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Stezka vás provede faunou a flórou Evropy, Jižní
Asie, Střední a Jižní Ameriky, Austrálie a Afriky.
Pro děti je zde kontaktní výběh i aktivity.
Realizací projektu došlo k rozšíření populace silně
ohrožených druhů obojživelníků a plazů. 

Historická letadla v Hangárech
AERO
Díky projektu došlo k záchraně hangárů č. V a VI v areálu
bývalé firmy AERO v pražských Kbelích. V hangáru V
naleznete bombardovací a stíhací letouny z období 
od 2. světové války po 80. léta 20. století. Hangár VI 
je věnován historii výroby letounů AERO. 

CESTUJEME S FONDY EHP
A NORSKA!
CESTUJEME S FONDY EHP
A NORSKA!

Poutní chrám v Luži
Obnova interiéru barokního chrámu Panny
Marie v Luži je výsledkem úspěšné realizace
projektu. Byly opraveny a zrestaurovány
výmalby, štuková výzdoba, mobiliář, obrazy 
a varhany. V průběhu léta se zde konají
pravidelné poutě. www.chlumek.net

Hartecká stezka ve Vysokém
Mýtě

www.zahradaharta.cz

Zámek Pětipsy
Původní tvrz ze 14. století nyní prochází
náročnou rekonstrukcí, během které 
je ovšem zámek návštěvníkům stále
částečně zpřístupněn. V létě se zde
uskuteční různé kulturní akce.

www.vialevamente.cz

Více tipů na výlety po projektech
naleznete na

www.fondyehp.cz

@EHPaNF

#cestujemesfondyehpanorska #letosfondyehpanorska

www.vhu.cz

fondyehpanorska



Pivovar Dalešice
Věděli jste, že v dalešickém pivovaru se natáčely slavné
Postřižiny? V pivovaru se ovšem nachází i zajímavé
muzeum, jehož prohlídková trasa se brzy oživí a
zmodernizuje. Návštěvníci poznají výrobu piva tradičním
způsobem. www.pivovar-dalesice.cz

Valašské muzeum 
v přírodě v Rožňově 
pod Radhoštěm
V muzeu se můžete seznámit s valašskou lidovou kulturou.
Fondy EHP navíc pomohly k vystavění komplexní expozice
textilní sbírky věnující se problematice lidového oděvu 
a textilií na Valašsku. www.nmvp.cz

Kostel ve Velkých Karlovicích
Umíte si představit dřevostavbu bez jediného hřebíku? Tak
přesně takový je kostel z jedlového dřeva, který je postaven
ve stylu pozdního baroka. Fondy EHP podpořily obnovu
střechy a opláštění kostela.

www.farnostvelkekarlovice.mablog.eu

Zámek v Českém Krumlově
Český Krumlov, zapsaný na seznamu památek UNESCO, patří 
k nejnavštěvovanějším místům v ČR. Věděli jste, že Fondy EHP
přispěly k celkové obnově objektu bývalé Sloupové síně v areálu
hradu a zámku? www.zamek-ceskykrumlov.cz

Ptačí park Josefovské louky
Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře má umožnit návrat
mokřadních ptáků a současně zprostředkovat lidem krásu
přírody díky naučné stezce a pozorovatelně. Cílem projektu
je rozšířit přirozené prostředí prioritních druhů zvířat. 

www.birdlife.cz/rezervace/josefovske-louky

Novomlýnská věž v Praze
Podporou Fondů EHP došlo ke komplexní
rekonstrukci exteriéru a částečně interiéru
věže. Věž je zpřístupněna veřejnosti, 
a to včetně stálé multimediální expozice
Praha hoří! 

www.prague.eu/novomlynskavez

https://www.prague.eu/novomlynskavez

