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

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa a my
bychom vás rádi pozvali k jejich návštěvě.

100 000 projektů.

V Čechách můžete spolu s námi navštívit například unikátní

Ty přispívají k lepší kvalitě života
v českých regionech:

Krumlově, zrelaxovat se v Thermaliu v Teplicích, nebo v Jánských

• 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.

běžkách v oblasti Kralického Sněžníku, sjet sjezdovky na Klínovci

i
Rádi byste v zimě cestovali po Moravě a Slezsku?
Stáhněte si naši moravskou a slezskou část
Tipů na výlety například do Vašeho mobilu na:

Sklářské muzeum v Novém Boru, Muzeum vltavínů v Českém

mapy.kdefondyEUpomahaji.cz
i

Lázních, zaplavat si v bazénu v Mladé Boleslavi, zalyžovat si na
v Krušných horách, nebo na šumavském Špičáku.

Naše tipy na letní cestování po celé ČR, můžete
vybírat ze 14 regionálních map. Tištěné verze
k dispozici v turistických informačních centrech
a krajských Eurocentrech, nebo na:

5.

Věříme, že si všechny projekty užijete a sami uvidíte, kde všude

6.
11.

7.

v Čechách evropské fondy pomáhají.

12.

mapy.kdefondyEUpomahaji.cz

10.

8.

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,
• menšinám, či handicapovaným spoluobčanům.

1.

2.

9.
16.
4.

24.

14
23.

3.

28.

13.
15.

27.

18.
19.

FONDY EU POMÁHAJÍ
VŠUDE KOLEM NÁS

opravená muzea a galerie

nové lyžařské areály

upravené běžkařské tratě

zmodernizované bazény

rozšířené lázeňské komplexy.

Přinášíme vám výběr projektů, které můžete
navštívit během zimního cestování po České
republice. Jedná se například o:
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Zaměřeno na
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Zaměřeno
na sport

Zaměřeno
na relax

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?
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Karlovarský kraj

1.

Lyžařský areál Boží Dar
Neklid

i

Lyžařský areál na Neklidu je součástí největšího lyžařského areálu v České republice
Skiareálu Klínovec. Zalyžovat si zde můžete
na sjezdovkách všech úrovní a užít si můžete
i večerní lyžování.

Skiareál Plešivec

4 hod.

i

50.3548544N
12.8365661E

www.retromuseum.cz

11.

2 hod.
50.0785631N
12.3712964E

i

Lázeňské centrum v Jáchymově je obklopené
krušnohorskými lesy a svým návštěvníkům
poskytuje plavecký bazén, dva masážní bazénky, Kneippův chodník a saunový komplex.

www.aquajachymov.cz

12.

vstupné
2 hod.
50.3603058N
12.9341050E

6.

i

Varnsdorfský stadion nevyužívá pouze hokejový klub, ale je pro bruslení přístupný široké
veřejnosti. Pro výuku bruslení jsou k dispozici
bezpečnostní hrazdičky.

Bílé stopy
Cínovecko

www.regiavdf.cz/
zimni-stadion

13.

2 hod.

i

14.

zdarma
6 hod.

i

Hasičské muzeum láká návštěvníky na historické hasičské unikáty, výstavu výzbroje a výstroje, a také na sbírku fotografií a písemností. Nejzajímavějším exponátem je pak první
hasičská stříkačka z roku 1802.

Termální bazén v lázeňském domě Beethoven je naplněn z termálního pramene Pravřídlo a slouží zejména k relaxaci. Druhý bazén
slouží k aktivnímu plavání a využít lze i Kneippův chodník a čtyři druhy saun.
výměna oken a zateplení
využití energie z termálních vod

ilustrační foto

50.7743111N
15.0627414E

www.krupka-mesto.cz/
hasicske-muzeum

15.

2 hod.
50.6857233N
13.8562894E

16.

vstupné
2 hod.
50.6385156N
13.8275756E

21.

2 hod.

P

i

foto poskytl Areál Monínec

www.skimachovka.cz

2-8 hod.
50.4931106N
15.5064842E

50.0061111N
16.73245000E

i

www.bezkydm.cz

26.

zdarma
3 hod.
50.1515106N
16.8337072E

ilustrační foto

i

www.vcm.cz

27.

vstupné
2 hod.
50.0409772N
15.7766722E

i

Moderní areál, v rámci kterého lze navštívit
krytý plavecký bazén o délce 25 metrů, neplavecký bazén, tobogán a venkovní bazén.
K dispozici je také parní lázeň, vířivka a možnost aquazorbingu.

www.astrohk.cz

23.

vstupné

www.bazen-litomysl.cz

28.

