.
centrum aktivního odpočinku
výstavba a přestavba budov
nový pavilon leknínů

P

Cyklostezka Varhany spojuje Českou Lípu a okolní obce s turisticky atraktivní oblastí, kde se nachází také Panská skála u Kamenického Šenova,
mimo jiné známá z pohádek.

zdarma

P

www.pencin-zittau.eu

ZOO LIBEREC
a Botanická zahrada Liberec

50.6246597N
15.2282239E

Cyklostezka Varhany

P

Významná památka Jizerských hor. Velký, nově
zrekonstruovaný, tajuplný a roubený dům doktora Kittela, je opředený mnoha legendami. Součástí je také Kittelovo muzeum.

i

16.

propojení Č. Lípy a Kamenického Šenova
rozvoj cestovního ruchu
vybudování 8,45 km cyklostezky

Kittelův dům
Pěnčín

P

Muzeum Českého ráje nabízí stálé expozice
věnující se regionu Turnovska, včetně expozice
zaměřené na horolezectví. Pořádá také aktuální
výstavy a akce.

i

12.

2 hod.

www.koberovy.cz

50.5320661N
15.3718486E

www.kislomnice.cz

50.7190169N
14.7043267E

www.ekocentrumbrniste.cz

1,5 hod.

i

rekonstrukce Kittelova domu
vybudování infocentra
výstavní plochy a tradiční zahrádka
vstupné na
50.6944275N
2 hod.
prohlídky
15.2154008E

Muzeum Českého ráje
Turnov

i

P

www.krnap.cz

vstupné na
prohlídky

zdarma

foto: Matěj Bárta

50.7240311N
15.4006650E

Zámek vybudoval v 16. století rod Valdštejnů.
Dnes slouží pro kulturní a společenské potřeby
včetně městské knihovny. Je otevřený omezeně
pro výstavy a kulturní akce.

vybudování 700 m dlouhé stezky
umělecká díla inspirovaná nejen lesem
znovuobjevení malé kapličky z r. 1863

4.

zdarma

1-2 hod.

vstupné na
prohlídku

Sochy ve skalách
Brniště

i

vstupné na
prohlídky

rozsáhlá rekonstrukce budovy
využití pro kulturní a společenský život
výstavní prostory

www.dumprirody.cz

Navštivte kolonádu v obci Koberovy a blízký
romantický labyrint pískovcových skal, kde najdete skalní bludiště Kalich a Chléviště. Nechybí
atraktivní výhledy na celé maloskalské údolí.
podpora cestovního ruchu
kompletní úprava centra obce Koberovy
výstavba kolonády s infopanely

Zámek
Lomnice nad Popelkou

50.6036289N
15.1715714E

Koberovy a Skalní bludiště Kalich,
Chléviště

rekonstrukce budovy bývalé fary
modernizace výstavní expozice
poznatky o životě v Krkonoších

vybudování návštěvnického střediska
jedinečné expozice nejstarší CHKO ČR
ekologicko–výchovné programy
1,5 hod.

11.

zdarma

i

1,5 hod.

www.liberecky-kraj.cz

50.7390086N
15.3361731E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání
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Co bylo podpořeno z fondů EU
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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

VÍTE, ŽE...

PARDUBICKÝ 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.

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

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě.
V Pardubickém kraji můžete spolu s námi zavítat například na zrekonstruované zámecké
návrší v Litomyšli, odpočinout si v Tyršových
sadech v samotném centru Pardubic nebo
vyrazit na úžasnou projížďku na cyklostezku
z Chocně až do Bezpráví. Přijměte naše pozvání a poznejte jedinečná místa Pardubického kraje. Určitě má co nabídnout.

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?
Zaměřeno na
vzdělávání

Zaměřeno
na sport

Zaměřeno
na relax

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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2.

1.

Zámecké návrší
Litomyšl
Nechte se pozvat k návštěvě renesančního zámku včetně jeho krásných zahrad. Celý areál je
díky své jedinečnosti zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

i

2.

Natura park
Pardubice

6.

Přírodní areál ekologické výchovy vybudovaný
uprostřed města. Představuje širokou nabídku
aktivit včetně účasti na hrách, výtvarných aktivitách i výchově prožitkem, a to nejen pro děti.

obnova sedmi budov zámeckého návrší
podpora kulturních akcí světového významu
nové aktivity pro širokou veřejnost

výstavba budovy centra včetně expozic
vznik venkovního parku
celoroční provoz

vstupné na
prohlídky

zdarma

2 hod.

49.8734458N
16.3129197E
foto: Petr Martínek

P

www.zamek-litomysl.cz

Hřebečské důlní stezky

i

7.

Naučná stezka pro pěší a cyklisty, která návštěvníky seznamuje s historií lidské hornické činnosti
i s přírodními zajímavostmi v této oblasti.
K návštěvě zve i zdejší rozhledna Strážný vrch.

i

4 hod.

vstupné na
prohlídky

P

i

8.

Součástí areálu záchranné stanice je i veřejnosti
přístupná expozice zvířat žijících v ČR.

i

4.

1 hod.

P

i

Centrum Bohuslava Martinů
Polička

9.

Muzeum nabízí možnost prohlídky věnované
slavnému českému skladateli včetně jeho dobově vybavené školní třídy. Součástí je i umělcova
rodná světnička v kostelní věži.

i

5.

2 hod.

www.cbmpolicka.cz

P

i

10.

Geopark je turisticky zajímavá lokalita s mnoha
naučnými stezkami. V návštěvnickém centru je
možnost prohlídky několika stálých expozic věnovaných geologickým objektům a jevům.

i

www.branadopraveku.cz

3 hod.

P

i

3 hod.

zdarma

P

Síť naučných stezek provede návštěvníky i do
blízkých Slatiňan s hřebčínem a k oblíbenému Kočičímu hrádku. Návštěvníci mohou rovněž navštívit rozhlednu Bára, lanový park a lesní tělocvičnu.

i

13.

i

17.

2 hod.

i

14.

Relaxační prostor, který nabízí možnost odpočinku uprostřed městské zeleně. Připraveny
jsou i zábavné prvky pro děti. Zahrady jsou součástí městského okruhu „Zlatá stezka“.

i

18.

P

www.info.letohrad.eu

www.chrudimsky.navstevnik.cz

Navštivte celoročně přístupné vojensko-historické
expozice věnované armádě, obraně státu a československému opevnění. Muzeum je ústředním
bodem Králické pevnostní oblasti.

vstupné

P

www.ipardubice.cz

i

19.

4 hod.

50.0948100N
16.7561153E

P

www.armyfort.cz

Muzeum obuvi a kamene
Skuteč
Expozice přibližují historii i současnost tradičních
řemesel Skutečska – kamenictví a obuvnictví.
K dispozici jsou fotografické prezentace a filmové záběry, ale i hry na dotykovém počítači.

rozšíření služeb a zázemí pro návštěvníky
rekonstrukce objektů
výsadba zeleně v předzahrádkách staveb

rekonstrukce celého prostoru muzea
úprava dvora a zahrady
vznik informačního centra

vstupné na
prohlídky

vstupné

2 hod.

49.7625983N
15.9063806E

P

www.nmvp.cz

Turistická chata s rozhlednou
Suchý vrch
Po rozsáhlé rekonstrukci chata nyní nabízí širokou nabídku služeb pro návštěvníky. Ti se zde
mohou nejen občerstvit a ubytovat, ale také vystoupat na rozhlednu, která je součástí objektu.

i

49.9521956N
15.7981075E

Vojenské muzeum
Králíky

50.0413281N
15.7738317E

Rezervace lidové architektury, expozice bydlení
drobných městských řemeslníků v roubených
domcích z poloviny 19. století. K návštěvě zve
dům tkalce, výrobce dřevěných hraček a další.

50.0857578N
16.4777978E

1,5 hod.

vybudování vnitřních prostor muzea
rozšíření expozice
zlepšení uchovávání exponátů

Památková rezervace lidové
architektury Betlém Hlinsko

i

15.

1,5 hod.

P

www.ic.svitavy.cz

zdarma

P

Park v centru Pardubic prošel rozsáhlou úpravou
a nyní nabízí možnost klidného odpočinku. Jeho
návštěvu můžete spojit s prohlídkou přilehlého
zámku či zachovalé historické části města.

zdarma

49.7572281N
16.4689325E

Klášterní zahrady a Zlatá stezka
Chrudim

49.9194703N
15.7811978E

www.podhura.cz

1,5 hod.

rekonstrukce městských zahrad
obnova zeleně
vybavení pro děti

Tyršovy sady
Pardubice

vybudování nové cyklostezky
propojení měst Letohrad a Žamberk
zvýšení bezpečnosti cyklistů
zdarma

49.7904692N
16.3408636E

www.skansen-kudowa.eu

zdarma

P

www.chocen-mesto.cz

Nová cyklostezka nabízí téměř 6 km nových tras
pro cyklisty i bruslaře. Navazuje a rozšiřuje síť
cyklostezek v regionu z Letohradu do Ústí nad
Orlicí a ze Žamberku do Líšnice.

49.8162531N,
16.1098786E

rekonstrukce Wolkerovy aleje
obnova zeleně
pořízení veřejného osvětlení

Rekreační lesy Podhůra

49.9984494N
16.2371742E

Cyklostezka Žamberk - Letohrad

vybudování informačního centra s expozicí
interaktivní pracoviště pro návštěvníky
zřízení archeopracoviště
2 hod.

12.

stavba nové cyklostezky
propojení měst Ústí nad Orlicí a Choceň
zvýšení bezpečnosti cyklistů

Návštěvnické centrum Geoparku
Železné hory

zdarma

i

P

www.dolnimorava.cz

zdarma

2,5 hod.

foto: Pavel Hrdlička

50.1521878N
16.8138958E

Cyklostezka měří celkem 10 km. Díky mírnému
převýšení nese označení „nenáročná“. Tímto úsekem byla dobudována síť 45 km cyklo a in-line
stezek malebným údolím Tiché Orlice a Třebovky.

49.7149106N
16.2642692E

Relaxační a odpočinkový prostor navazuje na
zrekonstruovanou historickou část centrálního
náměstí. K procházce zve pěší zóna mezi řekou
Svitavou a zadními trakty objektů náměstí.

obnova parkových cest
vybudování dětských hřišť
revitalizace zeleně

Cyklostezka Bezpráví - Choceň

rozšíření expozice
vznik prostor pro konání akcí a odpočinku
zřízení nového depozitáře
vstupné

zdarma

středisko turistického ruchu
široké spektrum aktivit
nabídka ubytování
4 hod.

Wolkerova alej
Svitavy

vytvoření terénní poznávací stezky
nová mobilní aplikace
společný propagační program příhraničí

P

Centrum poskytuje komplexní služby rekreace
v létě i v zimě. Součástí jsou lyžařské a různé další
sportovní aktivity. K dispozici je také stezka v oblacích, lanové centrum i celoroční bobová dráha.

vstupné
na atrakce

16.

modernizace a propojení cest
pěší, běžecké trasy i hipostezky
tělocvična a lanový park

Centrum turistického ruchu
Dolní Morava

49.8163617N
16.1113356E

www.pasicka.cz

Na trase mají návštěvníci možnost seznámit se
se společným kulturním dědictvím v česko-polském příhraničí. Lidové stavby, památky i příběhy nabízí exkurzi do tradic života na venkově.

49.6276178N
16.4088492E

2 hod.

www.svojanov.cz

zrekonstruované voliéry pro léčbu a rehabilitaci poraněných volně žijících zvířat
oplocení a inženýrské sítě
vstupné

Poznávací stezka po lidových
památkách v pohraničí - Trstěnice

rozšíření stávajících prohlídkových tras
vybudování venkovní prohlídkové trasy
(cesta kolem hradeb)

Záchranná stanice živočichů
a ekocentrum - Pasíčka

3.

P

www.natura-park.cz

Jedná se o částečnou zříceninu gotického hradu.
Přístupná jsou i sklepení a unikátní goticko-renesanční dům zbrojnošů. Hrad disponuje restaurací
a stylovým penzionem.

49.7603411N
16.5837506E

www.hrebecskedulnistezky.cz

50.0332433N
15.7842072E

1,5 hod.

