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Prioritní osa 1

Prioritní osa 2
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Prioritní osa 4

Prioritní osa 5

Prioritní osa 6

Prioritní osa 7

Počet podpořených  projektů
a výše dotace v dané ose v Kč

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP

2560 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ O CELKOVÉ VÝŠI PODPORY 20 537 265 764 Kč
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BŘECLAV

Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní 

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

Udržitelné využívání zdrojů energie 

Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží 

Omezování průmyslového znečištění 
a environmentálních rizik 

Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Rozvoj infrastruktury pro environmentální           
vzdělávání, poradenství a osvětu



Bučovice
Nefalšovaná forteza

bucovice.cz
zamek-bucovice.cz
czregion.cz/vicemilicke-rybniky

Jihomoravský kraj
49°8‘58“ s. š.
17°0‘6“ v. d.4
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Nechal jej postavit Jan Šembera 
Černohorský z Boskovic, milovník 
světských radovánek a velký 
příznivec umění. I výzdobu zámku 
objednal u prvotřídních umělců. 
V 17. století na nádvoří zámku přibyla 
dodnes uchvacující manýristická 
kamenná kašna. Ukazuje Fauna 
s rounem, pod ním je řada chrličů.

Zámek je originální tím, že nejde 
o přestavbu staršího sídla, ale 
o realizaci projektu italské pozdně 
renesanční stavby typu „palazzo in 
fortezza“. Forteza svou schopnost 
bránit se prokázala v roce 1645, kdy 
úspěšně vzdorovala  početnému 
švédskému oddílu. Pak zámek 
přestal sloužit bydlení, stal se 
administrativním centrem panství 

a od roku 1720 sídlem centrální 
lichtenštejnské účtárny. Obklopuje 
jej komponovaná renesanční zahrada 
s řadou laviček a míst vybízejících 
k pózování pro romantické fotky.

Kromě zámku stojí za prohlídku 
místní židovský hřbitov či 
římskokatolický farní kostel.

Již v 16. století Bučovice obepínaly 
vinohrady a rybníky. Zastavte se 
u kaskády rybníků Vícemilických, 
ležících pár kilometrů směrem na 
východ. Vodní nádrže a biocentrum 
Vícemilice získaly dotace OPŽP. 

Dál na východ vás po 30 km čeká 
třeba zámek Buchlovice nebo 
hrad Buchlov.  

Asi na půli cesty z Brna do Uherského Hradiště na vás čeká obec Bučovice 
a v jejím středu zámek. Bučovice zde, na obchodní cestě do Uher, stály 
již ve 12. století. Čtyřkřídlý zámek ze století 16. je unikátní stavbou italské 
renesance na sever od Alp. 

v tomto roce byly otevřeny 
Vícemilické rybníky2011
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Lednicko-
-valtický areál
Světová přírodní architektura

lva.cz
lednicko-valticky-areal.cz
zamek-lednice.cz

Jihomoravský kraj
48°44‘21“ s. š.
16°45‘18“ v. d.5
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Areál po staletí budovali 
Lichtenštejnové, starý a bohatý 
rakouský rod. Vytvořili tak jedno 
z nejrozsáhlejších člověkem 
vymodelovaných území v Evropě. 
Úchvatný soubor parků, zahrad, 
rybníků, vodních toků, soch, zámečků, 
chrámů, kaplí a kolonád byl v roce 
1996 zapsán na seznam Světového 
kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Na regeneraci a obnovu 
vegetace v parku šly značné finanční 
prostředky z OPŽP.

Páteř areálu tvoří spojení lednického 
a valtického zámku. Interiéry 
novogotického zámku Lednice nabízí 
řadu tematických okruhů. Sousedí 
s ním skleník a v něm subtropické 
a tropické rostliny převážně z Jižní 
Ameriky. O kousek dál je minaret, 
nepřehlédnutelná šedesátimetrová věž 
s citáty z koránu sloužící jako rozhledna. 

