FONDY EU POMÁHAJÍ
VŠUDE KOLEM NÁS

VÍTE, ŽE...

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

díky podpoře z evropských fondů se v České republice
od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie,
zrealizovalo více než 150 000 projektů.

opravené památky

nové cyklostezky a naučné stezky

renovovaná náměstí a návsi

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Chcete poznat další
zajímavá místa v ČR?

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.

10.
7.

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.

rozšířená muzea a galerie

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
Hradubickou labskou cyklostezku, která vás dovede
přímo k našemu baroknímu skvostu hospitálu Kuks.
Přijměte naše pozvání a poznejte jedinečná místa
Královéhradeckého kraje. Určitě má co nabídnout.
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rekonstruované parky a hřiště
Aplikace
Tipy na výlety
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Zaměřeno
na sport

Zaměřeno
na relax

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. 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, přinese zážitky jako ze safari. Vyzkoušet si
zde můžete krmení zvěře či se ubytovat ve stylovém safari hotelu.

i

3.

3 hod.

P

i

8.

rekonstrukce kostelních věží Jana Křtitele
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kladské věže

i

KA
NOVIN

4.

P

9.

Interaktivní procházka provede osudy města
Hradce Králové od středověku až do zrodu jeho
moderní podoby. Zaujme samotná secesní perla
Salonu republiky od architekta Jana Kotěry.

i

KA
NOVIN

5.

www.muzeumhk.cz

zdarma

P

i

10.

Po několikaleté rozsáhlé rekonstrukci nyní můžete navštívit ojedinělou dělostřeleckou tvrz
Dobrošov nedaleko Náchoda. Celou pevností
vás provede i naučná stezka.

i

2 hod.

www.pevnostdobrosov.cz

14.

i

15.

P

i

18.

P

2-4 hod.

i

2 hod.

50.4901828N
15.1350694E

P

www.kost-hrad.cz

Ekocentrum - zoopark
Stěžery
Malý rodinný zoopark, kde chovají například klokana, zebru, lamy alpaky nebo lemury kata. Ideální
místo pro rodiny a malé děti. Pro děti je zde připraveno i mnoho výukových programů a příměstských táborů.

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

www.areal-mladebuky.cz

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

50.7049714N
15.7328111E

www.snezkalanovka.cz

i

50.1607500N
15.8109206E

Hospitál Kuks

kompletní výměna technologie
uzavřené kabinky
prodloužení spodního úseku trasy
0,5 hod.

vstupné na
prohlídky

vybudování nového ekocentra

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

vstupné

www.klasterbroumov.cz

rekonstrukce jak vnitřních tak venkovních
prostor
sanace

P

www.labskastezka.cz

50.5866806N
16.3337983E

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.

50.3012192N
15.8775231E

Bobová dráha
Mladé Buky

50.7757031N
15.5361606E

www.krkonose.eu

vstupné

2 hod.

2 hod.

Hrad Kost

výstavba bobové dráhy
vybudování naučné stezky
aktivity pro děti

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

50.4024944N
16.2022789E

17.

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

i

Lanová dráha na Sněžku
Pec pod Sněžkou

rekonstrukce objektu
rozšířením o nové expozice

3 hod.

www.hkregion.cz

zdarma

P

2-6 hod.

i

vybudování nové cyklostezky
zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj
cyklistiky a turistiky

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

50.2116217N
15.8289833E

vstupné na
prohlídky

P

Hradubická labská cyklostezka

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

Pevnost Dobrošov

vstupné

13.

Turistické chodníky
Krkonoše

vybavení depozitářů a lepší ochrana sbírky
vytvoření digitální expozice dějin města
2 hod.

i

50.1661533N
16.4661969E

www.sypka-moh.cz

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

Navštivte hravou expozici a poznejte krásy Orlických hor. Pro dospělé jsou připraveny zajímavé
exponáty a modely, filmy i historické fotografie.
Děti se zabaví hledáním netopýrů v důlním díle,
luštěním kvízů či tvorbou řemeslných výrobků.

i

Broumovský klášter

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

P

1,5 hod.

1 hod.

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

Sýpka - Muzeum Orlických hor
Rokytnice v Orlických horách

vstupné

16.

kompletní revitalizace objektu včetně celé
klášterní zahrady

Cyklostezka
Hradec Králové - Josefov - Kuks

12.

rekonstrukce bývalé sýpky
vybudování prostor pro stálou expozici

Muzeum východních Čech
Hradec Králové

vstupné

i

50.6697503N
15.9261322E

1,5 hod.

www.djs-ops.cz

50.2150178N
16.5504500E

www.neratov.cz

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
vstupné

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.

50.3977322N
15.8894728E

www.zkuskuks.cz

P

i

2 hod.

www.zamekdetenice.cz

50.3680475N
15.1729508E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak
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Zaměřeno
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Co bylo podpořeno z fondů EU

Časová náročnost

Vstupné

Bezbariérový vstup

Bližší informace

Vhodné pro rodiny

GPS souřadnice z mapy.cz

P

Možnost parkování

Podívejte se na náš web

www.mapaprojektu.cz

kde najdete:
• Tipy na výlety
• Regionální akce

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

• Dny otevřených dveří na projektech
podpořených z fondů EU

