
Vážení hosté. 

Nacházíte se v srdci oblasti , která se nazývá  Lednicko-valtický areál . Je zde spousta krásných míst, která stojí za shlédnutí. Aby 
Vám žádná z nich neunikla, nabízíme pár tipů na výlet. 

LEDNICKO – VALTICKÝ AREÁL 

 
Zámek Lednice 

Lednicko – valtický areál se rozkládá na cca 200 km2 a je považován za nejrozsáhlejší kus komponované krajiny v Evropě a 
pravděpodobně i ve světě. Tento areál vznikl za vlády Lichtenštejnů a je tvořen výstavnými zámeckými sídly s okrasnými 
zahradami, cennými drobnějšími stavebními památkami, které byly citlivě zasazeny do přírody a doplněny vysázenými háji a 
zakládanými rybníky. Dne 7. prosince 1996 byl Lednicko – valtický areál zapsán jako kulturní krajina na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

LEDNICE (vzdálenost 5km, autobusem 10 min.) 

Lednice na Moravě se svým romantickým zámkem a dalšími salety v okolí, plavbami po zámecké řece Dyji, projížďkami v 
kočárech, ukázkou dravých ptáků a množstvím dalších zajímavostí, je ideálním místem pro výlet s dětmi. 

ZÁMEK  LEDNICE  - původně vodní gotická tvrz byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek, který byl v době vlády 
Lichtenštejnů barokizován a později přestavěn v historizujícím novogotickém slohu. Zámek, patřící k nejnavštěvovanějším 
zámeckým objektům v České republice, je vrcholným dílem anglické novogotiky v naší zemi. 

MINARET  - byl vystavěn za vlády Aloise Josefa I. Lichtenštejna v letech 1797 – 1802. Výška minaretu je 59,39 m a na svrchní 
ochoz, z něhož je vidět do širokého okolí zámku, vedou 302 schody. 

JANŮV HRAD  - romantická zřícenina středověkého hradu byla pojmenována po knížeti Janu I. Janohrad. V přízemí měla psince a 
stáje pro koně používané při knížecích lovech. Dnes stavba ukrývá zajímavou ornitologickou a loveckou expozici a je oblíbeným 
cílem pěších návštěvníků i turistů na kolech. 



 

OBELISK  - byl postaven jako památník mírové smlouvy mezi Rakouskem a Francií. Lidová pověst však říká, že v těchto místech 
dostal knížepán facku od paní kněžny, která se právě dozvěděla, že její manžel prohrál v kartách celou vesnici. Odtud lidový název 
obelisku „Facka“. 

TŘI GRÁCIE  - klasicistní kryté sloupořadí z let 1824 – 1825 je nazvané podle centrálního motivu sousoší od Martina Fischera Tři 
Grácie, které bylo vytesáno z jednoho kusu kamene. V zadní stěně jsou výklenky se sochami věd a múz ze zrušeného Chrámu múz. 
V současné době je zámeček v soukromých rukou a probíhají zde opravy. 

LOVECKÝ ZÁME ČEK  - jednopatrový lovecký zámeček stojí při cestě z Lednice k Janohradu a do Kančí obory. Stavba sloužila 
jako hájovna a z terasy panstvu umožňovala sledovat štvanice konané na louce před hájovnou. 

NOVÝ DVŮR - empírová stavba z let 1809 – 1810 byla rovněž projektována J. Hardmuthem jako hospodářské stavení – stájí, sýpek 
a bytů zaměstnanců. Stavba původně sloužila pro chov dvaceti krav bernské rasy, pak vzácných merinových ovcí, později zde byli 
chováni koně. Dnes slouží Nový Dvůr opět chovu jezdeckých koní. 

HRANI ČNÍ ZÁME ČEK  - na břehu Hlohoveckého rybníka byl postaven v klasicistním stylu tzv. Hraniční zámeček, jehož středem 
původně procházela zemská hranice mezi Moravou a Rakouskem. Dnes je zámeček v soukromých rukou a je zde zbudována 
restaurace. 

VALTICE (vzdálenost 13 km, autobusem 29 minut) 

Město leží na hranici s Rakouskem a je známé svou vinařskou tradicí již od dob Lichtenštejnů, ve které pokračuje doposud. Právem 
se pyšní názvem „Hlavní město vína“ neboť zde sídlí instituce jako je například Národní vinařské centrum, Vinařská akademie 
Valtice a další. 

SALÓN VÍN ČR - návštěva Salónu vín ČR pro vás, dospělé, bude určitě nezapomenutelným zážitkem.. Ocenění Salón vín ČR 
získává každoročně pouze 100 nejlepších vín České republiky, která jsou umístěna na rok ve veřejné expozici v zámeckých 
sklepeních. 

