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1. ÚVOD 

 Česká Republika zcela určitě patří mezi významné a vyhledávané turistické destinace. 

To je především dáno její polohou, neboť leţí v samotném srdci Evropy, ale také mnoţstvím 

památek, které se na jejím území nachází. O přitaţlivosti České Republiky, jako významné 

destinace cestovního ruchu, svědčí i členství v Organizaci spojených národŧ pro vzdělávání, 

vědu a kulturu, tedy v organizaci UNESCO. Seznam světového dědictví obsahuje obrovské 

mnoţství kulturních míst z celého světa, přičemţ v České Republice jich máme 12.  

 Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala právě jedno z míst světového 

kulturního dědictví. A to konkrétně památky Lednicko-valtického areálu (dále jen LVA). Tyto 

památky jsou mi velice blízké, neboť v tomto areálu ţiji. LVA je jako stvořený pro návaly 

turistŧ, kteří zde stráví ať uţ jeden den nebo rovnou celou týdenní rodinnou dovolenou. Je zde 

mnoho aktivit jak pro děti, tak pro dospělé a je více neţ jasné, ţe všichni návštěvníci LVA si 

odtud odnesou spoustu záţitkŧ, na které budou vzpomínat ještě pěknou řádku let. LVA není 

jen o zachovalých památkách, ale také o krásné přírodě, dobrodruţství a pohodě. Nehledě na 

to, ţe celým areálem je protkána hustá síť cyklostezek, mŧţete se tu svést i v kočáře taţeném 

koňmi a to je panečku záţitek. 

 Jedním z klíčových prvkŧ mé bakalářské práce je rodina. Rodina tvoří základ státu. 

Lidé tvořící rodinu mají mezi sebou zvláštní pouto. Nejde jen o to, ţe jsou tu 2 dospělí lidé, 

kteří mají zodpovědnost za svoje děti, jde o jakousi atmosféru rodinného kruhu, kam se kaţdý 

rád vrací. Tito lidé spolu tráví hodně času, mají společné známé a jezdí spolu třeba i na 

rodinnou dovolenou. Rodina nás také vychovává. Říká nám, co je dobré a čemu bychom se 

měli raději vyhnout. Rodina je něco, co člověku dodává energii, a proto jsem ji zahrnula do 

své bakalářské práce.    
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2. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 

 V následující kapitole své bakalářské práce se budu zabývat odbornou terminologií, 

cestovním ruchem, jeho definicí a vymezením, členěním a podobně. Také se zmíním o vývoji 

cestovního ruchu.  

 2.1 Definice cestovního ruchu 

Existuje mnoho definic cestovního ruchu. V podstatě nám ale všechny říkají to stejné. 

Většina z nás si pod pojmem cestovní ruch představí cestování za nějakým účelem, např. za 

zábavou, za kulturou nebo jenom cesta k návštěvě příbuzných či známých. Jak uvádí Pásková 

a Zelenka, cestovní ruch je „souhrn aktivit účastníkŧ cestovního ruchu, souhrn procesŧ 

budování a provozování zařízení se sluţbami pro účastníky cestovního ruchu včetně souhrnu 

aktivit osob, které tyto sluţby nabízejí a zajišťují, aktivit spojených s vyuţíváním, rozvojem a 

ochranou zdrojŧ pro cestovní ruch, souhrn politických a veřejně – správních aktivit (politika 

CR, propagace CR, regulace CR, mezinárodní spolupráce apod.) a reakce místní komunity a 

ekosystémŧ na uvedené aktivity.“ (Pásková, Zelenka, 2011, str. 83) 

Mnohem kratší, ale přesto neméně dŧleţitou definici cestovního ruchu má i Světová 

organizace cestovního ruchu UNWTO, ta říká, ţe „cestovní ruch je činnost osob cestujících 

do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší neţ jeden 

ucelený rok, za účelem trávení volného času a sluţebních cest (osoba nesmí být odměňována 

ze zdrojŧ navštíveného místa).“(www.unwto.org) 

Z cestovního ruchu (dále jen CR) plynou majitelŧm zařízení, podílejících se na 

uspokojování potřeb účastníkŧ CR, nemalé peníze, coţ mŧţe být jakousi motivací pro ostatní 

obyvatele dané lokality. Mezi ekonomické přínosy řadíme tvorbu nových pracovních míst 

nebo např. příjmy z uspokojování potřeb turistŧ, které jsou nedílnou součástí státních či 

regionálních rozpočtŧ, zachovávání zvykŧ a tradic a dokonce i zvyšování 

konkurenceschopnosti, turisty hojně navštěvovaného, území. Ze sociálního pohledu nám CR 

přináší např. zachování či oţivení folklóru a místních tradic, slouţí ke zvýšení ţivotní úrovně 

obyvatel, ale i k vyuţití volného času a samozřejmě nás vzdělává a poskytuje nám kulturní 

znalosti. Z hlediska ţivotního prostředí cestovní ruch dbá na odpovědnost turistŧ a především 

návštěvníkŧ k přírodě, ale i k budovám či jiným památkám. Snaţí se účastníky vést k 

zachování nynějšího ţivotního prostředí. (Janotová a spol., 2011) 
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 2.2 Typologie CR 

 Jedním z aspektŧ CR dle M. Páskové a J. Zelenky (2011) je uspokojování lidských 

potřeb. Za primární se povaţuje cestování spojené s navazováním nových kontaktŧ, 

poznávaní nových míst a kultur, změna ţivotního stylu nebo také cestování spojené 

s náboţenskou vírou. Z toho nám vyplývá, ţe cestovní ruch má mnoho podob a nelze tedy 

přesně popsat jeho druhy a formy. Formy cestovního ruchu se tvoří především podle 

motivace turistŧ. Naproti tomu druhy cestovního ruchu se utváří podle toho, v jakém 

období turista do dané destinace cestuje, jak dlouho se zde míní zdrţet, také podle toho, 

jak se chová k ţivotnímu prostředí nebo jestli cestuje sám či s někým.  

 2.2.1 Druhy CR 

 Jak uvádí M. Pourová „k základním druhŧm cestovního ruchu patří rekreační 

(pobytový cestovní ruch a aktivní turistika), kulturní, společensky zaměřený, 

profesionálně zaměřený a sportovní cestovní ruch.“ V následující části kaţdý z druhŧ 

trochu více vysvětlím. 

 rekreační cestovní ruch -  hlavním motivem je rekreace, tedy odpočinek, nabrání 

nových sil a podobně. Dále pak sem ještě patří léčebné pobyty, ale také lyţařská 

či vodní turistika. Dalším z vybraných druhŧ je např. venkovská turistika spojená 

s pobytem na farmě nebo mototuristika.  

 kulturní cestovní ruch – primární motivací je návštěva galerií, muzeí a jiných 

historických památek. Řadíme sem i návštěvu poutních míst a tím i celý 

náboţenský cestovní ruch. 

 společensky zaměřený cestovní ruch – ten je především motivován našimi předky. 

Je spojován s návštěvou míst, kde ţila naše rodina před několika generacemi. 

Také je spojován s krajanským cestovním ruchem.  

 profesionálně zaměřený cestovní ruch – zaměstnavatelé motivují své zaměstnance 

k lepším výkonŧm díky incentivnímu, kongresovému cestovnímu ruchu či 

sluţebním cestám. Odměnou jim pak jsou rŧzné benefity od parkovacího místa aţ 

po dovolenou snŧ.  

 sportovní cestovní ruch – motivuje sportovní nadšence k podpoře oblíbeného 

sportovce či týmu k účasti na utkání, na které musí účastník vycestovat z místa 

trvalého bydliště.  
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 Za zmínku určitě stojí také nákupní turistika, díky které cestují obyvatelé bydlící 

blízko státních hranic do zahraničí za levnějšími potravinami či zboţím.  

 Další z definic co je vlastně druh cestovního ruchu uvádí, ţe je to „typ cestovního 

ruchu, pro jehoţ určení je klíčovým kritériem jevový prŧběh cestovního ruchu a zpŧsob jeho 

realizace v závislosti na geografických, ekonomických, společenských a jiných podmínkách, 

jakoţ i jeho účinky“. (Malá, 1999, str. 78). 

 2.2.2 Formy CR 

 Dalším z kritérií jak rozdělit cestovní ruch jsou určitě jeho formy. Lze je dělit podle 

sezónnosti v dané destinaci na celoroční, ty jsou v oblastech, kde se klimatické podmínky 

moc často nemění (např. Miami) nebo na sezónní, kdy v létě vyuţíváme oblasti s rybníky a 

jezery a v zimě vyuţíváme horská střediska se ski areály. Další zpŧsob jak určit formu CR je 

podle délky pobytu. Ta se dále ještě dělí na krátkodobý CR do 3 dnŧ pobytu a na dlouhodobý 

CR nad 3 dny (do 6 měsícŧ v rámci ČR a do 1 roku v zahraničí). Podle počtu účastníkŧ sem 

řadíme individuální CR (s partnerem či rodinou a program si zajišťují účastníci sami) a 

skupinový CR (účastníme se skupinového zájezdu, který vytvořila cestovní kancelář). Podle 

místa pŧvodu účastníka lze dělit cestovní ruch na domácí, kdy se pohybujeme v rámci jedné 

země bez překročení státní hranice. Na zahraniční cestovní ruch, kdy cestujeme na území 

jiného státu, kde strávíme svoji dovolenou a na tranzitní cestovní ruch, kdyţ pouze projíţdíme 

přes území nějakého státu, ale tento stát není cílovou destinací k trávení naší dovolené. 

Dalším z kritérií je zcela určitě hledisko organizačních podmínek. Je to buď vázaný CR, kdy 

musíme splnit určitou konkrétní podmínku při účasti (např. členství v organizaci nebo 

potvrzení doktora k léčbě v lázních) nebo volný CR, to znamená, ţe si vše hradíme sami a 

mŧţe se ho tedy účastnit kdokoli. (M. Pourová) 

Pro přehlednost jsem formy CR zpracovala i do přehledného seznamu: 

    dělení podle sezónnosti na:  

 celoroční CR, 

 sezónní CR, 

    dělení dle délky pobytu na: 

 krátkodobý CR, 

 dlouhodobý CR, 

     podle zpŧsobu cestování a počtu účastníkŧ na: 

 individuální CR, 
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 skupinový CR, 

 dle místa pŧvodu účastníkŧ na: 

 domácí CR, 

 zahraniční CR, 

 tranzitní CR, 

 dělení z hlediska organizačních podmínek na: 

  vázaný CR, 

 volný CR. 