2 hod.
49.8664633N
16.3188361E

50.1772806N
15.8387394E

P

Janské Lázně patří v zimě mezi nejoblíbenější lyžařská střediska v Čechách. Můžete se
sem však vydat i za účelem klidné relaxace
v krásném horském prostředí, které nabídne
nepřeberné množství procedur.
zatraktivnění česko-polského lázeňství
v oblasti Trutnovsko-Walbrzyšska
vytvoření naučné vzdělávací stezky

i

www.moninec.cz

www.janskelazne.com

24.

3 hod.
49.5438783N
14.5163867E

zdarma
1,5 hod.
50.6310892N
15.7818092E

P

Foto poskytl SARAMB.cz

Bazén disponuje šesti plaveckými drahami,
halou s atrakcemi, vířivkou a relaxačním bazénem. Ve wellness části je k dispozici sauna,
parní kabina, Kneippův chodník i odpočinkový a relaxační prostor.
vybudování budovy městského bazénu
nové volnočasové sportovně-rekreační
a relaxační aktivity pro všechny věkové
kategorie návštěvníků

Sportovní areál
Nýrsko

i

Wellness centrum
Konstantin

celý den
49.2828664N
13.1449408E

P

i

Moderní lázeňské centrum, kde se z vyhřátého bazénu či vířivky můžete kochat pohledem
do lázeňského parku. V prvním patře lázní na
vás pak čekají sauny, parní lázeň, fitness centrum a různé druhy terapií.

Regionální muzeum
Nečtiny

www.sportoviste-nyrsko.cz

vstupné na ledovou plochu
(běžky jsou zdarma)

Víceúčelové sportoviště nabízí pestrou škálu sportovního vyžití. V zimě zde můžete
bruslit a hrát hokej na ledové ploše, využívat
in-line dráhu pro běžkování nebo navštívit
blízký lyžařský areál pro snowboard a sjezdové lyžování.

www.konstantinovylazne.cz

vstupné
celý den
49.8814889N
12.9775067E

P

i

V muzeu je připraveno několik expozic, ve
kterých se návštěvníci dozví o dlouhé historii
Nečtinska, budou moci prozkoumat výrobky
bývalé sklárny, navštívit četnickou stanici či se
seznámit s životem vesnického obyvatelstva.

www.nectiny.cz
vstupné
1 hod.
49.9748725N
13.1645308E

P

i

www.podbrdskemuzeum.cz

30.

vstupné
2 hod.
49.6017914N
13.8648158E

www.dobrovickamuzea.cz

31.

vstupné
2 hod.
50.3661747N
14.9639181E

www.bazenmb.cz
vstupné
2,5 hod.
50.4076333N
14.9198475E

P

32.

celý den
48.6460231N
14.2244742E

P

Sport Park
Zadov - Kobyla

i

V areálu najdete čtyřsedačkovou lanovou
dráhu, dva malé vleky, které obsluhují uměle
zasněžované a pro večerní lyžování osvětlené
sjezdovky, lyžařskou školu s vlastním výukovým
hřištěm, půjčovnu se servisem i občerstvení.

Bazén a aquapark
Jindřichův Hradec

www.lazadov.cz
vstupné
celý den
49.0663986N
13.6315900E

P

i

Moderní zařízení poskytuje kvalitní služby
v oblasti sportu a rekreace. Jistě oceníte plavecký bazén, dětské bazény a relaxační bazén
s vířivkou, chrličem a divokou řekou. Nechybí
ani parní kabina a sauna.

bazen.jh.cz
vstupné
3 hod.
49.1428719N
15.0196103E

P

Muzeum vltavínů
Český Krumlov

i

Expozice muzea je vytvořená jako interaktivní hra, která Vás provede celým příběhem –
od srážek planet a asteroidů přes velká vymírání živočichů až po vznik vltavínů, které jsou
světovou raritou.
vybudování muzea

www.lipno.info
vstupné

modernizace areálu
přístavba plaveckého bazénu

P

i

Na jednom místě si můžete užít 13,5 km sjezdovek, zábavnou skicrossovou a snowcrossovou trať nebo výukové hřiště. Také si své
sportovní výsledky můžete porovnat s vrcholovými sportovci na měřeném slalomu.

rekonstrukce skokanského můstku na
vyhlídkovou věž
dětské hřiště
lezecká stěna

P

i

i

Skiareál Lipno

lanové dráhy
posílení systému zasněžování
pořízení sněžné rolby
doplňkové a ochranné prvky

P

Expozice muzea vás seznámí s historií kraje
pod Třemšínem i s dobou, kdy zde vyučoval
a tvořil Jakub Jan Ryba, autor České mše vánoční. Kromě hlavní expozice můžete navštívit galerii, nebo si prohlédnout sbírky historických automobilů.