VINA ŘSKÁ NAUČNÁ STEZKA VALTICE  - je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku. Výchozím bodem je valtické náměstí a 
pokračuje přes zámecký park k Reistně. Pět kilometrů dlouhá stezka končí u historického vinného sklepa Venerie. 

ZÁMEK VALTICE  - původní hrad náležel rodu Seefeldů. Když panství později získali Lichtenštejnové, postavili zde renesanční 
zámek. Současnou barokní přestavbu zahájil Karel Eusebius z Lichtenštejna za účasti předních architektů té doby. Valtice se tak 
staly hlavním rodovým sídlem Lichtenštejnů. Zámecká expozice představuje barokně zařízené interiéry z doby panování 
Lichtenštejnů ve Valticích. 



KOLONÁDA – REISTNA  - kolonáda, které se také podle názvu kopce, říká Reistna, byla postavena podle vzoru schönbrunnské 
kolonády a je z ní nádherný panoramatický pohled od Mikulova přes Pálavu na nedaleké lužní lesy u Lednice až k Moravskému poli 
v Rakousku. Postavil ji Jan I. Na památku svého otce Františka Josefa I. A svých bratrů Aloise Josefa a Filipa, o čemž svědčí nápisy 
na atice „Syn otci, bratr bratrům“ a „Nezapomenutelným předkům jediný zůstávající syn“. Stavba byla dříve v tzv. hraničním pásmu 
a tak se stala přístupnou veřejnosti až po roce 1989. 

DIANIN CHRÁM – RENDEZVOUS  - klasicistní lovecký zámeček postavený v letech 1812 – 1813 podle projektu J. Hardtmutha 
má podobu vítězného oblouku. Průčelí je vyzdobeno reliéfy s loveckými náměty a alegoriemi denních dob od Josefa Kliebera. 
Monument sloužil Janu I. a jeho hostům při četných lovech jako místo loveckých snídaní. 

KAPLE SV. HUBERTA  - uprostřed lesů mezi Valticemi a Charvátskou Novou Vsí stojí na trojhranném půdorysu do tří stran 
otevřená stavba, v jejímž středu je postava sv. Huberta se psem u nohou. Tato kaple je nejmladším dílem romantismu v Lednicko – 
valtickém areálu. 

BŘECLAV (vzdálenost  12 km, vlakem 10 min 

Město Břeclav se díky své poloze označuje za vstupní bránu Lednicko – valtického areálu. 

BŘECLAVSKÝ ZÁMEK  - počátky jeho historie sahají do 11. století, kdy v místech dnešního zámku byl po roce 1041 vybudován 
pohraniční hrad. V roce 1534 panství koupili bratři ze Žerotína a starý hrad byl přestavěn v renesanční zámek. Dnešní podobu dostal 
zámek na počátku 19. století, kdy Lichtenštejnové budovali Lednicko-valtický areál. Zámek není veřejnosti přístupný, ale můžete 
zde navštívit zámeckou vinotéku. 

SYNAGOGA - byla postavena v roce 1868 a renovována v novorománském slohu s použitím maurských prvkův interiéru v roce 
1888 významným vídeňským architektem Maxem Fleischerem. V letech 1997 – 1999 prošla celkovou rekonstrukcí a nyní je 
využívána ke kulturně-společenským účelům. 

ŽIDOVSKÝ H ŘBITOV - byl založen pravděpodobně po pol. 17. stol. Areál hřbitova byl dokončen roku 1892 podle projektu 
vídeňského architekta Franze Neumanna. V osmdesátých letech 20. století byl těžce zpustošen, avšak město Břeclav jej počátkem 
90. let dalo opravit. 

FARNÍ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE  - kostel dal postavit kníže Jan II. z Lichtenštejna podle projektu Karla 
Weinbrennera. Vysvěcení kostela se konalo 3. 7. 1898. Stavba je nápadná volbou použitého materiálu, zejména zeleně glazovanými 
střešními taškami, které dodaly místní knížecí keramické závody. 

FARNÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA  - je situován na místě původního barokního kostela, zničeného při bombardování v roce 1944. 
Se stavbou nového kostela bylo započato 1. 9. 1992 a 10. 9. 1995 byl kostel vysvěcen. 

