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

PARDUBICKÝ 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.
Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom vás rádi pozvali k jejich návštěvě.
V Pardubickém kraji můžete spolu s námi zavítat
například na zrekonstruované zámecké návrší
v Litomyšli, odpočinout si v Tyršových sadech
v samotném centru Pardubic nebo vyrazit na úžasnou
projížďku na cyklostezku z Chocně až do Bezpráví.
Přijměte naše pozvání a poznejte jedinečná místa
Pardubického kraje. Určitě má co nabídnout.
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Zaměřeno na
vzdělávání

Zaměřeno
na sport

Zaměřeno
na relax

1.

Zámecké návrší
Litomyšl
Nechte se pozvat k návštěvě renesančního zámku včetně přilehlého zámeckého návrší. Celý
areál je díky své jedinečnosti zapsán na seznam
světového dědictví UNESCO.

KA
NOVIN

Památník Zámeček
Pardubice

6.

Expozice leží na místě bývalého nacistického popraviště. Připomíná temnou část historie a je mementem pro další generace. Ponoříte se do příběhů těch, kteří se dokázali postavit zlu.

obnova sedmi budov zámeckého návrší
podpora kulturních akcí světového významu
nové aktivity pro širokou veřejnost
vstupné na
prohlídky

i

2.

2 hod.

zdarma

P

i

7.

Naučná stezka pro pěší a cyklisty, která návštěvníky seznamuje s historií lidské hornické činnosti
i s přírodními zajímavostmi v této oblasti.
K návštěvě zve i zdejší rozhledna Strážný vrch.

i

4 hod.

vstupné na
prohlídky

P

www.hrebecskedulnistezky.cz

i

8.

Součástí areálu záchranné stanice je i veřejnosti
přístupná expozice zvířat žijících v ČR.

i

4.

1 hod.

i

Centrum Bohuslava Martinů
Polička

9.

Muzeum nabízí možnost prohlídky věnované
slavnému českému skladateli včetně jeho dobově vybavené školní třídy. Součástí je i umělcova
rodná světnička v kostelní věži.

i

5.

i

10.

Geopark je turisticky zajímavá lokalita s mnoha
naučnými stezkami. V návštěvnickém centru je
možnost prohlídky několika stálých expozic věnovaných geologickým objektům a jevům.

i

i

14.

i

3 hod.

49.9194703N
15.7811978E

15.

Expozice Dopravní křižovatky aneb do České
Třebové vlakem, Velorexem, letadlem i lodí. Název spojuje čtyři dopravní kanály spjaté s městem
- železniční, silniční, lodní i vzdušný.

P

www.info.letohrad.eu

i

18.

49.9025833N,
16.4474458E

P

www.mmct.cz

Vojenské muzeum
Králíky
Navštivte celoročně přístupné vojensko-historické
expozice věnované armádě, obraně státu a československému opevnění. Muzeum je ústředním
bodem Králické pevnostní oblasti.

50.0413281N
15.7738317E

vstupné

P

www.ipardubice.cz

i

19.

4 hod.

50.0948100N
16.7561153E

P

www.armyfort.cz

Muzeum obuvi a kamene
Skuteč
Expozice přibližují historii i současnost tradičních
řemesel Skutečska – kamenictví a obuvnictví.
K dispozici jsou fotografické prezentace a filmové záběry, ale i hry na dotykovém počítači.

rozšíření služeb a zázemí pro návštěvníky
rekonstrukce objektů
výsadba zeleně v předzahrádkách staveb

rekonstrukce celého prostoru muzea
úprava dvora a zahrady
vznik informačního centra

vstupné na
prohlídky

vstupné

2 hod.

49.7625983N
15.9063806E

P

www.nmvp.cz

i

KA
NOVIN

Po rozsáhlé rekonstrukci chata nyní nabízí širokou nabídku služeb pro návštěvníky. Ti se zde
mohou nejen občerstvit a ubytovat, ale také vystoupat na rozhlednu, která je součástí objektu.

i

2 hod.

vybudování vnitřních prostor muzea
rozšíření expozice
zlepšení uchovávání exponátů

Turistická chata s rozhlednou
Suchý vrch

50.0857578N
16.4777978E

P

Městské muzeum
Česká Třebová

foto: Michal Horák

P

Rezervace lidové architektury, expozice bydlení
drobných městských řemeslníků v roubených
domcích z poloviny 19. století. K návštěvě zve
dům tkalce, výrobce dřevěných hraček a další.

i

49.9192964N
15.8109064E

www.zamek-slatinany.cz

vstupné

Památková rezervace lidové
architektury Betlém Hlinsko

49.9984494N
16.2371742E

P

1,5 hod.

2 hod.

nové prostory pro expozice dopravy
prohlídka tříkolky Velorex
vybudování přednáškového sálu

Park v centru Pardubic prošel rozsáhlou úpravou
a nyní nabízí možnost klidného odpočinku. Jeho
návštěvu můžete spojit s prohlídkou přilehlého
zámku či zachovalé historické části města.

vybudování nové cyklostezky
propojení měst Letohrad a Žamberk
zvýšení bezpečnosti cyklistů

P

www.geoparkzh.cz

P

www.chocen-mesto.cz

zdarma

2 hod.

www.podhura.cz

zdarma

Nová cyklostezka nabízí téměř 6 km nových tras
pro cyklisty i bruslaře. Navazuje a rozšiřuje síť
cyklostezek v regionu z Letohradu do Ústí nad
Orlicí a ze Žamberku do Líšnice.