 

 2.3 Vymezení účastníků CR 

 Tak jako nezačne den bez východu Slunce, není cestovní ruch nic bez svých účastníkŧ. 

Účastníkem CR se stává zpravidla kaţdý, kdo za nějakým účelem cestuje někam, kde není 

jeho adresa trvalého bydliště, aniţ by za to byl nějakým zpŧsobem odměňován. 

Rozlišujeme účastníky v oblasti mezinárodního cestovního ruchu, kdy délka pobytu nesmí 

přesáhnout 12 měsícŧ a v oblasti domácího cestovního ruchu, kde se v úvahu bere údaj do 

6 měsícŧ. Mezi účastníky rozlišujeme několik druhŧ či typŧ lidí.  

 Návštěvník – „jakákoliv osoba, která cestuje do jiného místa, neţ je místo jejího 

obvyklého pobytu na dobu nepřevyšující 12 po sobě jdoucích měsícŧ, přičemţ účel 

návštěvy je jiný neţ výkon činnosti odměňované z navštíveného místa.“ (Pásková, 

Zelenka, 2011, str. 191) 

 Turista – jak uvádí M. Pásková a J. Zelenka (2011) turista je „cestující, který se zdrţí 

v navštíveném místě alespoň 24 hodin za účelem vyuţití volného času a v tomto místě téţ 

přespí v hromadném nebo soukromém ubytovacím zařízení.“  

Výletník – „výletník v mezinárodním CR je osoba, která cestuje do jiné země na dobu 

kratší neţ 24 hodin a nepřenocuje zde. Výletník v domácím CR je osoba, která v zemi svého 

trvalého bydliště cestuje do jiného místa na dobu kratší neţ 24 hodin a nepřenocuje zde.“ 

(Drobná, 2010, str. 12) 

 2.4 Vývoj cestovního ruchu  

 Cestovní ruch spadá do terciární sféry a tedy do nevýrobní činnosti. Obecně zvyšuje 

úroveň hospodářství. Jelikoţ zasahuje do soukromého, ale i veřejného sektoru, nabízí 

mnoho moţností uplatnění. Jedná-li se o ubytovací či stravovací zařízení, cestovní ruch 
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nabízí pracovní místa spojená s těmito zařízeními, ale i s dalšími sluţbami, které do tohoto 

odvětví spadají. Ať uţ je to např. infrastruktura, neboť je dŧleţité, se do lokality či na 

území dostat, součástí jsou i cestovní kanceláře, které nám zajistí dovolenou našich snŧ a 

sluţby s nimi spojené. Cestovní ruch je jedním z nejvíce se rozvíjejících prŧmyslŧ dnešní 

doby.  

 Podle P. Mariota se předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu dělí na 3 základní 

oblasti. A to lokalizační, realizační a selektivní předpoklady.  

 Lokalizační předpoklady nám říkají, jak umístit danou aktivitu cestovního ruchu, 

kterou chceme, aby turisté navštěvovali, na území určité destinace cestovního ruchu. 

Lokalizační předpoklady mŧţou být přírodní, tedy ve značné míře neměnné, coţ je např. 

reliéf území, klimatické podmínky, hydrologické poměry a rostlinstvo a ţivočišstvo. 

Mŧţou také být kulturní, které přímo souvisí s historií. Mezi účastníky cestovního ruchu 

jsou velice oblíbená architektonická díla a kulturní či jiné akce.  

 Selektivní předpoklady (neboli stimulační) nám říkají, zda je daná země schopná 

podílet se na vývoji cestovního ruchu jak aktivního, tak pasivního. Selektivní předpoklady 

mŧţeme dělit na objektivní a subjektivní. Objektivním předpokladem je např., zda daná 

turistická destinace, do které se chystáme, je bezpečná, jsou zde volnočasové aktivity, 

které zde chceme vyuţívat a jestli je věková struktura turistŧ či obyvatel destinace nám 

blízká. Naopak subjektivním předpokladem je, zda je daná destinace dobře propagovaná, 

zda je toto místo oblíbenější neţ ostatní a další motivy směřující nás k cestování.   

 Realizační předpoklady mají rozhodující postavení před odcestováním. Snaţí se 

uskutečňovat potřeby a přání účastníkŧ cestovního ruchu. Dělí se na dopravní 

předpoklady, ať uţ se jedná o přepravu osob či komunikace v podobě informací. Zajišťují 

infrastrukturu a dobrou dostupnost destinace, coţ zvyšuje její konkurenceschopnost. A 

dále pak se dělí na materiálně technické předpoklady, coţ jsou obecně všechny sluţby 

nabízené v dané lokalitě. Je to ubytování, stravování, ale i doplňkové sluţby a hlavně 

kvalita poskytovaných sluţeb.  

 2.5 Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO 

     UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

neboli v Českém jazyce Organizace spojených národŧ pro vzdělávání, vědu a kulturu. Je to 

mezinárodní odborná organizace přidruţená k OSN se sídlem v Paříţi, zaloţená 4. 11. 1946. 

Hlavním cílem je podílet se na rozvoji vědy a výzkumu, pomoc rozvojovým zemím při 
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odstraňování gramotnosti a uchovávání kulturních památek. Seznam světového dědictví 

obsahuje 962 míst z celého světa. Z toho je 745 kulturních, 188 přírodních a 29 smíšených 

míst v celkem 157 státech světa. (www.unesco.org) 

 Snahou UNESCO je vytvořit jakousi vazbu mezi národy, kulturami a civilizacemi, 

jejichţ prioritou budou společně sdílené hodnoty rozvoje světa. Toho by se mělo dosáhnout 

spoluprácí mezi vědou, kulturou, výzkumem a komunikací. Dalším z cílŧ je také udrţovat na 

Zemi mír a pokusit se odstranit chudobu.   

 Zapsáním památky do seznamu UNESCO jakoby lidé chtěli vykřičet do světa, ţe toto 

místo je na celém světě jedinečné, obdivuhodné a proto ho musíme chránit a starat se o něj, 

aby i naši potomci mohli toto místo hojně navštěvovat. Je to velká pocta pro danou zem, kdyţ 

má na seznamu UNESCO alespoň jednu památku. 

 2.6 Česká Republika a UNESCO  

 V České Republice je na seznam zapsáno 12 památek. Pro tak malou zem, jako jsme 

my, je to obrovská pocta. Ministerstvo kultury pověřilo Národní památkový ústav, aby 

zpracovávalo a podávalo informace s podklady pro nominaci Českých památek na seznam 

UNESCO. Navíc také Národní památkový ústav sleduje a kontroluje chod těch památek, které 

uţ na tomto prestiţním seznamu jsou.  

Výčet Českých památek na Seznamu světového dědictví:  

 historické jádro Prahy, 

 historické jádro Českého Krumlova, 

 historické jádro Telče, 

 poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, 

 Kutná Hora: historické jádro města s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny 

Marie v Sedlci, 

 kulturní krajina Lednice-Valtice, 

 vesnice Holašovice, 

 zahrady a zámek v Kroměříţi, 

 zámek v Litomyšli, 

 sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, 

 vila Tugendhat v Brně, 

 ţidovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. 
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OBR. Č. 2.6 :PAMÁTKY UNESCO ČESKÁ REPUBLIKA (www.unesco-czech.cz) 
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3. LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL 

 Lednicko-valtický areál (mapa viz Příloha 3.1) je perlou jiţní Moravy. Je to soubor 

unikátních staveb na celkové ploše 283,09 km
2
. Právem se od roku 1996 pyšní zapsáním na 

seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Za vybudování tohoto, na celém světě 

jedinečného a výjimečného, souboru staveb, vděčíme šlechtickému rodu Lichtenštejnŧ. 

Lichtenštejnové jako první zavítali na Moravu uţ ve 13. století, ale rozhodující byl počátek 

16. století, kdy si Karel I. z Lichtenštejna zvolil Valtice jako svŧj trvalý domov a Lednici jako 

své letní sídlo.  

 3.1 Mikroregion LVA 

 Území mikroregionu Lednicko-valtického areálu spadá do Břeclavského okresu 

v Jihomoravském kraji. Mikroregion je tvořen katastry čtyř měst: Břeclav, Podivín, Valtice, 

Velké Bílovice a šesti obcí: Bulhary, Ladná, Lednice, Hlohovec, Přítluky, Rakvice. Rozkládá 

se na území o velikosti 283,09 km
2
 a od Brna je vzdušnou čarou vzdálen asi 60 km, od Prahy 

pak 278 km. Na severu a na východě přírodní hranice tohoto území lemuje řeka Dyje, na jihu 

pak státní hranice mezi Českou Republikou a Republikou Rakousko. Na západě mikroregion 

sousedí s Pálavou, coţ je Chráněná krajinná oblast. 

 Dŧleţitým v péči a obnově LVA je také dobrovolný svazek obcí, který vznikl na 

setkání starostŧ obcí a měst dne 9. 12. 2004. Svazek dobrovolných obcí podepsalo 8 obcí a 

měst, a to Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky, Rakvice, Valtice a Velké Bílovice. 

Dne 14. 1. 2005 se ke spolku přidalo město Břeclav a 30. 4. 2007 i obec Ladná. Dobrovolný 

svazek obcí má k dnešnímu datu 10 obcí a měst. Jejich úkolem je rozvoj regionu, ve kterém se 

obce nachází, ochrana ţivotního prostředí a zajišťování ekologické stability, koordinace 

investičních akcí na celém území svazku a v neposlední řadě také propagace svazku a celého 

Lednicko-valtického areálu. V roce 2003 byla obec Lednice a její blízké okolí zapsáno jako 

součást biosférická rezervace DOLNÍ MORAVA. 

  3.2 Lednicko-valtický areál 

 Lednicko-valtický areál se skládá ze 17 památek, které bývají označovány jako salety. 

Hlavními dominantami jsou města Lednice a Valtice. Od nich jsou pak paprskovitě rozloţené 

ostatní salety.  
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 Na začátku byla jen Lednice, kdy ve 12. století vznikla na místě dnešního zámku 

pomezní tvrz. Ve 13. století se na Moravě poprvé objevili Lichtenštejnové, kteří získali 

šestinový podíl na území dnešního mikroregionu LVA a odtud se začíná psát historie a 

nynější podoba tohoto skvostného celku. Od 16. století zde pak rod aktivně buduje rŧzné 

památky, hojně rekonstruuje jiţ postavené hrady a zakládá zámecké parky. Panství zŧstává 

v drţení Lichtenštejnŧ aţ do roku 1945, kdy na základě Benešových dekretŧ byly památky 

zabaveny a převedeny pod státní správu.  

