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LEDNICKO – VALTICKÝ AREÁL 

• Rozsáhlý krajinný celek je považován za největší člověk modelované 

území v Evropě. 

• Celková rozloha areálu je 283 km2. 

• Někdy bývá území nazýváno „zahradou Evropy“. 

• Rozvoj celé oblasti je od středověku spjat s osudy knížecího rodu 

Liechtensteinů, kterým panství patřilo do roku 1945. 

• Prostor mezi zámky Lednice a Valtice je vyplněn rozlehlým parkem s 

rybníky, uměle založenými lesy a saletami (ozdobné stavby jako kaple, 

letohrádky, lovecké zámečky). 

• Od roku 1996 je areál památkou chráněnou UNESCO.  



Valtice 
• Reprezentativní čtyřkřídlý zámek sloužil jako hlavní sídlo rodu 

Liechtensteinů. 

• V majetku rodu je zámek již od roku 1387. 

• Zámek je dílem italského architekta Martinelliho, Salla Terrena byla 

postavena podle projektu Jan Fischera z Erlachu.  



Lednice 
• Původní barokní zámek byl v polovině 19. stol. přestavěn ve slohu anglické 

tudorovské gotiky.  

• Liechtensteinové zde sídlili již od roku 1249. 

• Čtyři prohlídkové trasy. 

• Zámek je obklopen rozsáhlým barokním francouzským parkem.  

• U zámku je litinový skleník z roku 1842. Je  92 metrů dlouhý a je první 

podobnou stavbou v Čechách. 



Skleník 

Francouzská zahrada 



Minaret 
• 60 metrů vysoký minaret se 

stal symbolem lednického 

parku. 

• Stavbu nechal postavit za 

závratný milion zlatých kníže 

Adam I. z Liechtensteinu. 

• Architektem byl jistý Josef 

Hardmuth, který později, 

inspirován tvarem minaretu, 

vynalezl tužku a stal se velmi 

bohatým. 



Rendez-vous 

Kolonáda 



Chrám tří grácií 

Janův hrad 



   PÁLAVA 
• Pálava je skalnaté pohoří táhnoucí se od Mikulova k Novomlýnským 

nádržím. 

• Velmi teplé biotopy, stepní až lesostepní společenstva.  

• Počátky osídlení sahají do pravěku – Dolní Věstonice. 

• Na celém území Pálavy se setkáme s vinicemi, které zde dávají velmi 

extraktivní a vyzrálá vína středomořského charakteru.  

• V letních měsících velmi intenzivní turistický ruch. 



Mikulov 
• Město s monumentálním zámkem leží na úpatí Pálavy v blízkosti 

rakouské hranice. 

• Městská památková rezervace. 

• Čtyři prohlídkové okruhy, expozice věnovaná vinařství. 

• Ve sklepech národní banka vín. 

• V minulosti silná židovská populace – největší židovský hřbitov v ČR.  



Dietrichsteinská hrobka – původně 

městský kostel, postavený Giovannim 

Tencallou. Součástí stavby je 

loretánská kaple Santa casa. 

Svatý kopeček 



Dívčí Hrady 

Sirotčí Hrádek 



Dolní Věstonice 
• Obec leží na severním úpatí Pavlovských vrchů 

na břehu Pálavy. 

• Místo nálezu femme fatale českého pravěku – 

Věstonické venuše, od r. 2008 NKP. 

• Gotický kostel a vinice. 



Vodní nádrž Nové Mlýny 
• Soustava tří vodních nádrží na 

řece Dyji. 

• Původně měly sloužit k 

zavlažování polí, dnes převládá 

funkce rekreační. 

• Na prostřední nádrži 

vyhlášena rezervace. 

• Na ostrově románský kostel – 

poslední pozůstatek obce 

Mušov. 



Vinařství 
Ovšem stará moudrost praví, že 

největší bohatství se skrývá uvnitř 

lahví. Nezbývá, než jít krajem a 

ochutnávat – zde je to pravé 

místo. Pavlov, Klentnice, Perná, 

Bavory, Strachotín – kdo by neznal 

 ta skvělá jména z etiket 

 vinných lahví,  

 že? 

 



ZDROJE: 

http://www.valtice-zamek.cz/ 

http://www.vyletnik.cz/tipy-na-vikendy/jizni-morava/lednicko-valticky-areal 

http://www.hrady-zamky.chces.info/zamek-lednice 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Minaret_%28Lednicko-valtick%C3%BD_are%C3%A1l%2 

http://itras.cz/lednicko-valticky-areal/galerie/8199/ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Januv_hrad_Lednice.jpg 

http://www.lednicko-valticky-areal.cz/mikulov.php 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice.jpg 

http://www.obecavlov.cz/index.php?sec=foto&sec2=okol&sec3=more_f&id=77&kat=5& 

http://brnensky.denik.cz/galerie/husy-stehovani-nove-mlyny.html?mm=4157888 

http://www.vinozidek.cz/vino-sortiment 


