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 130 000 projektů.

opravené památky

nové cyklostezky a naučné stezky

renovovaná náměstí a návsi

STŘEDOČESKÝ KRAJ

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

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.

Zaměřeno
na relax

Právě řadu těchto projektů 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 vyzkoušet svou kondici na Lezecké stěně
v Kladně. Přijměte naše pozvání a poznejte
jedinečná místa Středočeského
kraje. Určitě má co nabídnout.
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1.

Foto: Jan Traxler

Svatá Hora u Příbrami
Svatá Hora patří mezi nejznámější poutní místa ve střední Evropě. Pyšní se nejen bazilikou
s klášterem, ale mnoha nádhernými výhledy
a tajemnými místy, které jen čekají na objevení.

i

2.

6.

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.

obnova a revitalizace kulturní památky
rozšíření a vznik nových kulturních
a vzdělávacích služeb

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

vstupné na
prohlídky

vstupné

2 hod.

49.6853839N
14.0175522E

P

www.svata-hora.cz

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.

i
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3.

1,5 hod.

P

i

8.

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.

4.

49.9483267N
15.2685528E

vstupné

P

www.pskh.cz/vlassky-dvur

i

Polabské národopisné muzeum
Přerov nad Labem

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.

2 hod.

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.

i

1,5 hod.

P

www.obecbohdanec.cz

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.

13.

zdarma

P

i

www.mesto-beroun.cz

i

17.

1 hod.

zdarma

P

i
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18.

KA
NOVIN

14.

3 hod.

zdarma

i

19.

zdarma

KA
NOVIN

i

15.

3 hod.

Tato přírodní památka nabízí příjemné místo
k odpočinku a vzdělávání. Díky naučným stezkám
se dozvíte zajímavé informace o nynější i historické
flóře a fauně nebo proniknete do života hmyzu.

zdarma
foto: zámek Kačina

P

i

2 hod.

zdarma

i

20.

P

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

49.9816875N
15.3460250E

www.kacina.cz

P

www.benatky.cz

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

P

Zámecký park
Kačina

50.2909089N
14.8225836E

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

50.4121239N
14.9058897E

www.metalovacesta.cz

2 hod.

Klidová zóna Ryneček
Příbram

vznik naučné stezky Mladou Boleslaví
rekonstrukce budovy infocentra
foto: Infocentrum Mladá
Boleslav

P

www.vlasimskypark.cz

revitalizace zámeckého parku
úprava a výsadba stromů a keřů
obnova sadu

www.stenakladno.cz

Naučná stezka dlouhá 7 km vás zavede do historických zákoutí města a upozorní na pamětihodnosti, které bývají oku turisty skryty. Doprovodí
vás 16 panelů s motivy z dílny Davida Szalaye.

49,7065861N
14,8903611E

Tato oáza klidu vás zve k procházce ráno i večer. Můžete se obdivovat krásným výhledům
na město nebo vinici. Najdete zde i fontánu,
barokní jezírko nebo bylinkovou zahrádku.

50.1501703N
14.1199744E

Metalová cesta
Mladá Boleslav

2,5 hod.

Zámecký park
Benátky nad Jizerou

rekonstrukce objektu bývalé zkušebny turbín
vznik unikátního střediska volnočasových
aktivit
vstupné

P

www.mesto-podebrady.cz

vybudování návštěvnické infrastruktury
výstavba herních prvků
vytvoření edukativních altánů

Je výzvou pro milovníky lezení. Najdete zde až
18m vysokou vnitřní umělou stěnu, boulderingovou stěnu a 9m široký campus. Zalézt si tak
mohou jak úplní začátečníci, tak i zkušení lezci.

foto: Lezecká Stěna Kladno Klub Start-Up, o.s.

50.1461014N
15.1204275E

Park vznikal postupně od 18. století. Naučná
stezka vede přes 16 zastavení s panely, informujícími o přírodních a architektonických zajímavostech parku.

50.0595061N
13.7254700E

www.pavlikov.cz

2 hod.

Zámecký park
Vlašim

regenerace zámeckého parku
výsadba zeleně v rozsahu a druhové skladbě odpovídající třetině 19. století

49.9659817N
14.0785922E

4 hod.

zdarma

P

Lezecká stěna
Kladno

vybudování nové cyklostezky
nové značení cyklistických tras
zkvalitnění cyklistické infrastruktury

49.6368431N
14.6405511E

www.klaster-votice.cz

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

KA
NOVIN

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

50.1611825N
14.8240256E

www.polabskemuzeum.cz

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“

výstavba pěti objektů lidové architektury
zkvalitnění výstavnického konceptu skanzenu
interaktivní ukázky řemesel
vstupné

50.3053028N
15.1698972E

2 hod.

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

rekonstrukce historické budovy pro potřeby
muzea
vybavení muzea exponáty
Foto:
RNDr. Eugenie Hančarová

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.

49.7094211N
15.0858244E

1 hod.

Muzeum klasického knihařství
Rožďalovice

revitalizace národní kulturní památky
rozšíření stávajících a vznik nových expozic
zpřístupnění dosud nepřístupných prostor

i

i

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.

vstupné

Víte, kdo to byl „prubíř“, nebo co byla „gysárna“?
Odpovědi se dozvíte, pokud navštívíte Vlašský
dvůr, národní kulturní památku, nazývanou právem „klenotem“ koruny českých panovníků.

1,5 hod.

zdarma

P

Foto: Včelí svět

Vlašský dvůr
Kutná Hora

vstupné na
prohlídky

49.9484886N
15.2651675E

www.dacickehodum.cz

16.

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.

Cyklostezka „Labe“
Nymburk, Poděbrady

vybudování 2 km nové cyklostezky
rozšíření páteřní cyklotrasy Labská

Včelí svět
Hulice

vybudování návštěvnického střediska
vytvoření vnitřní a venkovní expozice
vstupné na
prohlídky

11.

zdarma

i

1,5 hod.

www.mestokladno.cz

50.1374700N
14.1007269E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání
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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

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