 Zámek Lednice 

 První historická zmínka o Lednici pochází jiţ z 12. století. Pŧvodně zde stála gotická 

tvrz s dvorcem. Koncem 13. století se ale vlastníky tohoto území stávají Lichtenštejnové. 

V 16. století nechal Hartmann II. z Lichtenštejna strhnout pŧvodní tvrz a nechal zde zbudovat 

renesanční zámek, z kterého bylo v 17. stolí vybudováno barokní sídlo s přiléhající travnatou 

plochou a jízdárnami, které navrhl Jan Bernard Fischer z Erlachu, jejichţ podoba se zachovala 

do dnes. Po stavovském povstání, které proběhlo roku 1620, skupují Lichtenštejnové veškeré 

přilehlé pozemky a stávají se tak nejbohatším rodem na Moravě. Vzhled dnešního zámku 

pochází z dob kníţete Aloise II., tedy z let 1846-1858, jenţ byl budován jako reprezentační 

sídlo v duchu anglické gotiky. Zámek pŧsobí pohádkovým dojmem a prohlídka vnitřních 

prostor, ale i neskutečných obrazcŧ z rostlin, keřŧ a stromŧ v zámeckém parku, Vám zaručí 

neopakovatelný záţitek.  

 Zámek nabízí prohlídkové okruhy reprezentačních sálŧ, soukromých pokojŧ pánŧ 

z Lichtenštejna, ale také pokojŧ dětí těchto pánŧ či výstavu loutek Milana Kníţáka.   

 K zámku Lednice neodmyslitelně patří i zámecký park, který je budován ve stylu 

samovolného přechodu z francouzského parku, který těsně obklopuje zámek, přes anglickou 

zahradu aţ k volné přírodě. V parku se nachází mnoho druhŧ dřevin (v dnešní době je zde 

přes 450 druhŧ jehličnatých a listnatých stromŧ), které sem nechali Lichtenštejnové přivézt aţ 

z dalekých končin (především ze Severní Ameriky), římský Aquadukt, zámecký rybník s 15 

ostrŧvky, Maurská vodárna a uměle vybudovaná jeskyně Peklo.     

      
 
Dále pak v zámeckém parku najdeme skleník, který navazuje na zámecké prostory. 

Skleník byl vybudován v 19. století a k jeho kráse mu dopomohl anglický architekt 

Desvignes. Tato unikátní stavba je téměř 93 m dlouhá, 13 m široká a čítá s výškou 7,5m. 

Konstrukci tvoří litinová ţebra se skleněnou střechou. (www.zamek-lednice.com) 
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OBR. Č. 3.2 :ZÁMEK LEDNICE (www.zamek-lednice.com) 

 Minaret 

 Minaret byl postaven z jednoho prostého dŧvodu. A to, aby slouţil jako rozhledna a 

páni z Lichtenštejna se mohli kochat výhledem na své panství. Byl postaven v maurském 

slohu na baţinaté pŧdě podle předlohy J. Hardmutha v letech 1797 - 1802. Minaret tvoří 

jednopatrová budova a věţ s 3 ochozy, kde na nejvyšší vede 302 schodŧ. Minaret má 

úctyhodnou výšku 60 metrŧ. Budova čítá 8 bohatě zdobených místností s ornamenty. Na 

venkovních stěnách minaretu jsou pak citáty z koránu. (www.zamek-lednice.com) 

 

OBR. Č. 3.3 :MINARET (www.zamek-lednice.com) 
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Janův hrad 

 Na přání Aloise I. z Lichtenštejna J. Hardmuth naplánoval stavbu realistické 

napodobeniny skutečného hradu. Janŧv hrad byl tvořen od roku 1801. Tři ze čtyř stran, 

obklopující vnitřní nádvoří loveckého zámečku jsou pouze obvodové zdi, ve čtvrté se pak 

nachází budova zámečku se sály a salonky. Aby vše vypadalo opravdově, nechal stavitel 

přivézt kameny z nedalekého hradiště Pohansko. Zřícenina slouţila k zahajování honŧ a 

k hostině, na které byl na konci lovu vyhlášen nejlepší lovec. (www.zamek-lednice.com) 

 

OBR. Č. 3.4 :JANŦV HRAD (www.zamek-lednice.com)   

OBR. Č. 3.5 :APOLLONŦV CHRÁM (http://files.10jihomoravsky.webnode.cz/200000062-

2d4912e437/apolonuv%20chram.jpg) 

 Apollónův chrám 

 Chrám Apollo stojící nad Mlýnským rybníkem (kterému nikdo z místních neřekne 

jinak neţ Apollo) projektoval J. Kornhäusel a výstavba začala v roce 1817. O dva roky 

později byl chrám úspěšně dokončen. Je zasvěcen bohu slunce Apollónovi, kterého mŧţeme 

spatřit v horní části stavby ve svém voze. Na vrcholku je plošina, z které lze vidět další ze 

saletŧ LVA. (www.zamek-lednice.com) 

 Zámek Valtice  

 Pŧvodem hrad (zmínky o něm pochází z 12. století), který byl později mnohokrát 

přestavován. Město Valtice jako takové patřilo aţ do roku 1920 pod správu Dolního 

Rakouska. Od roku 1395 patřilo do vlastnictví Lichtenštejnŧ. Od roku 1608 byly Valtice 

kníţecím sídlem tohoto bohatého rodu. Nejprve na zámku probíhaly renesanční úpravy, pak 
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přestavba ve stylu baroka, zbudováno dvoupatrové prŧčelí a přistaveny 3 křídla zámeckého 

komplexu, od roku 1745 budování rozsáhlé zahrady se zámeckým parkem s pavilonky a 

stromořadím. V 80. letech 20. století prováděny problematické opravy, které vtiskly zámku 

nepatřičný stylový charakter, který si zámek zachoval do dnes. Po druhé světové válce 

slouţila část zámku jako pracovní tábor pro ţeny. V té době byl zámek a celý jeho areál 

devastován, zachránilo ho aţ převedení do státního vlastnictví.   

 K zámku Valtice v nynější době patří i bylinková zahrada Tiree Chmelar, která byla 

vybudována mezi roky 2004 a 2010. Zahrada je v České Republice velice unikátní a obsahuje 

jak tematické bylinky, tak sad a luční květiny a nese certifikát Přírodní zahrada, coţ znamená, 

ţe splňuje určité biologické principy v zahradničení. (www.zamek-valtice.cz)   

 

OBR. Č. 3.6 : ZÁMEK VALTICE (www.zamek-lednice.com) 

 

 Rendez-vous – Dianin chrám 

 Tento lovecký zámeček leţící asi 3 km od Valtic a zasvěcený bohyni lovu Dianě byl 

postaven v období 1810 – 1812 architektem J. Hardmuthem ve stylu římských obloukŧ. 

Zvenčí je stavba zdobena římskou a řeckou mytologií, interiér je pak v empírovém slohu. V 

levé části je schodiště, které vede do hlavního sálu o rozměrech 7 x 16 metrŧ. V jeho pravé 

části se pak nachází byt dnešního správce památky, dříve se zde nacházel byt lovčího. 

(www.zamek-valtice.cz) 
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OBR. Č. 3.7 :RENDEZ-VOUS (www.zamek-lednice.com)        

OBR. Č. 3.8 :KOLONÁDA NA RAJSTNĚ (www.zamek-lednice.com) 

 Kolonáda na Rajstně – památník otci a bratřím 

 Kolonádu na Rajstně nechal vybudovat Jan I. z Lichtenštejna jako památník zesnulým 

bratrŧm a otci, o čemţ vypovídají i nápisy na kolonádě (syn otci, bratr bratrŧm, 

nezapomenutelným muţŧm jediný přeţivší syn), ale také jako vyhlídku, z níţ bylo vidět 

široko daleko. Architektem se stal jiţ známý J. Hardmuth a její výstavba trvala od roku 1817 

aţ do roku 1823. Byla budována v podobném stylu jako Rendez-vous navíc se sloupořadím 

po stranách a měla připomínat glorietu nad vídeňským Schönbrunnem. Kolonáda se také stala 

jedním z prvních výletních cílŧ na počátku 19. století. Díky své poloze, která se nachází u 

hranic s Rakouskem, se kolonáda ocitla v pohraničním pásu, coţ vedlo k chátrání památky. Po 

roce 1989 se dostala pod správu Národního památkového ústavu, který tuto památku 

zrekonstruoval. (www.zamek-valtice.cz)    

 Belvedere 

 Stavba zámečku s uţitnou funkcí a s baţantnicí započala roku 1805 na námět J. 

Hardmutha a dokončena byla roku 1812. Nejprve se zde chovali baţanti, poté se z letohrádku 

stal byt lesníka. V roce 1894 objekt vyhořel a začaly 1. stavební úpravy. V roce 1945 byl 

zámeček převeden do vlastnictví státu. Následně ho obsadili ruští vojáci a zámeček postupem 

času začíná chátrat. V roce 1951 ho odkoupilo město Mikulov a udělalo si ze zdevastované 

budovy skladiště obilí. Zámeček byl zachráněn v roce 1996, kdy byl i s celým LVA zapsán na 

seznam UNESCO. Od té doby probíhá rekonstrukce a nyní je veřejnosti stále nepřístupný. 

(www.lednicko-valticky-areal.cz) 
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OBR. Č. 3.9 : KAPLE SV. HUBERTA (www.zamek-lednice.com)                  

OBR. Č. 3.10 :BELVEDERE www.zamek-lednice.com) 

 Kaple sv. Huberta 

 V roce 1854 nechal kníţe Alois II. vybudovat podle vzoru G. Wingelmüllera 

novogotickou trojbokou kapli zasvěcenou patronu lovcŧ. Uvnitř kaple se nachází oltář se 

sochou sv. Huberta, k němuţ, vţdy na začátku lovu, upínali lovci své modlitby. Oltář je 

doplněn hlavy jelenŧ. (www.zamek-valtice.cz) 

 Nový dvůr 

 Nejdříve tu stály uţitkové budovy slouţící k chovu ovcí, které architekt J. Kornhäusel 

přestavil mezi lety 1804 aţ 1809 na obrovský komplex stájí, které slouţily k chovu 

plnokrevníkŧ ze zámeckých jízdáren. Celý areál připomíná obdélník, kde uprostřed jedné ze 

stran vyrŧstá kruhová stavba Rotunda. Rotunda je rozdělena na dvě poloviny, přičemţ v jedné 

jsou stáje pro koně a v druhé salonek. Po roce 1945 slouţí dvŧr k ţivočišné výrobě a budovy 

chátrají. Od roku 1981 se zde chovali koně pro dostihové účely, coţ přineslo peníze na opravu 

budov. Nyní spadají do vlastnictví soukromníka a jsou veřejnosti nepřístupné. 

