VÍTE, ŽE...

PLZEŇSKÝ KRAJ

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

Zaměřeno na
vzdělávání

Zaměřeno
na sport

100 000 projektů.

4.
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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.

Šíře podpory evropských fondů je opravdu
velká. V předcházejícím výčtu jsme ale 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,
či galerie. Sází se nová zeleň v parcích, vznikají
nové naučné stezky v přírodě, nebo hřiště pro
děti i pro seniory.
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Zaměřeno
na relax
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Projekty pomáhají také:

17.

• 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.
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Právě řadu těchto projektů přináší tato
mapa a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě. V Plzeňském kraji můžete
spolu s námi navštívit například výjimečné Centrum stavitelského dědictví NTM
v Plasích, katakomby v Klatovech, architektonické skvosty postavené dle návrhů
Jana Blažeje Santiniho v Mariánské Týnici
a Kladrubech, či vyzkoušet sportovní aktivity na šumavském Špičáku. Věříme, že
si všechny projekty užijete a sami uvidíte,
kde všude evropské fondy pomáhají v Plzeňském kraji!
Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?
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PO PLZEŇSKÉM
KRAJI
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Centrum stavitelského dědictví NTM
Plasy

Muzeum
Rabštejn nad Střelou

6.

Muzeum věnující se tradičnímu stavitelství propojuje muzejní expozice s historickými dílnami,
ve kterých si můžete vyzkoušet vlastní řemeslné
dovednosti.

Muzeum představuje historii nejmenšího českého středověkého města a zaměřuje se také na
okolní krásnou přírodu a v ní žijící zvěř.

obnova hospodářských staveb kláštera
zřízení Centra stavitelského dědictví
vytvoření metodiky obnovy
vstupné

i

2 hod.

P

i

Klatovské katakomby

2.

vstupné na
prohlídky

foto: Muzeum Rabštejn

7.

V rámci klatovských katakomb můžete navštívit jezuitskou kryptu pod kostelem a také muzeum v jezuitském gymnáziu.

i

2 hod.

Muzeum vám představí, jaký byl život na vesnici
v 18. století. K nahlédnutí je téměř 400 exponátů,
vybavená kovárna a dvě selské jizby.

49.3950800N
13.2918989E

dobrovolné

i

www.katakomby.cz

i

4 hod.

P

www.techmania.cz

i

Mariánská Týnice
Kralovice

4.

i

2 hod.

P

www.marianskatynice.cz

i

Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze

5.

i

49.9262378N
13.0549503E

vstupné
na lanovku

autor: Ski&Bike Špičák

i

www.bip.cz

i

2 hod.

49.1902400N
13.5691397E

Dům přírody Českého lesa je návštěvnické středisko s tematickou expozicí a zároveň vstupní branou
do této chráněné krajinné oblasti.

i

www.dedictvitachovska.cz

1 hod.

49.4361417N
12.8159111E

P

www.dumprirody.cz

Kulturní centrum
Pivovar Domažlice

Výstavy v kulturním centru Hvozd jsou zaměřeny na domažlické pivovarnictví, řemesla i historii. A od léta 2020 začne nejstarší pivovar v ČR
znovu vařit pivo.
rekonstrukce objektu
expozice o regionálním pivovarnictví
expozice o městě a regionu

49.7118419N
13.5958897E

zdarma

2 hod.

foto: MKS Domažlice

i

20.

49.4391403N
12.9276761E

www.idomazlice.cz

Zoologická a botanická zahrada
města Plzně

V druhé nejstarší zoologické zahradě v ČR, kde
můžete mimo botanických expozic a pavilonů
zvířat navštívit také archeologický skanzen, svět
v podzemí či statek Lüftnerka.
vybudování tří nových tematických okruhů
vystavění nových pavilonů pro zvířata

zmapování kulturního dědictví
zpřístupnění veřejnosti
interaktivní naučná stezka

P

P

Dům přírody Českého lesa

i

19.

šedesátikilometrová naučná stezka krajinou
Českého lesa, která byla poznamenaná Studenou válkou.

celý den

49.7118417N
12.9952306E

www.klaster-kladruby.cz

vstupné na
prohlídku

foto: Dům přírody
Českého lesa

www.poznejbrdy.cz

zdarma

2 hod.

rekonstrukce objektu Staré pošty
vybudování návštěvnického centra

Naučná stezka Krajinou Studené
války, Tachovsko

49.1703856N
13.2106189E

sumava.spicak.cz

18.

ww.rozhledna-nasedlecz

zdarma

foto: Michal Duda

15.

