
i cyklotrasy dle náro nosti

trasa A modrá 0 km 13:00 Onyx
(vy í v k) 1 km 13:15 Zámek

2 km 13:30 Hubertka
3 km 14:00 - 14:40 Janohrad - mo nost prohlídky asi 30 min. -

(nutno objednat p edem) - mo nost ob erstvení
6 km 15:05 Prost ední rybník
7 km 15:20 i Grácie

10 km 15:45 - 16:30 Rendezvous - Garden Dinner
12 km 17:00 Sv. Hubert
14 km 17:30 Nový dv r
17 km 18:00 Onyx

trasa B ervená 0 km 13:00 Onyx
(st ední v k) 1 km 13:10 Zámek

2 km 13:20 Hubertka
3 km 13:30 - 14:15 Janohrad - mo nost prohlídky asi 30 min. -

(nutno objednat p edem) - mo nost ob erstvení
6 km 14:40 Rybni ní záme ek
9 km 15:10 - 15:30 Hrani ní záme ek - mo nost ob erstvení

15 km 16:00 - 17:00 Rendezvous - Garden Dinner
17 km 17:10 Sv. Hubert
19 km 17:30 Nový dv r
20 km 17:40 i grácie
23 km 18:00 Onyx

trasa C zelená 0 km 13:00 Onyx
(sportovn  zalo ení) 1 km 13:10 Zámek

2 km 13:15 Hubertka
3 km 13:20 - 14:00 Janohrad - mo nost prohlídky asi 30 min. -

(nutno objednat p edem) - mo nost ob erstvení
6 km 14:20 Prost ední rybník
7 km 14:30 i Grácie
9 km 14:40 Sv. Hubert

11 km 14:50 Rendezvous
14 km 16:05 Zámek Valtice
16 km 16:20 - 17:00 Kolonáda na Rajstn  - Garden Dinner
23 km 17:40 Nový dv r
27 km 18:00 Onyx

Zámek Lednice

Národní kulturní památka . Po slo itém vývoji od gotické tvrze p es
renesan ní, barokní a klasicistní podobu se dochovala poslední p estavba
v historizujícím novogotickém slohu z let 1846-1858. Je dílem víde ského
architekta Wingelmüllera a jeho nástupce Heidricha. Interiér je zdoben
kazetovými stropy, vy ezávaným oblo ením st n a zárubní a samostatnými
schodi ti.

Zámek Valtice

Valtický zámek byl vybudován nedaleko n kdej ího st edov kého hradu,
ipomínaného ji  koncem XII. století. Hrad nále el rodu Seefeld . Kdy

panství pozd ji získali Lichten tejnové, postavili zde renesan ní zámek.
Sou asnou barokní stavbu zahájil koncem XVII. století Karel Eusebius
z Lichten tejna, vzd laný a zcestovalý p íslu ník tohoto mocného lechtického
rodu. Valtice se staly hlavním rodovým sídlem vybudovaným za ú asti

edních architekt  (F. Carrati, G. G. Tencalla, A. a K. Ernové, D. Martinelli,
A. J. Ospel). Záv re nou podobu dal zámku význa ný rakouský architekt
J. B. Fischer z Erlachu.





Jan v hrad

Jan v hrad (1807-1810) - romantická napodobenina z íceniny starého hradu.
Stavbu podle projektu Josepha Hardtmutha zapo al v roce 1807 Alois I. Josef
kní e z Lichten tejna), ten v ak umírá a stavbu dokon uje o t i roky pozd ji
jeho o rok mlad í bratr - Jan I. Josef kní e z Lichten tejna.

Lednické rybníky

Lednické rybníky pat í k nejstar ím rybni ním soustavám na Morav  a od 15.
století jsou trvale vyu ívaly k chovu ryb. Tvo í je nejv í moravský rybník
Nesyt (325 ha) a dále rybníky Hlohovecký (104 ha), Prost ední (48,5 ha) a
Mlýnský (107 ha).

Rybni ní záme ek (1816)

Rybni ní záme ek, nazývaný d íve Jägerhaus, Jagdschloß am Teiche nebo
Teichsalett, byl vystav n na katastru Lednice na severním b ehu Prost edního
rybníka, poblí  aleje spojující Lednici s Valticemi. Stavba byla za len na do
upravené krajiny mezi ob ma m ste ky tak, e její hlavní ji ní pr elí je
obráceno k rybníku a pr hledy spojeno s chrámem T í grácií a Novým dvorem
na protilehlém b ehu.

i Grácie (1824-1825)

V Bo ím lese necelý kilometr západn  od Nového Dvora a západn  od
Lednice, na návr í nad Prost ením rybníkem, se ty í malý empírový záme ek
nazvaný chrám T í Grácií; vybudoval jej v letech 1824 - 1825 lichten tejnský
stavební editel Jan Karel Engel podle svých vlastních plán  a vyzdobili brat i
Martinettiové.

Kaple svatého Huberta

Nejmlad í stavbou Lednicko - valtického areálu, postavenou v roce 1854 podle plán
Georga Wingelmüllera stavitelem Janem Heidrichem na palouku v Bo ím lese, je novo-
gotická pilí ová kaple zasv cená patronovi lovc  - svatému Hubertu.

Nový dv r (1809)

Na na em území výjime ná empírová stavba, která nem la jen estetický ú el
v krajinné kompozici, i kdy  toto její ur ení bylo prvo adé. Tato stavba z roku
1809 byla projektována J. Hardmuthem.. P vodn  slou ila pro chov vzácných
merinových ovcí, pozd ji zde byly chováni kon .



Hrani ní záme ek

V letech 1826 - 1827 byl p l kilometru severozápadn  od Hlohoveckého
rybníka na tehdej ích hranicích mezi Moravou a Dolními Rakousy postaven
tzv. Hrani ní záme ek s krásným výhledem na rybníky sm rem na východ.
Tato klasicistní stavba byla zbudována na mo álovité p , která musela být
nejd íve zpevn na d ev nými piloty a ro ty, na které pak byly polo eny
základy objektu. Plány vypracoval zednický mistr Karel Schlepa.

Rendez-vous

Podle plán  stavebního editele Josefa Hardtmutha postavil na nejvy ím
míst  Bo ího lesa v letech 1810-1812 architekt Josef Kornhäusel empírovou
stavbu zvanou Dianin chrám (nez ídka je ozna ována také jako Rendez-
vous). Bohyn  lovu Diana, jí  je stavba zasv cena, je spodobn na v centru
prost edního reliéfu pr elí na tr  posazeném na sloupu.

Kolonáda na Rajstn

Na návr í ji  nad Valticemi se zvedá vrchol zvaný Rajstna nebo té  Homole.
Stavba byla dokon ena roku 1817 podle projektu vytvo eného Josefem
Hradtmuthem v roce 1810.


