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Prioritní osa 1

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

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

1573 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ O CELKOVÉ VÝŠI PODPORY 11 023 930 358 Kč
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PŘEROV

OLOMOUC

ŠUMPERK

JESENÍK

PROSTĚJOV

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



Helfštýn
Olymp kovářů

helfstyn.cz
mr-zahori.cz
cs.wikipedia.org/wiki/Helfštýn

Olomoucký kraj
49°31‘1“ s. š.
17°37‘47“ v. d.19
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Jedete-li po dálnici z Olomouce na 
Ostravu, objeví se vám po pravé 
ruce. Jeho útroby jsou jedinečným 
místem pro dětskou schovávanou 
nebo pro odpočinkové zasněné 
bloudění do minulých staletí. Dobyl 
jej Jan Lucemburský, zabydleli se 
v něm husité, obléhali jej Švédové. 
Od 14. století jej vlastnili rytíři, 
knížata, čeští turisté, vojenské lesy 
a nyní přerovské muzeum.

Na hrad si vyšlápněte z obce Lipník nad 
Bečvou, kde je i zastávka vlaku. Zeleň 
v parcích této obce byla obnovena díky 
podpoře z OPŽP. Helfštýn je pro svou 
velikost, polohu i charakter přirozeným 
centrem regionu. Každoročně hostí 
řadu akcí, různé festivaly, nejznámější 
je asi Hefaiston poslední prázdninový 
víkend. V areálu Helfštýna při něm 

předvádějí své umění kováři z různých 
koutů světa. Diváci jsou přitom 
doslova nalepeni na jejich výhně nebo 
fascinovaně hledí z výšky různých věží 
na zrod kovových artefaktů. Všude 
slyšíte cinkat kovadliny a nasáváte 
charakteristickou vůni uhlí. Výrobky 
kovářů jsou také součástí stálé 
expozice v suterénu hradního paláce. 
Najdete zde i historickou mincovnu 
a expozici archeologie.
 
Hrad navštíví každoročně asi 100 tisíc 
návštěvníků. Chcete-li tip na další výlet 
do okolí, pak vás zejména ve vedrech 
potěší Zbrašovské aragonitové 
jeskyně či výlet k Hranické propasti, 
která je minimálně stovky metrů 
hluboká. Nebo se vydejte proti 
proudu řeky Bečvy do pokojných lázní 
Teplice nad Bečvou. 

Otevírá Moravskou bránu, hlídá z východu Olomoucký kraj, dohlédnete 
z něj až do kraje Moravskoslezského i k vrcholkům Beskyd. Helfštýn je jedním 
z největších hradních komplexů v Evropě. Jeho délka je téměř 200 metrů, 
šířka asi 150 metrů. Má čtyři nádvoří, pět bran a spoustu a spoustu metrů 
vysokého vnitřního i vnějšího opevnění.

v tomto roce proběhlo 1. mezinárodní 
setkání uměleckých kovářů Hefaiston1982
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libavsko.eu
akcebilykamen.cz
vojujezd-libava.cz

Olomoucký kraj
49°43‘16“ s. š.
17°31‘5“ v. d.

Libavá
Znovu objevovaná a líbivá 
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Vojenský újezd Libavá má 32 000 ha, 
pro výcvik se dnes využívá asi třetina 
území. O zřízení vojenského území 
na Libavé rozhodla Gottwaldova 
vláda v roce 1946. Do obcí po 
vystěhovaných Němcích se měli 
přestěhovat vojáci. Obce tak zmizely, 
areál zákonitě trpěl přítomností vojáků 
a jejich techniky, ale příroda mohla 
nerušeně vládnut po svém.  