2 hod.

i

vybudování rozhledny

výstavba rozhledny na Špičáku
nový odbavovací systém a sněžná děla

49.7456164N
13.3789744E

P

Rokycanská architektonicky zajímavá rozhledna,
ze které budete mít výhled do širokého okolí,
a pokud budete mít štěstí, tak spatříte i vrcholky Alp.

P

www.aktivitypro.eu

vstupné na
prohlídku

49.7963658N
12.6122572E

Rozhledna na Kotli
Rokycany

14.

Sportovní a turistický areál nabízí vyžití po celý
rok – v zimě je k dispozici 13 sjezdovek, v létě pak
bikepark a rozhledna.

vytvoření muzea církevního umění
restaurování uměleckých předmětů
2 hod.

1 hod.

1 hod.

P

www.muzeum-desenice.cz

bezbariérový přístup ke klášteru
informační tabule

www.tachovsko.com

zdarma

i

Ski & Bike
Špičák

10.

Seznamte se s křesťanskými reáliemi a životem,
ale také uměleckými díly, která jsou těmi nejcennějšími, jež se v západních Čechách zachovala.

vstupné

49.2303878N
13.5203300E

49.2745150N
13.1724244E

Příjemná procházka z centra města až k bývalému kladrubskému klášteru, kde můžete navštívit dvě unikátní expozice.

obnovení rozhledny
vytvoření tematické stezky

www.muzeum.sumava.net

vstupné na
prohlídku

1 hod.

2 hod.

Klášter Kladruby

17.

Rozhledna na místě bývalého keltského hradiště a později i vojenské hlásky nabízí krásný výhled na šumavské panorama.

vybudování centra
vybavení tematicky zaměřených expozic
49.9853861N
13.4623611E

i

Rozhledna na Sedle
Sušice

13.

Vzdělávací centrum pro děti i dospělé umožňuje
poznávání životního prostředí díky zážitkovým
aktivitám a zajímavým expozicím.

dostavba východního ambitu
vznik nových výstavních prostor
vstupné

i

Environmentální centrum
Krsy

9.

Regionální muzeum a galerie umístěné v areálu
bývalého cisterciáckého poutního místa představuje dřívější život na severním Plzeňsku.

foto: Muzeum a galerie
severního Plzeňska

P

1 hod.

P

Rozhledna Tachov Vysoká

stavební úpravy památkově chráněné budovy
rozšíření muzea
vstupné

vstupné
foto: Městys Dešenice

Vystoupejte po 144 schodech a užijte si nádherný
výhled na Tachovsko, Šumavu a Český les. V okolí
rozhledny si můžete zahrát discgolf, v zimě si zalyžovat, nebo navštívit památník bitvy u Tachova.

zdarma

V muzeu se seznámíte se světoznámými zápalkami, jejich výrobou nebo s historií šumavského
sklářství a sušického regionu.

49.7406669N
13.3620317E

49.8909956N
12.9725986E

výstavba rozhledny
pěší nezpevněná stezka
informační tabule

Muzeum Šumavy
Sušice

komplex s expozicemi a planetáriem
dílny a laboratoře
prostory pro vědecko-technické show

2 hod.

vybudování muzea pivovarnictví
multimediální expozice

www.konst-lazne.cz

49.8275100N
12.5822150E

2 hod.

www.tachovsko.com

8.

Interaktivní centrum vědy a poznání s jedinečným 3D planetáriem, laboratořemi a celou řadou zajímavých expozic.

vstupné

12.

revitalizace bývalé sýpky
úprava prostor pro potřeby muzea

Techmania science center
Plzeň

3.

i

Vesnické muzeum v Halži

vybudování moderní expozice
obnova suterénu kostela
zrestaurování mumií, vybavení interiéru
vstupné

zdarma

P

www.muzeumrabstejn.cz

Seznamte se s historií vaření piva na Šumavě
v muzeu, které sídlí v renesančně přestavěné
dešenické tvrzi.

výstavba in-line a cyklostezky

50.0421950N
13.2893842E

1 hod.

Muzeum šumavského pivovarnictví
Dešenice

16.

In-line a cyklostezka vede malebnou krajinou jediných lázní Plzeňského kraje. V zimě se dá také
využít na běžkování.

rekonstrukce budovy a vyhlídkové terasy
zprovoznění muzea a turistického infocentra

49.9356686N
13.3888058E

www.muzeum-plasy.cz

Na kolečkách
Konstantinolázeňskem

11.

49.7215458N
12.4687017E

P

vstupné

i

3 hod.

www.zooplzen.cz

49.7582997N
13.3590356E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO PLZEŇSKÉM
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

