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Prioritní osa 7

Počet podpořených  projektů
a výše dotace v dané ose v Kč

SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP

2554 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ O CELKOVÉ VÝŠI PODPORY 19 301 322 375 Kč
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RAKOVNÍK
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PŘÍBRAM 
BENEŠOV

KUTNÁ HORA

KOLÍN

MĚLNÍK

NYMBURK

MLADÁ
BOLESLAV

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



blanik.ochranaprirody.cz
turistika.cz/mista/hora-blanik
blanicti-rytiri.cz

Středočeský kraj
49°39‘30“ s. š.
14°53‘6“ v. d.

Blaník
Hora plná naděje
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Tuto nezaměnitelnou horu máte 
po své levé ruce, když míříte cestou 
od D1 dolů k Táboru. Zkuste aspoň 
jednou sjet z hlavní cesty, nechat 
auto v Louňovicích pod Blaníkem 
a vydat se na několikakilometrovou 
túru na vrchol Blaníku. Během cesty 
si můžete při různých zastaveních 
procvičit své znalosti přírodovědy 
a dějepisu, budete poznávat flóru 
a faunu a oživovat si roli, kterou hrál 
Blaník v době po národním obrození. 
Informační panely jsou doplněny 
speciálními hravými prezentacemi. 
Během významných dnů v roce vás 
cestou vzhůru možná předběhnou 
recesisté, kteří v čase sněhuprostých 
měsíců nahoru vynášejí lyže nebo 
na vrcholu sehrávají oživlé obrazy 
z dějin českého národa. 

Z Blaníku byl vylomen v roce 1868 
asi dvoutunový balvan, který se 
stal jedním ze základních kamenů 
Národního divadla. 

Nejmenší chráněná oblast v Česku Blaník 
má asi 40 km2. Funguje v něm Dům 
přírody Blaníku, dřevěná roubenka na 
úpatí vrcholu postavená díky finanční 
podpoře OPŽP. Úspěch má interaktivní 
model krajiny Blanické brázdy mezi 
Sázavou a Mladou Vožicí stejně jako hravé 
přiblížení, co se v hoře a s blanickými rytíři 
právě teď děje.

Z rozhledny na jeho vrcholu (638 m n. m.) 
uvidíte Malý Blaník. Leží na jihozápad od 
svého slavnějšího bratra, na svém vrcholu 
má smutnou dvojici: zříceninu kdysi slavné 
kaple Máří Magdalény (její soška je před 
vandaly ukryta v nedalekém kostelíčku) a 
smrk, který je nazýván Farářem. Humorná 
charakteristika Malého Blaníku říká, že se 
v něm možná ukrývají koně a další potřeby 
Blanických rytířů. 

„V rozhodnou chvíli se Blaník otevře, rytíři v 
plné zbroji vyhrnou se z hory a svatý Václav, 
jeda na bílém koni, je povede na pomoc 
Čechům.“ A dokažte, že to tak nebude… 

„Hle, Blaník hora v hávu tmavého lesa, jenž splývá jí od temene po všech 
bocích,“ začíná Alois Jirásek jednu z nejslavnějších českých pověstí, jež 
inspirovala Divadlo Járy Cimrmana, nositele Cimrmanova odkazu.

v tomto roce se odehrává 
děj Cimrmanova Blaníku1848
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hradkarlstejn.cz
pruvodkarlaiv.cz
npu.cz/sights/hrad-karlstejn

Středočeský kraj
49°55‘59“ s. š.
14°11‘5“ v. d.

Hrad
Karlštejn
Jako když stoupáte do nebe
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Náš nejoblíbenější panovník založil 
Karlštejn v roce 1348 jako císařskou 
rezidenci, pevnost a schránku k uložení 
relikvií, korunovačních klenotů 
a státních dokumentů. V základním 
rozvrhu stavby se počítalo se 
stupňovitým uspořádáním budov od 
studniční věže až nahoru, ke kapli 
Svatého Kříže. Mělo symbolizovat 
pozemské putování ke vzdálenému 
vrcholu, k imaginárnímu světu 
nebeského Jeruzaléma, do ráje 
spravedlivých duší, kde s Kristem 
přebývali všichni svatí.

„Tímto listem na věčné časy 
zapovídáme, aby žádný na věži zámku 
Karlštajna … s některou ženou, také 
ani s oddávanou a vlastní manželkou, 
spáti nebo ležeti směl...,“ dočteme se 
v zakládací listině kapituly z roku 1357. 

