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

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa a my
bychom vás rádi pozvali k jejich návštěvě.

100 000 projektů.

Na Moravě a ve Slezsku můžete spolu s námi navštívit například

Ty přispívají k lepší kvalitě života
na Moravě a ve Slezsku:

zrelaxovat se v lázních Jeseník, zaplavat si v bazénu v Pelhřimově,

• 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.

na Kohútce v Javorníkách.

i
Rádi byste v zimě cestovali po Čechách?
Stáhněte si naši českou část Tipů na výlety
například do Vašeho mobilu na:

unikátní Svět techniky v ostravských Dolních Vítkovících,

mapy.kdefondyEUpomahaji.cz
i

zalyžovat si na běžkách v oblasti Bílých Karpat nebo sjet sjezdovky
Naše tipy na letní cestování po celé ČR, můžete vybírat
ze 14 regionálních map. Tištěné verze k dispozici v turistických informačních centrech a krajských Eurocentrech,
nebo na:

Věříme, že si všechny projekty užijete a sami uvídíte, kde všude na
Moravě a ve Slezsku evropské fondy pomáhají.

mapy.kdefondyEUpomahaji.cz
23.

Projekty pomáhají také:

20.

• 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.
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Zaměřeno na
vzdělávání

Zaměřeno
na sport

Zaměřeno
na relax
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FONDY EU POMÁHAJÍ
VŠUDE KOLEM NÁS

opravená muzea a galerie

nové lyžařské areály

upravené běžkařské tratě

zmodernizované bazény

rozšířené lázeňské komplexy.

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

1.

Běžecké trasy
na Novoměstsku

Moravskoslezský kraj
i

Trasy se nachází v CHKO Žďárské vrchy, dosahují délky 100 km a jsou upravovány rolbou
pro klasický i bruslařský styl běhu na lyžích.

Skiregion
Žďársko

4 hod.
49.5774611N
16.0531081E

P

i

Ráj pro vyznavače běžeckého lyžování. Tratě
dlouhé cca 50 km jsou vhodné pro turisty i výkonnostní lyžaře. Kvalitní stopa pro klasický
styl i volný styl, tzv. bruslení.

www.skizdarsko.cz

Alternátor Ekotechnické centrum Třebíč
Jediné science centrum na Vysočině. Expozice jsou zaměřeny na historii energie až po
současnost a na historii obuvi. K vidění je
i unikátní projekční koule, která simuluje přírodní a vesmírné úkazy.

www.alternator.cz

i

12.

3 hod.

18.

49.3630058N
16.7101422E

i

Dětské zábavní centrum, které je určeno nejen
dětem, ale i dospělým. Součástí centra je solná
křišťálová jeskyně, školený personál připravuje aktivity pro děti ve formě dílniček. V blízkosti se nachází nově otevřená restaurace.

Krytý bazén
Rožnov pod Radhoštěm

www.pohadkovelazne.cz

4 hod.

P

i

Areál nabízí svým návštěvníkům krytý bazén
s tobogánem, masážní bazén, parní lázně,
rehabilitace a finskou saunu. Součástí areálu
je také plavecká škola a zúčastnit se můžete
mnoha aktivit, například lekce aqua aerobicu.

www.krytybazen.cz
vstupné
3 hod.
49.4644128N
18.1283492E

19.

49.3099136N
16.5335922E

P

27.
i

Resort poskytuje návštěvníkům veškeré
služby – občerstvení, ubytování, servis i lyžařskou školu. Je vhodný zejména pro rodiny
s dětmi a začínající sportovce. Dostatek sněhové pokrývky zajišťuje umělé zasněžování.

www.skiarealkares.cz
vstupné

50.0949075N
17.1010144E

3 hod.
48.7958931N
16.8102836E

P

28.

Ski areál
Kunčice

i

Region okolo Kunčic nabízí bohaté vyžití
pro všechny. Moderní centrum pro lyžaře
a snowboardisty poskytuje veškerý komfort
– občerstvení, lyžařskou školu, servis a hlavně
lyžování bez front. Vyzkoušet můžete
i vyjížďky na koních.

www.skikuncice.cz
vstupné
celý den

vstupné

13.