Hrad Svojanov

trasa s 22 naučnými zastaveními
vyhlídková věž Strážný vrch
geologická expozice
zdarma

11.

i

20.

2 hod.

49.8444836N
15.9971558E

P

www.muzeum.skutec.cz

Berlova vápenka
Třemošnice
Technická kulturní památka, která odkazuje na
počátky průmyslové výroby vápna. Můžete si
zde mimo jiné osahat různé druhy nářadí nebo
třeba vejít do nitra pece.

kompletní rekonstrukce
vybudování restaurace a rychlého občerstvení
stavba ubytování a wellness

rekonstrukce chátrajícího objektu
vybudování muzea vápenictví
podpora turistického ruchu

vstupné na
rozhlednu

vstupné

www.suchak.cz

2 hod.

50.0520211N
16.6897908E

P

i

1 hod.

www.tremosnice.cz

49.8763928N
15.5710917E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO PARDUBICKÉM
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

VÍTE, ŽE...

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

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.

9.

10.

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

7.

14.

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.

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě.
V Královéhradeckém kraji můžete spolu s námi
navštívit například Zoologickou zahradu ve
Dvoře Králové, projít si unikátní hornický skanzen, projet se po bobové dráze či vyjet lanovkou
až na Sněžku. A pokud vás láká celodenní výlet,
určitě vyzkoušejte Labskou cyklostezku, která
vás dovede přímo k baroknímu skvostu, hospitálu Kuks. Věříme, že si všechny projekty užijete
a sami uvidíte, kde všude evropské fondy pomáhají v Královéhradeckém kraji.

16.

17.
8.

2.

20.

15.

6.

12.
1.
18.

11.
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PO KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
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1.

Archeopark pravěku
Všestary
Zábava pro celou rodinu je zaručena v této pravěké vesnici. Využít můžete i naučnou Archeocyklotrasu v délce 12 km, která vede z Hradce
Králové do Všestar.

i

2.

Muzeum
Hořice

6.

Stálá expozice nazvaná Od kamene k soše, vás
seznámí se zdejší bohatou sochařskou a kamenickou tradicí a díky množství interaktivních prvků je
o zábavu pro malé i velké návštěvníky postaráno.

vybudování komplexního areálu
zázemí pro návštěvníky
přístupová komunikace s parkovištěm

kompletní rekonstrukce prostor muzea
renovace vybraných památek
využití moderních technologií

vstupné na
prohlídky

vstupné

2 hod.

50.2588653N
15.7612458E

P

www.archeoparkvsestary.cz

i

ZOO
Dvůr Králové

7.

Zoo, kde se zaměřují primárně na africká zvířata, vám přinese zážitky jako ze safari. Vyzkoušet si zde můžete krmení zvěře či se ubytovat
ve stylovém safari hotelu.

vstupné

i

3.

3 hod.

P

i

8.

4.

P

i

Muzeum betlémů
Třebechovice pod Orebem

9.

V muzeu si můžete prohlédnout nejen Proboštův mechanický betlém, který je národní kulturní památkou, ale zúčastnit se i mnoha jiných
kulturních akcí, které muzeum pořádá.

vstupné

i

5.

1,5 hod.

Přijeďte obdivovat přírodní krásy Krkonoš a nejvyšší hory ČR Sněžky. Vybrat si zde můžete
z mnoha turistických tras dle svých možností
a schopností.

50.2012919N
15.9939919E

zdarma

i

Muzeum krajky
Vamberk

10.

Krajky se kdysi ve Vamberku vyráběly téměř v
každé domácnosti. Nyní máte jedinečnou možnost prohlédnout si expozici, která ozřejmuje vývoj české krajky od 18. století až do současnosti.

i

www.moh.cz

1,5 hod.

2-6 hod.

P

i

i

14.

2 hod.

www.labskastezka.cz

15.

P

www.areal-mladebuky.cz

vstupné na
prohlídky

i

2 hod.

50.4901828N
15.1350694E

P

www.kost-hrad.cz

Ekocentrum - zoopark
Stěžery

18.

Malý rodinný zoopark, kde chovají například klokana, zebru, lamy alpaky nebo lemury kata. Ideální
místo pro rodiny a malé děti.
vybudování nového ekocentra

50.1607500N
15.8109206E

vstupné

P

i

19.

1,5 hod.

50.2139833N
15.7547372E

P

www.zoostezery.cz

Bílá věž
Hradec Králové
Nejvyšší dominanta Hradce Králové, která se
může pyšnit unikátním skleněným modelem
věže, vás zaujme nejen svými výhledy, ale i moderní audiovizuální vnitřní prohlídkou.
rekonstrukce vnitřních i vnějších prostor
technologické zázemí
hodinový stroj i zvon Augustin

50.6013908N
15.8469142E

vstupné

P

Hospitál Kuks
Neobyčejné místo, kde si můžete prohlédnout
krásy barokního zámku, přivonět k rostlinám
v bylinkové zahradě nebo obdivovat soubor
vzácných soch od Matyáše Bernarda Brauna.

i

www.klasterbroumov.cz

Jeden z mála zachovalých gotických hradů, který je ukryt v čarovném kraji Českého ráje. Místo
nabízí možnost celodenního výletu nejen v okolí
hradu, ale i v celé oblasti skalnatých údolí.

výstavba bobové dráhy
vybudování naučné stezky
aktivity pro děti
2-4 hod.

50.5866806N
16.3337983E

rekonstrukce jak vnitřních tak venkovních
prostor
sanace

P

Můžete se projet na bobové dráze, projít po naučné stezce či vyzkoušet některou z atrakcí jako jsou
trampolíny, prolézačky s tobogány nebo minizoo
v Baldově světe.

vstupné

2 hod.

Hrad Kost

50.3012192N
15.8775231E

Bobová dráha
Mladé Buky

50.7049714N
15.7328111E

www.snezkalanovka.cz

3 hod.

www.hkregion.cz

zdarma

i

0,5 hod.

17.

Labská stezka je součástí mezinárodní cyklotrasy č. 2, vedoucí od pramene řeky Labe k jejímu
ústí přes území Čech až do Německa.

kompletní výměna technologie
uzavřené kabinky
prodloužení spodního úseku trasy
vstupné

i

vybudování nové cyklostezky
zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj
cyklistiky a turistiky

www.krkonose.eu

Moderní lanová dráha z Pece pod Sněžkou je
nejsnadnějším způsobem, jak se dostanete na
nejvyšší vrchol České republiky.

50.1179047N
16.2885350E

vstupné na
prohlídky

P

Hradubická labská cyklostezka

50.7757031N
15.5361606E

Lanová dráha na Sněžku
Pec pod Sněžkou

celková rekonstrukce
rozšíření expozice
bezbariérové zpřístupnění
vstupné

13.

rekonstrukce turistických chodníků
vybudování jednoho nového chodníku pro
osoby s tělesným postižením

P

www.betlem.cz

i

P

Turistické chodníky
Krkonoše

kompletní výstavba nového objektu muzea
zřízení informačního centra

Jedna z nejvýznamnějších barokních památek Královéhradeckého kraje. Součástí klášterního komplexu je mimo jiné i unikátní knihovna nebo rozsáhlá klášterní zahrada.

50.2155933N
15.8352686E

www.hkcity.cz

zdarma

50.5124169N
16.0131686E

www.mmgu.cz

1 hod.

Malebná trasa, která vede v těsné blízkosti řeky
Labe, je důležitou tepnou pro cyklisty a turisty.
Spojuje Hradec Králové s Kuksem.

rekonstrukce vnitřních i vnějších prostor

1 hod.

Broumovský klášter

kompletní revitalizace objektu včetně celé
klášterní zahrady

Cyklostezka
Hradec Králové -Josefov - Kuks

12.

P

Díky výstavbě z neotesaných klád se jedná o ojedinělou stavbu tohoto druhu v ČR. Roubená stavba stojí v Úpici už od středověku a nabízí expozici
věnovanou životu na přelomu 19. a 20. století.

vstupné

16.

vybudování nové cyklostezky, která je
součástí mezinárodní trasy č. 24 "Labská"

Dřevěnka
Úpice

50.2150178N
16.5504500E

www.neratov.cz

i

50.6697503N
15.9261322E

1,5 hod.

www.djs-ops.cz

rekonstrukce kostelních věží Jana Křtitele
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kladské věže

i

P

www.muzeum.horice.org

vstupné

V oblasti Bystřických hor jsou nově zpřístupněny půdní prostory třech kostelů, kde si můžete
mimo jiné prohlédnout výstavu obrazů či makety
kostelů nebo se jen kochat vyhlídkou po okolí.

1,5 hod.

zdarma

oprava budovy úpravny uhlí
bývalé těžní věže a spojovací mostek

Historické věže Kladského pomezí

zdarma

Tento park nové generace je plný keřů, vzrostlých
stromů, vodních ploch a mlatových cest. Zde se
vaše děti zabaví nejen na hřišti a vy můžete relaxovat a doplnit energii v krásné zeleni.

50.3693306N
15.6326836E

1,5 hod.

Areál je poslední zachovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách. Jeho
historie sahá až do 16. století. Můžete zde vidět
plně dochované strojní vybavení a mnoho dalšího.

50.4337036N
15.7988636E

www.safaripark.cz

Šimkovy sady
Hradec Králové

kompletní rekonstrukce sadů
vybudování vodní plochy, tras a lávek
hřiště pro děti

Hornický skanzen důl Jan Šverma
Žacléř

generální přestavba pavilónu goril
vybudování Safarikempu

11.

i

20.

0,5 hod.

50.2090089N
15.8307933E

P

www.bilavez.cz

Zámecký resort
Dětenice
Zde si na své přijdou jak dospělí, tak děti. Prohlídka zámku, toulky parkem, exkurze pivovaru nebo
zde můžete strávit noc na zámku. A pokud vám
vyhládne, stačí zajít do středověké krčmy.

kompletní obnova areálu
rekonstrukce centra obce Kuks
Rentzova barokní tiskárna a pouliční divadlo

rekonstrukce stávajících budov
vybudování ubytovacího zařízení

vstupné na
prohlídky

vstupné na
prohlídky

2-6 hod.

www.zkuskuks.cz

50.3977322N
15.8894728E

P

i

2 hod.

www.zamekdetenice.cz

50.3680475N
15.1729508E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak
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i
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P

Možnost parkování

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

Navštivte Mapu projektů

www.mapaprojektu.cz

VÍTE, ŽE...

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

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.

14.

8.

Projekty pomáhají také:

15.

Zaměřeno na
vzdělávání

12.

20.

• 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.

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě.
V Olomouckém kraji můžete spolu s námi navštívit například Arcibiskupský palác, zasportovat
si na Lipovských stezkách nebo zavítat do Muzea Olomouckých tvarůžku v Lošticích. Věříme,
že si všechny projekty užijete a sami uvidíte, kde
všude evropské fondy pomáhají v Olomouckém
kraji!

Zaměřeno
na sport

Zaměřeno
na relax

10.

9.

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

4.

13.
1.

11.
19.

6.

5.

3.

2.
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16.

7.
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1.

Pradědovo dětské muzeum
Bludov

6.

Na úpatí Jeseníků se nachází Pradědovo dětské
muzeum, které je prvním regionálním dětským
muzeem v Česku. Areál nabízí hravé expozice
a velké přírodní hřiště.

Expozice času
Štenberk
Muzeum nabízí svým návštěvníkům jedinečnou
expozici, která osvětlí mj. proces vzniku vesmíru
a času, představí rozdílnost kalendářů v různých
kulturách a popíše principy měření času.

zvýšení turistické atraktivnosti regionu
vybudování vnitřních a vnějších hracích
prostor
vstupné

i

2.

2 hod.

vstupné

P

i

Pevnost poznání
Olomouc

7.

Pevnost poznání je interaktivní muzeum zaměřené na přírodní a společenské jevy. Nachází se
v areálu barokní Korunní pevnůstky. Nechybí ani
digitální planetárium.

i

3.

3 hod.

P

i

Arcibiskupský palác
Olomouc

8.

