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

ÚSTECKÝ 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.
V Ústeckém kraji můžete spolu s námi zavítat
například do Domu porcelánu s modrou krví v Dubí,
ve skanzenu v Zubrnicích v Českém středohoří
můžete poznat, jak žili naši předci nebo se projet
jedinečnou lanovou dráhou na zámeček Větruše
v samém centru krajského města. Přijměte naše
pozvání a poznejte jedinečná místa Ústeckého kraje.
Určitě má co
nabídnout.

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?
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1.

Areál Bílinské Kyselky

Muzeum v přírodě
Zubrnice

6.

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

Skanzen historické vesnice, která se nachází mezi
vrcholky Českého středohoří a nabízí ukázku
života našich předků.
podpora cestovního ruchu
zkvalitnění informovanosti o dění
a dědictví v obci

rekonstrukce výrobního závodu
inovovace výroby produktů
obnova historické aleje
vstupné na
prohlídky

i

2.

50.5422975N
13.7596711E

2 hod.

vstupné

P

www.bilinska.cz

i

Chrám Chmele a Piva
Žatec

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.

i

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

vstupné na
prohlídku

zdarma

50.3245978N
13.5451656E

P

www.chchp.cz

i

KA
NOVIN

8.

Zámek, který je dominantou města s tisíciletou
historií a rozsáhlými zahradami slouží také jako
kulturně společenské centrum pro kulturní akce.

i

KA
NOVIN

4.

i

V zooparku se nachází více než 160 druhů zvířat.
Venkovní expozice a výběhy jsou jedinečně
zakomponované do přírodního prostředí.

i

5.

50.4749781N
13.4192203E

2 hod.

P

www.zoopark.cz

i

Naučný areál
Krásná Lípa

50.9135572N
14.5073664E

vstupné

P

i

i

0,5 hod.

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.

vstupné na
prohlídky

jízdné

50.5118881N
14.1466189E

P

i

0,5 hod.

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

i

i

P

www.cesky.porcelan.cz

Práce s vůní kávy
Chomutov

50.6568117N
14.0397114E

zdarma

i

0,5 hod.

50.4695500N
13.4001167E

P

www.chomutovskecafe.cz

Plavecký areál
Děčín

20.

Plavecký areál nabízí relaxaci v několika bazénech s tobogány včetně bazénu pro děti. Pro
milovníky potápění je zde i potápěčská jáma.

rekonstrukce objektů
prostory pro expozice
úpravy Barborčiny zahrádky

P

50.6745261N
13.7969044E

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

P

1 hod.

P

www.hradlitomerice.cz

11 pracovních pozic pro osoby znevýhodněné a dlouhodobě nezaměstnané.

www.dpmul.cz

vstupné na
prohlídky

50.5363953N
14.1293100E

Dům porcelánu s modrou krví
Dubí

19.

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

50.4171464N
13.2676839E

1,5 hod.

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

P

Zámek Nový Hrad
Jimlín

15.

www.mesto-kadan.cz

18.

Nejdelší visutá dráha bez podpěrných sloupů
v ČR propojuje centrum Ústí nad Labem s výletním zámečkem Větruše.
výstavba lanové dráhy
vyhlídková věž

www.terezin.cz

i

50.6869850N
13.5850678E

www.poh.cz/ic-flaje

P

www.dolnipoustevna.cz

vstupné na
prohlídky

P

Lanová dráha Větruše
Ústí nad Labem

14.

0,5 hod.

17.

50.9830153N
14.2905625E

Hrad
Litoměřice

50.3747322N
13.2651169E

www.nabrezimaxipsafika.cz

záchrana kulturní památky zapsané na
seznamu UNESCO

zdarma

P

www.ceskesvycarsko.cz

2 hod.

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.

nová cyklostezka
vymístění cyklistů z frekventované silnice

1 hod.

i

0,5 hod.

multifunkční centrum
expozice vinařství
restaurace

Informační centrum
Fláje

50.6607172N
14.0342883E

www.muzeumusti.cz

0,5 hod.

vstupné

infocentrum
obnovení cyklo a turistické stezky
informační tabule

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

skalní učebna
hrádek s bludištěm
zvěrokruh

i

13.

Cyklostezka
Prunéřov - Černovice

10.

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

zdarma

i

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

vybudování stanice pro handicapovaná
zvířata
revitalizace Kamenného rybníku
ošetření stromů

celková přestavba na kulturní centrum
přístavba se sociálním zařízením a šatnou

P

www.hrensko.cz

zdarma

Wieserův dům
Terezín

9.

Evangelický kostel byl přebudován na kulturní
centrum s vyhlídkovou věží, kde se pravidelně
pořádají různé výstavy a jiné kulturní akce.

50.8640464N
14.3057319E

Obnovení přirozeného vztahu města, krajiny
a řeky Ohře. 1,5 km nábřeží je vybaveno lavičkami, orientačním a veřejným osvětlením včetně
dalšího nezbytného mobiliáře.

50.6870956N
13.8554572E

P

1,5 hod.

Centrum setkávání
Dolní Poustevna

16.

vybudování cyklostezky a in-line stezky
instalace mobiliáře
obnovení vztahu centra města s řekou

www.krupka-mesto.cz

vstupné

Zoopark Chomutov

vstupné

12.

1,5 hod.

Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

rozsáhlá rekonstrukce celé budovy
zřízení centra česko-německých studií
vybudování výtahů

P

www.zamekdecin.cz

KA
NOVIN

Muzeum v Ústí nad Labem vzniklo v roce 1876
a počtem i kvalitou sbírek patří k nejvýznamnějším regionálním muzejním institucím v České
republice. Konají se zde různé akce i výstavy.

50.7789250N
14.2094417E

2 hod.

0,5 hod.

i

Muzeum města Ústí nad Labem

rekonstrukce multifunkčního sálu
rozšíření prostor galerie a prohlídkových
tras
vstupné

Hluboký skalnatý kaňon řeky Kamenice navazuje na Edmundovu Soutěsku. Podél soutěsky
vede stezka, která je v některých místech
přístupná jen na člunech.
výměna kovového zábradlí
oprava lokálních cest
usměrňování návštěvníků NP
jízdné
na člun

P

www.nmvp.cz/zubrnice

infocentrum
stezka Po stopách horníků
publikace, výstavy

2 hod.

NP České Švýcarsko
Divoká Soutěska

50.6495481N
14.2205711E

1 hod.

revitalizace vybraných unikátních historických chmelařských objektů

Zámek Děčín
kulturně společenské centrum

3.

11.

rozšíření kapacity
vybudování nerezového bazénu
sedátko pro tělesně handicapované
50.3193064N
13.7514725E

www.zameknovyhrad.cz

P

vstupné

i

1 hod.

www.aquaparkdecin.cz

50.7739486N
14.2157689E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO ÚSTECKÉM
KRAJI

EDICE 2

022

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

