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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

961 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ O CELKOVÉ VÝŠI PODPORY 6 980 206 077 Kč
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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



Česká 
Kamenice
Pojďte si odpočinout

ceska-kamenice.cz
poutnimistock.cz
npcs.cz

Ústecký kraj
50°47‘59“ s. š.
14°25‘0“ v. d.31
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Kousek od něj se vypíná kostel svatého 
Jakuba ze 14. století. Má goticko-
-renesanční ráz a zaujme mimo jiné 
kostelní věží z 16. století. Původně 
sloužila jako hláska, která byla součástí 
městského opevnění. Zde měl vlastní 
byt věžník (zvoník), který měl město 
včas varovat před požáry či blížícími se 
nepřáteli. V kryptě pod kostelem jsou 
pohřbeny ostatky pánů z Vartenberka.

Pokud jste turista v České Kamenici 
a nechce se vám až do okolních 
kopců Českého Švýcarska, můžete 
absolvovat turistickou „jednohubku“: 
výšlap na Jehlu. Je to dvouvrcholový 
čedičový kopec vypínající se asi 
1 km severovýchodně nad Českou 
Kamenicí. Upravená stezka vede na 
malé vyhlídkové skalisko se zábradlím, 

které zde je již od 19. století. Cedule 
na vrcholu se zmiňuje o skalních 
skřítcích, kteří zde měli mít pivovárek. 
Z tohoto místa vidíte kromě České 
Kamenice i vzdálenější Kamenický 
Šenov a zalesněné kopce Lužických 
hor. Na západní straně vystupuje 
České středohoří s Bukovou horou 
a České Švýcarsko s mohutným 
Růžovským vrchem. Za pěkného 
počasí je v dálce viditelný Děčínský 
Sněžník, Milešovka a stolové hory 
Saského Švýcarska v Německu. OPŽP 
významně podpořil obnovu turistické 
infrastruktury v NP České Švýcarsko.

Z Německa do „Böhmisch Kamnitz“ 
jezdí potomci vysídlených Němců 
zejména na poutě do českokamenické 
kaple Narození Panny Marie. 

Větší slávu zažila Česká Kamenice patrně v minulosti. Založena byla ve 
14. století, přežila husity i hrůzy třicetileté války, v 19. století rozkvetla díky 
textilnímu průmyslu. Dnes do ní spíše než investor zamíří turista. Přijede 
si odpočinout do obce, která získala ocenění Historické město roku. 
Ne nadarmo, zejména díky svému nedotčenému historickému jádru.

v tomto roce získala Česká Kamenice 
titul Historické město roku2005
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České 
středohoří
Zástup posvátných hor

ceskestredohori.info
lovos.ceskehory.cz
hrady-ceskeho-stredohori.cz

Ústecký kraj
50°31‘37“ s. š.
14°0‘18“ v. d.32
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Magnetem výletníků je zřícenina 
gotického hradu Házmburk. Cesty na 
něj vedou ze tří stran – z Libochovic, 
ze Slatiny a z obce Klapý. Vrchol 
hradu leží ve výšce 418 m. Dolnímu 
hradu dominuje mohutná oválná 
Černá věž z tmavého čediče a Bílá věž 
s cimbuřím ze světlého pískovce. Je 
přístupná a z jejího vrcholu spatříte 
město Libochovice, dolní Polabí, Poohří 
v dáli s bájnou horou Říp a panorama 
Českého středohoří. Zříceninu 
Házmburku najdete třeba ve filmu Máj.

