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LEDNICE
netradiční průvodce

PRŮVODCE LEDNICÍ

Vítejte na stránkách průvodce
po lednickém zámku a jeho okolí.
Doporučíme Vám, co byste měli
vidět, kam byste měli zajít
a také, kolik byste toho měli
vypít. Každopádně vítejte na
stránkách
nejkomplexnějšího
průvodce všech dob.

Zámek
Lednice.
Perla jižní Moravy.
Kdo tu nebyl, nepochopí. Té krásy je tolik, že Vám jeden den stačit
nebude. Ale postupně. Na zámku můžete navštívit 4 prohlídkové
okruhy. Jednička je historické jádro zámku a vidět by ho měl každý.
Dvojka jsou pak apartmány první poloviny 20. století.
Ve trojce narazíte na dětské pokoje a výstavu loutek. Čtyřka je
umělá jeskyně s výstavou o vinařství.
No pak tu máme skleník. Vstupné se kupuje přímo u vstupu do
skleníku a návštěva je skoro povinná. Kdo nebyl, jakoby tu nebyl :-)
První tři okruhy jsou tak na hodinku, čtvrtý pak zvládnete za necelou
půlhodinku. No a ve skleníku můžete být tak dlouho, jak jen chcete.

O PARKU

ZÁMECKÝ PARK

V parku je tolik aktivit, že všechny
rozhodně během jednoho dne
nezvládnete. Nezapomínejte,
že je zde přísný zákaz jízdy na
kole. I tak Vám poradíme, jak
stihnout skoro všechno.

Léta letoucí mělo okolí zámku jeden velký problém
– záplavy. A tak se v hlavách majitelů a projektantů
zrodil plán. Dnes tomu říkáme meliorační dílo, tehdy
snad stavba století. Uprostřed parku, mezi zámkem
a Minaretem, vznikla v letech 1805 – 1811 obrovská
jáma a v ní hned několik velkých a malých ostrovů.
Stálo to obrovský balík, uvádí se 2 miliony zlatých. Okolní terén i s ostrovy
„vyrostly“ o půlmetr a někde až o metr. Pro řeku Dyji bylo vytvořeno
nové koryto, kam byla posléze navedena. A tak vznikl park, tak jak ho
známe dnes, sice v něm byly i stavby, které už dávno zanikly, některé ale
zůstaly dodnes…
Po roce 1880 se začalo s budováním zámecké zahrady. Ta má
připomínat staré francouzská a anglické zahrady, je dokonale včleněna
do krajiny. Jsou v ní vysazeny desítky tisíc rostlin. Na počátku minulého
století bylo na panství dopraveno přes 32 000 druhů sazenic a semen
z celého světa. Některé druhy byly poprvé v historii pěstovány mimo
svou původní domovinu. V roce 1903 měla Lednice největší sbírku
orchidejí a cykasovitých rostlin v Evropě. Díky soustavnému úsilí
mnoha generací si můžeme i dnes prohlédnout ojedinělou krásu, která
je od roku 2006 chráněna jako světové kulturní dědictví UNESCO.

Díky kombinaci procházky, výletu koňským spřežením a plavby lodí
totiž uvidíte to nejznámější
a nejkrásnější, co park nabízí.
Takže zrychleně: Projdete se
po zámeckém parku okolo
skleníku, až narazíte na
koňský povoz, ten Vás
doveze
k
Janohradu,
odtud pak loďkou
k Minaretu a pak pěšky
zpátky k zámku.

TROCHA HISTORIE

A teď postupně. Vydejte se cestou necestou okolo
skleníku. Pod ním se nachází Maurská vodárna a u ní
parkují koně zapřažené do vozů. A tady sličná slečna
nebo ukecaný pán rádi zajistí Vaši dopravu k Janovu
hradu. A cestou se dozvíte o všem možném. Pokud Vás
poveze pán, zeptejte se na Velkou pardubickou, všechny
vítěze Vám vysype doslova z rukávu.
Povoz Vás pak vyloží u mostu, jehož překročením sice nepřejdete
Jordán, ale budete u Janova hradu. Než se vydáte na prohlídku této
pozoruhodné stavby, stavte
se v přístavišti lodí (nalevo od
mostu) a kupte si lístek, ono
totiž bývá v sezóně dost
plno…
• www.jizdy-kocarem.cz
• tel: 606 146 530

První zmínky o místě, kde dnes stojí zámek
Lednice, se datují už do roku 1222, to tu ale bývala
snad jen tvrz. Liechtensteini, kteří se o současný
vzhled zámku a potažmo celého areálu zasloužili, se
k panství dostali na konci 13. století.

Tehdy vlastnili majetky od Lednice až po Mikulov. Po bitvě na Bílé hoře
v roce 1620 se skupováním konfiskovaného majetku stali nejbohatším
rodem na Moravě. A díky tomu mohli investovat do oprav, rekonstrukcí
a výstavby nových staveb.
Na konci 17. století tak v Lednici stojí podle návrhu Jana Bernarda
Fischera z Erlachu barokní sídlo s obrovskou zahradou a monumentální
jízdárnou s konírnou. Tak v podstatě vypadá zámek i dnes. Dílčí úpravy
vzhledu pak proběhly ještě v roce 1815. Renesančním letním sídlem
se Lednice stává za Aloise II. z Liechteinsteina, kterému nevyhovovala
Vídeň na pořádání oslav. Tato přestavba dala definitivní podobu zámku
v létech 1846-1858. Státní zámek Lednice je od roku 1945 majetkem
státu, je spravován Ministerstvem kultury ČR prostřednictvím Národního
památkového ústavu Praha.