(www.lednicko-valticky-areal.cz) 
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OBR. Č. 3.11 :NOVÝ DVŦR (www.zamek-lednice.com) 

Lovecký zámeček 

 Jelikoţ Lichtenštejnové milovali lovy a hony, není divu, ţe si nechali mezi lety 1805 a 

1806 postavit J. Hardmuthem stavbu, ve které se před touto významnou událostí sešli. 

Zámeček slouţil také ţenám, které zde čekaly na své lovící muţe a z lodţie je mohli při 

zápolení s divokou zvěří pozorovat. Zámeček se nachází pouhých 500 metrŧ od Janova hradu, 

takţe byl-li lov úspěšný, všichni se přesunuli právě tam a hostina mohla začít. Bohuţel je ale 

zámeček v dnešní době veřejnosti nepřístupný. (www.lednicko-valticky-areal.cz) 

 

OBR. Č. 3.12 :RYBNIČNÍ ZÁMEČEK  (www.zamek-lednice.com)         

OBR. Č. 3.13 :LOVECKÝ ZÁMEČEK (www.zamek-lednice.com) 

 Rybniční zámeček 

 Mezi lety 1814 aţ 1816 vznikl u Prostředního rybníku Rybniční zámeček na návrh J. 

Kornhäusela. Jednopatrová budova slouţila k přípravě na lov ryb a ptactva a také zde byl byt 

hajného. Po roce 1919 pronajal Jan II. z Lichtenštejna rybníček k výzkumŧm tamního ptactva. 

Od roku 2002 je zámeček ve správě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, 

která zde provedla restaurátorské práce, a ve spodním patře tak nově vznikly 2 apartmány. 

V prvním patře pak najdeme slavnostní sál a dva postraní salonky. (www.mendelu.cz) 
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 Obelisk 

 23 metrŧ vysoký monument s pozlacenou hvězdou na vrcholku byl nedaleko Lednice 

vybudován na počest uzavření míru mezi Rakouskem a Francií v roce 1798. Místní obyvatelé  

tento obelisk nazývají „facka“ neboť se traduje, ţe tu kněţna uštědřila pohlavek svému muţi 

za prohru v kartách. (www.lednicko-valticky-areal.cz) 

 

OBR. Č. 3.14 :OBELISK (www.zamek-lednice.com) 

 Lány 

 Jednopatrový zámeček Lány, který stojí nedaleko soutoku Moravy a Dyje a obklopují 

ho luţní lesy s hojným výskytem zvěře, vybudovaný J. Hardmuthem mezi lety 1810 a 1812 

slouţil Lichtenštejnŧm díky své poloze k pořádání loveckých hostin. Budova je obdélníková 

v empírovém slohu, jejíţ krása je obohacena o pŧlkruhový pavilon. V současné době není 

interiér veřejnosti přístupný, neboť zámeček je v soukromém vlastnictví. (www.lednicko-

valticky-areal.cz) 

 

OBR. Č. 3.15 :ZÁMEČEK LÁNY (www.fotoaparat.cz/g/11/09/19/783335_9ee59.jpg) 
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Chrám Tří Grácií  

 Na první pohled turisty upoutá socha 3 bohyní (Afrodity, Artemis a Athény) vytesaná 

z jednoho kamene, kterou obklopuje pŧlhruhový chrám s 12 jónskými sloupy. Tato stavba 

byla postavena v roce 1825 J.K.Engelem a socha oněch 3 grácií sem byla doveze ze zámku 

Lednice, kde bylo její pŧvodní místo. V zadní části je chrám doplněn sálem s lodţií, který ale 

zŧstává oku turisty skryt. (www.lednicko-valticky-areal.cz) 

 

OBR. Č. 3.16 :CHRÁM TŘÍ GRÁCIÍ (www.zamek-lednice.com) 

 Hraniční zámeček 

 Na hranici mezi Markrabstvím moravským a Dolním Rakouskem, coţ je vyobrazeno i 

nápisem na fasádě zámečku, pod přísnou rukou stavitele J.K.Engela, vznikala od roku 1816 

do roku 1819 klasicistní stavba. Jednopatrovou stavbu zdobí 3 nadpodlaţní salonky. 

V prostorách zámečku se nachází restaurace, neboť zámeček je v soukromém vlastnictví, a 

jen malý kousek za ním se nachází i stejnojmenný hotel. (www.hranicnizamecek.cz/) 

 

OBR. Č. 3.17 :HRANIČNÍ ZÁMEČEK (www.zamek-lednice.com) 
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 Pohansko 

 Jednopatrový empírový zámeček, jehoţ hlavní část se nachází nad otevřenými 

arkádovými křídly, začal budovat J. Hardmuth v období mezi lety 1810 a 1812 na přání 

kníţete z Lichtenštejnu. Stavba je doplněna o mytologické reliéfy. V dnešní době se uvnitř 

zámečku nachází expozice archeologických nálezŧ, neboť zámeček stojí na místě bývalého 

slovanského hradiště. Od roku 2010 stojí před zámečkem socha moravského kníţete 

Rostislava. (www.breclav.org)  

 

OBR. Č. 3.18 :POHANSKO (www.zamek-lednice.com) 
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4. AKTIVNÍ RODINNÁ DOVOLENÁ 

 Pod pojmem aktivní dovolená si asi kaţdý člověk představí dovolenou, kde se 

nějakým zpŧsobem sportuje, ať uţ na kolech nebo třeba při sjíţdění řeky, při vysokohorské 

turistice nebo jenom při dlouhých túrách v krásné přírodě.  

 Jak uvádí M. Pásková a J. Zelenka aktivní dovolená je „obecný termín pro dovolenou, 

jejímţ obsahem jsou sportovní aktivity a realizace rŧzných dalších aktivit, které vedou 

k aktivní rekreaci účastníkŧ“. (Pásková, Zelenka, 2011)  

 Lednicko-valtický areál je jako stvořený pro aktivní dovolenou. Je to dáno tím, ţe celý 

mikroregion je protkaný hustou sítí cyklostezek. Navíc, coby památka zařazená na seznam 

světového kulturního dědictví UNESCO, přitahuje turisty a ti zase přitahují podnikatele 

s nejrŧznějšími sluţbami. Není se tedy čemu divit, kdyţ v zámeckém parku potkáte kočár 

taţený koňmi, mladého muţe, který má na rameni luk a učí hlouček ostatních jak správně 

střílet šípy na terč nebo třeba tucet lidí plavících se na lodičce po zámecké Dyji.  

 4.1 Cykloturistika  

  Nejlepším zpŧsobem, jak projet Lednicko-valtický areál kříţem kráţem je na kole. 

Kolo je jednoduché na údrţbu a mŧţete ho nechat prakticky kdekoliv, pokud tedy máte na 

svém kole zámek.  

 Jelikoţ je terén v tomto regionu rovinatý, aţ na pár výjimek v podobě malého 

kopečku, jsou zde zcela vyhovující podmínky pro začínající cyklisty i pro rodiny s dětmi. 

Cyklostezky v Lednicko-valtickém areálu jsou rŧzně obtíţné, proto jsou rozděleny do 3 

kategorií podle náročnosti terénu. První a nejjednodušší kategorií je relaxační trasa. Tato 

cyklostezka je určena především rodinám s dětmi, začínajícím cyklistŧm či takovým, kteří si 

při jízdě na kole rádi povídají a kochají se krásou okolní přírody. Pohodová trasa, tedy 2. 

kategorie náročnosti trasy, je o něco náročnější. Jde především o terén, který uţ není jen 

rovinatým, ale mírně se zvedá do kopce. Nejnáročnější trasu mŧţeme zařadit do 3. kategorie, 

která nese název cyklotúra. Trasa je náročnější na terén, který je jak rovinatý, tak kopcovitý. 

Na tuto trasu byste se měli vydat, pokud uţ máte na kole najetých aspoň pár kilometrŧ, jinak 

si budete připadat, ţe Vám upadnou nohy.  
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 4.1.1 Lichtenštejnské stezky 

 Jak jiţ název napovídá, bude se jednat o cyklostezky po stopách Lichtenštejnŧ a jejich 

pokladŧ, ve smyslu dochovaných památek Lednicko-valtického areálu. Cyklisté také mají 

moţnost navštívit sousední zemi Rakousko, neboť jedna z nejdelších cyklostezek v rámci 

Lichtenštejnských stezek vede právě přes Rakousko. (www.lichtenstejnske-stezky.cz) 

 Kníţecí stezka – stezka začíná na hranicích mezi Českou Republikou a Rakouskem na 

hraničním přechodu Poštorná – Reintal, poté kolem bývalé celnice po asfaltové cestě lesem aţ 

k Rendez-vous, pokračujeme k dalšímu ze saletŧ a to ke kapli sv. Huberta. Od ní se vydáme 

k Novému Dvoru a kolem něj aţ k Apollónovu chrámu. Od chrámu dále pokračujeme po 

hlavní silnici směrem na Břeclav, ale jen kousek a po odbočení na Ladenskou alej se 

dostáváme opět do lesŧ. Tudy se dostaneme aţ k Janohradu. Od Janova hradu se vydáme 

k zámku Lednice, kde ale cyklisté musí slézt z kola, neboť v celém areálu zámeckého parku 

není dovolena cyklistŧm jízda na kole. Poté, co opustíme zámecký park Lednice, nasedneme 

opět na kolo a zastavíme se aţ u Hraničního zámečku. Přes obec Hlohovec se dostáváme do 

Valtic, kde si mŧţeme prohlédnout zámek Valtice a bylinkovou zahradu a dále pak na kole aţ 

na vršek nad Valticemi, kde stojí kolonáda Na Rajstně. Moravská část stezky má něco málo 

přes 30 km. Odtud dolŧ z kopce do rakouského městečka Schrattenberg, dále pak přes město 

vína Poysdorf. Po cyklostezce pokračujeme na horu Hausberg, odkud je krásný výhled jak na 

CHKO Pálava tak na Malé Karpaty. Dále přes Neusiedl an der Zaya do Katzelsdorfu a 

následně do Reintalu a přes hraniční přechod zpět do ČR kde stezka končí.  