Arcibiskupský palác je jedinečné místo, kde se
snoubí krása architektonických slohů, především
baroka. Palác dodnes slouží jako sídlo arcibiskupa
olomouckého.

i

4.

1 hod.

zdarma

P

i

i

5.

2 hod.

P

svagrov@doris.cz

i

Vojenské opevnění města
Olomouce

10.

Fortová pevnost Olomouc je tvořena několika pevnůstkami v kruhu kolem historické části
města. V minulosti sloužila jako opevnění Olomouce.

i

1 hod.

i

13.

i

17.

Rozárium neboli růžová zahrada, je jedinečný
park v blízkosti centra Olomouce. Svým návštěvníkům nabízí příjemné prostředí pro aktivní vyžití i relaxaci.

i

18.

P

i

15.

www.jesenik.org

19.

i

www.zlatehory.cz

Muzeum představuje návštěvníkům ukázky výroby jedinečného sýra, jehož produkcí je Olomoucký kraj proslulý. Součástí muzea jsou také expozice o historii výroby sýra a rodu Wesselsů.
modernizace a rozšíření Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích
rozšíření expozice
49.745585N
vstupné
2 hod.
16.927856E

P

P

P

www.velkabystrice.cz

Muzeum Olomouckých tvarůžků
Loštice

50.2408369N
17.1879164E

Středověký hornický skanzen na řece Olešnici
nabízí návštěvníkům prohlídku replik dobových
zlatorudných mlýnů ze 14. století. Na vlastní
kůži si můžete vyzkoušet rýžování zlata.

P

www.flora-ol.cz

vytvoření expozice
rekonstrukce venkovních ploch
zvýšení atraktivnosti regionu
49.5934772N
zdarma
0,5 hod.
17.3573231E

i

Zlatokopecký skanzen
ve Zlatých Horách

49.5927439N
17.2627922E

Jedním z nejzajímavějších míst města Velká Bystřice je venkovní amfiteátr, který se nachází v zámeckém parku. Návštěvníci amfiteátru si mohou
užít pestrý sezónní program.

i

P

www.tvaruzky.cz

Pivovarské muzeum
Hanušovice

20.

Muzeum pivovarnictví v Hanušovicích mapuje
historii vaření piva v této části Olomouckého kraje od jeho počátků až po současnost.
rekonstrukce budovy
vybudování expozice
vybudování Muzea pivovarnictví

rozšíření skanzenu o repliku tavicí pece
předvádějící technologii zpracování rudy
vznik srubu s expozicí tradičních řemesel
50.2513469N
vstupné
1,5 hod.
17.3668794E

P

www.kouty.cz

2 hod.

1 hod.

Amfiteátr
Velká Bystřice

vybudování lázeňského balneoparku
s hydroterapeutickým centrem
návaznost na tradici vodoléčby
zdarma

P

www.historickekocary.cz

zdarma

www.sumperk.cz

Navštivte první vodoléčebné lázně na světě.
K návštěvě láká nejen místní promenáda a park,
ale také unikátní balneopark, kde se můžete brodit potůčky, nebo vyzkoušet přírodní sprchu.

49.5512114N
17.0345889E

Rozárium
Olomouc

49.9651219N
16.9719742E

Lázeňské město
Jeseník

50.0260431N
17.0337658E

arealzdravi.losiny.cz

1 hod.

1,5 hod.

rekonstrukce komunikací a výstavba cest
zpřístupnění parku obyvatelům města
rekonstrukci vodní plochy

P

V Geschaderově domě v Šumperku byla vybudována expozice představující přitažlivou formou
nejtemnější období šumperských dějin - nechvalně proslulé inkviziční procesy.

vybudování sportovně-rekreačního areálu
pro zimní i letní sporty
vybudování sjezdovek
50.0978511N
vstupné
4 hod.
17.1206781E

www.fort-olomouc-xxii.cz

i

50.0949075N
17.1010144E

Po stopách čarodějnických
procesů, Šumperk

i

14.

Areál Kouty poskytuje svým návštěvníkům především sportovní vyžití, a to jak v zimě, tak v létě.
Navštivte rozhlednu u horní stanice lanovky,
dolů do údolí pak můžete sjet na koloběžce.

49.6196928N
17.2502381E

3 hod.

www.skiarealkares.cz

vstupné

P

Areál Kouty
Loučná nad Desnou

rekonstrukce pevnosti XXII. Lazecká
vybudování expozice
vstupné

1,5 hod.

vstupné

P

www.mohelnice.cz

vstupné

50.2252017N
17.1157303E

www.rychlebskestezky.cz

zdarma

49.7838056N
16.9186389E

Areál žije jak v zimě, tak v létě, kdy si návštěvníci
mohou zkusit jízdu v horských minikárách v bikeparku, nebo si zaskákat na bungee trampolínách. To vše v krásném prostředí Jeseníků.

stavba sportovního a relaxačního areálu
vybudování venkovního fitness pro dospělé
vybudování herních prvků

50.049710N
17.138054E

1 hod.

rozvoj stávajícího střediska zimních sportů
modernizace vleku a vybudování multifunkčního hřiště

Areál nabízí vzdělávací a sportovní aktivity pro
širokou veřejnost a nachází se v těsné blízkosti
Areálu zdraví.

vybudování školícího a pobytového
střediska

Unikátní muzeum historických kočárů je jedno
z největších tohoto druhu v České republice.
V muzeu je k vidění také kočár arcibiskupský,
který účinkoval ve filmu o císařovně Sissi.

vybudování expozice ve sklepních prostorách Geschaderova domu
kniha o historii čarodějnických procesů

Relaxační a sportovní areál
Velké Losiny

9.

Areál ekologického střediska se nachází nedaleko města Šumperk a jeho hlavním cílem je poskytovat vzdělávání a osvětu k zodpovědnému
chování v oblasti životního prostředí .

3,5 hod.

Muzeum kočárů
Čechy pod Košířem

vybudování muzea kočárů
vznik největšího muzea historických
kočárů v ČR

Ski areál Kareš
Loučná nad Desnou

vybudování cyklostezek
zvýšení atraktivity regionu

Středisko ekologické výchovy
Švagrov

zdarma

12.

P

tel.: 581 773 763

Lipovské stezky představují síť cyklostezek pro
sjezdy horských kol. Najdete zde velké množství
propojených terénů, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi.

49.5956997N
17.2608878E

www.arcibiskupskypalac.cz

i

49.5250733N
17.5809953E

1 hod.

Lipovské stezky
Lipová-lázně

zvýšení atraktivnosti území
stavební úpravy významné kulturní památky

vstupné

zdarma

rekonstrukce historické budovy muzea
modernizace expozic a rozšíření prostor
umístění informačního centra v budově
zdarma

16.

výstavba dvou stezek pro cyklisty

P

www.expozicecasu.cz

Renesanční zámek nabízí svým návštěvníkům
mimo jiné možnost návštěvy expozic kovářských
plastik, soch a dalších uměleckých děl. Součástí
zámku je také unikátní zámecká zahrada.

49.5928433N
17.2579181E

www.pevnostpoznani.cz

Pro milovníky cykloturistiky je ve městě Mohelnice cyklostezka, která vede okolo vodního toku
Mírovka. Cyklisté mohou využít také druhou
cyklotrasu mezi místními částmi Libivá a Květín.

49.7295567N
17.2974103E

2 hod.

Zámek Lipník nad Bečvou

vznik centra popularizujícího vědu a výzkum
podpora dětí a mládeže ke studiu
regenerace části historické pevnosti
vstupné

Cyklostezky
v Mohelnici

revitalizaci historického objektu na muzeum
vytvoření expozice

49.9427917N
16.9249344E

www.pradedovomuzeum.cz

11.

vstupné

i

2 hod.

50.0684506N
16.9275981E

www.pivovarskemuzeum.cz

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak
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Chcete vědět, co všechno
bylo v ČR podpořeno
z evropských fondů?

Navštivte Mapu projektů

www.mapaprojektu.cz

VÍTE, ŽE...

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

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.

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa a my
bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě. Ve Zlínském kraji můžete spolu s námi navštívit například
Filmový uzel Zlín, vystoupat na Rozhlednu Kel-

čský Javorník nebo si vychutnat kouzlo Slovácka v Muzeu v přírodě Rochus. Věříme, že
si všechny projekty užijete a sami uvidíte, kde
všude evropské fondy pomáhají ve Zlínském
kraji!

17.
Zaměřeno na
vzdělávání
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Zaměřeno
na relax
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19.

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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18.
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Česko-slovenský pohyblivý betlém
Horní Lideč

1.

Vařákovy paseky

6.

Muzeum usedlostí Vařákovy paseky zobrazují
tragické události konce 2. světové války, kdy byla
tato usedlost vypálena gestapem.

Pohyblivý betlém - jedinečná práce řezbářů
z Čech a Slovenska, která zachycuje významné
památky Zlínského a Trenčínského kraje.
vybudování vnitřní expozice
vytvořen filmový snímek k expozici
vstupné

i

2.

1 hod.

vstupné

P

i

Filmový uzel
Zlín

i

3.

zdarma

P

i

Hvězdárna
Valašské Meziříčí

i

P

www.astrovm.cz

i

Starý pivovar - expozice Karla Kryla
Kroměříž

4.

9.

V prostorách bývalého pivovaru v Kroměříži byla
vybudována výstava zaměřená na místního rodáka a známého písničkáře Karla Kryla.

i

5.

foto: Petr Kratochvil

1,5 hod.

i

Muzeum lidových tradic
Vlachovska - Vlachovice

10.

Muzeum bylo vytvořeno v jedné z nejlépe dochovaných usedlostí. Návštěvníci se mohou dovědět
o historii Vlachovska, součástí je i naučná stezka
po 8 historických dřevěných vlachovických sušírnách ovoce.

i

Jurkovičova rozhledna
Rožnov pod Radhoštěm
Unikátní rozhledna, která byla postavena podle plánů architekta Dušana Jurkoviče, se tyčí na
Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm nad
místním muzeem v přírodě.

vybudování vnější a vnitřní expozice

vybudování rozhledny
zvýšení atraktivnosti města

dobrovolné
vstupné

vstupné

1,5 hod.

49.1275906N
17.9391008E

i

www.vlachovice.cz

0,5 hod.

i

18.

i

15.

2 hod.

vstupné

i

19.

i

www.roznov.cz

2 hod.

www.muzeumvalassko.cz

vstupné

i

1,5 hod.

49.4013089N
17.6729939E

P

www.bystriceph.cz

Živá voda
Modrá

20.

Unikátní expozici sladkovodního světa živočichů a rostlin žijících zejména v řece Moravě
nabízí podvodní tunel v Modré.
zachování přírodního dědictví regionu
představení významu vody v krajině
vybudování vnitřní expozice

49.3406953N
17.9994386E

P

P

www.zoozlin.eu

Zámek je nejvýznamnější památkou a historickou
dominantou města. Uvnitř se nachází muzeum,
které nabízí například expozice města nebo napoleonských vojáků.

vznik zázemí pro environmentální vzdělávání
stavba přírodovědeckých a ekologických
expozic včetně nákupu pomůcek
vstupné

49.2716083N
17.7148144E

rekonstrukce východního křídla hlavní
budovy zámku
vybudování výstavní expozice

P

Muzeum sídlí ve vsetínském renesančním zámku, jehož věž střeží cestu k starým beskydským
průsmykům. Návštěvníci se zde mohou seznámit s životem na Valašsku i historií Vsetína.

4 hod.

Zámek
Bystřice pod Hostýnem

49.0718339N
17.4890900E

Muzeum regionu Valašsko
Vsetín

49.4623342N
18.1589772E

P

www.muzeumreznictvi.cz

Zoologická zahrada ve Zlíně patří k nejnavštěvovanějším místům Zlínského kraje. Celá zahrada je
rozdělena podle jednotlivých světadílů. V areálu
se také nachází zámek Lešná.

49.1069800N
17.7622772E

www.skanzenrochus.cz

49.4846536N
17.9564322E

vystavění nové tématicky zaměřené části
zoologické zahrady
podpora návštěvnosti ZOO Zlín

www.mesto.luhacovice.cz

vstupné

1 hod.