1-3 hod.
49.4242211N
15.2252169E

P

i

Interaktivní centrum volnočasových aktivit
a turistiky. Najdete zde unikátní lanové centrum, hernu pro děti s kavárnou, infocentrum,
půjčovnu elektrokol i příjemné ubytování.

i

Ve středisku se nachází množství sjezdových
tratí jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lyžaře. Součástí areálu je restaurace s ubytováním, půjčovna lyžařského vybavení i lyžařská
škola. K dispozici jsou i tři běžecké stopy.

www.kohutka.ski

21.

vstupné
celý den
49.2949678N
18.2298508E

nová sedačková lanovka
moderní odbavovací systém
systém technického zasněžování

29.

Muzeum
Litovel

i

Muzeum sídlící v objektu bývalé střelnice
se zaměřuje zejména na historii města
Litovle a jeho nejbližšího okolí. Expozice se
věnuje řemeslníkům, zápasníkovi Gustavu
Frištenskému a historii gramofonové výroby.

vstupné
2 hod.
49.6999856N
17.0739442E

vybudování nových výstavních prostor
včetně badatelny a depozitáře

P

www.muzeumlitovel.cz

14.

3 hod.
49.1877250N
15.4503589E

P

Víceúčelová sportovní hala
Rožnov pod Radhoštěm

i

Moderní víceúčelová hala, ve které můžete
aktivně odpočívat během hraní tenisu,
badmintonu, volejbalu či squashe. Halu
můžete navštívit také v rámci pořádání
mezinárodních turnajů a společenských akcí.

www.synottiphall.cz

22.

vstupné
2 hod.
49.4652431N
18.1625878E

postavení zastřešené haly
kurty pro tenis, volejbal a badminton
vznik prostor pro pořádání mezinárodních turnajů

Galerie “Zdeňka Buriana”
Slatinice u Olomouce

P

i

Lyžařský areál Gruň se nachází v obci Staré
Hamry v CHKO Beskydy. Pro lyžaře je připravena lanovka, dva vleky a pět upravovaných
sjezdovek. Moderní středisko přispívá ke zvyšování atraktivity této lokality.

Svět techniky
Ostrava

www.skigrun.cz
vstupné
4 hod.
49.4858075N
18.4771594E

P

i

Unikátní vědecko-technologické muzeum
s interaktivními exponáty potěší především
děti. Jedinečné výstavy v moderním prostoru
jsou místem, kde se stává věda hrou.

www.dolnivitkovice.cz
vstupné
3 hod.
49.8196100N
18.2824994E

P

Muzeum Šipka
Štramberk

i

Muzeum Šipka dostalo název podle místní
jeskyně ve Štramberku. Této archeologicky
a geologicky zajímavé lokalitě se věnují expozice muzea a návštěvníci mají možnost konzultace s archeologem.

www.muzeumnj.cz/
vstupné
1 hod.
49.5909578N
18.1178589E

P

Relaxcentrum
Sepetná

i

Relaxcentrum v horském resortu Sepetná
nabízí svým hostům i návštěvníkům sportovní
a relaxační služby. Mohou využít bazén s tobogánem, tělocvičnu, lezeckou stěnu, anebo
multifunkční sportovní trenažér.

ilustrační foto

www.sepetna.cz
vstupné
2 hod.
49.5496100N
18.4044036E

přístavba tělocvičny, badmintonového
hřiště a lezecké stěny
dostavba tobogánu, dojezdového
bazénku a úpravny vody

30.
i

Ojedinělá kolekce uznávaného malíře a ilustrátora, která čítá více jak 150 originálů.
Výstava zahrnuje známá i méně známá díla.
Galerie sídlí v objektu bývalé farské konírny
a blízce sousedí s lázeňským areálem.

www.galeriezdenkaburiana.cz

vstupné
3 hod.
49.5607108N
17.0973225E

přestavba objektu konírny v sousedství
fary a lázeňského domu Balnea

P

50.1916664N
17.0690942E

P

P

www.panskydvurtelc.cz
vstupné

rekonstrukce původního
hospodářského zázemí zámku Telč
vybudování centra volnočasových
aktivit a turistiky

Lyžařský areál
Kohútka - Javorníky

5 hod.

