VÍTE, ŽE...

JIHOČESKÝ 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

100 000 projektů.

rozšiřují muzea i galerie. Přibývá nová zeleň v parcích, vznikají naučné stezky v přírodě nebo hřiště
pro děti i pro seniory.
Zaměřeno na
vzdělávání

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.

13.

Zaměřeno
na relax

Zaměřeno
na sport

7.

Některé tyto projekty přináší tato mapa a my
bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě. V
jižních Čechách můžete spolu s námi navštívit například Návštěvnickém centru Kvilda,
nespočet historických památek jako jsou českokrumlovské kláštery, nebo se vydejte na
kreativní cestu do unikátní Galerie Sladovna.
Věříme, že si všechny projekty užijete a sami
uvídíte, kde všude evropské fondy pomáhají v Jihočeském kraji!

9.

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,
• ale také menšinám, či handicapovaným
spoluobčanům.

16.
8.

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?
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1.

Kláštery
Český Krumlov
Unikátní areál dvojklášteří ze 14. století nabízí výstavy, interaktivní expozice i rodinou hru
v dobových kostýmech.

i

2.

Krokodýlí ZOO
Protivín

6.

Jediná krokodýlí zoo svého druhu ve střední Evropě chová největší skupinu kriticky ohrožených
krokodýlů.

stavební rehabilitace celého areálu
rozšíření a zkvalitnění nabídky kulturních
a vzdělávacích služeb

rekonstrukce areálu

vstupné na
prohlídky

vstupné

2 hod.

48.8133014N
14.3181526E

P

www.klasteryck.cz

i

Galerie Sladovna
Písek

i

1,5 hod.

49.3082400N
14.1464025E

i

8.

Interaktivně-vzdělávací centrum s multifunkčními výstavními prostory seznámí nejen s jedinečností třeboňské rybniční krajiny.

foto: Aleš Motejl

i

4.

i

Muzeum Jindřichohradecka
Jindřichův Hradec

9.

V Muzeu Jindřichohradecka se nalézá světový
unikát - Krýzovy jesličky, největší pohyblivý lidový mechanický betlém.

i

5.

2 hod.

Zoo Hluboká
Hluboká nad Vltavou

i

3 hod.

www.zoohluboka.cz

i

www.hradstrakonice.cz/hrad

zdarma

i

1 hod.

i

1-4 hod.

P

P

www.muzeumtnv.cz

i

1-4 hod.

www.viaverde.co.at

48.9066939N
13.8271086E

isstozec@npsumava.cz

Rozhledna na Kleti
Rozhledna na Kleti je nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách a poskytuje unikátní rozhled
do všech světových stran. Za jasného počasí jsou
odsud vidět i alpské vrcholky.

vstupné

i

1,5 hod.

48.8655100N
14.2832139E

P

www.klet.com

Rozhledna Rýdův kopec
Děbolín

20.

Rozhledna o celkové výšce 33 metrů se nachází
v blízkosti cyklistické stezky Děbolín - sv. Barbora. Za optimálních podmínek lze dohlédnout až
na vrch Javořice či na Novohradské hory.

vybudování hraniční cyklotrasy

zdarma

1-2 hod.

rekonstrukce schodišť, interiéru i exteriéru
vyhlídkový dalekohled

P

Cyklotrasa s devíti zastávkami začíná v rakouských lázních Moorbad Harbach, pokračuje do
Horní Stropnice a vrací se přes Hojnou Vodu.

49.2236772N
14.4213769E

P

Naučná stezka představí revitalizaci ještě nedávno průmyslově využívaného rašeliniště. Cesta končí u dvoupatrové vyhlídkové věže, ze které návštěvníci vidí celé rašeliniště jako na dlani.

49.0642108N
14.4444011E

Cyklostezka Via Verde
Horní Stropnice

15.

49.0311583N
13.5804214E

Naučná stezka Soumarské rašeliniště
Soumarský most

i

19.

www.hluboka.cz

www.npsumava.cz

zdarma

Cyklostezka vede atraktivním územím patřícím
do lokality Natura 2000, přes zříceninu hradu
Karlův hrádek až do Purkarce. K návratu je možné využít lodní dopravu.

49.4129000N
14.6581194E

1 hod.

informační tabule
zpevněná stezka
vyhlídková věž

Cyklostezka
Hluboká nad Vltavou

14.

www.cokomuzeum.cz

foto: MgA. Jan Mahr

P

Centrum nabízí možnost navštívit výběh s jeleny
o rozloze zhruba 9 hektarů, kde prochází naučný okruh s vyvýšenými pozorovacími přístřešky.
Součástí je také výběh rysa.

