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

ZLÍNSKÝ 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.

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.

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 14|15 BAŤŮV INSTITUT, vystoupat na
rozhlednu Kelčský Javorník nebo si vychutnat
kouzlo Slovácka v Muzeu v přírodě Rochus. Přijměte
naše pozvání a poznejte jedinečná místa Zlínského
kraje. Určitě má co nabídnout.
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1.

TREZOR PŘÍRODY
Horní Lideč

Vařákovy paseky

6.

Nová budova tzv. trezoru s moderní multimediální a interaktivní technologií sloužící k prezentaci přírodního dědictví na československé
hranici, na spojnici 4 chráněných oblastí.

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

i

2.

2 hod.

49.1886822N
18.0562314E

vstupné

P

www.hornilidec.cz

i

14I15 BAŤŮV INSTITUT
Zlín

i

3.

zdarma

P

i

Hvězdárna
Valašské Meziříčí

i

P

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

KA
NOVIN

1,5 hod.

P

i

10.

Zábavní park s atrakcemi s vesmírnými motivy nabízí zážitky pro celou rodinu.

i

3 hod.

15.

vstupné

i

0,5 hod.

2 hod.

vstupné

19.

i

www.roznov.cz

2 hod.

P

www.zoozlin.eu

rekonstrukce východního křídla hlavní
budovy zámku
vybudování výstavní expozice
vstupné

P

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

49.2716083N
17.7148144E

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

49.0718339N
17.4890900E

www.muzeumvalassko.cz

4 hod.

Zámek
Bystřice pod Hostýnem

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

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.

i

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.

49.4623342N
18.1589772E

49.4846536N
17.9564322E

ZOO Zlín – Africká část

49.1069800N
17.7622772E

www.skanzenrochus.cz

1 hod.

vystavění nové tématicky zaměřené části
zoologické zahrady
podpora návštěvnosti ZOO Zlín

Muzeum regionu Valašsko
Vsetín

vybudování rozhledny
zvýšení atraktivnosti města

P

www.toboga.cz/zlin

i

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

49.2423136N
17.6908572E

i

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

P

www.zvonice.eu

vstupné

www.mesto.luhacovice.cz

vstupné

P

www.velehrad.cz

vybudování centra řeznického řemesla na
Valašsku
zvýšení atraktivity regionu

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

49.3898094N
18.2440717E

3 hod.

1 hod.

49.1033464N
17.3946531E

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

18.

Muzeum v přírodě
Rochus

14.

Jurkovičova rozhledna
Rožnov pod Radhoštěm

vybudování sportovně zábavního centra
s ubytovací a restaurační kapacitou

vstupné

i

pořádání sochařských a řezbářských
sympozií
vybudování venkovní expozice

Eurogalaxie - Sportovně zábavní
centrum Zlín

5.

zdarma

2 hod.

Muzeum řeznictví
Valašské Meziříčí

17.

obnova haly pramenu Vincentka
záchrana objektu kulturního dědictví
zpřístupnění objektů veřejnosti

www.babice.eu

zdarma

i

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

49.1168472N
17.4847736E

1 hod.

zdarma

P

www.kvetnazahrada-kromeriz.cz

Revitalizace kolonády
v Luhačovicích

13.

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

www.expozicekryl.cz

Významné zahradní dílo celosvětového měřítka,
vystavěné v 17. století jako italská zahrada, proslulé propojením zahradní architektury a umění.
Zahrada je součástí památek UNESCO.

i

Galerie v přírodě
Vsetínské vrchy

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

Květná zahrada
Kroměříž

vybudování cyklostezky kolem Baťova
kanálu
zdarma

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

P

www.envicentrum.cz

49.4001044N
17.7655017E

2 hod.

Poutní místo
Velehrad

památková obnova Květné zahrady
realizace aktivit jako výstavy, semináře,
konference aj.
49.2964578N
vstupné
1,5 hod.
17.3818939E

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

www.astrovm.cz

12.

Cyklostezka podél Baťova kanálu

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

i

www.podhostynsko.cz

8.

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

vstupné

P

www.lacnov.eu

výstavba rozhledny
posílení atraktivity regionu

49.2251281N
17.6589794E

www.14-15.cz

49.1916447N
18.0092275E

2 hod.

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

revitalizace části bývalého areálu firmy Baťa
nový prostor pro kulturní instituce
nová galerie, knihovna a muzeum
4 hod.

Centrum pečuje o uchování tradičních způsobů hospodaření ve valašském regionu. Areál je
určen nejen k prohlídce, ale i k organizovaným
environmentálním aktivitám.

16.

vybudované zázemí včetně přírodní zahrady
environmentální vzdělávání a posílení
přeshraniční spolupráce
49.1801108N
zdarma
1 hod.
17.9302350E

Rozhledna
Kelčský Javorník

7.

Kulturní centrum vzniklo proměnou dvou továrních budov bývalého Baťova areálu. Nyní je také
domovem muzea se stálou expozicí baťovského
systému výroby obuvi, filmu a cestovatelství.

vstupné

Envicentrum pro krajinu
Vysoké Pole

vybudování expozice vypálené usedlosti
rodiny Vařáků
rekonstrukce 3 naučných stezek

vybudování turisticko-edukativního
produktu s multimediální expozicí
vstupné

11.

vstupné

i

2 hod.

www.zivavodamodra.cz

49.1033133N
17.4093169E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak
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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