 Břeclavská stezka – stezka, která má necelých 18 km, začíná u Františkova rybníka, 

odkud se vydáme směrem k zámečku Pohansko. Dále stezka vede přes centrum Břeclavi, kde 

se nachází zámek a kolem něj pokračujeme do Kančí obory, odtud pak mŧţeme pokračovat aţ 

k Janohradu.  

 Poštorenská stezka – trasa začíná na křiţovatce k Ladenské aleji, kterou se po projetí 

dostáváme aţ na Naučnou stezku Luţní les. Po asi 3 kilometrech se dostáváme do Charvátské 

Nové Vsi, následuje Poštorná, kde mŧţeme navštívit hřbitov a kostel Navštívení Panny Marie. 

Od kostela k ţelezničnímu přejezdu aţ na křiţovatku u Františkova rybníku k hraničnímu 

přechodu s Rakouskem. Nejméně náročná trasa o délce 12 km. 

 Valtická stezka – tato trasa začíná u Hraničního zámečku a vede kolem rybníku Nesyt, 

dále pak do kopce a hned z kopce přejezd přes hlavní silnici Valtice Mikulov aţ k Novému 
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rybníku. Kolem vlakových kolejí se dostaneme aţ do Úval. Následuje poslední cíl této stezky 

a to Kolonáda Rajstna. Trasa měří 24 km. 

 Lednická stezka – stezka začíná u Janova hradu a po asfaltové cestě pokračuje aţ 

k hlavní silnici mezi Podivínem a Lednicí. Tady odbočíme do leva a jedeme aţ do Lednice. 

V Lednici z kopce dolŧ kolem centrálního parkoviště aţ do lesa. Odtud přes obec Nejdek aţ 

k hlavní silnici Lednice – Mikulov, kde se dáme na polní cestu, kterou dojedeme aţ 

k Hraničnímu zámečku. Poté pokračujeme v jízdě aţ k Chrámu Tří Grácií, za kterými 

následuje Nový Dvŧr. Celková délka trasy je 26,5 km. 

 4.1.2 Velký okruh Lednicko-valtickým areálem 

 Tato trasa, jak jiţ název napovídá, nás provede kolem některých z památek LVA. 

Začínáme ve Valticích, kde si mŧţeme prohlédnout zámek Valtice, poté nás trasa vede přes 

vlakové nádraţí, nad nímţ se odbočuje doleva přes Hlohovce aţ k Hraničnímu zámečku. 

Podle značení okruhu jedeme aţ k Rybničnímu zámečku, dále pak podél Hlohoveckého 

rybníka aţ do Lednice. Kolem vlakového nádraţí vede trasa aţ k hrázi mezi Mlýnským a 

Prostředním rybníkem a dovede nás aţ k Novému Dvoru. Od něj se dostáváme ke Třem 

Gráciím, posléze ke kapli sv. Huberta a následuje napodobenina vítězného oblouku Rendez-

vous. Odtud podél Ladenské aleje, kolem kaple sv. Anny aţ do Valtic. Celková délka trasy je 

23 km a je vhodná i pro rodiny s dětmi neboť většina cest vede mimo běţný silniční provoz. 

Cesta je rovinatá a proto i nenáročná a vhodná pro děti na svých kolech. 

 4.1.3 Za nálezy z doby lovců mamutů 

 Tato středně náročná trasa začíná v Lednici, odkud se vydáme kolem centrálního 

parkoviště do lesa po asfaltové cestě aţ do Bulhar. Tam se napojíme na silnici směr Milovice 

a po hrázi Novomlýnské nádrţe do Dolních Věstonic. Zde si mŧţeme udělat zastávku a 

prohlédnout si archeologické muzeum. Přes Dolní Věstonice se dostaneme do Horních 

Věstonic, dále pak do Perné. Cesta do kopce nás zavede do Klentnice. Z kopce dolŧ se nám 

otevírá pohled na město Mikulov, na jeho zámek, Dietrichsteinskou hrobku, ale i na Svatý 

kopeček. Po prŧjezdu Mikulovem se dáme na asfaltovou cestičku vedoucí do Sedlece. Odtud 

pak pokračujeme do Valtic, kde si mŧţeme prohlédnout zámek a zámecký sklep. Z Valtic 

kolem Rendez-vous aţ ke kapli sv. Huberta, přes Tři Grácie aţ k Novému Dvoru. Odtud uţ 

rovnou do Lednice, kde trasa dlouhá 57 km končí.   
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 4.2 Pěší turistika 

 Pokud zrovna nejste nejlepší kamarád s kolem, mŧţete si krásy LVA jen tak projít 

pěšky, pěkně po vlastních nohách. Po cestě se mŧţete stavit v nějakém vinném sklípku nebo 

jen tak posedět na zahrádce restaurace. Pokud Vás začnou bolet nohy, mŧţete vyuţít sluţby 

autobusového přepravce, který Vás odveze, kam jen budete chtít. Lépe řečeno na autobusovou 

zastávku a Vy to pak pěšky dojdete, kam si jen budete přát.   

 4.2.1 Malý okruh Lednicko-valtickým areálem 

 Jelikoţ celá trasa vede zámeckým parkem v Lednici, není vhodná pro cyklisty, neboť 

by museli celou cestu jít vedle svého kola. V parku je totiţ zakázáno jezdit na kole. Proto se 

více hodí spíše procházka a následně pak projíţďka po zámecké Dyji. Trasa začíná u zámku 

Lednice, pokračuje kolem římského Aquaduktu a jeskyně Peklo aţ k Minaretu, odkud si 

z výšky mŧţete prohlédnout celý Lednicko-valtický areál. Kousek od Minaretu je lodní 

přístav odkud mŧţete jet k Janohradu, nebo jít od Minaretu pěšky zpátky k zámku a teprve 

tady nasednout na lodičku a plavit se k Janohradu.  Od Janova hradu mŧţete jet lodičkou zpět 

tou trasou, kterou jste nepřijeli sem nebo mŧţete jít pěšky skrz louky a kousek za Rŧţovým 

rybníčkem je stanoviště dravcŧ, kde se mŧţete podívat na letové ukázky dravcŧ a dokonce 

mŧţete vidět, jak loví gepard. Trasa má 2 aţ 5 km, podle toho, jak velkou část trasy jedete 

lodičkami.  

  4.2.2 Naučná stezka Břeclav – Pohansko – Lány 

 Z centra Břeclavi, kde naučná stezka začíná, pŧjdeme směrem na Lanţhot. Tato stezka 

má 15 informačních tabulí. Na kaţdé z nich se dozvíte něco málo o fauně i flóře nacházející 

se v bezprostřední blízkosti luţních lesŧ, také o zámečku Pohansko, archeologických 

nalezištích, něco málo o soutoku Moravy a Dyje a v neposlední řadě se dozvíte pár informací 

o zámečku Lány. Tak tedy z Břeclavi pokračujeme po stezce dlouhé 7 km k zámečku 

Pohansko a odtud pak kolem zámečku Lány aţ k soutoku Dyje a Moravy. 

 4.2.3 Pěšky kolem rybníků 

 Naše trasa začíná u Apollónova chrámu, kam se pohodlně dostanete autobusem. Odtud 

se vydáme kolem Mlýnského rybníku k Novému Dvoru. Dále projdeme pod alejí stromŧ aţ 

ke Třem Gráciím, následuje pak trasa okolo sv. Huberta aţ k romantickému Rendez-vous. 
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Nyní se vydáme po červené stezce aţ do města Valtice. Tato nenáročná trasa je asi 4,5 km 

dlouhá. 

 4.3 Další aktivity 

  4.3.1 Hipoturistika 

 Říká se, ţe nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla. Milovníci koní tedy jistě 

nepohrdnout, pokud si budou moci krásy Lednicko-valtického areálu prohlédnout ať uţ 

z koňského sedla nebo z kočáru taţeném koňmi. Projíţďky na koních, ale i jízdu v kočáře 

nabízí Hippoclub Lednice s.r.o., který je svou polohou jen malinko vzdálený od zámku 

Lednice. Nabízí také jezdecký výcvik pro dospělé i děti. Povoznictví Jiří Švásta nabízí 

vyhlídkové jízdy v kočáře po Lednicko-valtickém areálu nebo po vinařských trasách v okolí 

Velkých Bílovic. Jezdecký klub Rakvice nabízí jak jezdecký výcvik, tak jízdu na koních po 

krásách LVA.  

 4.3.2 Koupání 

 Pokud jste si pro dovolenou vybrali letní období a na chození po památkách kvŧli 

horku nemáte náladu, zkuste se raději poohlédnout po přírodním koupališti, rybníku nebo po 

bazénu s čistou vodou. Zchladit se mŧţete např. v Mlýnském rybníku nedaleko Lednice, 

v řece Dyji, v rakvickém rybníku nebo na Novomlýnských nádrţích, které jsou kousek od 

Lednicko-valtického areálu. Pokud máte raději moderně vybavená koupaliště, nabízí se Vám 

Letní koupaliště v Břeclavi či krytý bazén Břeclav. Pokud jste milovníci relaxace a odpočinku 

jistě své potřeby uspokojíte v lázeňském domě Perla v Lázních Lednice. Pokud jste milovníci 

sjíţdění řek, máte moţnost si sjet některý z úsekŧ Dyje, stačí jen kontaktovat Pŧjčovnu lodí 

Dyje a ten pravý adrenalinový záţitek mŧţe začít.  

    4.3.3 Další aktivity 

 Dalším z oblíbených sportŧ je určitě tenis. Ten mŧţete hrát, kdyţ svítí slunce, ale i ve  

větru či v dešti díky zastřešeným halám. My Hotel Lednice nabízí jak tenisové kurty, tak 

squashovou halu a dokonce i dětský koutek, hřiště se dá vyuţít i k nohejbalu či volejbalu. 

Město Valtice nabízí Kníţecí tenisový kurt, který je v areálu zámeckého parku a máte tudíţ 

záţitek ze hry i z výhledu na zámek Valtice. V Břeclavi nabízí svou přetlakovou halu Bors 

Club Břeclav, dále pak Slovácký tenisový kurt v Břeclavi nabízí své antukové hřiště 

s výhledem na splav.  
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 Pokud Vás láká některý z adrenalinových sportŧ, zkuste např. vyhlídkový let letadlem 

nad krásami LVA nebo, to uţ je spíše pro silnější povahy, tandemové seskoky. Tohle všechno 

nabízí aeroklub Břeclav. Dalším lákadlem v této oblasti je určitě horolezecká stěna, kterou 

nabízí TJ Lokomotiva Břeclav, coţ je sportovní areál. Vyřádit se zde mŧţete i se svými dětmi 

neboť na Vaše výkony na stěně dohlíţí profesionální cvičitel. Za zmínku určitě stojí i nabídka 

sluţeb Yacht clubu Dyje, který se nachází na Novomlýnských nádrţích pod Pavlovem. Club 

nabízí vodní sporty, jako jsou windsurfing nebo jachting. Oba tyto sporty vyţadují pevnou 

vŧli a trpělivost. Pokud si vybere windsurfing, bude Vám udělen instruktor a první den 

výcviku strávíte na suchu, abyste získali určité základní dovednosti. Další dny pak trávíte 

především ve vodě, neboť ţádný učený z nebe nespadl a udrţet se na prkně je pěkná dřina. 