ZOO Zlín – Africká část

vybudování expozice lidové architektury
zahájení provozu muzea zaměřeného na
původní život obyvatel

P

www.zvonice.eu

vstupné

Muzeum v přírodě Rochus představuje jedinečný
projekt, který nabízí svým návštěvníkům ukázku
lidových tradic regionu Slovácko.

49.3898094N
18.2440717E

P

www.velehrad.cz

vybudování centra řeznického řemesla na
Valašsku
zvýšení atraktivity regionu

P

Muzeum v přírodě
Rochus

14.

pořádání sochařských a řezbářských
sympozií
vybudování venkovní expozice

P

www.expozicekryl.cz

1 hod.

49.1033464N
17.3946531E

Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí představuje přehlídku desítky let starých řeznických
strojů z 1. poloviny 20. století.

49.1201783N
17.7746650E

www.pozlovice.cz

zdarma

i

3 hod.

1 hod.

2 hod.

Muzeum řeznictví
Valašské Meziříčí

17.

Kolonáda v Luhačovicích nabízí návštěvníkům
příjemnou procházku v lázeňském městě, kde je
možno také ochutnat léčivý pramen Vincentka.

www.babice.eu

zdarma

i

Revitalizace kolonády
v Luhačovicích

13.

49.1117781N
17.4803269E

Uprostřed hřebene Vsetínských vrchů leží hora
Soláň, kde se nachází síť naučných stezek. Na
pětikilometrové stezce můžete vidět dřevěné
sochy valašských autorů.

49.2975369N
17.3934664E

zdarma

obnova haly pramenu Vincentka
záchrana objektu kulturního dědictví
zpřístupnění objektů veřejnosti

Galerie v přírodě
Vsetínské vrchy

rekonstrukce části národní kulturní památky
vybudování expozice moderních dějin
vznik víceúčelového prostoru
vstupné

i

1 hod.

49.4825725N
18.0485750E

Okolo Luhačovické přehrady v Luhačovicích vede
jedinečná stezka, která je určena jak cyklistům,
tak i pěším turistům. Krásy přírody si mohou vychutnat návštěvníci ve všech ročních obdobích.

vybudování cyklostezky kolem Baťova
kanálu
zdarma

1 hod.

Stezka kolem
Luhačovické přehrady

zdarma

Cyklostezka v obci Babice patří k nejoblíbenějším
turistickým cílům Baťova kanálu. Je určena pro
cyklisty, inline bruslaře či pro pěší turisty.

49.4637833N
17.9736558E

Je jedním z nejvýznamnějších poutních míst v ČR
a je úzce spojen s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem.
Nejvyhledávanější památkou je Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje.
obnova národní kulturní památky Velehrad
rekonstrukce a restaurování stávajících
památkově chráněných objektů

www.zasova.cz

49.4001044N
17.7655017E

2 hod.

Poutní místo
Velehrad

výstavba stezky
stavba parkoviště
vybudování 10 cvičících prvků na stezce

Cyklostezka podél Baťova kanálu

vznik nových vzdělávacích programů
podpora přírodních věd, zejména astronomie, geologie, geografie a meteorologie
2 hod.

12.

www.podhostynsko.cz

8.

Hvězdárna Valašské Meziříčí nabízí návštěvníkům nejrůznější program v podobě pozorování
zajímavých objektů na obloze, přednášky, kurzy
nebo semináře.

vstupné

i

výstavba rozhledny
posílení atraktivity regionu

49.2006242N
17.6707158E

www.filmovyuzel.cz

zdarma

P

www.lacnov.eu

16.

rozvoj cestovního ruchu v příhraničních
oblastech Česka a Slovenska
zvýšení informovanosti o hodnotě vody

Na nejvyšší hoře Hostýnských vrchů se tyčí Rozhledna Kelčský Javorník, která nabízí pěkné rozhledy do všech světových stran.

vybudování multimediální expozice
vytvoření vnitřní expozice
modernizace objektu
2,5 hod.

Zašová disponuje významným přírodním bohatstvím s osobitým důrazem na hodnotu vod a pramenů. V obci se nachází poutní místo „Údolí Stračky,“ kde vyvěrá pramen kvalitní pitné léčivé vody.

49.1916447N
18.0092275E

2 hod.

Rozhledna
Kelčský Javorník

7.

Jedinečné filmové, kulturní a vzdělávací místo
pro celou rodinu se nachází ve zlínských filmových ateliérech na Kudlově. Ve čtyřech patrech
si návštěvníci užijí hodně zábavy i poznání.

vstupné

Za vodou
Zašová

vybudování expozice vypálené usedlosti
rodiny Vařáků
rekonstrukce 3 naučných stezek

49.1795625N
18.0627983E

www.betlemhornilidec.cz

11.

vstupné

i

2 hod.

www.zivavodamodra.cz

49.1033133N
17.4093169E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO ZLÍNSKÉM
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

VÍTE, ŽE...

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

13.

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.

14.

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě.
V Moravskoslezském kraji můžete spolu s námi
navštívit například unikátní Dolní oblast Vítkovice, podívat se do Archeoparku v Chotěbuzi,
nebo se projet Osoblažskou úzkokolejkou. Věříme, že si všechny projekty užijete a sami uvidíte, kde všude evropské fondy pomáhají v Moravskoslezském kraji!

Zaměřeno na
vzdělávání

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.

Zaměřeno
na sport

Zaměřeno
na relax

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?
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1.

Dolní oblast Vítkovice
Ostrava

Archeopark
Chotěbuz

6.

Industriální oblast v Ostravě, kde se až do konce
90. let těžilo uhlí a vyrábělo surové železo, nyní
nabízí rozmanité kulturní akce, několik technických muzeí a úchvatný výhled z Bolt Tower.

Archeopark se nachází v jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit v Česku. Je
replikou původního slovanského opevněného sídliště z 8. až 11. století.

rekonstrukce a reaktivace částí NKP
Vítkovice
zpřístupnění památky veřejnosti
vstupné na
prohlídky

foto: Jiří Zerzoň

i

2.

3 hod.

P

i

Muzeum městského práva
Katovna v Odrách

7.

V budově muzea kdysi bývalo městské vězení
s mučírnou. Katovna je unikátní muzeum s expozicemi mučicích nástrojů. Vedle Katovny se nachází Muzeum česko-německého porozumění.

i

3.

1 hod.

vstupné na
prohlídky

P

i

8.

Krajina Nízkého Jeseníku je proslulá množstvím
hlubinných břidlicových dolů. Území bývalé těžby
je protkáno sítí naučných stezek a v Budišově nad
Budišovkou se nachází také Muzeum břidlice.

foto: Josef Holý

i

4.

5.

49.7958031N
17.6139964E

49.7559803N
18.0164347E

www.krajinabridlice.cz

i

9.

P

Cyklostezka
Odra - Morava – Dunaj
Cyklostezka vede Ostravou podél řeky Odry
přes CHKO Poodří až k hranicím s Olomouckým
krajem. Cyklostezka je součástí nadnárodní sítě
Greenway.

vznik science centra a expozicí
propojení strojírenské tradice Ostravy
s moderní vědou a výzkumem

vybudování 19 km cyklostezek
zprůjezdnění Ostravy podél řeky pro cyklisty
zvýšení bezpečnosti provozu pro cyklo a pěší

vstupné na
prohlídky

zdarma

3 hod.

49.8196100N
18.2824994E

www.dolnivitkovice.cz

P

i

Slezské zemské muzeum
Opava

10.

Slezské zemské muzeum je nejstarším muzeem
v ČR. Návštěvníci si mohou prohlédnout stálou
expozici Slezsko zaměřenou na přírodu a historii
regionu.

1,5 hod.

i

13.

49.9374603N
17.9082986E

i

17.

1 hod.

foto: Pavel Schreier

i

14.

2 hod.

www.osoblazsko.com

Naučná stezka o délce čtvrt kilometru vede od
parkoviště ke kostelu sv. Petra a Pavla. Na stezce je vybudováno 5 odpočívadel s informačními
tabulemi o zajímavostech v okolí.

i

15.

zdarma

i

19.

i

www.hradsovinec.cz

P

49.5399758N
18.1947897E

P

www.frenstat.info

Rozhledna vysoká 10 metrů se nachází na hřebenové stezce Velký Polom. Je přístupná celoročně
a nabízí panoramatické výhledy na Moravskoslezské Beskydy.
rekonstrukce rozhledny
umístění exponátů a informačních popisů
zdarma

foto: Monika Kučová

i

20.

0,5 hod.

49.5107078N
18.6964281E

www.kamennachata.cz

P

Mokřady Kozmické ptačí louky
Kozmice
Jedná se o unikátní mokřadní ekosystém mezi
Ostravou a Opavou. Návštěvníci mohou poznávat svět chráněných živočichů zblízka ze sedmimetrové ptačí pozorovatelny.

zpřístupnění podzemní chodby a barokního
opevnění vč. hradního příkopu
otevření nové návštěvnické trasy
vstupné na
49.8374533N
2 hod.
prohlídky
17.2460503E

P

1 hod.

Rozhledna Tetřev
Dolní Lomná

50.1225217N
17.3677675E

Jedná se o největší moravský hradní komplex
v Nízkém Jeseníku. Na hradě je otevřen nový
okruh do hradního podzemí. Podzemní chodba ze
17. století je unikátem v Moravskoslezském kraji.

P

www.ichradec.cz

vybudování naučné stezky Beskydské nebe
stavba expozice Život v korunách stromů
zastřešení amfiteátru

P

Hrad Sovinec
Jiříkov

49.8659619N
17.8769206E

Expozice Život v korunách stromů je součástí naučné stezky Beskydské nebe. Dřevěná lávka vede
16 metrů nad zemí a je na ní umístěno šest panelů zaměřených na obyvatele korun stromů.

50.2676656N
17.7225144E

P

0,5 hod.

Beskydské nebe – život v korunách
stromů, Frenštát pod Radhoštěm

18.

založení městského lesoparku
posílení vztahu dětí a mládeže k přírodě
vybudování herních prvků pro děti

www.vrbnopp.cz

P

www.farnostmostrava.cz

zdarma

Lesopark je moderním dětským hřištěm a odpočinkovým místem pro všechny generace – od rodin s dětmi až po seniory. V areálu jsou umístěny
bezpečné herní prvky pro děti.

1 hod.

49.8359850N
18.2888497E

Naučná stezka k zámku
v Hradci nad Moravicí

49.6409006N
18.1414994E

Městský lesopark
ve Vrbně pod Pradědem

zdarma

1 hod.

nově vybudovaná naučná stezka
odpočívadla s lavičkami a infotabulemi
nová parkovací plocha pro 90 vozů

www.turista.pribor.eu

vstupné

i

www.bukovec.cz

i

Unikátní trať vede z Třemešné ve Slezsku přes
Slezské Rudoltice do Osoblahy. Jízda parním
vlakem průmyslem a dopravou nedotčenou krajinou je nezapomenutelným zážitkem.

vybudování in-line stezky
vybudování venkovního fitness centra
informační tabule o tréninku těla
49.5574444N
zdarma
1 hod.
18.8234478E

foto: Zdeňka Sikorová

www.szm.cz

P

modernizace a rozvoj úzkorozchodné dráhy
nákup historických výletních vozů
zlepšení poskytovaných služeb

www.regionpoodri.cz

In-line fitness stezka poskytuje zázemí pro sport
a trávení volného času. Součástí stezky je venkovní fitness centrum. Informační tabule se zaměřují
na pohyb a zdravý životní styl.

zdarma

Osoblažská úzkokolejka
Třemešná - Osoblaha

49.8632239N
18.2570000E

Naučná in-line fitness stezka
Bukovec

rekonstrukce historické výstavní budovy
rozšíření nabídky služeb pro návštěvníky
zázemí pro handicapované návštěvníky
vstupné na
prohlídky

5 hod.

49.7384739N
18.6115961E

www.suzct.cz/Sportoviste

zdarma

49.6670697N
17.8365928E

www.odry.cz

2 hod.