49.8162531N
16.1098786E

17.

Tyršovy sady
Pardubice

50.1521878N
16.8138958E

Cyklostezka Žamberk - Letohrad

vybudování informačního centra s expozicí
interaktivní pracoviště pro návštěvníky
zřízení archeopracoviště
2 hod.

3 hod.

i

obnova parkových cest
vybudování dětských hřišť
revitalizace zeleně

www.dolnimorava.cz

zdarma

Návštěvnické centrum Geoparku
Železné hory

zdarma

13.

stavba nové cyklostezky
propojení měst Ústí nad Orlicí a Choceň
zvýšení bezpečnosti cyklistů

P

www.cbmpolicka.cz

i

Cyklostezka měří celkem 10 km. Díky mírnému
převýšení nese označení „nenáročná“. Tímto úsekem byla dobudována síť 45 km cyklo a in-line
stezek malebným údolím Tiché Orlice a Třebovky.

49.7149106N
16.2642692E

zdarma
foto: Lukáš Zeman

P

www.ilkd.cz/poznavaci-stezka-trstenice

zdarma

Cyklostezka Bezpráví - Choceň

rozšíření expozice
vznik prostor pro konání akcí a odpočinku
zřízení nového depozitáře

49.7904692N
16.3408636E

Síť naučných stezek provede návštěvníky i do
blízkých Slatiňan s hřebčínem a k oblíbenému Kočičímu hrádku. Návštěvníci mohou rovněž navštívit rozhlednu Bára, lanový park a lesní tělocvičnu.

P

4 hod.

2,5 hod.

modernizace a propojení cest
pěší, běžecké trasy i hipostezky
tělocvična a lanový park

Centrum poskytuje komplexní služby rekreace
v létě i v zimě. Součástí jsou lyžařské a různé další
sportovní aktivity. K dispozici je také stezka v oblacích, lanové centrum i celoroční bobová dráha.

vstupné
na atrakce

Upravený prostor areálu zámku Slatiňany zve
návštěvníky k odpočinku v parku a také na prohlídku vnitřních historických prostor včetně
mnoha expozic věnovaných chovu koní.
navrácení historické podoby areálu i zámku
multifunkční vzdělávací centrum
obnova a výsadba zeleně

Rekreační lesy Podhůra

středisko turistického ruchu
široké spektrum aktivit
nabídka ubytování

P

2 hod.

12.

Centrum turistického ruchu
Dolní Morava

49.8163617N
16.1113356E

www.pasicka.cz

vstupné

i

49.6276178N
16.4088492E

2 hod.

www.svojanov.cz

zrekonstruované voliéry pro léčbu a rehabilitaci poraněných volně žijících zvířat
oplocení a inženýrské sítě
vstupné

P

www.zamecek-memorial.cz

rozšíření stávajících prohlídkových tras
vybudování venkovní prohlídkové trasy
(cesta kolem hradeb)

Záchranná stanice živočichů
a ekocentrum - Pasíčka

3.

zdarma

Jedná se o částečnou zříceninu gotického hradu.
Přístupná jsou i sklepení a unikátní goticko-renesanční dům zbrojnošů. Hrad disponuje restaurací
a stylovým penzionem.

49.7603411N
16.5837506E

Zámek
Slatiňany

vytvoření terénní poznávací stezky
nová mobilní aplikace
společný propagační program příhraničí

Hrad Svojanov

trasa s 22 naučnými zastaveními
vyhlídková věž Strážný vrch
geologická expozice

16.

Na trase mají návštěvníci možnost seznámit se
se společným kulturním dědictvím v česko-polském příhraničí. Lidové stavby, památky i příběhy
nabízí exkurzi do tradic života na venkově.

50.0273925N
15.8081367E

1,5 hod.

foto: Tomáš Kubelka

Hřebečské důlní stezky

zdarma

Poznávací stezka po lidových
památkách v pohraničí - Trstěnice

výstavba budovy památníku
vytvoření expozice
odkaz pro budoucnost

49.8734458N
16.3129197E

www.zamecke-navrsi.cz

11.

20.

2 hod.

Poutní chrám Panny Marie na
Chlumku v Luži
Poutní areál je významnou historickou památkou z doby baroka. Disponuje bohatým vnitřním
vybavením a vybízí k návštěvě nově upravených
zahrad.
obnova fasády
rekonstrukce ohradní zdi
oprava přilehlého parku

vstupné na
rozhlednu

zdarma

50.0520211N
16.6897908E

www.suchak.cz

P

P

www.muzeum.skutec.cz

kompletní rekonstrukce
vybudování restaurace a rychlého občerstvení
stavba ubytování a wellness
2 hod.

49.8444836N
15.9971558E

i

1 hod.

www.chlumek.net

49.8905397N
16.0296733E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak
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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