  Pokud máte raději sporty, u kterých se moc nenadřete a nepotřebujete ţádné drahé 

vybavení, pak se nabízí moţnost jít si zahrát bowling. Bowling je halový sport, nepotřebujete 

tedy ani sluneční brýle a ani pláštěnku či deštník, a cílem je hozenou koulí srazit co nejvíce 

kuţelek postavených na konci bowlingové dráhy. Pokud Vás tento sport nadchnul, určitě 

vyrazte do Lednice a to konkrétně do Včelařského dvora, který nejenom ţe poskytuje 

bowling, ale je zde i penzion a restaurace. Další z moţností je Delta Club Bowling v Břeclavi, 

který nabízí i restauraci. Pokud budete chtít oslavit svou výhru, pořádá Delta Club Břeclav 

pravidelné diskotéky. Taktéţ Pension U Šutráku v Rakvicích nabízí své 2 bowlingové dráhy 

k nevšednímu záţitku plnému zábavy.         

  Pokud jste Lednicko-valtický areál navštívili v zimním období a na zámeckém rybníku 

je tlustá vrstva ledu, mŧţete od zámku Lednice dobruslit na bruslích na led aţ k Minaretu. 

Jelikoţ se v blízkosti nenachází ţádná pŧjčovna bruslí, budete si muset přivézt svoje nebo si 

v nejbliţším obchodě se sportovním vybavením jedny koupit. Pokud uţ uvaţujete o cestě sem 

v zimě, rozhodně si je nezapomeňte doma, neboť pohled na Minaret ze zamrzlého rybníku je 

skvostný. Pokud si do batohu na záda vezmete i boty na přezutí, mŧţete se projít po jednom 

z 15 uměle vybudovaných ostrŧvkŧ, kam se za letního období nedostanete. Jestliţe máte děti, 

které milují sáňkování, určitě Vám budou vděčné, kdyţ je vezmete na procházku kolem 

Minaretu s tím, ţe oni budou sedět na sáňkách a Vy je budete táhnout. Dejte ale pozor, neboť 

trasa je dlouhá, ať Vám brzy nedojdou síly.   

 4.4 Ubytování v LVA    

 Lednicko-valtický areál nabízí širokou škálu ubytovacích jednotek. Máte-li rádi 

komfort, určitě si vyberete z nabídky hotelŧ či penzionŧ. Pokud dáváte přednost levnějšímu 
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ubytování, nachází se zde i mnoho ubytoven či kempŧ. Jsou zde také chatové osady, rekreační 

střediska nebo ubytování v soukromí. Ubytování si mŧţete namyslet podle svých představ a 

některý z provozovatelŧ ubytovacího zařízení Vám rád vyhoví. Seznam ubytovacích jednotek 

naleznete v Příloze č. 4.2. Záleţí jen a jen na Vás, zda si vybere ubytování přímo v centru 

dění Lednicko-valtického areálu nebo máte raději ticho a klid a zvolíte proto jednu z obcí 

nacházející se v tomto malebném regionu. Máte li děti, některé z ubytovacích zařízení nabízí i 

dětský koutek či vybavený dětský pokoj, takţe o zábavu své ratolesti nemusíte mít strach. 

Některé jednotky dokonce nabízí i sluţby navíc v podobě bazénu, pŧjčování kol nebo 

koloběţek, pŧjčení lodí, projíţďky na koních a jiné, velice zajímavé doplňkové sluţby.  

 4.5 Doprava 

 Do Lednicko-valtického areálu vede několik cest. Některé vedou po silnicích, jiné po 

vodě a některé z nich i po ţeleznici. Do Břeclavi se po ţeleznici dostanete zcela určitě, neboť 

Břeclav je dŧleţitý ţelezniční uzel a taky hraniční stanice mezi Českou Republikou, 

Slovenskem a Rakouskem. Jezdí sem vlaky typu EC a IC ze směru Brno, Ostrava, Vídeň a 

Bratislava, dále pak rychlíky na trase Brno – Olomouc a osobní vlaky, které sesbírávají lidi 

z celého okolí. Další obec, ve které se nachází ţelezniční stanice, je Podivín. Zde zastavují 

rychlíky na jiţ zmíněné trase Brno – Olomouc a osobní vlaky. Z dalších obcí jsou to Rakvice 

a Valtice, kde zastavují především osobní vlaky, neboť tato nádraţí jsou malá a nejsou tak 

frekventovaná jako např. Břeclav. V období letních prázdnin, tedy v měsících červenec a 

srpen, se vlakem dostanete i do obce Lednice. V Lednici totiţ vlakové nádraţí neslouţí 

k celoročnímu provozu. Jezdí zde pouze speciální vlaky, a to výletní a parní. Máte-li v úmyslu 

projet se vlakem s parní lokomotivou kolem lednických rybníkŧ, ujistěte se nejdřív, kdy 

přesně tento vlak jezdí, neboť jeho jízda není pravidelná a v jízdních řádech se objevuje 

během 2 měsícŧ jen málo kdy. Do ostatních obcí mikroregionu LVA se vlakem nedostanete, 

ale vedou sem silnice. Ty by ale na některých místech potřebovaly dosti opravit, neboť 

některé vozovky jsou v havarijním stavu. Za zmínku stojí vozovka v obci Bulhary, kde se 

díky provádění kanalizačních úprav musela svrchní část vozovky na některých místech zcela 

odstranit a nyní ji kryjí jen povrchové úpravy asfaltu, coţ nepotěší řidiče motorových vozidel, 

kteří své auta nadevše milují a kaţdou díru čí výmol vnímají bolestivě jako jejich automobil.  
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   4.6 Vinařství a LVA 

 Jelikoţ se Lednicko-valtický areál nachází na úrodných pŧdách, není se čemu divit, ţe 

se tu daří především vinné révě. Kaţdý vinař je na svŧj vinohrad velice pyšný a s potěšením 

Vám ukáţe svŧj vinný sklep a k tomu Vám ještě udělá výklad o tom, jak správně víno 

pěstovat, pečovat o něj a zpracovávat ho, aby se z něj stal finální produkt, tedy lahodný mok, 

který Vám nabízí k ochutnání. Je velice dŧleţité pracovat ve vinohradě a někteří vinaři 

dokonce dovolují turistŧm si tuto práci vyzkoušet. Jedná se o to, ţe vinaři poskytující i 

ubytování (ale není to podmínkou) pořádají pro své hosty i akce zaměřené na práci na vinici. 

Turisté si mohou vyzkoušet sbírat hrozny, tedy za pomoci nŧţek odstříhávat hrozny od hlavy 

vinné révy. Takto nasbírané hrozny se pak sváţejí do sklepa, kde se z nich za pomoci presu 

vymačká šťáva a stáčí se do připravených sudŧ, kde začnou kvasit a postupem času se z nich 

stává lahodné víno. Za tvrdou práci, kterou turisté vykonali ve vinohradě, jsou samozřejmě 

odměněni posezením ve sklípku a degustací vín. 

 Je velice lákavé posedět v tradičním vinném sklípku, kde Vám přímo majitel dělá 

výklad o svých pokladech. Některé obce, jako jsou Přítluky, Rakvice, Valtice a Velké 

Bílovice pořádají i Dny otevřených sklepŧ nebo Ze sklepa do sklepa, kde několik vinařŧ 

otevře své sklepy a nechává turisty degustovat svá vína. Tyto akce jsou spojené s hraním 

cimbálové muziky, kulturním programem a občerstvením. Jsou to především celodenní akce a 

ubytování v okolí bývá uţ dlouho dopředu rezervované, neboť tyto akce jsou velmi populární 

jak mezi místními obyvateli, tak především lákají turisty z velkých měst.  

 Vinařství svou tradicí neodmyslitelně k jiţní Moravě patří. Uţ naši předci to dobře 

věděli, a proto se umění dělat víno dědí z generace na generaci a některé ze sklepŧ jsou i 

desítky, někdy i stovky let staré.      

  4.7 Folklór na území LVA 

K dalším významným událostem na jihu Moravy patří kulturní akce. Je to především folklór, 

který turisté obdivují. Kaţdá obec má svŧj lidový kroj, který se liší, byť jen nepatrně od těch 

ostatních, a je na něj pyšná a s ţádnou obcí by ho nevyměnila. Obléci se do dívčího kroje, to 

chce pěknou odvahu, nejméně jednu pomocnici a hlavně alespoň hodinu času, neboť je to 

velice náročné. Kroje se většinou v rodinách dědí z generace na generaci a pro rodiče je velká 

čest, kdyţ právě jejich potomek jde v krojovaném prŧvodu. Za jedny z nejzajímavějších tradic 

a kulturních akcí jsou povaţovány hody. Je to oslava svěcení kostela. Děvčata a chlapci jsou 
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oblečení do kroje a v párech prochází obcí a zvou místní občany, ale i turisty na večerní 

oslavu k muzice. Tato událost je velice vzácná, neboť se koná jen jednou v roce a její délka 

mŧţe být jeden aţ pět dní, podle toho, jak moc obec tradice dodrţuje. Je to unikátní podívaná, 

která se koná především na Moravě.  

 Některé obce mají i své folklórní soubory, kde se děti učí rŧzným tancŧm a písním. 

V prŧběhu roku jsou pak konaná rŧzná vystoupení, kde děti a mládeţ ukazují své dovednosti. 

Konají se taktéţ pěvecké soutěţe. Tyto soubory také jezdí do zahraničí a ukazují zde tradice 

dodrţované v České Republice. Např. folklórní soubor Hrozének z Bulhar letos oslaví 10. 

výročí svého vzniku. Soubor Hrozének jezdí vystupovat také do Polska, kam letos zavítá uţ 

po osmé. Vystupují také v Bulharsku, Chorvatsku, Slovinsku a na Slovensku, kde se děti 

z národopisného souboru Hrozének setkávají s kulturami jiných zemí a mají moţnost navázat 

zde kontakty do budoucna.  