Zahrady slouží k odpočinku a poklidnému trávení volného času. Zahrady o rozloze půl hektaru
sousedí s největší kulturní památkou v Příboře
– Piaristickým klášterem a tvoří jeden komplex.

foto: archiv města Příbora

Dopravní hřiště s autocvičištěm se prakticky zaměřuje na dopravní výchovu cyklistů a motoristů.
Hřiště autenticky simuluje prostředí silničního
provozu v reálných podmínkách.

1 hod.

Tato kulturní památka je druhou největší katedrálou na Moravě. Chrám se nachází v centru
Moravské Ostravy a je zajímavý svou monumentálností a architekturou.

revitalizace zanedbaných zahrad
vybudování zpevněných ploch a úpravy sadu
instalace vybavení – lavičky, infotabule

P

www.muzeum.kcbilovec.cz

vstupné

foto: archiv Odboru
dopravy MěÚ Odry

Interaktivní muzeum je zaměřeno na vědu
a techniku. Nachází se v areálu NKP Dolní oblasti Vítkovice a je rozděleno na Velký svět techniky a Malý svět techniky U6.

i

1,5 hod.

Katedrála Božského Spasitele
v Ostravě

rekonstrukce stavby a oprava interiéru
zpřístupnění katedrály návštěvníkům
vybudování hygienického zázemí

Zahrady Piaristického kláštera
Příbor

výstavba areálu dopravního vzdělávání
moderní školicí středisko s učebnou
pořízení cyklistických kol a elektromobilů

Svět techniky – Science and
Technology Centrum, Ostrava

i

i

12.

Dopravní hřiště
Odry

rozšíření expozice Muzea břidlice
systém 50 km naučných stezek
naučná a informační místa s odpočívadly
4 hod.

foto: SÚZ, p.o.

rekonstrukce historické budovy muzea
modernizace expozic a rozšíření prostor
umístění informačního centra v budově

Krajina břidlice
Mikroregion Moravice

zdarma

Multifunkční areál potěší sportovní nadšence.
Návštěvníci mohou využívat fotbalové hřiště,
běžeckou dráhu, sportovní kurty, bikepark nebo
lezeckou stěnu.

zdarma

Muzeum sídlí v barokním domě z 18. století. Expozice muzea jsou zaměřeny zejména na místní
historii a průmysl. Kouzelné sklepení se skřítky
Picmochy udělá radost především dětem.

49.6617056N
17.8286183E

www.katovna-odry.cz

P

www.archeoparkchotebuz.cz

16.

stavba víceúčelového sportovního areálu
rozmanité sportovní prvky
požární překážky pro výcvik hasičů

Muzeum
Bílovec

rekonstrukce dlouhodobě nevyužívané
nemovitosti v centru města
vznik a provozování muzea
vstupné
dobrovolné

Sportovní areál Frýdecká
Český Těšín

nový vstupní multifunkční objekt
technické a sociální zázemí pro návštěvníky
vybudování bezbariérového přístupu
49.7879875N
vstupné na
1,5 hod.
18.5891047E
prohlídky

49.8208386N
18.2805197E

www.dolnivitkovice.cz

11.

revitalizace mokřadu
obnova vodního režimu a zadržení vody
vznik vzácných ekosystémů a biotopů
49.9037639N
zdarma
1 hod.
18.1362094E

i

www.natura.semix.cz

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání
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i
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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

VÍTE, ŽE...

JIHOMORAVSKÝ 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.

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

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

Zaměřeno
na relax

14.
Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

9.

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě. V Jihomoravském kraji můžete spolu
s námi navštívit například unikátní vilu Tugendhat v Brně, zrelaxovat se v Lednicko-valtickém areálu nebo se projet cyklostezkou mezi vinicemi jižní Moravy. Věříme, že si
všechny projekty užijete a sami uvidíte, kde
všude evropské fondy pomáhají v Jihomoravském kraji!

16.

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.

Vila Tugendhat
Brno
Unikátní vila manželů Tugendhatových z let
1929–1930 navržená Ludwigem Miesem van der
Rohe. Jde o jedinou památku UNESCO moderní
architektury v ČR.

i

2.

Hanácký statek
Vyškov

6.

Replika statku z konce 19. a začátku 20. století
nabízí dobové vybavení, včetně strojů. Statek je
zároveň environmentálním centrem s několika
expozicemi.

rozvoj a modernizace Studijního a dokumentačního centra a zpřístupnění
odborné veřejnosti

stavba střediska environmentální výchovy
informační centrum
rekonstrukce objektu stodoly

vstupné na
prohlídku

vstupné

1-1,5 hod.

49.2071503N
16.6160397E

P

www.tugendhat.eu

i

Minoritský klášter
Znojmo

7.

Budova původního minoritského kláštera, sloužící jako muzeum s expozicemi Živá a Neživá
příroda, Archeologie Znojemska, Černé řemeslo a Orientální zbraně.

vstupné

i

3.

vstupné

P

i

foto: Gabriel Dvořák

Největší židovský hřbitov na Moravě a Slezku je pro
svůj přírodní ráz a unikátní atmosféru vyhledáván
mnoha návštěvníky.

8.

Archeologický park
Pavlov
Moderní expozice výjimečná i po architektonické
stránce zpřístupnila jednu z nejvýznamnějších
lokalit doby lovců mamutů na světě.
stavba muzea s vnitřní expozicí
informační systém s příslušnou technikou
doprovodná infrastruktura

vstupné na
prohlídky

vstupné

49.1918864N
16.6436250E

P

www.jewishbrno.eu

i

Permonium – rodinný zábavní park
Oslavany

9.

Unikátní zábavní park zakomponovaný do areálu dolu Kukla nabízí zážitky spojené s historií
a technologií těžby černého uhlí na jižní Moravě.

i

5.

2-3 hod.

P

i

Benediktinské opatství
Rajhrad

vstupné na
prohlídky

i

1,5 hod.

www.muzeum.muzeumbrnenska.cz

i

13.

zdarma

P

i

17.

4 hod.

i

14.

vstupné
do zámku

i

18.

i

15.

1 hod.

vstupné

19.

Originální dřevěná stavba z akátového dřeva na
vrcholu Výhon nedaleko Židlochovic nabízí široký rozhled na Dyjsko-svratecký úval.

i

www.zidlochovicko.cz

P

Návštěvníky města určitě na první pohled zaujme
pohádkový zámek na vysoké skále. Z města pod
ním můžete v letních měsících jet turistickým
vláčkem až k Vranovské přehradě.

i

20.

2 hod.

48.8946983N
15.8126983E

P

infocentrum@ouvranov.cz

Zahradní terasy zámku v Mikulově
Velkolepý barokní zámek využívaný jako muzeum se zámeckou knihovnou a sálem předků je
obklopený zahradními terasami.
obnova barokové symetrie a estetické
působivosti zahrad

vybudování nové rozhledny
informační cedule
mobiliář

www.boleradice.cz

48.9341169N
15.7153458E

www.muzeumznojmo.cz

zdarma

P

1,5 hod.

1 hod.

Centrum města
Vranov nad Dyjí

49.5223083N
16.5136669E

www.rudka.cz

zdarma

P

rekonstrukce plochy kolem morového sloupu
mobiliář, pítko, osvětlení, stromy

Výhon - turistický okruh
s rozhlednou, Židlochovice

48.9805572N
16.8195175E

www.lednickovalticky-areal.cz

Zřícenina gotického hradu tyčící se na skále nad
Vranovskou přehradou nabízí krásný výhled nejen
do údolí řeky Dyje.

i

Nově zbudovaná stezka vede k uměle vytesané
jeskyni s šestnácti spícími blanickými rytíři. Díky
podrobným informačním tabulím se návštěvníci
seznámí s regionem i jeho přírodou.

48.7975961N
16.8002108E

Zřícenina hradu Cornštejn
Bítov

49.2978825N
16.6727103E

Naučná turistická stezka k Jeskyni
Blanických rytířů

4 hod.

rekonstrukce zříceniny hradu
vybudování zastřešené čekárny

www.adamov.cz

vstupné
do jeskyně

P

www.sluzbyboskovice.cz

Jedinečný zámecký areál zapsaný na listu památek UNESCO, to je Lednicko-valtický areál. Turistům je kromě zámku k dispozici rozlehlý park
s řadou památek rodu Lichtenštejnů.

48.9406967N
16.7369100E

Rozhledna se tyčí nad adamovským údolím
v Moravském krasu. Jedná se o oblíbený turistický bod s širokým výhledem do okolí.

1 hod.

49.4827500N
16.6693686E

ošetření a výsadba dřevin
obnova barokních jízdáren zámku
vznik multifunkčního centra

www.hustopecsko.net

zdarma

3 hod.

Lednicko-valtický areál

rekonstrukce rozhledny
nové schodiště a mobiliář
nástavba o 5 mertů a rozhledové cedule

P

0,5 hod.

i

Alexandrova rozhledna
Adamov

vybudování rozhledny

49.0891100N
16.6163964E

vstupné

www.velkebilovice.cz

zdarma

Druhá nejvyšší rozhledna na jih od Brna nabízí
z výšky 22 m rozhledy na okolní Modré hory, Pálavu, Drahanskou vrchovinu nebo Bílé Karpaty.
V případě hezkého počasí jsou vidět i Alpy.

obnova jižního křídla prelatury
nové výstavní a galerijní prostory
multimediální prezentace

48.8492886N
16.8922736E

Cyklotrasa Krajem André o délce cca 40 km je
součástí Moravské vinařské stezky a vede podél
vinic Velkopavlovické vinařské oblasti. Nabízí neopakovatelnou atmosféru a výhledy do krajiny.

49.4504575N
16.3146144E

www.pernstejnsko.cz

4 hod.

výstavba turistické stezky
prvky pro hendikepované
informační cedule

Vyhlídková věž Nedánov
Boleradice

10.

Je sídlem Památníku písemnictví na Moravě.
Opatství nabízí prohlídky barokního areálu a krátkodobé výstavy moravských literárních tradic.

1-4 hod.

Volnočasový areál v Boskovicích nabízí vodní
i další sportovní aktivity včetně možnosti zapůjčení sportovního náčiní.
rekonstrukce a modernizace koupaliště
zkvalitnění občanské vybavenosti města

Krajem André na kole
Mikroregion Hustopečsko

vytvoření naučné stezky o délce 4 km
obnova cesty lesoparkem
doplnění všech stezek mobiliářem
zdarma

Koupaliště
Boskovice

pořízení mobiliáře podél cyklotrasy
informační tabule
servisní místo pro kola

P

www.archeoparkpavlov.cz

Pernštejn je unikátně zachovalý gotický hrad.
Zajímavé je i jeho okolí, kde se nachází několik
naučných stezek s důrazem na historické a přírodní zajímavosti.

49.1233461N
16.3365289E

www.permonium.cz

12.

48.8774808N
16.6749375E

2 hod.

Po naučných stezkách na hrad
Pernštejn, Nedvědice

zpřístupnění těžní věže dolu KUKLA
využití pro účely cestovního ruchu
a vzdělávání
vstupné

i

P

www.hvezdarna.cz

poskytnutí komfortu návštěvníkům
nové turistické centrum
rekonstrukce obřadní síně a okolí
2 hod.

zdarma

49.2048153N
16.5836472E

1 hod.

16.

úprava povrchu polní cesty
vybavení mobiliářem
informační tabule

P

www.zoo-vyskov.cz

Návštěvnické centrum pro popularizaci především astronomie a souvisejících oborů vzniklo
v areálu brněnské hvězdárny. Jedná se o jednu
z největších instalací tohoto druhu v Evropě.

48.8569450N
16.0452789E

www.muzeumznojmo.cz

Naučná vinařská cyklotrasa má více než 9 km, vede
mezi vinicemi a vinnými sklepy, seznamuje s historií, současností a tradicemi vinařství. Začíná za Velkými Bílovicemi, největší vinařskou obcí v ČR.

vznik centra popularizace přírodních věd
instalace celooblohové digitální projekce
rozšíření plochy sálu velkého planetária

Židovské památky
Brno

i

4.

1 hod.

Naučná stezka mezi vinicemi
Velké Bílovice

49.2728578N
16.9967842E

2 hod.

Přírodovědné digitárium
Brno

zpřístupnění a přemístění expozice
lapidária ve venkovních reprezentačních
prostorách kláštera

11.