Městský bazén
Mladá Boleslav

29.

vstupné

rekonstrukce kulturní památky
vybudování expozic muzea
zachování kulturního dědictví

Foto poskytla Dobrovická
muzea, o.p.s.

49.1647728N
13.2211603E

moderní odbavovací systém
sněžná děla

Jihočeský kraj

nové sportovně-relaxační zařízení
doplnění o zařízení pro poskytování
stravovacích služeb a ubytovací
kapacity

Muzeum cukrovarnictví,
lihovarnictví, řepařství a města
Dobrovice

celý den

rekonstrukce kulturní památky
zprovoznění regionálního muzea
a informačního centra

P

Areál, který se nachází na České Sibiři, nabízí
několik sjezdovek s celkovou délkou 1,8 kilometru i snowtubing. V létě pak můžete využít
například lanový park, vodní maxi skluzavku
nebo třeba obří kuličkovou dráhu.

Podbrdské muzeum
v Rožmitále pod Třemšínem

www.spicak.cz
vstupné (skipass)

rekonstrukce a přístavba komplexu
vybudování wellness centra s bazény,
saunou a fitness
úprava pěších komunikací a parkování

vstupné

Oblast okolo Dobrovice je kolébkou pěstování cukrové řepy na našem území a cukr se
zde vyrábí od roku 1831. Muzeum podává
ucelený obraz o pěstování této suroviny pro
výrobu cukru i lihu.

2 hod.

i

Areál Monínec

Lyžařský areál v blízkosti Železné Rudy v samém srdci Šumavy nabízí 12 sjezdových tratí
různé obtížnosti. Vyzkoušet si můžete také
freeride ve snowparku a skitouring.

vybudování ledové plochy
výstavba in-line dráhy vhodné i pro
běžecké lyžování

P

V renesančním zámku, který se nachází v těsné blízkosti historického centra Pardubic,
můžete navštívit nejen celý areál včetně
zahrad, ale i prostory muzea se zajímavými
expozicemi.

Krytý plavecký bazén
v Litomyšli

Foto poskytl
Ski&Bike Špičák

i

Ski areál Špičák

P

přestavba areálu pro potřeby muzea
zkvalitnění výstavních prostor
zlepšení ochrany exponátů muzea

P

i

Léčebné lázně
Janské Lázně

22.

vstupné

Můžete zde zažít jak tradiční pozorování noční oblohy, Slunce a jiných objektů, tak virtuální projekci či mnoho zajímavých přednášek.
Pro děti je připraven program s astronomickou pohádkou.

P

www.orlickezahori.eu
zdarma

kompletní výstavba digitálního
planetária
projektory s projekčním systémem
interaktivní exponáty

www.lazneteplice.cz/
thermalium

3 hod.

stavba chybějícího krytého bazénu
využití obnovitelných zdrojů energie
sportovní vyžití pro širokou veřejnost

50.2775950N
16.4727678E

Hvězdárna a planetárium
Hradec Králové

P

i

i

instalace nového lanového vleku
modernizace zasněžování a osvětlení
vytvoření dětského parku s atrakcemi

vstupné

rekonstrukce budovy bývalé fary
přemístění muzea do nově upravených
prostor

8.

20.

3 hod.

Areál je určen nenáročným lyžařům a především rodičům s dětmi, které si tu najdou své
vyžití. Najdete zde lyžařskou školičku, ale
i běžkařské trasy.

50.7025339N
13.7052433E

Zámek Pardubice

25.

Středočeský kraj

Modernizace ski areálu
Máchovka v Nové Pace

P

Thermalium
Teplice

www.bazen-info.cz
vstupné

vybudování osvětlených lyžařských
běžecký okruhů
výstavba parkoviště
úpravy běžkařských tras

www.mascinovecko.cz

Běžkování v turistické destinaci
Králický Sněžník-Śnieżnik-Góry
Bialskie

www.skibukovka.cz
skipas

zřízení nové expozice historie Pardubic
ozvučení výstavních prostor
oživení zámeckých valů, parkánu
a nádvoří včetně mobiliáře

P

V Orlickém Záhoří naleznete 4,5 kilometru
dlouhý běžkařský okruh, který je nejdelší
osvětlenou tratí pro běžecké lyžování v zemi.

P

foto poskytla MAS
Cínovecko

Foto poskytlo Hasičské
muzeum Krupka

50.7595881N
14.5576442E

P

Poznej Sudety na lyžích
Orlické Záhoří

50.9127578N
14.6220922E

Zaběžkujte si v panenské přírodě Krušných
hor po nejdelší souvislé udržované trase
středního Krušnohoří mezi Novým Městem
a Komáří vížkou.

