VÍTE, ŽE...

OLOMOUCKÝ KRAJ

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

V předcházejícím výčtu jsme zcela vynechali řadu projektů, které byly a jsou
realizovány ve veřejném prostoru.
Opravují se památky, budují se nové cyklostezky, renovují se náměstí a návsi,
ale také se rozšiřují muzea i galerie. Přibývá nová zeleň v parcích, vznikají naučné stezky v přírodě nebo hřiště pro děti
i pro seniory.

100 000 projektů.
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.
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Projekty pomáhají také:
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Zaměřeno na
vzdělávání
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• matkám po rodičovské dovolené s návratem do práce,
• lidem po 50. roce věku s lepším uplatněním na trhu
práce,
• seniorům s řadou aktivit,
• ale také menšinám, či handicapovaným
spoluobčanům.

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě.
V Olomouckém kraji můžete spolu s námi navštívit například Arcibiskupský palác, zasportovat
si na Lipovských stezkách nebo zavítat do Muzea Olomouckých tvarůžku v Lošticích. Věříme,
že si všechny projekty užijete a sami uvidíte, kde
všude evropské fondy pomáhají v Olomouckém
kraji!

Zaměřeno
na sport

Zaměřeno
na relax
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Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?
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Pradědovo dětské muzeum
Bludov

6.

Na úpatí Jeseníků se nachází Pradědovo dětské
muzeum, které je prvním regionálním dětským
muzeem v Česku. Areál nabízí hravé expozice
a velké přírodní hřiště.

Expozice času
Štenberk
Muzeum nabízí svým návštěvníkům jedinečnou
expozici, která osvětlí mj. proces vzniku vesmíru
a času, představí rozdílnost kalendářů v různých
kulturách a popíše principy měření času.

zvýšení turistické atraktivnosti regionu
vybudování vnitřních a vnějších hracích
prostor
vstupné

i

2.

2 hod.

vstupné

P

i

Pevnost poznání
Olomouc

7.

Pevnost poznání je interaktivní muzeum zaměřené na přírodní a společenské jevy. Nachází se
v areálu barokní Korunní pevnůstky. Nechybí ani
digitální planetárium.

i

3.

3 hod.

P

i

Arcibiskupský palác
Olomouc

8.

Arcibiskupský palác je jedinečné místo, kde se
snoubí krása architektonických slohů, především
baroka. Palác dodnes slouží jako sídlo arcibiskupa
olomouckého.

i

4.

1 hod.

zdarma

P

i

i

5.

2 hod.

P

svagrov@doris.cz

i

Vojenské opevnění města
Olomouce

10.

Fortová pevnost Olomouc je tvořena několika pevnůstkami v kruhu kolem historické části
města. V minulosti sloužila jako opevnění Olomouce.

i

1 hod.

i

13.

i

17.

Rozárium neboli růžová zahrada, je jedinečný
park v blízkosti centra Olomouce. Svým návštěvníkům nabízí příjemné prostředí pro aktivní vyžití i relaxaci.

i

18.

P

i

15.

www.jesenik.org

19.

i

www.zlatehory.cz

Muzeum představuje návštěvníkům ukázky výroby jedinečného sýra, jehož produkcí je Olomoucký kraj proslulý. Součástí muzea jsou také expozice o historii výroby sýra a rodu Wesselsů.
modernizace a rozšíření Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích
rozšíření expozice
49.745585N
vstupné
2 hod.
16.927856E

P

P

P

www.velkabystrice.cz

Muzeum Olomouckých tvarůžků
Loštice

50.2408369N
17.1879164E

Středověký hornický skanzen na řece Olešnici
nabízí návštěvníkům prohlídku replik dobových
zlatorudných mlýnů ze 14. století. Na vlastní
kůži si můžete vyzkoušet rýžování zlata.

P

www.flora-ol.cz

vytvoření expozice
rekonstrukce venkovních ploch
zvýšení atraktivnosti regionu
49.5934772N
zdarma
0,5 hod.
17.3573231E

i

Zlatokopecký skanzen
ve Zlatých Horách

49.5927439N
17.2627922E

Jedním z nejzajímavějších míst města Velká Bystřice je venkovní amfiteátr, který se nachází v zámeckém parku. Návštěvníci amfiteátru si mohou
užít pestrý sezónní program.

i

P

www.tvaruzky.cz

Pivovarské muzeum
Hanušovice

20.

Muzeum pivovarnictví v Hanušovicích mapuje
historii vaření piva v této části Olomouckého kraje od jeho počátků až po současnost.
rekonstrukce budovy
vybudování expozice
vybudování Muzea pivovarnictví

rozšíření skanzenu o repliku tavicí pece
předvádějící technologii zpracování rudy
vznik srubu s expozicí tradičních řemesel
50.2513469N
vstupné
1,5 hod.
17.3668794E

P

www.kouty.cz

2 hod.

1 hod.

Amfiteátr
Velká Bystřice

vybudování lázeňského balneoparku
s hydroterapeutickým centrem
návaznost na tradici vodoléčby
zdarma

P

www.historickekocary.cz

zdarma

www.sumperk.cz

Navštivte první vodoléčebné lázně na světě.
K návštěvě láká nejen místní promenáda a park,
ale také unikátní balneopark, kde se můžete brodit potůčky, nebo vyzkoušet přírodní sprchu.