49.0418164N
16.6390914E

P

vstupné
na zámek

i

2 hod.

48.8065164N
16.6365403E

www.rmm.cz

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO JIHOMORAVSKÉM
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

VÍTE, ŽE...

KRAJ VYSOČINA

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:
•
•
•
•
•

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

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.

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě. V Kraji Vysočina můžete spolu s námi navštívit například UNESCO památky v Třebíči,
ve Žďáru a Telči, projet si single tracky v Novém Městě na Moravě nebo brázdit po hladině Dalešické přehrady. Věříme, že si všechny
projekty užijete a sami uvidíte, kde všude evropské fondy pomáhají na Vysočině!

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.

Památky UNESCO
Třebíč
Třebíčský zámek, bazilika sv. Prokopa i židovská
čtvrť jsou součástí komplexu památek UNESCO.
Zámecká expozice nabízí pohled do historie
i detailů života v regionu.

i

2.

6.

Děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Polná
Kostel byl v r. 2008 prohlášen národní kulturní
památkou. Svým vybavením a výzdobou je srovnatelný s biskupskými chrámy. Prohlídka zahrnuje
ochozy, sály, zvonici, byt zvoníka i vyhlídku z věže.

stavba oddechového a sportovního centra
vybudování stezky pro pěší, cyklisty a in-line
vybudování dětského hřiště a skateparku

vstupné na
prohlídky

vstupné na
prohlídky

zdarma

2 hod.

49.2168911N
15.8735308E

P

www.visittrebic.eu

i

7.

V zoo můžete navštívit pět kontinentů za jediný
den. Je zde k vidění přes 200 druhů exotických
zvířat a řada expozic, např. Tropický pavilon,
nebo africká vesnice Matongo.

vstupné

2 hod.

Navštivte místo, kde se natáčela celá řada pohádek. Telčský zámek patří mezi klenoty moravské
renesanční architektury. Součástí areálu je i francouzská zahrada a anglický park s oranžerií.

vstupné na
prohlídky

P

i

8.

Eden je zábavné a naučné centrum se zajímavými interaktivními expozicemi, horáckou vesnicí,
farmou a jízdárnou. Moderní Ekopavilon nabízí
k vidění nejmodernější technologické prvky.

4.

3 hod.

vstupné

i

9.

Unikátní muzeum v nově zrekonstruovaném
zámku Příseka připomíná hračky, se kterými jste
si hráli jako malí. Připravena je expozice plná zajímavostí, raritních modelů a překvapení.

i

13.

Dlouhá bezmála 9 km vede po staré zrušené železniční trati z Přibyslavi do Sázavy. Trasa je bez
kopců, celkové převýšení dosahuje pouze 56
metrů. Je vhodná pro cyklisty a in-line bruslaře.

P

i

10.

2 hod.

49.577119N
15.739957E

www.kzmpribyslav.cz

P

Naučná stezka kolem Zelené hory
Stezka nabízí dva naučně-vyhlídkové okruhy, první
okolo Bránského (2,3 km) a druhý kolem Konventského rybníka (2,6 km), které jsou vybaveny vyhlídkovými a odpočinkovými místy s mobiliářem.
obnovení a rozšíření původní stezky
zřízení odpočinkových míst
osazení informačních tabulí

vstupné na
prohlídku

zdarma

49.5802067N
15.9419319E

P

i

2 hod.

i

17.

Rekreační areál u Pilské nádrže nabízí různé
sportovní vyžití pro děti i dospělé – víceúčelové
hřiště, fitpark, nordic walking, minigolf, discgolf,
ping pong, půjčení lodí a šlapadel a další.

zdarma

i

14.

3 hod.

Stezka provádí od počátku pramenů okolních
studánek, potoků a rybníků. Procházka dlouhá
12 km s několika zastaveními vás zavede k pramenům s výjimečnými účinky.

i

18.

Stezka začíná u hradu Rokštejna a navazuje na systém cyklostezek a tras pro pěší. Propojuje přírodní
krásy s historickým jádrem města Brtnice a informuje o významných historických meznících.

Vítejte ve Starém Městě v Telči

i

19.

15.

Cyklotrasa prochází krajinou Vysočiny až do rakouského městečka Raabs. Vede převážně po
polních a lesních cestách či zklidněných komunikacích, je tedy bezpečná a vhodná pro rodiny.

vstupné

i

20.

P

i

www.jihlava-trebic-raabs.cz

49.5623161N
15.9364631E

P

www.zdarns.cz

Největší indoorový zábavní park, který nabízí
mnoho originálních dětských atrakcí např. labyrint v podobě nekonečné džungle chodeb, prolézaček, žebříků a tobogánů, pirátskou loď aj.
výstavba sportovně zábavního
volnočasového zařízení
vytvoření programů pro školy i dospělé

49.1591800N
15.8211519E

P

1 hod.

Rodinný park Robinson
Jihlava

postupné budování cyklostezek až na hranici
následné propojení úseků do jedné cyklotrasy
návaznost na systém rakouských stezek
5 hod.

P

www.telc.eu

Vícegenerační park se nachází kolem břehu řeky
Sázavy a nabízí odpočinek obyvatelům města
i návštěvníkům. Součástí areálu jsou pěší a cyklistické trasy vhodné i pro in-line bruslení.

49.304125 N
15.677279E

Cyklostezka Jihlava
Třebíč - Raabs

zdarma

49.1842600N
15.4529110E

vytvoření plochy parkové a sadové zeleně
vytvoření pěších tras a napojení na cyklostezky
revitalizace území

P

www.brtnice.cz

2,5 hod.

Park Farská humna
Žďár nad Sázavou

vybudování naučné stezky
zřízení zastavení s mobiliářem a informačními tabulemi

i

P

www.pocatky.cz

zdarma

P

2 hod.

49.2628014N
15.2500533E

zlepšení stavu přístupových cest
zkvalitnění a rozšíření naučné stezky
vybudování vyhlídkového mola

Brtnická stezka

zdarma

2-4 hod.

Vydejte se poznávat Telč při některé z procházek
městem. Určitě vás okouzlí krása památek přetrvávající staletí. Na výběr je deset tematických
procházek.

49.5901031N
15.9313269E

www.pilak.cz

www.dalesickaprehrada.cz

zdarma

P

www.vysocina.bike

49.1553092N
16.0845819E

Naučná stezka k pramenům
Počátek a okolí

49.5788303N
16.0508003E

3 hod.

5 hod.

vybudování naučné stezky
úprava okolí kaplí a altánu
turistické značení trasy, infotabule

Žďárský Santiniho okruh

49.5824136N
15.9359536E

www.zdarns.cz
www.zamekzdar.cz

vstupné
na loď

vytvoření volnočasového areálu
vybudování další pěší trasy v blízkosti
Zelené hory

P

obnova národní kulturní památky zapsané
na Seznam UNESCO
obnova poutní louky

www.zelena-hora.cz

zdarma

49.2525844N
15.1831872E

www.zirovnice.cz

zdarma

Národní kulturní památka zapsaná na Seznamu
světového dědictví UNESCO. Patří mezi nejvýznamnější stavby barokní gotiky architekta Jana
Blažeje Santiniho-Aichela.

1,5 hod.

Stezky navazují na tradici MTB závodění. Najdete
zde trasy různých obtížností - nenáročné, zábavné a bezpečné stezky pro děti, stezky pro handicapované i náročné traily pro zkušené bikery.

výstavba cyklostezky za využití drážního
tělesa zrušené železniční dráhy

Poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře

i

1 hod.

Nejhlubší vodní nádrží na našem území a největší
v Kraji Vysočina. Vodní hladinu brázdí výletní loď
a nad údolím vedou mnohakilometrové turistické
cesty i cyklotrasy.
pořízení propagačních materiálů
instalace naváděcího značení na silnicích
vylepšení nabídky cyklomap

P

Sportovní trasy na Novoměstsku

P

Cyklostezka Přibyslav Sázava

rekonstrukce historického objektu
vznik muzea modelů aut ukazující vývoj
odvětví až po současnost
49.3389828N
vstupné
1 hod.
15.6468658E

5.

12.

Dalešická přehrada,
klenot mikroregionu Horácko

49.4063056N
15.5774767E

www.jihlava.cz

49.1853756N
15.4513825E

Muzeum nabízí expozici knoflíkářství, perleti,
šicích strojů a pivovarnictví. K zajímavostem patří ukázky různých druhů perletě, jejich naleziště
a perleťářské stroje.

P

www.muzeumauticek.cz

i

revitalizace bývalého zámeckého pivovaru
expozice knoflíkářství, šicích strojů a piva
zřízení víceúčelového sálu se studovnou

Muzeum autíček
zámek Příseka

i

foto: Jakub Koumar

2 hod.

16.

vybudování sítě tras pro horská kola,
nordic walking a track running
vznik 1 singletracku i pro vozíčkáře

Knoflíkářské muzeum v zámeckém
pivovaru v Žirovnici

49.5155208N
16.2475081E

www.centrumeden.cz

1,5 hod.

www.zamek-telc.cz

vybudování ekologického centra
obnovený historický panský dvůr
novostavba skanzenu a ekopavilonu
vstupné

P

www.infocentrumpolna.cz

Státní zámek Telč
růže Vysočiny

49.3966286N
15.5995914E

www.zoojihlava.cz

49.4876303N
15.7183628E

2 hod.

revitalizace památky UNESCO
rozšíření možnosti zpřístupnění objektu

Centrum Eden
Bystřice nad Pernštejnem

i

Sportovně relaxační oblast podél pravého břehu
řeky Jihlavy nabízí dráhu pro in-line bruslení, cyklostezku, dětské hřiště a skatepark. Najdete zde
i prostor pro pétanque a venkovní posilovací stroje.

komplexní rekonstrukce
vybudování nové prohlídkové trasy
zřízení informačního centra

výstavba 6 nových pavilonů v duchu
procházky pěti kontinenty planety

3.

Sportovně relaxační centrum
Český mlýn, Jihlava

komplexní obnova zámecké budovy
přístupová cesta k bazilice
zřízení židovského muzea

ZOO pěti kontinentů
Jihlava

i

11.

vstupné

i

2 hod.

www.robinsonjihlava.cz

49.4067503N
15.5859667E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO KRAJI
VYSOČINA

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

VÍTE, ŽE...

JIHOČESKÝ 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.

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

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.

13.

Zaměřeno
na sport

Zaměřeno
na relax

7.

Některé tyto projekty přináší tato mapa a my
bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě. V
jižních Čechách můžete spolu s námi navštívit například Návštěvnickém centru Kvilda,
nespočet historických památek jako jsou českokrumlovské kláštery, nebo se vydejte na
kreativní cestu do unikátní Galerie Sladovna.
Věříme, že si všechny projekty užijete a sami
uvídíte, kde všude evropské fondy pomáhají v Jihočeském kraji!

9.

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.

16.
8.

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

2.

10.

6.

12.

20.

17.

4.
5.

14.

3.

18.

19.
1.

PO JIHOČESKÉM
KRAJI

11.

15.
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1.

Kláštery
Český Krumlov
Unikátní areál dvojklášteří ze 14. století nabízí výstavy, interaktivní expozice i rodinou hru
v dobových kostýmech.

i

2.

Krokodýlí ZOO
Protivín

6.

Jediná krokodýlí zoo svého druhu ve střední Evropě chová největší skupinu kriticky ohrožených
krokodýlů.

stavební rehabilitace celého areálu
rozšíření a zkvalitnění nabídky kulturních
a vzdělávacích služeb

rekonstrukce areálu

vstupné na
prohlídky

vstupné

2 hod.

48.8133014N
14.3181526E

P

www.klasteryck.cz

i

Galerie Sladovna
Písek

i

1,5 hod.

49.3082400N
14.1464025E

i

8.

Interaktivně-vzdělávací centrum s multifunkčními výstavními prostory seznámí nejen s jedinečností třeboňské rybniční krajiny.

foto: Aleš Motejl

i

4.

i

Muzeum Jindřichohradecka
Jindřichův Hradec

9.

V Muzeu Jindřichohradecka se nalézá světový
unikát - Krýzovy jesličky, největší pohyblivý lidový mechanický betlém.

i

5.