49.4255825N
13.8879308E

www.plavecakblatna.cz

P

Návštěvnické centrum
Kvilda

úsek Hluboká nad Vltavou - Poněšice
1-2 hod.

vstupné

3 hod.

49.3048972N
14.1336183E

www.stenapisek.cz

zdarma

18.

vstupné

49.2583742N
13.9012308E

1-3 hod.

vybudování centra a výběhů
přístupové komunikace, parkoviště

Nově vybudovaný areál nabízí venkovní bazén,
dětské brouzdaliště, skluzavky, dětské hřiště
i občerstvení.

nové technologické vybavení

49.0420992N
14.4205083E

17.

i

Rekreační areál
Blatná

13.

Moderní a hravá expozice představuje průřez
historií vltavotýnského regionu od pravěku po
současnost.

expozice stepi, velkých šelem a plazů

i

www.sumava-bavorskyles.cz

vstupné na
prohlídky

1,5 hod.

vstupné

49.0192492N
13.5795781E

revitalizace a vybudování areálu

Městské muzeum
Týn nad Vltavou

10.

Nejatraktivnější zoo v jižních Čechách chová
zhruba 350 druhů zvířat ve více než 2 000 exemplářích. V zahradě najdete letní dětské divadlo,
kde se v průběhu roku koná řada akcí.

vstupné

i

1-5 hod.

rekonstrukce muzea středního Pootaví
černá kuchyně
rekonstrukce hradní zdi, příkopu, parčíku

vstupné

i

48.8319422N
14.4794597E

Cyklostezka a naučná pěší stezka, propojující
Kvildsko s oblastí Mauth – Finsterau, seznámí
nejen se šumavskou faunou a flórou.

stavební práce
vybavení muzea

www.mjh.cz

1 hod. –
7 dnů

www.hradynamalsi.cz/zemska-cesta

zdarma

P

www.klastermilevsko.cz

Muzeum mapuje historii využití čokolády a marcipánu, součástí je také tvořivá dílnička. K vidění je
marcipánová zmenšenina táborského náměstí a
dalších místních dominant.

49.1434767N
15.0003239E

Jedno z největších lezeckých center v ČR nabízí
více než 160 lezeckých cest všech obtížností.
vybudování lezeckého centra

Slatěmi a pláněmi Šumavy
a Bavorského lesa, Kvilda

49.4563411N
14.3680847E

1 hod.

Muzeum čokolády a marcipánu
Tábor

rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele
a kláštera minoritů

LezeTop
Písek

16.

cyklostezka v úseku Jezerní slať - Kvilda
informační zařízení
odpočinková místa

Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes
národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu Strakonic.

49.0040544N
14.7706172E

www.dumstepankanetolickeho.cz

vstupné na
prohlídky

12.

Strakonický hrad

rekonstrukce celého objektu

2 hod.

i

www.krokodylizoo.cz

vstupné na
prohlídky

www.sladovna.cz

vstupné na
prohlídky

zdarma

oprava barokního konventu

Centrum Třeboňského
rybníkářského dědictví
v domě Štěpánka Netolického

3.

Stezka dlouhá 150 kilometrů spojuje rakouské
a české hrady a zámky. Prochází krásnou krajinou jižních Čech a Horních Rakous a je určena
hlavně pro pěší (lze ji ale sjet i na horském kole).

49.2003169N
14.2175589E

2 hod.

Nejstarší klášter jižních Čech seznámí návštěvníky s vývojem architektury i se životem bratří
premonstrátů.

rekonstrukce prostorů ve 4. - 7. podlaží
vytvoření expozice Sladovnictví

Po hradech a zámcích Zemskou
cestou, Velešín

konzervace hradů Pořešín a Prandegg
vyznačení trasy
vícejazyčný audioprůvodce

Klášter
Milevsko

7.

Největší dětská galerie v Čechách představí živé
výstavy plné objevování a inspirace. Galerie se
nachází v centru Písku v blízkosti nejstaršího dochovaného kamenného mostu v ČR.

vstupné na
prohlídky

11.

stavba rozhledny

48.7612439N
14.7350172E

P

zdarma

i

1 hod.

www.infocentrum.jh.cz

49.1588522N
14.9399311E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO JIHOČESKÉM
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

