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SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP
Prioritní osa 1

Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní

RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU

Počet podpořených projektů
a výše dotace v dané ose v Kč
105

2 575 262 204

Prioritní osa 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

137

393 691 315

Prioritní osa 3

Udržitelné využívání zdrojů energie

378

1 397 016 588

Prioritní osa 4

Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží

243

921 477 643

Prioritní osa 5

Omezování průmyslového znečištění
a environmentálních rizik

10

42 811 247

Prioritní osa 6

Zlepšování stavu přírody a krajiny

163

700 044 734

Prioritní osa 7

Rozvoj infrastruktury pro environmentální
vzdělávání, poradenství a osvětu

31

196 928 190

1067 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ O CELKOVÉ VÝŠI PODPORY 6 227 231 921 Kč
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Královéhradecký kraj
50°35‘8“ s. š.
16°19‘54“ v. d.

klasterbroumov.cz
broumov.net
broumovsko.cz

Broumov
Monumentální, inspirativní,
nedoceněný

32

V darovací listině, kterou Přemysl Otakar I. předal Broumov
benediktinskému řádu, je území popsáno jako „krajina děsná v širé pustině“.
Dnes bychom opáčili „krajina půvabná, kopci a lesy scelená“.

Původní broumovská tvrz byla
vypálena odbojnými fojty a na
jejím místě byl zbudován klášter
s gotickým chrámem zasvěceným
sv. Vojtěchu. Během husitských válek
se sem s několika řeholními bratry
uchýlil tehdejší opat Mikuláš II.
Strážili přitom i ohromný rukopis
bible Codex gigas. Tento unikát tu
zůstal jen dvě století, od roku 1648
je jako válečná kořist ve Švédsku.
Kopii této slavné bible můžete
spatřit v knihovně kláštera. Původně
gotický kostel sv. Vojtěcha byl
v 17. století přestavěn v barokním
slohu, přestavbu dokončili podle
návrhů Dientzenhoferů. Od roku
1950 sloužil klášter jako internační
tábor nejprve pro řeholníky
a pak pro řeholnice různých
řádů. Internované sestry zde žily
za nelidských podmínek a byly
nuceny pracovat v továrnách
a v zemědělství.

1213

Dnes národní kulturní památka
Broumovský klášter pomalu ožívá. Těží
z toho i město, turisté navštěvují místní
náměstí i park kolem zámku, který se
uvádí do původní okrasné a užitkové
podoby. Na regeneraci zdejší veřejné
zeleně přispěl OPŽP.
V klášteře vznikají umělecké dílny, je
zde možné i přespat. Během prohlídky
interiérů kláštera nemiňte kostel, který
schraňuje nebývalé množství relikvií
a svou fascinující výzdobou se může
srovnávat s kostely v Římě. Naleznete
zde dokonce i jedinou oficiální kopii
Turínského plátna na sever od Alp.
Mezi cíle v okolí bychom doporučili
Adršpach a jeho rozeklané skály (natáčel
se tady Třetí princ, Peklo s princeznou,
Letopisy Narnie), polské město Kłodzko
s monumentální pevností či šestitisícový
Hronov, který je v létě zasvěcen
divadelnímu festivalu Jiráskův Hronov.

v tomto roce Přemysl Otakar I. daroval
území Broumovska benediktinskému řádu
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Královéhradecký kraj
50°26‘13“ s. š.
15°21‘5“ v. d.

Jičín
Valdštejnovy
velkolepé plány
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jicin.org
pohadka.cz
albrechtzvaldstejna.cz

Město Jičín najdete 85 km severovýchodně od Prahy v krásném prostředí
Českého ráje. Kdysi patřil královně Jitce, byl „Jitčin“, odtud jeho název (nemá
nic společného s Novým a Starým Jičínem, o nichž píšeme na jiném místě
našeho bedekru). Je výchozí branou do Českého ráje a do Prachovských
skal. V září se mění v „město pohádky“.