2 hod.

Zoo Hluboká
Hluboká nad Vltavou

i

3 hod.

www.zoohluboka.cz

i

www.hradstrakonice.cz/hrad

zdarma

i

1 hod.

i

1-4 hod.

P

P

www.muzeumtnv.cz

i

1-4 hod.

www.viaverde.co.at

48.9066939N
13.8271086E

isstozec@npsumava.cz

Rozhledna na Kleti
Rozhledna na Kleti je nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách a poskytuje unikátní rozhled
do všech světových stran. Za jasného počasí jsou
odsud vidět i alpské vrcholky.

vstupné

i

1,5 hod.

48.8655100N
14.2832139E

P

www.klet.com

Rozhledna Rýdův kopec
Děbolín

20.

Rozhledna o celkové výšce 33 metrů se nachází
v blízkosti cyklistické stezky Děbolín - sv. Barbora. Za optimálních podmínek lze dohlédnout až
na vrch Javořice či na Novohradské hory.

vybudování hraniční cyklotrasy

zdarma

1-2 hod.

rekonstrukce schodišť, interiéru i exteriéru
vyhlídkový dalekohled

P

Cyklotrasa s devíti zastávkami začíná v rakouských lázních Moorbad Harbach, pokračuje do
Horní Stropnice a vrací se přes Hojnou Vodu.

49.2236772N
14.4213769E

P

Naučná stezka představí revitalizaci ještě nedávno průmyslově využívaného rašeliniště. Cesta končí u dvoupatrové vyhlídkové věže, ze které návštěvníci vidí celé rašeliniště jako na dlani.

49.0642108N
14.4444011E

Cyklostezka Via Verde
Horní Stropnice

15.

49.0311583N
13.5804214E

Naučná stezka Soumarské rašeliniště
Soumarský most

i

19.

www.hluboka.cz

www.npsumava.cz

zdarma

Cyklostezka vede atraktivním územím patřícím
do lokality Natura 2000, přes zříceninu hradu
Karlův hrádek až do Purkarce. K návratu je možné využít lodní dopravu.

49.4129000N
14.6581194E

1 hod.

informační tabule
zpevněná stezka
vyhlídková věž

Cyklostezka
Hluboká nad Vltavou

14.

www.cokomuzeum.cz

foto: MgA. Jan Mahr

P

Centrum nabízí možnost navštívit výběh s jeleny
o rozloze zhruba 9 hektarů, kde prochází naučný okruh s vyvýšenými pozorovacími přístřešky.
Součástí je také výběh rysa.

49.4255825N
13.8879308E

www.plavecakblatna.cz

P

Návštěvnické centrum
Kvilda

úsek Hluboká nad Vltavou - Poněšice
1-2 hod.

vstupné

3 hod.

49.3048972N
14.1336183E

www.stenapisek.cz

zdarma

18.

vstupné

49.2583742N
13.9012308E

1-3 hod.

vybudování centra a výběhů
přístupové komunikace, parkoviště

Nově vybudovaný areál nabízí venkovní bazén,
dětské brouzdaliště, skluzavky, dětské hřiště
i občerstvení.

nové technologické vybavení

49.0420992N
14.4205083E

17.

i

Rekreační areál
Blatná

13.

Moderní a hravá expozice představuje průřez
historií vltavotýnského regionu od pravěku po
současnost.

expozice stepi, velkých šelem a plazů

i

www.sumava-bavorskyles.cz

vstupné na
prohlídky

1,5 hod.

vstupné

49.0192492N
13.5795781E

revitalizace a vybudování areálu

Městské muzeum
Týn nad Vltavou

10.

Nejatraktivnější zoo v jižních Čechách chová
zhruba 350 druhů zvířat ve více než 2 000 exemplářích. V zahradě najdete letní dětské divadlo,
kde se v průběhu roku koná řada akcí.

vstupné

i

1-5 hod.

rekonstrukce muzea středního Pootaví
černá kuchyně
rekonstrukce hradní zdi, příkopu, parčíku

vstupné

i

48.8319422N
14.4794597E

Cyklostezka a naučná pěší stezka, propojující
Kvildsko s oblastí Mauth – Finsterau, seznámí
nejen se šumavskou faunou a flórou.

stavební práce
vybavení muzea

www.mjh.cz

1 hod. –
7 dnů

www.hradynamalsi.cz/zemska-cesta

zdarma

P

www.klastermilevsko.cz

Muzeum mapuje historii využití čokolády a marcipánu, součástí je také tvořivá dílnička. K vidění je
marcipánová zmenšenina táborského náměstí a
dalších místních dominant.

49.1434767N
15.0003239E

Jedno z největších lezeckých center v ČR nabízí
více než 160 lezeckých cest všech obtížností.
vybudování lezeckého centra

Slatěmi a pláněmi Šumavy
a Bavorského lesa, Kvilda

49.4563411N
14.3680847E

1 hod.

Muzeum čokolády a marcipánu
Tábor

rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele
a kláštera minoritů

LezeTop
Písek

16.

cyklostezka v úseku Jezerní slať - Kvilda
informační zařízení
odpočinková místa

Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes
národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu Strakonic.

49.0040544N
14.7706172E

www.dumstepankanetolickeho.cz

vstupné na
prohlídky

12.

Strakonický hrad

rekonstrukce celého objektu

2 hod.

i

www.krokodylizoo.cz

vstupné na
prohlídky

www.sladovna.cz

vstupné na
prohlídky

zdarma

oprava barokního konventu

Centrum Třeboňského
rybníkářského dědictví
v domě Štěpánka Netolického

3.

Stezka dlouhá 150 kilometrů spojuje rakouské
a české hrady a zámky. Prochází krásnou krajinou jižních Čech a Horních Rakous a je určena
hlavně pro pěší (lze ji ale sjet i na horském kole).

49.2003169N
14.2175589E

2 hod.

Nejstarší klášter jižních Čech seznámí návštěvníky s vývojem architektury i se životem bratří
premonstrátů.

rekonstrukce prostorů ve 4. - 7. podlaží
vytvoření expozice Sladovnictví

Po hradech a zámcích Zemskou
cestou, Velešín

konzervace hradů Pořešín a Prandegg
vyznačení trasy
vícejazyčný audioprůvodce

Klášter
Milevsko

7.

Největší dětská galerie v Čechách představí živé
výstavy plné objevování a inspirace. Galerie se
nachází v centru Písku v blízkosti nejstaršího dochovaného kamenného mostu v ČR.

vstupné na
prohlídky

11.

stavba rozhledny

48.7612439N
14.7350172E

P

zdarma

i

1 hod.

www.infocentrum.jh.cz

49.1588522N
14.9399311E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO JIHOČESKÉM
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

VÍTE, ŽE...

PLZEŇSKÝ KRAJ

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

Zaměřeno na
vzdělávání

Zaměřeno
na sport

100 000 projektů.

4.
9.

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.

Šíře podpory evropských fondů je opravdu
velká. V předcházejícím výčtu jsme ale 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 rozšiřují muzea,
či galerie. Sází se nová zeleň v parcích, vznikají
nové naučné stezky v přírodě, nebo hřiště pro
děti i pro seniory.

6.

Zaměřeno
na relax

1.

11.
7.
12.
15.
20.

Projekty pomáhají také:

17.

• 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.

3.

5.
14.

18.

19.

Právě řadu těchto projektů přináší tato
mapa a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě. V Plzeňském kraji můžete
spolu s námi navštívit například výjimečné Centrum stavitelského dědictví NTM
v Plasích, katakomby v Klatovech, architektonické skvosty postavené dle návrhů
Jana Blažeje Santiniho v Mariánské Týnici
a Kladrubech, či vyzkoušet sportovní aktivity na šumavském Špičáku. Věříme, že
si všechny projekty užijete a sami uvidíte,
kde všude evropské fondy pomáhají v Plzeňském kraji!
Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

2.

16.

8.

PO PLZEŇSKÉM
KRAJI

10.

13.
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1.

Centrum stavitelského dědictví NTM
Plasy

Muzeum
Rabštejn nad Střelou

6.

Muzeum věnující se tradičnímu stavitelství propojuje muzejní expozice s historickými dílnami,
ve kterých si můžete vyzkoušet vlastní řemeslné
dovednosti.

Muzeum představuje historii nejmenšího českého středověkého města a zaměřuje se také na
okolní krásnou přírodu a v ní žijící zvěř.

obnova hospodářských staveb kláštera
zřízení Centra stavitelského dědictví
vytvoření metodiky obnovy
vstupné

i

2 hod.

P

i

Klatovské katakomby

2.

vstupné na
prohlídky

foto: Muzeum Rabštejn

7.

V rámci klatovských katakomb můžete navštívit jezuitskou kryptu pod kostelem a také muzeum v jezuitském gymnáziu.

i

2 hod.

Muzeum vám představí, jaký byl život na vesnici
v 18. století. K nahlédnutí je téměř 400 exponátů,
vybavená kovárna a dvě selské jizby.

49.3950800N
13.2918989E

dobrovolné

i

www.katakomby.cz

i

4 hod.

P

www.techmania.cz

i

Mariánská Týnice
Kralovice

4.

i

2 hod.

P

www.marianskatynice.cz

i

Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze

5.

i

49.9262378N
13.0549503E

vstupné
na lanovku

autor: Ski&Bike Špičák

i

www.bip.cz

i

2 hod.

49.1902400N
13.5691397E

Dům přírody Českého lesa je návštěvnické středisko s tematickou expozicí a zároveň vstupní branou
do této chráněné krajinné oblasti.

i

www.dedictvitachovska.cz

1 hod.

49.4361417N
12.8159111E

P

www.dumprirody.cz

Kulturní centrum
Pivovar Domažlice

Výstavy v kulturním centru Hvozd jsou zaměřeny na domažlické pivovarnictví, řemesla i historii. A od léta 2020 začne nejstarší pivovar v ČR
znovu vařit pivo.
rekonstrukce objektu
expozice o regionálním pivovarnictví
expozice o městě a regionu

49.7118419N
13.5958897E

zdarma

2 hod.

foto: MKS Domažlice

i

20.

49.4391403N
12.9276761E

www.idomazlice.cz

Zoologická a botanická zahrada
města Plzně

V druhé nejstarší zoologické zahradě v ČR, kde
můžete mimo botanických expozic a pavilonů
zvířat navštívit také archeologický skanzen, svět
v podzemí či statek Lüftnerka.
vybudování tří nových tematických okruhů
vystavění nových pavilonů pro zvířata

zmapování kulturního dědictví
zpřístupnění veřejnosti
interaktivní naučná stezka

P

P

Dům přírody Českého lesa

i

19.

šedesátikilometrová naučná stezka krajinou
Českého lesa, která byla poznamenaná Studenou válkou.

celý den

49.7118417N
12.9952306E

www.klaster-kladruby.cz

vstupné na
prohlídku

foto: Dům přírody
Českého lesa

www.poznejbrdy.cz

zdarma

2 hod.

rekonstrukce objektu Staré pošty
vybudování návštěvnického centra

Naučná stezka Krajinou Studené
války, Tachovsko

49.1703856N
13.2106189E

sumava.spicak.cz

18.

ww.rozhledna-nasedlecz

zdarma

foto: Michal Duda

15.

2 hod.

i

vybudování rozhledny

výstavba rozhledny na Špičáku
nový odbavovací systém a sněžná děla

49.7456164N
13.3789744E

P

Rokycanská architektonicky zajímavá rozhledna,
ze které budete mít výhled do širokého okolí,
a pokud budete mít štěstí, tak spatříte i vrcholky Alp.

P

www.aktivitypro.eu

vstupné na
prohlídku

49.7963658N
12.6122572E

Rozhledna na Kotli
Rokycany

14.

Sportovní a turistický areál nabízí vyžití po celý
rok – v zimě je k dispozici 13 sjezdovek, v létě pak
bikepark a rozhledna.

vytvoření muzea církevního umění
restaurování uměleckých předmětů
2 hod.

1 hod.

1 hod.

P

www.muzeum-desenice.cz

bezbariérový přístup ke klášteru
informační tabule

www.tachovsko.com

zdarma

i

Ski & Bike
Špičák

10.