49.5512114N
17.0345889E

Rozárium
Olomouc

49.9651219N
16.9719742E

Lázeňské město
Jeseník

50.0260431N
17.0337658E

arealzdravi.losiny.cz

1 hod.

1,5 hod.

rekonstrukce komunikací a výstavba cest
zpřístupnění parku obyvatelům města
rekonstrukci vodní plochy

P

V Geschaderově domě v Šumperku byla vybudována expozice představující přitažlivou formou
nejtemnější období šumperských dějin - nechvalně proslulé inkviziční procesy.

vybudování sportovně-rekreačního areálu
pro zimní i letní sporty
vybudování sjezdovek
50.0978511N
vstupné
4 hod.
17.1206781E

www.fort-olomouc-xxii.cz

i

50.0949075N
17.1010144E

Po stopách čarodějnických
procesů, Šumperk

i

14.

Areál Kouty poskytuje svým návštěvníkům především sportovní vyžití, a to jak v zimě, tak v létě.
Navštivte rozhlednu u horní stanice lanovky,
dolů do údolí pak můžete sjet na koloběžce.

49.6196928N
17.2502381E

3 hod.

www.skiarealkares.cz

vstupné

P

Areál Kouty
Loučná nad Desnou

rekonstrukce pevnosti XXII. Lazecká
vybudování expozice
vstupné

1,5 hod.

vstupné

P

www.mohelnice.cz

vstupné

50.2252017N
17.1157303E

www.rychlebskestezky.cz

zdarma

49.7838056N
16.9186389E

Areál žije jak v zimě, tak v létě, kdy si návštěvníci
mohou zkusit jízdu v horských minikárách v bikeparku, nebo si zaskákat na bungee trampolínách. To vše v krásném prostředí Jeseníků.

stavba sportovního a relaxačního areálu
vybudování venkovního fitness pro dospělé
vybudování herních prvků

50.049710N
17.138054E

1 hod.

rozvoj stávajícího střediska zimních sportů
modernizace vleku a vybudování multifunkčního hřiště

Areál nabízí vzdělávací a sportovní aktivity pro
širokou veřejnost a nachází se v těsné blízkosti
Areálu zdraví.

vybudování školícího a pobytového
střediska

Unikátní muzeum historických kočárů je jedno
z největších tohoto druhu v České republice.
V muzeu je k vidění také kočár arcibiskupský,
který účinkoval ve filmu o císařovně Sissi.

vybudování expozice ve sklepních prostorách Geschaderova domu
kniha o historii čarodějnických procesů

Relaxační a sportovní areál
Velké Losiny

9.

Areál ekologického střediska se nachází nedaleko města Šumperk a jeho hlavním cílem je poskytovat vzdělávání a osvětu k zodpovědnému
chování v oblasti životního prostředí .

3,5 hod.

Muzeum kočárů
Čechy pod Košířem

vybudování muzea kočárů
vznik největšího muzea historických
kočárů v ČR

Ski areál Kareš
Loučná nad Desnou

vybudování cyklostezek
zvýšení atraktivity regionu

Středisko ekologické výchovy
Švagrov

zdarma

12.

P

tel.: 581 773 763

Lipovské stezky představují síť cyklostezek pro
sjezdy horských kol. Najdete zde velké množství
propojených terénů, které jsou vhodné pro rodiny s dětmi.

49.5956997N
17.2608878E

www.arcibiskupskypalac.cz

i

49.5250733N
17.5809953E

1 hod.

Lipovské stezky
Lipová-lázně

zvýšení atraktivnosti území
stavební úpravy významné kulturní památky

vstupné

zdarma

rekonstrukce historické budovy muzea
modernizace expozic a rozšíření prostor
umístění informačního centra v budově
zdarma

16.

výstavba dvou stezek pro cyklisty

P

www.expozicecasu.cz

Renesanční zámek nabízí svým návštěvníkům
mimo jiné možnost návštěvy expozic kovářských
plastik, soch a dalších uměleckých děl. Součástí
zámku je také unikátní zámecká zahrada.

49.5928433N
17.2579181E

www.pevnostpoznani.cz

Pro milovníky cykloturistiky je ve městě Mohelnice cyklostezka, která vede okolo vodního toku
Mírovka. Cyklisté mohou využít také druhou
cyklotrasu mezi místními částmi Libivá a Květín.

49.7295567N
17.2974103E

2 hod.

Zámek Lipník nad Bečvou

vznik centra popularizujícího vědu a výzkum
podpora dětí a mládeže ke studiu
regenerace části historické pevnosti
vstupné

Cyklostezky
v Mohelnici

revitalizaci historického objektu na muzeum
vytvoření expozice

49.9427917N
16.9249344E

www.pradedovomuzeum.cz

11.

vstupné

i

2 hod.

50.0684506N
16.9275981E

www.pivovarskemuzeum.cz

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO OLOMOUCKÉM
KRAJI

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