Navštěvovaný je Apollonův chrám 
s vyhlídkovou terasou. Nedaleko si 
Lichtenštejnové nechali postavit Janův 
hrad, který je zvenku „zříceninou“ 
a uvnitř loveckým zámečkem. Vše tu 
působí jako pohádkové kulisy. V Lednici 
a okolí se točily třeba filmy Šípková 
Růženka, Bathory či Osada havranů.

Historie rovněž státního zámku 
Valtice sahá do středověku, koncem 
16. století byl původní hrad rozšířen 
o palácovou stavbu. Během 
druhé světové války byly interiéry 
vyrabovány Rudou armádou. Po válce 
zde byl tábor nucených prací i sušárna 
chmele. Dnes tu sídlí mimo jiné 
valtické Vinné sklepy. 

Cyklotrasa Lednice–Valtice–Lednice 
měří necelých 40 km a má převýšení 
100 m. Ale pozor, s kolem do 
zámeckého parku nemůžete.

„Vítejte na lichtenštejnském panství,“ hlásají webové stránky uvádějící vás 
do zhmotněné pohádky jménem Lednicko-valtický areál. Stojí za návštěvu 
v jakoukoli roční dobu. Na jaře vás nadchnou gejzíry barev kvetoucích květin, 
keřů a stromů.  V létě přivítáte plavby lodí na kanálech parku. Na podzim 
neodoláte nabídce vín, kterým se zde daří. Můžete tudy putovat pěšky či na kole.

má tento areál, který po staletí 
budovali Lichtenštejnové283 km2 
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Znojmo
Kus Itálie a kousek do Vídně

znojmo.net
znojmuz.cz
znojemsko.info

Jihomoravský kraj
48°51‘27“ s. š.
16°2‘55“ v. d.6
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Lidé sem jezdí za vínem. To se pro 
Znojmo stalo typičtější než dříve 
okurky nakládačky. Znojemská vinařská 
podoblast je ideální pro pěstování 
bílých, zejména aromatických vín. 
Jejich vyzrávání svědčí zdejší střídání 
vyšších denních a nízkých nočních 
teplot. Během roku se ve znojemském 
Louckém klášteře i v okolí města koná 
řada akcí pro milovníky vína. 

Jezdí se sem za přírodou. Na hranicích 
s Rakouskem podél meandrující řeky 
Dyje najdete nejmenší národní park ČR 
Podyjí. Významné finanční prostředky 
z OPŽP putovaly na rekultivaci jeho 
lesních cest.  Za původní, lidskou 
činností jen minimálně narušený 
ráz vděčí i „železné oponě“ z dob 
socialismu, kdy byl do tohoto 
území, hraničícího s kapitalistickým 
Rakouskem, vstup zakázán. 

Jezdí se sem za (cyklo)turistikou. 
Znojemsko se pyšní hustou sítí značených 
pěších, cyklistických i koňských stezek.

Jezdí se sem za kulturou. Významný 
hrad na ostrohu nad řekou Dyjí 
založila již kolem roku 1100 moravská 
knížata z rodu Přemyslovců. Ústřední 
dominantou je bývalá hradní kaple – 
románská rotunda Panny Marie 
a sv. Kateřiny. 

Dnes je Znojmo díky velkému 
množství historických objektů 
městskou památkovou rezervací. 
Můžete si jej prohlédnout třeba 
z radniční věže z 15. století, která 
svým provedením a unikátností 
patří mezi dominanty města, 
stejně jako nepřehlédnutelný 
železniční viadukt spojující Znojmo 
s příhraničním Šatovem. Významný 
je i třicetikilometrový podzemní 
labyrint chodeb. Z řady církevních 
staveb ve Znojmě nepřehlédnete 
třeba kostel sv. Mikuláše a kostel 
sv. Michala. Spojují je úzké uličky, 
v nichž se schovávají penziony, 
vinárny a místa nepřející autům, 
ale vyhledávaná turisty. 

Znojemsko se stává cílem stále většího počtu turistů, kteří jím alespoň projíždějí 
cestou do Vídně. Má víno, příjemné klima a okolní přírodu připomínající některé 
části Itálie. Patří mezi nejatraktivnější oblasti jižní Moravy. 

mají pilíře slavného železničního 
mostu na jihu Znojma48 m
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