
Zl
ín

sk
ý



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

1646 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ O CELKOVÉ VÝŠI PODPORY 7 559 452 321 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



Kroměříž
Antika i baroko v srdci Hané

kromeriz.cz
pruvodceceskem.cz/
unesco-kromeriz
unesco-kromeriz.cz

Zlínský kraj
49°17‘54“ s. š.
17°23‘37“ v. d.37
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V roce 1998 byl na Listinu světového 
přírodního a kulturní dědictví 
UNESCO zapsán kroměřížský 
arcibiskupský zámek a komplex 
unikátních zahrad. Ty patří mezi 
nejvýznamnější památky zahradní 
architektury v Evropě. A arcibiskupské 
sklepy ukrývají (také třeba mešní) víno.

Na místě dnešního zámku stálo v době 
Velkomoravské říše hradisko, pak 
byla Kroměříž důležitou osadou na 
křižovatce obchodních cest, v 17. století 
odolávala Švédům a v 19. století byl na 
zámek z Vídně přeložen ústavodárný 
říšský sněm rakouské monarchie. 

Na zámek navazuje Podzámecká 
zahrada, jež byla dříve zdrojem 
zeleniny, pak ztratila onu funkci 

praktickou a přestavěli ji v duchu 
renesančních rovných a kolmých linií. 
Ty vystřídaly oblé a kulaté tvary barokní 
a v 19. století byla zahrada přeměněna 
na romantický anglický park o rozloze 
64 ha. V Podzámecké zahradě budete 
procházet kolem tří rybníků, schovat se či 
zasnít a odpočívat můžete v řadě altánků. 

Dál od zámku je Květná zahrada 
s mimořádně hodnotnou historickou 
parkovou architekturou, s uměle 
navršenými jahodovými kopečky 
a stěnami tvořenými sestříhanými 
stromy a keři. Její sloupořadí na 
ochozu vás přenese do antiky, stejně 
jako galerie znázorňující postavy 
z antické mytologie. OPŽP v Kroměříži 
financuje založení lokálního biokoridoru 
a založení vybraných prvků zeleně.  

V Kroměříži končí oblast, kde se ze švestek pálí slivovice, a začínají jižní kraje, 
v nichž se dělá víno. A taky se tu mísí krása souměrného anglického parku 
s pestrobarevnými jako dětská stavebnice poskládanými plochami Květné zahrady.

v tomto roce byly zahrady a zámek 
v Kroměříži zapsány na listinu UNESCO1998
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Lešná
u Valašského 
Meziříčí
Tajemná zahrada

muzeumvalassko.cz/
objekty/zamek-lesna
obec-lesna.cz
info-vm.cz

Zlínský kraj
49°31‘8“ s. š.
17°55‘50“ v. d.38
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V Lešné si vzpomenete na Trnkovu 
animovanou pohádku o partě 
dětí, které zláká vstup do tajuplné 
zahrady plné netušeného. A pak asi 
narazíte na zámek. Kolem něj se na 
ploše 7 hektarů rozprostírá park 
anglického typu s bohatou sbírkou 
především cizokrajných stromů 
a keřů nejroztodivnějších tvarů. Vznikl 
v polovině 19. století, kdy nahradil 
okrasnou zahradu. Nejprve zde 
vysázeli dřeviny domácího původu 
(např. jasan, habr, lípa), pak cizokrajné 
listnáče a jehličnany. Koncem 19. století 
postavili vodovod a s ním kulatý bazén 
s vodotryskem před zahradním průčelím 
zámku. V meziválečném období vznikl 
vykácením vzrostlých dřevin průhled 
přes alej na oboru se zvěří.

Na zámku pořádají řadu tematických 
prohlídek včetně nočních. Kromě 
klasické expozice (historické pokoje 
s původním mobiliářem) zaujmou 
prostory věnované environmentální 
výchově. Dozvíte se, jak se využívá dřevo 
při výrobě nábytku a intarzií. Názorně 
pochopíte život stromu, jak se narodí, 
jak roste a jak umírá – rozpadne se. 
Regenerace a obnova zámeckého parku 
jsou dotovány z OPŽP.

Tipy na výlety kolem: Valašské 
Meziříčí a jeho Moravská gobelínová 
manufaktura či hvězdárna, hrad Starý 
Jičín (také v našem bedekru) či zoo 
Lešná u Zlína (jmenuje se stejně, 
ale od Lešné u Valašského Meziříčí 
ji dělí asi 50 km). 

Obec Lešná leží kousek od znamenité cyklostezky podél řeky Bečvy. Na západ 
od Valašského Meziříčí, v němž se stéká Rožnovská a Vsetínská Bečva. Obě 
pramení na Vsetínských vrchách, ta rožnovská míří k soutoku u „Valmezu“ 
z východu, vsetínská přináší vodu z potoků stékajících z jižních svahů. 

od tohoto roku je zde „keška“ 
s názvem Poslední šlechtic z Lešné 2012
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Radhošť
a Pustevny
To by věrozvěstové koukal i

pustevny.cz
napustevny.cz
radhost.ceskehory.cz

Zlínský kraj
49°29‘10“ s. š.
18°15‘51“ v. d.39
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Na středisko Pustevny, ležící na 
hřebeni pod Radhoštěm, vás vyveze 
auto i autobusy, z frenštátské strany 
i lanovka, pak je zde vyasfaltovaná 
příjemná asi pětikilometrová cesta 
až na vrchol hory ke kapličce. Na 
deseti zastaveních se poučíte o historii 
a přírodě této turisticky atraktivní 
oblasti. Přibližně v její polovině se 
můžete vyfotit u sochy pohanského 
boha slunce a hojnosti (a kdoví čeho 
ještě) Radegasta. Zírá směrem k 
vrcholu, na nohou má valašské boty 
„krpce“, nechybí mu roh hojnosti a býčí 
hlava. Tak jej znáte i z piva stejného 
jména. Kolem vás bude spousta 
cyklistů a v létě i sběračů „hafer“, jak 
se zde říká borůvkám. Nádherné 
jsou i výhledy do údolí Valašska a na 
východě až na slovenskou Fatru.

Větrnému vrcholu Radhoště 
vévodí dřevěná poutní kaple Cyrila 

a Metoděje s kopií obrazu Valašské 
madony. Před ní vás přivítá kříž 
se sousoším věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje, kteří zde dle pověstí 
působili.
 
Jeden z radhošťských balvanů se 
stal základním kamenem při stavbě 
pražského Národního divadla. 
Celá hora je protkána podzemními 
chodbami a jeskyněmi, nejznámější 
je Volařka, ležící na svahu hřebenu 
asi 200 m jižně od vrcholu. Cesta 
na Radhošť ze všech možných 
směrů bývá plná poutníků během 
oblíbené Cyrilometodějské poutě 
začátkem července. Celé léto hora 
láká k přespání pod širákem. V zimě 
se Pustevny a severní svahy masivu 
promění v solidní lyžařské středisko 
s několika vleky. Po radhošťské 
magistrále se tak můžete z Pusteven 
vydat na vrchol na běžkách.    

Na pověstmi opředenou horu Radhošť se můžete vydat z Rožnova 
(je známý především díky třem expozicím Valašského muzea v přírodě) 
i z Frenštátu, obě města ji mají v názvu. Finance z OPŽP putovaly třeba na 
obnovu rožnovské zeleně nebo na alej podél cesty vedoucí na Pustevny.

měří hora 
Radhošť1129 m
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