P

Zlínský kraj

www.tspe.cz/plaveckybazen/ds-1049/p1=1280

zdarma

vybudování nové stálé expozice
zpřístupnění expozic historie,
archeologie, geologie, mineralogie
a paleontologie

50.1868875N
16.9393189E

vybudování nové čtyřsedačkové lanové
dráhy pro zimní období

i

Lanová dráha
na Gruni

www.jeseniky.net/
jesenicka-magistrala

P

www.lednicelazne.cz

20.

Turistická oblast Jeseníky nabízí kvalitní
turistickou infrastrukturu. Moderní služby
využívají jak běžní turisté, tak účastníci
cyklistických a běžeckých lyžařských závodů.

vybudování science centra
spojení výjimečné lokality, průmyslové
historie a regionálních univerzit

celý den

modernizace vleku
vybudování multifunkčního hřiště
rozvoj stávajícího střediska zimních
sportů

vstupné

klimatizace místností
rozšíření parkovacích ploch
dovybavení lázní o léčebné a rehabilitační zařízení

Ski areál
Kareš - Kouty nad Desnou

i

pořízení a instalace nové lanové dráhy
zkvalitnění doplňkového vybavení
a služeb

Olomoucký kraj

3 hod.

Nabídka relaxačních pobytů a procedur
v moderních lázních s jodobromovou vodou
v krásném prostředí Lednicko-valtického areálu.

26.

P

www.wellnesskurim.cz

Jesenická
magistrála

doplnění informačního
a odpočinkového mobiliáře
pořízení informačních panelů, stojanů,
nářadí na servis, sněžných roleb
nové běžecké lyžařské a cyklotrasy

49.4567331N
18.1368350E

zateplení bazénu

vstupné

i

25.

vstupné

P

i

Lázně
Lednice

P

www.dumprirody.cz

2 hod.

Vodní ráj nabízí vnitřní bazény, tobogán,
atrakce pro děti, parní saunu, mořskou
koupel nebo vířivou lázeň. K dispozici je
vybavené fitness centrum a bohatá nabídka
relaxačních a regeneračních procedur.

49.5837281N
15.9369711E

Plavecký bazén v Pelhřimově je součástí
pelhřimovského sportovního centra. Areál
nabízí krytý bazén, dětský bazének, relaxační
bazén, brouzdaliště a vířivky.

Panský dvůr
Telč

www.zamekzdar.cz

Rodinné lázně
Rožnov pod Radhoštěm

revitalizace budovy bývalého pivovaru
výukové a zábavní programy pro děti
propojení s mořskými klimatickými
lázněmi

vstupné

rekonstrukce krytého bazénu
vybudování moderního aquaparku

vstupné

snížení energetické náročnosti provozu
objektu plaveckého bazénu
realizace zateplení a výměna oken
a dveří

6.

49.1942806N
16.6000333E

i

Wellness Kuřim

17.

2 hod.

V návštěvnickém centru v srdci Moravského
krasu na Skalním mlýně získáte nejen tipy na
výlety do okolních Punkevních jeskyní, ale interaktivní expozice ukáže příběh krajiny tisíce
jeskyní a vodního podzemí.

P

vybudování interpretačního centra,
muzea nové generace
revitalizace bývalého pivovaru a přilehlých budov

5.

11.

49.2070967N
15.8617511E

Nechte se provést příběhem areálu bývalého
cisterciáckého kláštera ze 13. století a dnešního zámku rodiny Kinských. Velký komplex
zámku a kláštera má nezaměnitelný Santiniho otisk.

Plavecký bazén
Pelhřimov

Dům přírody
Moravského krasu

www.spilberk.cz
vstupné

stavba moderního návštěvnického
centra
vybudování vnitřní a venkovní expozice

1,5 hod.

Foto poskytl
Jakub Mertl

Zámek
Žďár nad Sázavou

Prostory bývalých hradních vodojemů představují nové lákadlo hradu Špilberk. Nachází
se zde lapidárium s výstavou Chrám kamene,
nabízející přes třicet kamenných artefaktů zaniklých brněnských budov.