Jednou ze zaniklých obcí je Stará Voda, 
německy Altwasser. Poválečný odsun 
jejích původních německých obyvatel 
a začlenění do vojenského prostoru 
Libavá ji vymazal z mapy. Zůstal jen 
její poutní kostel sv. Anny a sv. Jakuba 
Většího, zdevastovaný pobytem 

nejprve československých a potom 
i sovětských vojsk. Postupně bylo toto 
starodávné poutní místo obnovováno. 
V roce 1991 se zde konala první 
pouť, v roce 1995 zahájili skauti akci 
Obnova Staré Vody. Mnoho finančních 
prostředků na opravu kostela pochází 
z darů věřících z Německa. Vnitřek 
kostela je popsán nápisy vojínů 
sovětské armády a působí jako varovná 
připomínka doby okupace. Po pěti 
minutách cesty od kostela dojdeme 
k prameni léčivé vody.

Obec Libavá leží jen 30 km na 
severovýchod od Olomouce. Sanaci 
vojenského újezdu Libavá pomáhají 
dotace OPŽP.

Krajina kolem Libavé je hodně divoká, tajemná a specifická. Tento vojenský újezd 
byl po dlouhý čas návštěvníkům zapovězen. Desetiletí v něm mohli být jen vojáci. 
Obyvatelé obcí na severovýchod od Olomouce do ní museli jezdit obrovskou 
oklikou. Dnes se tato oblast pomalu probouzí a otevírá svou čistou krásu. Aspoň 
občas, třeba pro organizované akce turistů či cyklistů. Do stejně krásného okolí 
Libavé a vojenských lesů můžete kdykoli – na kolo, na houby, na výlety. 

v tomto roce byl zřízen vojenský
výcvikový tábor Město Libavá1946
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Olomoucký kraj
49°35‘37“ s. š.
17°15‘2“ v. d.

Olomouc
Moravská Praha

tourism.olomouc.eu
unesco-czech.cz/olomouc/
predstaveni
svatykopecek.cz
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Prohlídka centra může začít na Dolním 
náměstí, kde se tyčí Mariánský sloup, 
známý také jako „morový“. Morové 
sloupy se v období baroka budovaly 
jako projev díků za přečkanou morovou 
epidemii. Hornímu náměstí vévodí 
monument mnohem velkolepější, Sloup 
Nejsvětější Trojice. Zdobí jej figurální 
motivy, nadchne vás výškou 35 m a mluví 
se o něm jako o „olomouckém baroku“. 
Jeho vysvěcení přihlížel i tehdejší první 
pár monarchie, císařovna Marie Terezie 
se svým manželem Františkem I. 
Štěpánem Lotrinským. 

Kousek od sloupu je na zdi radnice 
orloj. Přestože vznikl v 15. století, byl 
postupně několikrát rekonstruován 

a přemalován, takže dnes na sobě nese 
obrázek dělníka a chemika a připomíná 
poválečné budování socialismu.  

Do půlhodiny jste z centra na Svatém 
Kopečku, který stojí za návštěvu jak 
kvůli výhledu na Olomouc a na jih 
Hané, tak kvůli velkolepé poutní bazilice 
Panny Marie. Na prostorný, světlý 
a velkolepý svatostánek ze 17. století 
navazuje otevřený půlkruhový ambit 
s oválnou kaplí Jména Panny Marie. 
Dřevěná socha sv. Anny, matky Panny 
Marie, z poloviny 19. století upomíná 
na každoroční putování do Staré 
Vody u Města Libavá (také v našem 
bedekru), které bývalo zahajováno 
právě v této kapli.  

Protíná ji dálnice z Prahy na Ostravu, vede z ní rychlé spojení na Hradec Králové. 
Potkávají se v ní důležité vlakové tepny. Leží na rovině úrodné Hané, na severu 
od ní se zvedají kopečky Jeseníků. Má svou Univerzitu Palackého ze 16. století 
(po Praze druhá nejstarší v ČR), arcibiskupství, zoo schovanou v přírodě severně 
od města. Od roku 2000 je na seznamu UNESCO zapsán Sloup Nejsvětější 
Trojice. Na zdejší park univerzity, zeleň v okolí nemocnice a na ošetření dřevin 
v historických parcích byly poskytnuty dotace z OPŽP.

největší česká památková 
rezervace (po Praze)2. 
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