Seznamte se s křesťanskými reáliemi a životem,
ale také uměleckými díly, která jsou těmi nejcennějšími, jež se v západních Čechách zachovala.

vstupné

49.2303878N
13.5203300E

49.2745150N
13.1724244E

Příjemná procházka z centra města až k bývalému kladrubskému klášteru, kde můžete navštívit dvě unikátní expozice.

obnovení rozhledny
vytvoření tematické stezky

www.muzeum.sumava.net

vstupné na
prohlídku

1 hod.

2 hod.

Klášter Kladruby

17.

Rozhledna na místě bývalého keltského hradiště a později i vojenské hlásky nabízí krásný výhled na šumavské panorama.

vybudování centra
vybavení tematicky zaměřených expozic
49.9853861N
13.4623611E

i

Rozhledna na Sedle
Sušice

13.

Vzdělávací centrum pro děti i dospělé umožňuje
poznávání životního prostředí díky zážitkovým
aktivitám a zajímavým expozicím.

dostavba východního ambitu
vznik nových výstavních prostor
vstupné

i

Environmentální centrum
Krsy

9.

Regionální muzeum a galerie umístěné v areálu
bývalého cisterciáckého poutního místa představuje dřívější život na severním Plzeňsku.

foto: Muzeum a galerie
severního Plzeňska

P

1 hod.

P

Rozhledna Tachov Vysoká

stavební úpravy památkově chráněné budovy
rozšíření muzea
vstupné

vstupné
foto: Městys Dešenice

Vystoupejte po 144 schodech a užijte si nádherný
výhled na Tachovsko, Šumavu a Český les. V okolí
rozhledny si můžete zahrát discgolf, v zimě si zalyžovat, nebo navštívit památník bitvy u Tachova.

zdarma

V muzeu se seznámíte se světoznámými zápalkami, jejich výrobou nebo s historií šumavského
sklářství a sušického regionu.

49.7406669N
13.3620317E

49.8909956N
12.9725986E

výstavba rozhledny
pěší nezpevněná stezka
informační tabule

Muzeum Šumavy
Sušice

komplex s expozicemi a planetáriem
dílny a laboratoře
prostory pro vědecko-technické show

2 hod.

vybudování muzea pivovarnictví
multimediální expozice

www.konst-lazne.cz

49.8275100N
12.5822150E

2 hod.

www.tachovsko.com

8.

Interaktivní centrum vědy a poznání s jedinečným 3D planetáriem, laboratořemi a celou řadou zajímavých expozic.

vstupné

12.

revitalizace bývalé sýpky
úprava prostor pro potřeby muzea

Techmania science center
Plzeň

3.

i

Vesnické muzeum v Halži

vybudování moderní expozice
obnova suterénu kostela
zrestaurování mumií, vybavení interiéru
vstupné

zdarma

P

www.muzeumrabstejn.cz

Seznamte se s historií vaření piva na Šumavě
v muzeu, které sídlí v renesančně přestavěné
dešenické tvrzi.

výstavba in-line a cyklostezky

50.0421950N
13.2893842E

1 hod.

Muzeum šumavského pivovarnictví
Dešenice

16.

In-line a cyklostezka vede malebnou krajinou jediných lázní Plzeňského kraje. V zimě se dá také
využít na běžkování.

rekonstrukce budovy a vyhlídkové terasy
zprovoznění muzea a turistického infocentra

49.9356686N
13.3888058E

www.muzeum-plasy.cz

Na kolečkách
Konstantinolázeňskem

11.

49.7215458N
12.4687017E

P

vstupné

i

3 hod.

www.zooplzen.cz

49.7582997N
13.3590356E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO PLZEŇSKÉM
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

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.

10.

14.

1.
5.
17.

6.

19.

11.

18.

16.

15.
20.

7.
3.
13.

PO KARLOVARSKÉM
KRAJI

4.

2.

© MMR - červen 2020
1. vydání
změna údajů vyhrazena
neprodejné
ISBN: 978-80-7538-260-3

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

VÍTE, ŽE...

ÚSTECKÝ 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:
•
•
•
•
•

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

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

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě.
V Ústeckém kraji můžete spolu s námi navštívit
například Svatostánek českého vinařství, projet se lanovkou na Větruši nebo jít stezkou Po
stopách horníků. Věříme, že si všechny projekty
užijete a sami uvidíte, kde všude evropské fondy
pomáhají v Ústeckém kraji!

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

Zaměřeno
na relax

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.

Areál Bílinské Kyselky
Rekonstruovaná stáčírna obnovuje tradici distribuce lázeňských pramenů do celého světa. Ve
spojení s rozsáhlým parkem slouží pro kulturu
i odpočinek.

i

2.

6.

přestavba stodoly na sýrárnu
modernizace dojírny

vstupné na
prohlídky

zdarma

2 hod.

50.5422975N
13.7596711E

P

www.bilinska.cz

i

7.

Jedinečný komplex v srdci chmelařského regionu, v Žatci. Zážitkový areál a Mekka všech pivařů
a chmelařů nabízí chmelový orloj nebo labyrint
mezi pytli chmele.

ArchaeoMontan
Krupka
O středověkém hornictví v Čechách a Sasku
nebo tradici těžby rud se dozvíte ve štole i Infocentru Hornické krajiny v Krupce.

zdarma

50.3245978N
13.5451656E

P

www.chchp.cz

i

8.

2 hod.

50.5373892N
14.1369292E

www.ddmrozmaryn.cz

P

i

5.

www.muzeum-chomutov.cz

i

P

i

Areál doplněný interaktivními prostory Expozice Českého Švýcarska zábavnou formou přibližuje typické živočichy a rostliny národního
parku.

i

www.ceskesvycarsko.cz

i

i

0,5 hod.

www.poh.cz/ic-flaje

Svatostánek českého vinařství, nacházející se
uprostřed nejmenší vinařské oblasti v ČR, interaktivní formou přibližuje taje historie a výroby vína
a nabízí i degustace tradičních českých odrůd.

i

18.

jízdné

50.5118881N
14.1466189E

P

www.terezin.cz

i

P

P

i

1 hod.

www.zameknovyhrad.cz

P

Velké plochy trávníků, keřů, květin a další výsadby doplňuje několik vodních prvků včetně nové
kašny před čajovým pavilonem.
renovace jižní zámecké zahrady, mariánské louky a severního parku

50.6568117N
14.0397114E

zdarma

i

1 hod.

www.zamekdecin.cz

50.7789250N
14.2094417E

P

Pivovar Falkenštejn
Krásná Lípa

20.

Malý areál využívá moderní technologie, ale pivo
vaří tradičními metodami. K zastavení a občerstvení láká i prostředí skalní pískovcové krajiny.

rekonstrukce objektů
prostory pro expozice
úpravy Barborčiny zahrádky
vstupné na
prohlídky

www.cesky.porcelan.cz

50.6745261N
13.7969044E

Zámecké zahrady
Děčín

19.

Rozlehlý hrad ze 14. století, přestavěný na zámek, tvoří výraznou dominantu Českého středohoří a návštěvníkům nabízí tři expozice.

50.4171464N
13.2676839E

P

www.hradlitomerice.cz

Bývalý objekt kina, nyní „Modrodům“ představuje historii výroby porcelánu v oblasti Podkrušnohorska. Ta je zaměřena na cibulák, tradiční
vzor porcelánu právě z Dubí.

i

P

www.dpmul.cz

50.5363953N
14.1293100E

Dům porcelánu s modrou krví
Dubí

50.6869850N
13.5850678E

Zámek Nový Hrad
Jimlín

15.

www.mesto-kadan.cz

0,5 hod.

1,5 hod.

rekonstrukce objektu
stálá expozice porcelánu
info a kulturní centrum
vstupné na
1,5 hod.
prohlídky

Nejdelší visutá dráha bez podpěrných sloupů
v ČR propojuje centrum Ústí nad Labem s výletním zámečkem Větruše.

vstupné na
prohlídky

P

www.chomutovskecafe.cz

vstupné na
prohlídky

P

Lanová dráha Větruše
Ústí nad Labem

výstavba lanové dráhy
vyhlídková věž

0,5 hod.

17.

50.4695500N
13.4001167E

Hrad
Litoměřice

50.348638N
13.2559156E

Unikátní pilířová přehrada, jediná svého druhu
v ČR, nabízí informace o využití vodní energie
a zásobování vodou, zaniklých obcích a životu
v česko-saském pohraničí.

záchrana kulturní památky zapsané na
seznamu UNESCO

zdarma

P

2 hod.

Informační centrum
Fláje

nová cyklostezka
vymístění cyklistů z frekventované silnice
50.9135572N
14.5073664E

i

0,5 hod.

multifunkční centrum
expozice vinařství
restaurace

www.horskyklublesna.cz

vstupné

Téměř 8 km nové cyklostezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů navazuje na cyklostezku
Kadaň – Prunéřov.

skalní učebna
hrádek s bludištěm
zvěrokruh
1 hod.

13.

14.

Cyklostezka
Prunéřov - Černovice

10.

zdarma

P

V muzeu můžete vidět repliku krušnohorského
lidového a selského hrázděného domu, zvonici
sv. Antonína i stálou expozici informující o životě horalů před 100 lety.

i

P

www.oparno.a-tom.cz

0,5 hod.

50.6206647N
13.6941508E

www.kloster-osek.info

zdarma

Jeden z nejhonosnějších a nejstarších domů po
obnově slouží vzdělávacím akcím připomínající
historii této unikátní pevnosti.

50.456744N
13.391115E

0,5 hod.

11 pracovních pozic pro osoby znevýhodněné a dlouhodobě nezaměstnané.

Krušnohorské muzeum
Lesná

50.5420589N
14.0054133E

1 hod.

Sociální podnik Bistro Café v Domečku a mobilní
kavárna Café na cestách nabízejí výbornou kávu
a dobroty vlastní výroby.

infocentrum
obnovení cyklo a turistické stezky
informační tabule

Wieserův dům
Terezín

9.

Naučný areál
Krásná Lípa

zdarma

12.

P

Středisko environmentální výchovy a turistická
základna v prostorech areálu historického mlýna pod svahem Lovoše, které nabízí i ubytování.
V okolí se nachází řada turisticky atraktivních cílů.

restaurování unikátních parních lokomotiv

1 hod.

i

50.6870956N
13.8554572E

www.krupka-mesto.cz

zdarma

Téměř 100 kolejových vozidel se zde skrývá pod
jednou střechou - od parních z roku 1870 až po
vozidla o celé století novější.

vstupné

zdarma

obytné stavení, mlýnice
environmentální centrum
multifunkční klubovna

Železniční muzeum
Chomutov

4.

Evropské centrum kultury a vzdělanosti, oblíbený cíl cyklistů s výhledem na národní kulturní
památku opatského kostela.

Práce s vůní kávy
Chomutov

16.

zvonice, lidový dům
zapomenutá řemesla
staré zemědělské stoje

Opárenský mlýn

rekonstrukce hřiště
budova zázemí
vstupné

0,5 hod.

Klášter Osek

50.6902858N
14.3453783E

P

vstupné na
prohlídku

2 hod.

11.

zachování, ochrana a rozvoj potenciálu
národní kulturní památky

www.podstraznym.cz

infocentrum
stezka Po stopách horníků
publikace, výstavy

Moderní areál splňující nároky na současnou výuku dopravní výchovy navazuje na volnočasovou
zónu v Jiráskových sadech.

i

1,5 hod.

revitalizace vybraných unikátních historických chmelařských objektů

Dětské dopravní hřiště
Litoměřice

3.

Rodinná ekofarma s chovem koz a Jersey krav nabízí mléko a sýry v biokvalitě, přespání na statku
i zážitkový program.

rekonstrukce výrobního závodu
inovovace výroby produktů
obnova historické aleje

Chrám Chmele a Piva
Žatec

i

Hospodářství Pod Strážným vrchem
Merboltice

rozšíření pivovaru
pořízení nové technologie
50.3193064N
13.7514725E

P

zdarma

i

1 hod.

www.pivofalkenstejn.cz

50.9139694N
14.5075756E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO ÚSTECKÉM
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