 Dodrţování tradic a konání kulturních akcí v obcích láká turisty a ukazuje jim ţivot na 

venkově takový, jaký býval i kdysi dávno za časŧ našich babiček. Navíc turisté vyuţívají i 

ubytovacích a stravovacích sluţeb v obci, coţ napomáhá rozvoji venkova.    
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5. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

 Pro tvorbu praktické části své práce jsem zvolila metodu výzkumu, tedy kladení 

otázek respondentŧm přes dotazník na internetu (viz Příloha č. 5.3). Metoda výzkumu je 

povaţována za jednoduchou jak pro autora dotazníku, tak pro lidi podílející se na jeho 

vyplnění, jakoţto ve smyslu zpětné vazby. Při tvoření dotazníku, z pohledu otázek i času, 

který zabere, jsem byla velmi obezřetná a věnovala jsem své úsilí pečlivému výběru a skladbě 

otázek. Dotazník tvoří 14 otázek, z toho 7 uzavřených, 6 polootevřených a 1 zcela otevřená, 

kde měli respondenti vyjádřit svŧj názor. Dotazování lidí bylo přes internet a dotazník 

vyplnilo 36 respondentŧ. Z dŧvodu lepší orientace v odpovědích jsem pro znázornění pouţila 

grafy, které jsem sama vytvořila v počítačovém programu MS Excel, a které jsou vyobrazeny 

níţe.  

 5.1 Vyhodnocení výsledných dat dotazníku 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví?  

 Na první otázku ohledně pohlaví jedince byly jen 2 moţné odpovědi. Jak vidíme na 

grafu, dotazník vyplnilo 28 ţen a 8 muţŧ. Dotazník tedy nebyl zcela vyrovnaný, coţ mŧţe být 

výsledkem toho, ţe ţeny navštěvují romantické památky a krásy přírody více neţ muţi. Ti 

dávají přednost sportovním utkáním a automobilovým závodŧm. 

GRAF Č. 5.1:JAKÉ JE VAŠE POHLAVÍ (vlastní zpracování)

 

Otázka č. 2: Kolik je Vám let? 

 Tato otázka vychází z věkové struktury respondentŧ. Z výsledŧ tedy vidíme, ţe LVA 

navštívili především mladí lidé ve věkovém rozmezí 21 aţ 30 let. Jsou to tedy potenciální 
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rodiče či rodiče s malými dětmi. 3 z respondentŧ byli ve věku 15 aţ 20 let coţ dokazuje, ţe 

památky přitahují nejen rodiny s dětmi, ale také mladé lidi, kteří sem vyráţí za romantikou. 

Další respondenti ve věku 31 aţ 40 let jsou 3 a poslední 1 respondent je ve věku 51 a více let. 

Z grafu lze vyčíst, ţe památky Lednicko-valtického areálu přitahují především mladší 

ročníky. 

GRAF Č. 5.2:KOLIK JE VÁM LET (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 3: Z kterého kraje pocházíte? 

 Další otázka se týkala kraje, z kterého respondenti pocházeli. Jelikoţ se Lednicko-

valtický areál nachází v Jihomoravském kraji, nejvíce respondentŧ pochází právě odtud a to 

s počtem 25. Dalším, velice blízkým krajem je Zlínský, který obývá 7 respondentŧ. 

Olomoucký kraj se v odpovědích vyskytl dvakrát, právě jednou se v dotazníku objevila 

odpověď Jihočeský a Moravskoslezský kraj.   

GRAF Č. 5.3:Z KTERÉHO KRAJE POCHÁZÍTE (vlastní zpracování) 
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Otázka č. 4: Co se Vám na Lednicko-valtickém areálu nejvíce líbilo? 

 33 z celkového počtu 36 respondentŧ na tuto otázku odpovědělo, ţe se jim nejvíce líbí 

památky tvořící celý Lednicko-valtický areál. Jednomu z respondentŧ se zde nejvíce líbilo 

dobré víno, coţ prozrazuje, ţe do tohoto mikroregionu se nejezdí jen za kulturním poznáním, 

ale také za poznáním dobrého a velice chutného vína. Dále pak jeden z dotazujících 

odpověděl, ţe zde trávil dovolenou s dětmi, z čehoţ vyplývá, ţe se mu líbil přístup k dětem a 

jejich vyţití zde. 

GRAF Č. 5.4:CO SE VÁM NA LVA NEJVÍCE LÍBILO (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 5: Převaţující dŧvod Vaší návštěvy? 

 47 % všech dotazovaných, tedy 17 účastníkŧ, se do Lednicko-valtického areálu vydalo 

především za poznáním památek a kultury. To svědčí o tom, ţe LVA není na seznam 

světového kulturního dědictví zařazeno jen tak. Téměř 28 % turistŧ sem přijíţdí relaxovat a 

odpočinout si, od kaţdodenního shonu a nabrat nové síly. Necelých 17 % jezdí do LVA za 

sportem, coţ dosvědčuje i mnoţství cyklistŧ, které zde potkáte a také hustá síť cyklostezek, 

které region pokrývají. Pouhých 8 % dotazovaných jede do LVA za zábavou, coţ mŧţe 

představovat některé zde konané akce, jako je open air opera konaná na nádvoří zámku 

Lednice či některá z akcí Ze sklepa do sklepa.  
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GRAF Č. 5.5:DŦVOD NÁVŠTĚVY LVA (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 6: Kde jste byli ubytovaní? 

 Na otázku týkající se ubytování turistŧ odpovědělo nejvíce respondentŧ, tedy 10, ţe 

byli ubytovaní v penzionu. Dále pak se návštěvníci ubytovávali především v kempech, na coţ 

odpovědělo 9 respondentŧ. 6 z respondentŧ uvedlo, ţe byli ubytovaní v hotelu a stejný počet, 

tedy 6, uvedl, ţe zde nebyli ubytovaní. 5 respondentŧ uvedlo, ţe zde byli u známých nebo u 

příbuzných.  

GRAF Č. 5.6:DRUH UBYTOVÁNÍ (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 7: Které aktivity jste zde vyzkoušeli? 

 Jelikoţ si v sedmé otázce mohl respondent vybrat z více odpovědí, není divu, ţe 29 

z nich odpovědělo, ţe dŧvodem návštěvy LVA byla především pěší turistika. Polovina 

respondentŧ, tedy 18 osob, odpovědělo, ţe je v LVA nejvíce přitahovala cykloturistika. 8 

z dotazovaných si vyzkoušelo koupání nebo vodní sport a venkovskou turistiku zde prováděli 

pouze 2 zúčastnění respondenti.  
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GRAF Č. 5.7:AKTIVITY V LVA (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 8: Myslíte si, ţe LVA nabízí i aktivity vhodné pro děti? 

 Odpovědi na tuto otázku byly velice vyrovnané, avšak nejvíce respondentŧ s počtem 

13 odpovědělo spíše ano. 12 odpovědí bylo nevím, přičemţ soudím, ţe tito respondenti zde 

nebyli s dětmi, tak nemohli posoudit a 11 dotazujících odpovědělo, ţe LVA rozhodně má i 

aktivity, jejichţ účastníky jsou především děti. 

GRAF Č. 5.8:LVA A AKTIVITY PRO DĚTI (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 9: Která památka, je podle Vás, nejlépe přizpŧsobena dětem? (dětský koutek apod.) 

 Jak vyplývá z grafu většina dotazovaných si myslí, ţe děti si to v Lednicko-valtickém 

areálu nejvíce uţijí v zámeckém parku Lednice. Takto odpovědělo 19 z dotazovaných. 6 

respondentŧ odpovědělo, ţe zámek Lednice nabízí výstavu loutek, coţ především zajímá děti 

a tak zvolilo odpověď zámek Lednice. Janŧv hrad v této otázce získal dvě kladné odpovědi. 

Jeden hlas si zaslouţil odpovědí respondenta zámeček Pohansko. Jeden z dotazujících si 

myslí, ţe všechny přístupné památky Lednicko-valtického areálu jsou vhodné pro děti. 

Dalších 7 odpovědí bylo rŧzných, většina ale měla ten význam, ţe odpovídající doposud 

ţádné děti nemají, proto nemohou posoudit nebo ţe zde s dětmi ještě nebyli.   
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GRAF Č. 5.9:SALET LVA VHODNÝ I PRO DĚTI (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 10: Vyuţili jste v LVA cyklostezky? 

 Z celkového počtu dotazovaných lidí na internetu 36, odpovědělo 21 kladně na otázku, 

zda v Lednicko-valtickém areálu vyuţili některou ze zdejších cyklostezek. Mŧţeme jen hádat, 

zda cykloturistika v LVA byla cílem návštěvy tohoto území a respondenti měli kola s sebou, 

nebo se rozhodli je vyzkoušet aţ na místě a kola si vypŧjčili v některé cyklistické pŧjčovně.  

15 dotazujících odpovědělo, ţe s sebou kola neměla, tudíţ tyto cyklostezky nevyuţili nebo na 

cykloturistiku nezbyl čas či nevyšlo počasí.  

GRAF Č. 5.10:CYKLOSTEZKY V LVA (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 11: Myslíte si, ţe jsou cyklistické stezky v LVA dobře značeny? 

 Pokud respondent na předcházející otázku odpověděl kladně, nasměrovalo ho to 

k další otázce týkající se značení cyklistických stezek. Z celkového počtu 21 právě 16 

respondentŧ odpovědělo, ţe jsou zcela spojeni se značením stezek a nic by na nich neměnili. 5 

odpovědělo, ţe sice se značením spokojeni jsou, ale chtělo by to ještě trochu doladit. Jeden 
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z pěti respondentŧ dokonce odpověděl, ţe v jednom místě značení chybělo, coţ je vinou 

vandalŧ a nyní uţ je nahrazeno, a proto se musel zeptat náhodných kolemjdoucích, kterou 

cestu zvolit. Pokud respondent na otázku č. 10 odpověděl záporně, tato otázka mu byla skryta 

a pokračoval otázkou č. 12. 

GRAF Č. 5.11:ZNAČENÍ CYKLOSTEZEK V LVA (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 12: Která památka se Vám zde nejvíce líbila a proč? 