ZBRANĚ A ZBROJE V OBDOBÍ
GOTIKY A BAROKA

Výstavu najdete na ulici Valtická, v domě číslo
popisném 251. Jako mávnutím kouzelného
proutku se dostanete o několik set let zpátky.
Hned po vstupu do expozice Vás ohromí
velké množství dobových artefaktů. V několika
místnostech máte možnost přesunout se v dějinách
od gotiky do baroka.
V expozici můžete vidět velké množství replik dobových zbraní - sečné,
bodné či úderné. Nechybí ani kuše a luky. Chcete vědět, jakým mečem
Vás mohli ve středověku pasovat
na rytíře? Nebo s čím šel
bojovník do válečné vřavy?
A v neposlední řadě, víte, proč
měl meč popravčí kulatou
špičku? To všechno zjistíte
v tomto muzeu. A nezapomeňte
si dobře prohlédnout rytířskou
komnatu, na chlup stejnou jste
mohli vidět v dobách gotiky…
• Telefon: 603 813 648
• Telefon: 732 310 141

Vítejte na Janohradě. Tato umělá zřícenina byla
vybudována jako lovecký zámeček a nejednou se tu
opili lovci. Dnes se tu můžete projít na prohlídkovém
okruhu trvajícím zhruba 30 minut. A taky se tu můžete
oženit nebo vdát. Rytířský sál a jedna z věží Vám poskytnou
azyl včetně nepočetné družiny svatebčanů.

Tak než vstoupíte do svazku manželského, vstupte na palubu jedné
z lodí, která Vás odveze k další impozantní stavbě – k Minaretu.
Plavba trvá okolo hodinky
a nudit se rozhodně nebudete.
Uvidíte krásy místní přírody
a od lodníků uslyšíte nejednu
historku - a také povídání
o historii parku samotného…

MUZEUM LEDNICE DÁVNÁ

Minaret je rozhledna, jakou svět neviděl. Je z ní
vidět dokonce až do Vídně. Drobnou překážkou
tohoto překrásného rozhledu je 302 schodů, které
vedou nahoru a pak i dolů. Uvnitř stavby se nachází
osm místností, které jsou bohatě zdobeny. Cestou za
vyhlídkou do nich můžete nahlédnout.

Až si prohlédnete tuto impozantní stavbu, můžete se pomalu ale
jistě vydat pěšky k zámku. Cesta bude trvat okolo půl hodinky.
A jít můžete od Minaretu vlevo i vpravo.
Ale…. Pokud si stoupnete zády
k věži a vydáte se vpravo, půjdete
krásnější
cestou.
Přejdete
několik krásných dřevěných
mostů, vstoupíte na nespočet
ostrůvků. No a ještě minete
i peklo a Aquadukt, ze kterého
v létě občas i teče voda. No
a budete-li mít štěstí, třeba
potkáte i vílu…

Jen kousíček od zámku, na náměstí Lednice,
se nachází muzeum, které je tak překrásné,
až budete chtít žít před sto lety. V expozici si
můžete prohlédnout malou ukázku domácnosti
městského typu, z níž vcházíte do ulice.
Z ní nahlédnete do kavárny, četnické stanice, a budete-li mít štěstí,
uvidíte i ruční výrobu klobouků… Titulky novin a časopisů pročtete
v trafice a při pohledu na reklamní plochu se třeba necháte zlákat
pozvánkami do biografu… V samoobslužném ateliéru si budete moci
pořídit originální fotografie na památku –
pro tento účel Vám budou k dispozici na
zapůjčení také repliky dobových oděvů
a doplňků, a Vy tak budete vypadat
jako z filmů pro pamětníky…
Přijměte tedy pozvání do Lednice
dávné – Lednice v první republice…
• www.muzeum-lednice.cz
• telefon: 776 759 811

VÍNO

Ve víně je pravda a taky pořádná opica. Tak na to
pozor.
Moraváci tradičně rozlišují tři druhy vína: DÁ SA, NEDÁ
SA a pak DÁ SA SVAŘIT. V době turistické sezóny se
pak třetí druh vína transformuje na: DÁ SA TURISTOVI.
Ale teď vážně. Na Moravě můžete ochutnat celou škálu vín. Nedá se
říct, tohle musíte zkusit, vína se de facto liší ročník od ročníku. Pokud
prahnete po kvalitním víně a velkém výběru, doporučíme Víno Cibulka,
majitelé víno pěstují v okolí Lednice v BIO kvalitě. Ochutnat můžete
mnoho odrůd včetně sektů. Toto víno koupíte například
v suvenýrech u pokladny druhého okruhu – naproti kaple...
A pozor, Moraváci jsou koumáci. Umí nejen červený burčák, ale také
oranžové víno nebo víno bez alkoholu.
Co se podzimního čističe krevního oběhu týká (rozuměj burčáku),
tak i v Lednici je zásob dostatek. Pijte s rozumem, záchodů je tu
nedostatek.