POHANSKO - lovecký empírový zámeček, postavený na valu někdejšího velkomoravského hradiště z 9. století, byl vybudován v 
letech 1810 – 1812 podle plánů Josefa Hardmutha. V současnosti je v interiéru prvního patra loveckého zámku instalována stálá 
expozice,která prezentuje výsledky archeologických výzkumů velkomoravského areálu. V blízkosti zámečku jsou také opravovány a 
zpřístupněny veřejnosti objekty lehkého československého opevnění z roku 1938, které měly chránit republiku proti nacistické Třetí 
říši. 

ZAJEČÍ (vzdálenost 10 km, vlakem 6 minut) 

Obec Zaječí se nachází mezi městy Hustopeče a Břeclav. 

V obci je i množství kulturních památek. Kostel sv. Jana Křtitele pochází z roku 1508 a je postaven v pozdně gotickém slohu. Po 
požáru v roce 1848 a po přestavbách však byla loď zmodernizována a ze staré stavby zůstal pouze presbytář. Na vnějším plášti 
kostela je umístěn náhrobní kámen kněze  Stanislava Reisingera z roku 1 585 s českým nápisem. Uprostřed vesnice se nachází 
plastika sv. Jana Nepomuckého z 19.století. Ochránci před ohněm sv. Floriánovi je zasvěcena kaplička z roku 1710. 

K návštěvě přímo vybízí rodinné Vinařství U Kapličky bylo založeno roku 2005 a je zaměřeno na výrobu kvalitních 
přívlastkových vín z hroznů, vypěstovaných ve vlastních vinicích. Z rozhledny se můžete podívat na nádhernou krajinu 
s nekonečnými vinohrady. Toto vinařství znáte i z TV, točil se zde film BOBULE a nyní se zde odehrává děj televizního 
seriálu VINAŘI . 



• Denně je otevřena stylová restaurace Retro gril, které dominuji historické motocykly a nabízí  kvalitní kuchyni. 

Otevírací doba RESTAURACE 

Neděle - Čtrvtek 10:00 - 22:00 

Pátek - Sobota10:00 - 00:00 

Otevírací doba Retro Music Clubu 

PÁ a SO 20.00 - 04.00 hodin 

Retro Taxi (pouze víkendy od 19.hod.) 

+420 602 686 988 
+420 725 966 666 
+420 725 988 434 
+420 725 267 033 

+420 725 267 024 (retro kára pro 8 osob) 
+420 725 267 024 

MUTĚNICE (vzdálenost 20 km, vlakem i autobusem cca 1 hodinu) 

Mutěnice leží ve zvlněné krajině jihovýchodní Moravy v nadmořské výšce 170-265 m, 11 km od Hodonína. Rozlohou katastru a 
plochou vysázených vinic patří Mutěnice k největším obcím okresu Hodonín. 

Geografická poloha obce s velkými plochami vinorodých strání dávají právo hovořit o Mutěnicích jako o srdci vinařského kraje. 
Vinohradnické oblasti jižní Moravy jsou vhodné pro pěstování révy vinné. Mutěnický viniční katastr je rozdělen na pět viničních 
tratí: Vyšicko, Mutěnská hora, Úlehle, Hraničky a Dubňanská hora. 

Mezi pracovitým lidem této obce se vinařská tradice dědí z otců na syny, téměř každý vlastní vinohrad a vinný sklep. Raritou 
Mutěnic je lokalita s téměř pěti sty vinnými sklepy v části obce zvané „Bůdy“. Každý z těchto sklepů má osobitý ráz, většina z nich 
je zdobena slováckými ornamenty. 

V Mutěnicích probíhají pravidelně různé kulturní akce. 

MUTĚNICKÁ VINA ŘSKÁ STEZKA  

Délka: 65 kilometrů. Cyklistická stezka procházející okolím vinařských obcí Mutěnice, Čejč, Čejkovice, Kyjov a vede mírně 
zvlněnou krajinou Kyjovské pahorkatiny. 

Profil: Přehledná a rovinatá trasa, krátká stoupání vinicemi k místům dalekých výhledů 

Povrchy: 90 % zpevněné polní cesty, Max. převýšení: 100 m, sjízdnost: Trasa stezky je sjízdná po celý rok a za každého počasí 

Nástupní místa: Kyjov, Čejč, Mutěnice 

Nádraží na trase: Kyjov, Čejč, Mutěnice 

Charakteristika trasy 

Zeleň sadů, remízků a vinic střídají velké žluté lány, řepky, slunečnic a obilí. Kultivovaná krajina a dobře sjízdné cesty nabízí 
cyklisticky atraktivní okruh, který si můžete spojkou vyznačenou mezi Hovorany a Jarohněvickým rybníkem upravit „na míru“. 
Prodloužená trasa má tvar ležaté a hodně členité osmičky, krácením pomocí spojky můžete volit jeden ze dvou menších okruhů. 
Větší část trasy vede po zpevněných polních cestách, výjimkou z nenáročného průběhu stezky je jen stoupání k trati Budovníky a 



několik krátkých úseků nad Šardicemi. Půvab Mutěnické vinařské stezky oceníte zvláště na podzim. Barevnost přírody se snoubí s 
barvami krojů při hodech, vinobraní a lidových slavnostech, sklepní uličky ožijí prací vinařů a vůní burčáku. 