Nejvyšší horu Českého středohoří 
a bývalou sopku Milešovku 
nepřehlédnete, převyšuje okolí 
o 400 m. Její příkré svahy mají až 
30 stupňů. Můžete ji pokořit za 
každého počasí. Leží nalevo od spojnice 
Praha – Ústí nad Labem. Třeba z obce 
Milešov vás čeká asi čtyřkilometrový 
výšlap jižní stranou. A na vrcholu 
rozhledna a observatoř, která je zde už 
od roku 1905. Na Milešovku vystoupal 

i K. H. Mácha, jen týden před svou 
smrtí. Podle vzpomínek J. V. Friče byli 
na Milešovce mladí básníci, mezi nimi 
Neruda, Heyduk, Sabina a další, aby 
oslavili vydání almanachu Máj. Jaroslav 
Vrchlický po návštěvě hory napsal báseň 
Na Milešovce. „V hor věnci leží český 
kraj, jak pozlacená stará báj – dech 
borů temný zazní časem, lesk rosy 
hraje trávy klasem.“

Pro výstup na další pozoruhodnou 
horu Lovoš nad Lovosicemi si vyčleňte 
minimálně půlden. Z terasy Lovoše 
se vám ukáže Labské údolí, hora 
Milešovka, Kletečná, hrádek Košťálov, 
hrad Házmburk, Říp i hrad Bezděz. 
Východy i západy slunce sledované 
z Lovoše patří mezi nejromantičtější. Na 
vrcholu oceníte kamennou chatu a bufet. 
Bohužel až sem doléhá hluk dálnice. 

Úprava druhové a prostorové skladby 
lesních porostů v Českém středohoří 
je financována z OPŽP.

Nezaměnitelné hory severu Čech kolem města Litoměřice, jejichž osou je 
řeka Labe. Chráněná krajinná oblast, vyhlášená v roce 1976 a rozkládající 
se na 1600 kilometrech čtverečních. To je České středohoří, které zdobí 
paleta hradů a zřícenin. 

měří hora 
Lovoš570 m
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Krupka
Kde se rodí cín

Krupka-mesto.cz
tournavigator.cz/tk/cdk
krupka.ceskehory.cz

Ústecký kraj
50°41‘10“ s. š.
13°51‘20“ v. d.33
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Historii těžby cínu se věnuje příhraniční 
hornická naučná stezka, která začíná 
před muzeem v Krupce a přes Cínovec 
vede až do Německa. Severně od města 
se zdvíhá do 800 m Komáří vížka, která 
je doslova protkána dnes již zasypanými 
důlními díly, což dokazují prolákliny 
způsobené propadem půdy. Na jejím 
vrcholu vás přivítá kaple svatého 
Wolfganga. Podle pověsti tu jako 
poustevník žil svatý Wolfgang, patron 
horníků, který se zasloužil o vznik 
pražského biskupství.

Štola Starý Martin u silnice na Komáří 
vížku byla kdysi významným cínovým 
dolem. Otevírá část žíly Lukáš, která 
dříve patřila mezi nejdůležitější 

v revíru. Procházka štolou je dlouhá 
asi 2 km. Během prohlídky se dozvíte 
něco o historických způsobech těžby, 
technické detaily o štole a zahlédnete 
i permoníky, kterým horníci nosili 
různé dárky, aby je ochránili před 
důlním neštěstím. V rámci projektu 
Hornická kulturní krajina Krušnohoří 
je štola nominována na seznam 
památek UNESCO.

Krupka se pyšní také bazilikou Panny 
Marie Sedmibolestné, nejstarším 
hornickým kostelem svatého Prokopa 
nebo hradem, který byl ve 14. století 
vybudován jako pevnost na ochranu 
cínových dolů. Stavební úpravy svahu 
byly financovány z OPŽP.

Na jihovýchodním úpatí Krušných hor leží schované a skoro zapomenuté 
staré hornické město Krupka. Zrodilo se na přelomu 13. a 14. století, jeho 
původní obyvatelé Slované měli pro přídavná jména „velký“ či „silný“ slovo 
„krupý“, odtud název obce. Historie města je spojena s dobýváním cínu, který 
zde těžili první obyvatelé pravděpodobně již v době bronzové. Rozmach 
hornictví sem přivedl mnoho osadníků hlavně z německých zemí.

v tomto roce se objevují první 
zmínky o těžbě cínu v oblasti966
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