RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, t/fax 235 310 114, 739 356 390
www.toulkyevropou.cz kolektivy@toulkyevropou.cz

Toulky JIŽNÍ MORAVOU: Moravský kras – Lednicko-Valtický areál
Program:

Termín: sobota 12. – neděle 13. září

1.den: odjezd z Prahy v 7 hodin, transfer na Moravu

MORAVSKÝ KRAS:
* cesta Josefovským údolím - fotostopy:
- Stará huť u Adamova z poloviny 18. století, huť Františka, technická památka
- Býčí skála, významné archeologické naleziště – sídliště paleolitického člověka,
Karel Absolon, krasový badatel, velká postava evropské archeologie 1. poloviny 20. století!
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Absolon

* větrný mlýn v Ruprechtově s Halladayovou turbínou, https://www.mlynruprechtov.cz
- mohli bychom mít štěstí na prohlídku - hotelové apartmá!, mění se turnusy, 30 Kč i
Mlýn byl postaven v roce 1873 jako klasický mlýn holandského typu, s větrným kolem
o čtyřech lopatách a s otočnou střechou. Po větrné smršti původní majitel a stavitel
mlýna Cyril Wagner instaloval místo klasického větrného kola tzv. Halladayovu
turbínu, nazvanou podle svého vynálezce a konstruktéra, amerického farmáře
Daniela Halladaye. Kolo turbíny je tvořeno věncem stavitelných žaluzií neboli lopatek,
ovladatelných táhly, umožňujícími vhodný náklon ve směru větru i automaticky. Kolo
udržuje ve správném směru dvojité kormidlo. Turbína se dnes otáčí ve výšce 16 m
nad zemí, má průměr 10 m a váží asi 2 tuny.
Mlýn s Halladayovou turbínou je ojedinělý nejen u nás, ale i v Evropě - technická
památka je navržená na zařazení mezi národní kulturní památky a do seznamu
UNESCO,… v loňském roce ji podle tvrzení majitelky paní Sládkové předběhl zápis
Kladrubského hřebčince a důlních památek v Podkrušnohoří😊

* chalupa s doškovou střechou tamtéž:
- kulturní památka obyvatel moravského venkova z počátku 19. století
http://www.ruprechtov.cz/cms/index.php?page=chalupa-s-doskovou-strechou

- přijme nás starostka obce a provede chalupou😊

Chalupa z roku 1813: jedinou obytnou místností byl velký pokoj, ve kterém
bydlelo a spalo 7 lidí, uprostřed byla manželská dvojpostel, na kterou se
přes den dala dřevěná deska sloužící jako pracovní stůl pro krejčovské
práce… hliněná podlaha, udusaná, zametala se březovou metlou; herní
plocha pro děti pro hru v kuličky. V chodbě byla černá kuchyně a později
kamna, která jsou nyní v hlavní místnosti, na nich se vařilo. Spodní
místnost sloužila jako sklep a místnost nad ní jako sýpka později jako
pokoj. V dnešní zadní místnosti byly pouze hospodářské prostory: na levé
straně chlév pro kozu a v pravé části dřevěné kurníky pro drůbež. Slepice
měly volný přístup i do chodby, kde se vařilo. Podlahy v chodbě, zadní
místnosti i na sýpce jsou původní.

- fotostopy u vybraných krasových jevů: škrapy, závrty… propast Macocha
* oběd na chatě Macocha – turistická chata se stoletou tradicí ve stylu švýcarských
horských chat, nedaleko výhled do propasti Macocha;
- při opakovaných návštěvách jsem měl dobrou zkušenost s nabídkou zdejší restaurace
- lanovkou od chaty Macocha na dno Pustého žlebu - 80 Kč; v kombinaci s ekovláčkem od
Punkevní jeskyně ke Skalnímu mlýnu / parkoviště našeho autobusu - 140 Kč
* Punkevní jeskyně a jejich prohlídka: zahrnuje vlastní prohlídku jeskyní, dno 138 metrů
hluboké propasti Macocha a následné projížďky motorovým člunem podzemní říčce Punkvě;
jeskyně je součástí nejdelšího objeveného jeskynního systému v ČR Amatérské jeskyně
- cca 60 minut, trasa 1250 metrů, délka vodní plavby 450 metrů, 210 Kč, novináři mají vstup
zdarma pouze v případě prohlídky z důvodu reportáže o jeskyních😊
- pěšky 1,8km / ekovláčkem ke Skalnímu mlýnu, káva, suvenýry,… odjezd na ubytování do
hotelu Zámeckého hotelu Lednice, dvouchodová večeře, volno