MIKULOV (vzdálenost 20 km, vlakem 45 minut) 

Město Mikulov Vám nabízí především poznávání a to doslova všemi smysly. Pro mnohé je důvodem k návštěvě historie města 
vtělená do architektonických památek, pro milovníky přírody a aktivního odpočinku jedinečné přírodní podmínky regionu. Těm z 
Vás, kteří dovedou ocenit dobré víno, nabízí místní vinařskou tradici. 

Památky židovské komunity 

Část Mikulova v těsném sousedství zámeckého vrchu, od poloviny 15. století obydlená židovským obyvatelstvem, se postupně 
vyvinula v rozsáhlé židovské ghetto. Jeho jádrem byly dnešní ulice Husova, Alfonse Muchy a Brněnská. 

Historie židovské čtvrti 

I přes rozsáhlé demolice v minulých dobách se zachovala řada domů původních židovských obyvatel, pocházejících již z poloviny 
16. století, tj. z doby výstavby prvních kamenných domů. Řada z nich obsahuje architektonické prvky typické pro židovské domy, a 
proto byla celá polovina dosud stojících budov (45) prohlášena za nemovitou kulturní památku. 

 
Naučná stezka židovskou čtvrtí - naučná stezka židovskou čtvrtí 
obsahuje zhruba na kilometrové trase celkem 13 zastavení. 
Součástí stezky se stala i mikve - rituální lázeň objevená v 
Mikulově při archeologickém průzkumu v roce 2010. Trasa naučné 
stezky vede centrem města a je napojena na pěší turistické trasy. 

 
Synagoga - jediná na Moravě dochovaná synagoga tzv. polského 
typu pochází v jádře z poloviny 16. století. Její podobu nejvíce 
pozměnila zásadní přestavba v barokním slohu po požáru roku 
1719, která synagoze vtiskla její dnešní podobu. Na přestavbě se 
podílel tehdejší dietrichsteinský architekt J. Ch. Oedtl, který řídil i 
přestavbu zámku 

 
Židovský hřbitov - rozsáhlý mikulovský židovský hřbitov patří k 
nejvýznamnějším památkám tohoto druhu u nás. K prvním 
pohřbům zde po vzniku místní židovské obce došlo již někdy 
kolem poloviny 15. století. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází 
z roku 1605. 

 
Mikve - židovská lázeň - středověká mikve se nachází v místech, 
kde bylo v minulosti Lázeňské náměstí. Židovská lázeň mikve 
sloužila symbolickému rituálnímu očištění ortodoxních Židů před 



začátkem šabatu a svátků, u žen navíc po menstruaci, před 
svatbou a po porodu. 

PRO CYKLISTY  - Lednicko-valtický areál je atraktivní pro milovníky aktivního odpočinku. Křižuje ho spousta turisticky 
značených tras, které lze projít pěšky nebo projet na kole. Takzvané Lichtenštejnské stezky, které nás zavedou ke všemu krásnému, 
co tu po sobě knížecí rodina zanechala, měří víc než 90 km. Cyklistické stezky se klikatí také za rakouskými hranicemi. Abyste se v 
zahraničí neztratili, pořiďte si cyklo-mapu zdejší oblasti. Dostanete ji ve všech turistických informačních centrech regionu. Avšak 
budou-li mít zrovna zavřeno, nezoufejte: trasy jsou dobře značeny a na rakouských křižovatkách narazíte na dvojjazyčné nápisy.Na 
cestě neuvidíte jen architektonické památky. Příkladem zdejší zachovalé přírody je lužní les na pravém břehu Dyje. Dříve tu 
Lichtenštejni chovali prasata (to se mu ještěříkalo „Kančí obora“), dnes jej křižuje naučná stezka. Oko cyklo-trempa potěší vzrostlé 
duby, jasany a habry; v uších mu bude znít šumění starých říčních ramen a tůní a nos potěší vůně vzácné květeny. 