Hasičské Muzeum
Krupka

1-2 hod.

výstavba krytého plaveckého bazénu
nový bazén s vjezdem pro vozíčkáře
finská sauna, komora pro potápění
a vířivka s mořskou vodou

vstupné

údržba 19 km běžkařských tras

7.

19.

Královéhradecký kraj

snížení objemu čpavku v chladící
technologii
zvýšení bezpečnosti provozu
snížení rizika vzniku ekologické havárie

foto poskytl Zimní stadion
Varnsdorf

www.glassmuseum.eu
vstupné

Rekreačně-relaxační areál nabízí široký prostor pro aktivní formy odpočinku pro celou
rodinu. Například dětský bazén, brouzdaliště, vířivku s mořskou vodou, finskou saunu
a také komoru pro výcvik potápěčů.

K návštěvě zve zcela moderní lyžařský areál
vybavený čtyřsedačkovou lanovkou a téměř
dvoukilometrovou sjezdovkou s převýšením
400 metrů, kterou lze technicky zasněžovat.

modernizace lyžařské infrastruktury
pořízení 2 rolb a dalšího technického
vybavení na úpravu tras
propagace této oblasti ve 4 jazykových
mutacích

P

i

i

Celkem 115 km běžkařských tras láká k návštěvě všechny milovníky tohoto zimního
sportu na české a polské straně hranice.

50.7412314N
15.3468978E

Sklářské muzeum s unikátními sbírkami skla.
Za historií skla v česko-polském příhraničí
lze zamířit právě do sklářského muzea. Současnost reprezentují sklářské dílny, ateliéry
a galerie.

P

18.

2 hod.

i

Bazén Liberec

www.jizerskaops.cz
zdarma

kompletní rekonstrukce historického
podstávkového domu
nové zázemí Turistického informačního
centra

Ústecký kraj
Zimní stadion
Varnsdorf

P

Místo plné přírodních a historických atraktivit
v Jizerských horách na obou stranách česko-polské hranice. Upravené nové lyžařské běžecké trasy v Příchovicích mimo hlavní lyžařskou magistrálu.

Lyžařský areál
Červená Voda - Buková hora

vybudování areálu a nákup lanovky
pořízení technického zasněžování
stavba parkoviště, úschovny lyží,
skiservisu a restaurace

50.7562456N
15.3590747E

i

Sklářské muzeum
Nový Bor

17.

celý den

vybudování osvětleného 1,5 km dlouhého lyžařského okruhu v Příchovicích
pořízení nové rolby

vstupné

výstavba bazénu, komplexu saun,
rehabilitačního bazénku
výstavba kavárny a prostor pro léčebné
procedury

5.

Jizerky ráj pro aktivní turisty

P

Nová expozice Galerie výtvarného umění
v Chebu představuje životní styl a vše, co
souvisí s dobou bývalé ČSSR jako je například
móda, architektura, design, spotřební zboží.

Lázeňské centrum Agricola
Jáchymov

10.

4 hod.

rekonstrukce prostor pro muzeum
zřízení expozice a zázemí pro muzeum
zřízení depozitáře pro galerii výtvarného umění

4.

www.skiarealplesivec.com

www.korenov.cz
zdarma

zakoupení prostředků na údržbu tratí
propojení tras v Kořenově a Harrachově
s areálem v polských Jakuszycích
vybudování odpočinkových míst
s mapami

vstupné

i

i

Mezinárodní síť běžeckých tratí na obou stranách česko-polské hranice. Zajímavá území Jizerských hor a Krkonoš poskytují velmi dobré
podmínky pro rozvoj zimních sportů.

P

V srdci Krušných hor, nedaleko obce Pstruží,
si můžete báječně zalyžovat s celou rodinou.
Pro děti je zde navíc připraveno dětské lyžařské centrum.

Retromuseum
Cheb

Lyžařská magistrála
Krkonoše-Jizerské hory

50.4028486N
12.9375903E

dokončení areálu Plešivec
výstavba zázemí
vybudování dětského lyžařského parku

3.

9.

vstupné

přestavba lyžařského areálu Neklid
stavba nové lyžařské sjezdovky s vlekem
výstavba technického zázemí pro
sjezdovku

2.

www.klinovec.cz

Plzeňský kraj

Pardubický kraj

Liberecký kraj

www.vltaviny.cz
vstupné
1 hod.
48.8112514N
14.3144686E

P
foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO ČECHÁCH
zimní edice

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