2.den: Lednicko – Valtický areál (UNESCO), po snídani dopolední aktivity:
* Lednice zámek společná prohlídka zámku – základní okruh Reprezentační sály:
- původně renesanční objekt byl v polovině 19. století přestavěn do stylu imitující anglickou
tudorovskou gotiku s velkolepou výzdobou interiérů a rozsáhlým zámeckým parkem
- uvidíte vstupní halu, lovecký salonek, koupelnu, modrý pokoj, dámskou ložnici, čínský pokoj
a kabinet, rytířský sál, jídelnu, knihovnu, tyrkysový společenský sál, červený kuřácký salon
a modrý taneční sál. 50 minut, 210 Kč, bez skupinové novinářská akreditace – jen jednotlivci.
Následné možnosti:
- procházky po parkovém areálu – nejrozsáhlejší koncepčně upravená krajina na světě
(300 km2) UNESCO od roku 1996 s řadou drobných staveb v parku: Janův hrad, minaret,
Lovecký zámeček, Apollonův chrám, kolonáda, Lednické rybníky atd.
- zámecký palmový skleník, z doby liechtensteinské elegance
technická památka
z poloviny 19. století (litinové sloupy tvaru bambusu, skleněné tabule) vstupné 60 / 40 Kč
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zamecky-palmovy-sklenik-v-lednici

- umělá jeskyně Grotta, v podzemí zámku (součást 4. prohlídkového
okruhu), nejstarší a největší umělá jeskyně na světě, vstupné 50 Kč
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/umela-jeskyne-grotta-v-lednici

- pro zájemce (romantická-jak jinak) projížďka kočárem nebo
koňským povozem po zámeckém parku k Minaretu a zpět, příp.
plavba na lodi s výkladem, ceník neuveden
- Písečný svět: sochy z mořského písku: příběhy sochaře Michala
Olšiaka – Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Baron Prášil, Pohádky
tisíce a jedné noci, 90 / 70 Kč
- pro labužníky Café Chateau nebo doporučené pražírna a kavárna Coffeesquare
odpoledne přejezd směr

Valtice
- toulky městem památkách: zámek (jeho návštěva není na pořadu dne), volně přístupný
park, sídlo vládnoucího knížete z rodu Liechtensteinů, http://www.dohaje.cz/stezky/147/2205
- Stezka bosou nohou (Bartu ßweg), 5kilometrový okruh se 12 zastávkami, některé z nich leží
v Rakousku (Schrattenberg), možná (nikoliv nutná) chůze po různých materiálech (písek,
kůra, šišky…), můžete balancovat na vratkém mostě z dřevěných trámů, odpočívat na
dřevěných lehátkách, součástí stezky je i Muzeum železné opony na hraničním přechodu
Valtice-Schrattenberg, http://www.muzeumopony.cz/
- vyhlášené kavárny a cukrárny:
Chokolito, https://www.facebook.com/cokoladovna.chokolito
Nonna pizza&cafe, https://www.nonna.cz/
návrat do Prahy večer: 20./21. hodina
Cena 2.700 Kč zahrnuje:
dopravu zájezdovým autobusem
1x ubytování v Zámeckém hotelu Lednice s polopenzí (večeře, snídaně)
služby průvodce, infomateriál, sladké pokušení
pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php
Cena nezahrnuje vstupné do objektů, viz itinerář cesty.

Lednicko-valtický areál

(Lednice-Valtice Cultural Landscape)

Nepravidelný tvar území Lednicko-valtického areálu na jihu Moravy o rozloze bezmála 300
km2 je příkladem nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené kulturní krajiny ve střední Evropě.
Úpravy vycházely ze zvyklostí uplatňovaných v anglických parcích, proto se tu potkává
barokní architektura s novogoticky upravenou budovou zámku a drobnými stavbami v
romantickém stylu: Skleník, Lovecký zámeček, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový
dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, umělá zřícenina Janův hrad, Rendez-vous ad.
Valtický zámek stojí na místě hradu pasovského biskupa z konce 12. století. V roce 1395
panství koupili Lichtenštejnové, hrad několikrát přestavěli a v 16. století renesančně upravili
na manýristický zámek. Později byly poničené objekty kompletně přestavěny do současné
podoby na barokní rezidenci. Přestavba trvala do roku 1730 a podíleli se na ní přední umělci
té doby, J. B. Fischer z Erlachu, A. a J. K. Ernové, D. Martinelli a další.
Současnou podobu lednického zámku na hranici mezi Markrabstvím moravským a Dolním
Rakouskem dala novogotická přestavba ve stylu tudorské gotiky z let 1846–1858, jejímž
autorem byl Jiří Wingelmüller. Část barokního zdiva sice zůstala zachována, ale nový vzhled
fasády byl doplněn o řadu přístaveb a nových prvků, jako jsou cimbuří, balkony, arkýře,
komíny a věžičky. Romantický novogotický vzhled získaly také interiéry s vynikajícími
ukázkami bohaté řezbářské výzdoby. Zámecký areál doplnily honosné budovy raně barokní
jízdárny, minaretu v maurském stylu z počátku 19. století od knížecího architekta Josefa
Hardtmutha (nejstarší dochovaná rozhledna u nás a nejvyšší stavba toho typu v neislámské
zemi) a mohutného skleníku podle vzoru londýnské zimní zahrady
Lichtenštejnové vytvářeli po staletí z okolí obou zámků ucelený krajinářský komplex. Nechali
vysázet alej, spojující obě lichtenštejnská sídla do jednoho areálu.
Zařazení do Seznamu UNESCO:
Do Seznamu UNESCO byl Lednicko-valtický areál zařazen v roce 1996 v kategorii kulturních
památek na základě kritérií I, II a IV pod číslem 763 na ploše 14 320 ha.