Autor pohádkových příběhů Václav
Čtvrtek přijel ke svému jičínskému
dědečkovi přečkat první světovou válku.
Jeho charakterní loupežník Rumcajs
přebýval v lese Řáholci a provokoval
knížete a kněžnu z jičínského zámku.
Řáholec ve skutečnosti neexistuje a tato
ráčkující a v podání pohádkáře poněkud
natvrdlá šlechta tu po sobě zanechala
nedocenitelné hodnoty. Zejména
Albrecht z Valdštejna.
Původní sídlo vzniklo kolem roku
1300, chránily jej hradby se zesílenými
baštami a příkop. Části opevnění
jsou dodnes dochovány po celém
obvodu historického středu města,
které je městskou památkovou
rezervací. Typické je pro něj náměstí
ze všech stran lemované podloubími
a historickými domy, dominuje mu
oblíbené vyhlídkové místo Valdická
brána. Navazující barokní zámek

5 km

je propojen krytým schodištěm
s kostelem sv. Jakuba Většího. Zámek
návštěvníkům přibližuje zasedání
protinapoleonské aliance z roku 1813
a je v něm i Muzeum hry.
Největší rozmach Jičín zažil za
vlády Albrechta z Valdštejna, který
z něj učinil centrum svého panství.
Vyspravil vyhořelý zámek, město
dal velkoryse přestavět, a dokonce
zde razil vlastní mince. Pokud by ho
jeho protivníci v roce 1634 zákeřně
nezamordovali, dost možná by z Jičína
stačil vytvořit velkoměsto v duchu
italské renesance. Do krajinotvorby
promítl razantní matematiku. Od
zámku se vine dvoukilometrová
čtyřřadá lipová alej ústící do parku
Libosad, jehož křehká lodžie měla
být obdobou saly terreny pražského
Valdštejnského paláce. Obnovu
Libosadu a obory financoval OPŽP.

má bezbariérový výlet po
stopách Albrechta z Valdštejna
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Královéhradecký kraj
50°42‘55“ s. š.
15°43‘28“ v. d.

krkonose.eu
krnap.cz
krkonosskeboudy.cz

Krkonoše
Tundra uprostřed Evropy

36

Čím se liší Krkonoše od ostatních českých, většinou pohraničních hor? Mají na
svém území nejvyšší českou horu Sněžku a originální soustavu krkonošských
bud, sahající až do 17. století. Sloužily pro odpočinek ve vyšších polohách, pro
pastevce, horaly, zemědělce, později turisty. Byly a jsou vzdálené od civilizace,
v zimě často odříznuté od světa (musí vás k nim dovézt sněžný skútr nebo
rolba). Z některých jsou dnes penziony a ubytovny.

Soustavu krkonošských bud najdete
na Krkonošské magistrále. Na mnoha
z nich se specializují na nabídku
typických místních jídel – kyselo,
borůvkové knedlíky, pokrmy z hub.
Z nejvýše položené a zřejmě nejstarší
Luční boudy, vzniklé kolem roku
1623, se dostanete na polskou stranu
Krkonoš a k prameni Labe. Také
se z ní stoupá na Sněžku, což vám
zabere asi hodinu.
Krkonošský národní park je rovněž
příjemcem dotací OPŽP. Na jeho
území je řada pozoruhodných
míst: Slunečná stráň se slatinnými
a rašelinnými lukami, Lom Strážné,
Herlíkovické štoly s netopýry, Labská
soutěska, Anenské údolí s unikátními
stanovišti pro rozmnožování
obojživelníků a Sklenářovické údolí
s komplexem horských luk a mokřadů.
V zimě se do Krkonoš jezdí na běžky,
počítají zde s rozsáhlou sítí půjčoven.

1603 m

Krkonošská magistrála s nádhernými
panoramaty má 70 km. V létě se po
několikakilometrových asfaltových
cestách jezdí na kole. Ideální je
po všemožných stezkách, často
i náročným terénem, putovat pěšky.
Chůzi vám zpestří tematické naučné
stezky motivované Krakonošem
či typickou místní přírodou.
Jedete-li autem, pak byste se měli
zastavit na řadě záchytných parkovišť.
Navazují na ně lanovky, které vás
mohou v letní sezóně vyvézt na
nejbližší vrcholy. Od Harrachova na
západě přes Herlíkovice, Rokytnici
nad Jizerou, Špindlerův Mlýn, Pec pod
Sněžkou (odsud vede lanovka až na
Sněžku) po Velkou Úpu na východě
hor. Vlakem do Krkonoš? Zážitkem
může být i cesta do konečných stanic
na horských tratích v Harrachově,
Rokytnici, Vrchlabí, Trutnově, Svobodě
nad Úpou a Žacléři.

nad mořem je nově
uváděná výška Sněžky
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