Na znamení úcty vstupoval Karel IV. 
do kaple bos a vydal nám známý 

výměr, podle něhož ženy nesměly 
vstoupit do Velké věže a hlavně do 
kaple, která byla považována za něco 
nadpozemského. Jaroslav Vrchlický 
ve své Noci na Karlštejně rozšířil 
zákaz na celý hrad, ve zfilmované 
verzi se král se svou ženou poprvé 
setkává právě v kapli. 

Během obléhání husity nezničily hrad 
metané velké kamenné koule či sudy 
s hořící smůlou a fekáliemi, ale vojáci 
uvnitř, kteří ukradli z hradu, co se dalo. 
Za vlády Jagellonců byl hrad upraven po 
vzoru pozdní gotiky, koncem 16. století 
byl přestavěn renesančně. V 19. století 
zahájil celkovou rekonstrukci architekt 
Josef Mocker. Tehdy vládnoucí 
purismus odstranil renesanční prvky 
a dal Karlštejnu dnešní, romantickou 
podobu. Okolí Berouna je turisticky 
velmi atraktivní, Lesy ČR získaly 
dotaci z OPŽP na změnu druhové 
a prostorové skladby porostu.

Dobývali jej třikrát. Poprvé neúspěšně husité. Švédové za třicetileté války 
vzali ztečí hrad kromě Velké věže s kaplí Svatého Kříže. Třetí „dobývání“ 
Karlštejna zažíváme nyní: kulturymilovnými turisty nejen ze všech zemí, kde 
kdysi vládl český král a římský císař Karel  IV. Na schodiště ke kapli svaté 
Kateřiny vyryl svůj vzkaz i Jan Neruda. 

má Velká věž s kaplí 
Svatého Kříže60 m
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laduv-kraj.cz
obec-hrusice.cz
cs.wikipedia.org/
wiki/Josef_Lada

Středočeský kraj
49°54‘35“ s. š.
14°44‘16“ v. d.

Ladův kraj
Cestou nejslavnějšího
českého kocoura
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Překvapit by vás neměly nápisy 
a obrázky v Ladově stylu ani ovce 
pasoucí se na stráních. V Ladově 
kraji, kterým prochází D1, se jezdí i do 
obce Ondřejov. Tady najdete už více 
než stoletou hvězdárnu specializující 
se na pozorování Slunce a dalších 
hvězd a kolem ní krásné arboretum. 
Kousek od něj je Klokočná, kde si 
díky kopcovitému terénu budete 
připadat jako na Šumavě. V Říčanech, 
které leží směrem ku Praze, zamiřte 
k rybníku Jureček či Marvánek. 
Na jeho odbahnění získalo město 
dotaci z OPŽP. Zámek Berchtold 
v Kunicích na jižní straně D1 přitahuje 
zejména rodiny s dětmi – na své 
obrovské zahradě má sportoviště 
a expozici miniatur hradů a zámků. 
Nedaleké Velké Popovice proslavil 
tamní půvabný pivovar, který založil 
průmyslník baron Ringhoffer. Naučná 

stezka Krajinou barona Ringhoffera 
má asi 20 km. 

Nadmořská výška a zvlněná krajina 
umožňují v zimě zdolávat kopečky na 
běžkách, na uměle zasněžovaném vrchu 
Šibeničák v nedalekých Mnichovicích se 
nejedno pražské dítko naučilo lyžovat.

V cyklistické sezóně je oblíbená 
hlavně trasa podél Sázavy. Cyklisté 
málokdy minou kiosek „Baštírna“ pod 
zříceninou hradu Zlenice. Během 
prázdnin zříceninu renovují party 
nadšenců, díky nimž jsou Zlenice skoro 
tak přitažlivé, jako je známe z Ladova 
obrázku vodníka sedícího na vrbě 
u rybníku. Zdolat Sázavu a tím opustit 
Ladův kraj lze pod zříceninou Zlenic 
na přívozu. Do Prahy se pak dostanete 
třeba vlakem Posázavský pacifik, jenž je 
tolik oblíbeným generacemi trampů. 

Do Ladova kraje, turistického regionu jihovýchodně od Prahy, který sahá až 
k Sázavě, dojedete z Prahy hravě po D1, vlakem i na kole. Josefa Ladu, autora 
známého kocoura Mikeše a dalších mluvících zvířat a zobrazení Haškova dobrého 
vojáka Švejka, inspirovali obyvatelé jeho rodných Hrusic. Dodnes tato vesnice 
čerpá ze značky „Lada a kocour Mikeš“. Přiživuje jejich památku a slávu celoročně 
různými akcemi – od pochodů přes poznávací stezky až ke stylovému posvícení. 

v tomto roce se v Hrusicích 
narodil Josef Lada1887
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