Trasa Obtížnost Délka Značení Turistické cíle 

Lichtenštejnská stezka na území Jižní 

Moravy  
* 39 km asfaltová cesta, červená a žlutá turistická trasa 

Valtice – Hlohovec – Lednice (Janův hrad) – Lednické rybníky – Nový 

dvůr – Tři Grácie – Svatý Hubert – Rendez-vous – Valtice 

Lichtenštejnská stezka na územíRakouska ** 24 km 

z Valtic k hranicím Lichtenštejnská stezka 

(částečně po červené turistické trase), v 

Rakousku Fürstenweg 

/pokračování Lichtenštejnské stezky, vedoucí Lednicko-valtickým 

areálem/ - Schrattenberg (na kole přístupné z Valtic) – Wilfersdorf 

Valtický okruh  ** 18 km 
cyklostezka Česko-rakouská příhraniční trasa, 

částečně po červené a modré turistické trase 

Valtice – Kolonáda – Úvaly – Sedlec – rybník Nesyt – Hlohovec - 

Valtice 

Česko-rakouská pohraniční cesta * 50 km 
cyklostezky 411, 43, 41, částečně po červené 

turistické trase (cyklostezka 5045) 

Valtice – Břeclav (Pohansko) – naučná stezka Lužní les – Janův hrad 

Lednice – Lednické rybníky – Nový dvůr – Tři Grácie – Svatý Hubert 

Rendez-vous - Valtice 

Z Lednicko-valtického areálu na Pálavu *** 25 km asfaltová cesta, cyklostezka 5043 
Valtice – Hlohovec – Lednice – Nejdek – Bulhary – Pavlov – Nové 

Mlýny 

 

Vysvětlivky – obtížnost 

* relaxační projížďka 

** pohodový výlet 

*** náročnější cyklo-túra 



Koupání a Wellness 

Lázně Lednice (vzdálenost 5 km) 

Lázně nabízí spoustu různých úkonů a procedur. Od masáží přes koupele, saunu a také krytý bazén. 

Více informací zde ..... 

 

AQUALAND MORAVIA, Pasohlávky (vzdálenost 35 km) 

Děti i dospělí se mohou vyřádit na 20 tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou více než 1,7 km. Venkovní vodní atrakce Abbys 
a Boomerango určené pro 3místné rafty si můžete vyzkoušet vůbec poprvé v České republice! 

Připraveny jsou pro vás kromě jiných oblíbené tobogány U-Wave, Supercrater, Wild River nebo Yellow Crash. Dětem jsou určené 
dětské bazény a skluzavky, užijí si také v bazénu s atrakcemi, kde mají k dispozici skákadla, šplhací sítě nad vodou, bublinkovače 
nebo chrliče. 

Celkem 12 bazénů s vodní plochou 3000 m2, některé s využitím vody z místního geotermálního vrtu, rozsáhlá wellness zóna Forum 
Romanum, sluneční a římské lázně, 2 restaurace a 4 bary – to vše a spoustu dalšího na vás čeká v novém Aqualandu Moravia 
v Pasohlávkách, jen km z Podivína. 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ Laa an der Thaya , Rakousko (vzdálenost 49 
km) 

Aquapark v Laa je postaven v moderním stylu a splňuje všechny dnešní náročné požadavky návštěvníků. Uprostřed lázní se 
nachází velký krytý bazén, ve kterém jetermální voda o velice příjemné teplotě kolem třiceti pěti stupňů. Můžete zde jen tak 
relaxovat či si užívat místních vířivek. Z tohoto vnitřního bazénu máte možnost vyplavat do venkovního bazénu. Venku se totiž 
nachází celkem tři bazény, které jsou v celoročním provozu.Rozhodně se nemusíte strachovat z toho, že vám zde bude v zimním 
mrazivém počasí chladno, je tomu právě naopak. Voda je zde i v zimě krásně teplá a neklesá pod šestatřicet stupňů. Oblíbenou 
atrakcí v Therme Laa je venkovní bazén, ve kterém se nachází slaná voda a hraje zde podvodní hudba. Stačí se potopit pod hladinu 
a poslouchat. 

K aktivnímu odpočinku zde slouží mimo jiné také tzv. „zimní zahrada“, asijská místnost s tlumenými světly. Pokud vám vyhládne, 
můžete využít nabídky místní restaurace, která je součástí aqvaparku. Když se osušíte, můžete navštívit i termální kino. 

 

 

 

 

Tipy na dobré jídlo 

Restaurace NA PEKÁRNĚ, Velké Bílovice (5km) 

Restaurace U Tlustých, Lednice (5km) 

 



Pokud pro Vás budeme moci vyhledat jakékoli další informace, neváhejte se na nás prosím obrátit. 

 