Foto poskytl
Petr Jan Juračka

vstupné

vybudování interaktivního zábavněvzdělávacího centra

4.

10.

49.5881181N
15.9252981E

i

i

revitalizace budov hradu
zpřístupnění dosud nedostupných
prostor hradních vodojemů
vybudování restaurátorských dílen

4 hod.

P

Lapidárium
hradu Špilberk

Foto poskytlo Muzeum
města Brna

zdarma

značení lyžařských tratí
výroba a rozmístění informačních tabulí

3.

9.

zdarma

pořízení nových sněžných kanonů
instalace umělého osvětlení
a informačních cedulí
rozšíření a vytvoření nových
běžeckých tratí

2.

https://lyzovani.nmnm.cz

Sportovní hala a krytý bazén
v Novém Jičíně
V bazénu si můžete zaplavat v šesti plaveckých drahách a k odpočinku využít relaxační
bazén, vířivku a parní kabinu. Součástí jsou
také sauny a venkovní ochlazovací bazének.
rekonstrukce střechy
nová vzduchotechnika
moderní bazénová technologie pro
bazén a saunový provoz

i

www.bazennovyjicin.cz
vstupné
2 hod.
49.5983967N
18.0128550E

P

P

Jihomoravský kraj

7.

Lyžařské trasy
mikroregionu Boskovicko

i

Pro milovníky běžkařského lyžování je připraveno přes 60 km lyžařských tras v šesti okruzích v prostředí Drahanské vrchoviny.

www.lyzarsketrasy.cz

15.

zdarma
celý den

vytvoření nových lyžařských tras
vybudování a provoz informačních
center

49.5294150N
16.7649250E

Slovácké centrum kultury
a tradice - jezuitská kolej
Stálá expozice dějin Uherského Hradiště
seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi
a dějinnými okamžiky z jeho více jak 750leté
historie. V těsné blízkosti se nachází také
galerie malíře Joži Uprky.

Běžkařské tratě
Bílé Karpaty – Nová Lhota

i

Pro začátečníky i pokročilé lyžaře nabízí region Bílých Karpat v okolí Nové Lhoty desítky
běžkařských tratí. Aktuální stav tratí je možné
sledovat prostřednictvím mobilní aplikace.
pořízení rolby pro údržbu tras
vybudování turistických směrovek
a informačních tabulí, vydání
turistických map

www.bezky-kolo-pesky.eu

16.

zdarma
celý den
48.8609483N
17.5933083E

www.kkuh.cz

23.

vstupné
2 hod.
49.0675544N
17.4594022E

revitalizace jezuitské koleje
vytvoření galerie
vybudování expozic

P

8.

i

i

Jedinečné muzeum s největší sbírkou motocyklů slavné značky ve střední Evropě seznámí s historií firmy a překvapí i dalšími stroji,
které byly pod značkou Harley-Davidson vyrobeny.
vybudování muzea a navazující
infrastruktury

www.harleypub.com

24.

vstupné
2 hod.

www.priessnitz.cz
vstupné,
balneopark zdarma

Načerpejte energii z horských pramenů v balneoparku dle tradiční Priessnitzovy procedury, či se odměňte lázeňskými procedurami
v krásném prostředí lázeňského města Jeseník. A pokud byste potřebovali zahřát, čeká
na Vás saunový svět.

THERMEPARK
Velké Losiny
Termální park ve Velkých Losinách nabízí relaxační a regenerační vodní svět a bazény napouštěné přírodní termální vodou.
rozšíření a modernizace infrastruktury
lázeňských aktivit v areálu

49.2014461N
17.5329964E

P

i

4 hod.
50.2437058N
17.1887006E

vybudování doplňkové infrastruktury
a služeb
rozšíření ubytovací kapacity lázní

P

Muzeum
Harley-Davidson

Centrum odpočinku a relaxace
v lázních Jeseník

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

P

i

www.termaly-losiny.cz
vstupné
3 hod.
50.0359650N
17.0368233E

P

ilustrační foto

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

NA MORAVĚ
A VE SLEZSKU

zimní edice

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