 Tato otázka byla otevřená a tak vzniklo 36 rŧzných odpovědí, neboť kaţdý mohl 

pouţít svá vlastní slova k zodpovězení otázky. Většina, přesněji řečeno 13 dotazovaných, ale 

odpověděla, ţe nejkrásnější z celého areálu je zámek Lednice, neboť je svou architekturou a 

vybavením interiérŧ jedinečný. 6 dotazovaných se shodlo, ţe se jim nejvíce líbí Minaret a 

výhled z něj je prostě nezapomenutelný. Zámecký park Lednice jako unikát a nejhezčí 

z celého LVA zvolilo 5 dotazovaných. Za pŧsobivý a nejvíce líbivý zvolili 4 respondenti 

zámek Lednice doplněný o zámecký park a skleník. Celý Lednicko-valtický areál pak zvolili 

3 respondenti s tím, ţe jeden dokonce napsal: „Celkově to patří všechno dohromady. Líbila se 

mi cesta lodičkou k Janohradu, procházka parkem k Minaretu a posezení u dobré kávy 

s přáteli na Pohansku. Také nespočet cyklostezek, které Vás zavedou do pohádkové přírody.“ 

Dvěma dotazovaným se nejvíce líbil Apollónŧv chrám, neboť zde pozorovali dech beroucí 

západ Slunce nad Mlýnským rybníkem. Jeden z respondentŧ uvedl, ţe studuje Mendelovu 

zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně a měl tedy moţnost navštívit i interiér Rybničního 

zámečku, který se mu velice líbil a tím ho v anketě o nejhezčí památku zvolil jako svého 

favorita. Jeden z respondentŧ uvedl, ţe se účastnil svatby na Janově hradě a proto byl Janŧv 

hrad volbou při odpovědi na tuto otázku. Poslední památkou, která získala místo v této otázce, 

byl zámek Valtice i s bylinkovou zahradou.   
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Otázka č. 13: Proč jste LVA navštívili? 

 Dŧvodem návštěvy 22 odpovídajících bylo, ţe zde trávili rodinnou dovolenou. 4 

respondenti odpověděli, ţe LVA navštívili, protoţe jim to doporučili známí. Taktéţ 4 

odpovědi byly, ţe respondent uţ jednou Lednicko-valtický areál navštívil a protoţe se mu zde 

líbilo, neváhal se sem vrátit. 3 z dotazovaných odpověděli, ţe bydlí buď v mikroregionu 

LVA, nebo kousek od něj, tudíţ nemají problém kdykoliv tyto památky navštívit. 2 

respondenti se o LVA dozvěděli na internetu a neváhali proto tento areál navštívit. A jeden 

respondent se tu ocitl náhodou, kdyţ projíţděl tímto územím.  

GRAF Č. 5.12:DŦVOD NÁVŠTĚVY LVA (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 14: Uvaţujete o opakované návštěvě LVA? 

 Nad opakovanou návštěvou Lednicko-valtického areálu uvaţuje 33 z celkových 36 

dotazovaných. To svědčí o kvalitách LVA a jeho zapsání na seznam světového kulturního 

dědictví. Nejen ţe je zde velké mnoţství památek, ale krásu areálu dotváří i příroda, kterou je 

areál lemován. 2 respondenti nemohou dopředu posoudit, zda tyto krásy navštívit znovu či 

nikoliv a jeden z dotazovaných odpověděl, ţe se do LVA vrátit nechce. Není to však tím, ţe 

by se mu zde nelíbilo, nebo měl nějaké špatné zkušenosti, je to zapříčiněno tím, ţe chce 

navštívit více památek na území České Republiky, tudíţ všechen čas věnuje cestování po naší 

zemi.  
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GRAF Č. 5.13:OPAKOVANÁ NÁVŠTĚVA LVA (vlastní zpracování) 
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6. ZÁVĚR 

 Jak jiţ vyplývá z dotazníkového šetření, nejvíce navštěvovaným místem v celém 

Lednicko-valtickém areálu je zámek Lednice a k němu přiléhající skleník se zámeckým 

parkem. Jelikoţ je i dominantou celého LVA, určitě stojí za to, abychom ho opatrovali a 

chovali se k němu s úctou a to z jednoho prostého dŧvodu. Dalším generacím, tedy našim 

dětem. Pokud budeme zachovávat krásy, které nám zde zanechali naši předkové, mŧţou se i 

naši potomci seznámit s ţivotem, jaký Lichtenštejnové vedli. Nejen zámek Lednice, ale i 

všechny ostatní salety si zaslouţí údrţbu a rŧzné opravy. Zvyšováním počtu turistŧ v LVA se 

budou zvyšovat i trţby a zisky spojené s uspokojováním potřeb turistŧ. Zároveň to povede 

k rozrŧstání a zlepšování či zkvalitňování sluţeb v daném mikroregionu.  

 Pokud se rozhodnete pro dovolenou v Lednicko-valtickém areálu, určitě si také 

nenechte ujít plavby po řece Dyji, ať uţ po zámecké části řeky Dyje či po jiném úseku. 

Mŧţete si také zaplavat v některých z mrtvých ramen řeky Dyje nebo tu posedět na břehu 

s udicí a chytnout si nějakou tu rybku k večeři, neboť řeka Dyje je v oblasti mikroregionu 

LVA plná ryb a proto přitahuje pozornost rybářŧ z širokého okolí.   

 Jestli se rozhodnete trávit zde dovolenou s dětmi, nebudete litovat. Dětem se LVA 

bude zcela určitě líbit, neboť tu neuvidí jen památky, ale i stromy a květiny, zvířátka a mnohé 

další, co přiláká pozornost dětských očí. Navíc je zde čistější vzduch neţ ve městech, coţ také 

dětem velmi prospívá. 

 Cílem mé bakalářské práce bylo popsat Lednicko-valtický areál a vyuţití dostupných 

sluţeb v tomto mikroregionu pro potenciální návštěvníky, především rodiny s dětmi. Rodinu 

s dětmi jsem si vybrala právě proto, ţe LVA nabízí spoustu moţností, jak zde trávit 

dovolenou. Mŧţete vyrazit na kola, zvolit pěší túru, rybolov a myslivost, neboť zvířat a ryb se 

zde vyskytuje dostatek, nebo jen tak relaxovat a odpočívat.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CR – cestovní ruch 

LVA – Lednicko-valtický areál 

UNESCO –  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Organizace 

spojených národŧ pro vzdělávání, vědu a kulturu. Světové kulturní a přírodní dědictví 

UNWTO – United Nations World Tourism Organization, Světová organizace cestovního 

ruchu 

apod. – a podobně 

např. – na příklad 
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Seznam ubytovacích jednotek v Lednicko-valtickém areálu 

Břeclav  

1. Hájenka Kančí obora  

Hosté mají k dispozici vstupní hala, lovecký pokoj, kuchyně, 2 

loţnice, obývací pokoj, sklípek, koupelna, WC, posezení před 

hájovnou. 

Břeclav 
Chata, 

chalupa  

2. Hotel Celnice ****  

Wellness Hotel Celnice Břeclav nabízí komplex sluţeb pod jednou 

střechou (ubytování, stravování, wellness centrum, kongresové 

centrum, vinárna). 

Břeclav Hotel  

3. Hotel Čech  

Nově zřízený Hotel "ČECH" s Moravskou vinárnou Miluška, byl 

otevřen pro velký zájem turistŧ o Lednicko-valtický areál. 

Břeclav Hotel  

4. Hotel IMOS  

V hezkém prostředí nově vybudovaného hotelu IMOS Vám nabízíme 

moderní dvoulŧţkové a jednolŧţkové pokoje, apartmá a pokoj pro 

invalidní občany. 

Břeclav Hotel  

5. Hotel Rose ***  

Rodinný hotel nedaleko koupaliště nabízí ubytování rodinám s  

dětmi. Auta mŧţou hosté parkovat v garáţích 

Břeclav Hotel  

6. Hotel Terezka  

Ubytování v kategoriích *, ** a *** v jedno, dvou a třílŧţkových 

pokojích a dvou čtyřlŧţkových studiích. Celková kapacita hotelu je 58 

lŧţek.  

Břeclav Hotel  

7. Chata Na Širokých  Břeclav 
Chata, 

chalupa  

8. Levné ubytování v soukromí  

Pro ubytované je k dispozici uzavřená zahrada s moţností grilování a 

posezení, moţnost parkování automobilŧ ve dvoře zdarma, úschovna 

kol.  

Břeclav 
Ubytování v 

soukromí  

9. Na Dílech  Břeclav Ubytování v 

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1061/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1676/hotel-celnice
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/2003/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/834/hotel-imos
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1114/hotel-rose
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/832/hotel-terezka
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/828/chata-na-sirokych
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1712/ubytovani-v-soukromi-dana-pekova
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1713/na-dilech
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soukromí  

10. Pension u Michlŧ ***  

Jednolŧţkové pokoje mají WC a sprchu na chodbě, barevnou televizi s 

dálkovým ovládáním a s telefonem na pokoji. Dvoulŧţkové, 

třílŧţkové, čtyřlŧţkové pokoje. 

Břeclav Penzion  

11. Penzion a restaurace Gracie  

Ubytování poskytujeme v 2 a 3 lŧţkových pokojích s kompletním 

sociálním vybavením, TV, satelitem a WiFi připojením na Internet na 

kaţdém pokoji. 

Břeclav Penzion  

12. Penzion U Doubkŧ  

Standardní ubytování tvoří čtyři pokoje – pro jednu nebo dvě osoby s 

moţností jedné přistýlky, součástí je WC + koupelna s vanou, TV. 

Břeclav Penzion  

13. Penzion U Machŧ  

Pension poskytuje ubytování ve dvoulŧţkových pokojích s moţností 

jedné přistýlky/pokoj. Pokoje mají klimatizaci, barevnou LCD 

televizi, připojení k internetu. 

Břeclav Penzion  

14. Penzion Vila Tenis  

Penzion se nachází 80 metrŧ od hotelu, recepce se nachází na hotelu. 

Naši zákazníci ubytovaní v penzionu mohou vyuţívat hotelových 

všech sluţeb. 

Břeclav Penzion  

15. Turistická základna Kančí obora  

Součástí areálu je: jedna obytná budova, celkem 22 lŧţek ve třech 

pokojích, kuchyňka vybavená pro přípravu 22 obědŧ, jídelna slouţící 

zároveň jako společenská místnost. 

Břeclav Ubytovny  

16. Ubytování Miniselský dvŧr  

Jedná se o ubytování v rodinném domku - 7 lŧţek - dva dvoulŧţkové 

pokoje a jeden třílŧţkový. Kaţdý pokoj má svoje sociální zařízení. 

Břeclav 
Ubytování v 

soukromí  

17. Ubytování "U koňadry"  

Apartmán v rodinném domě, 1. pokoj - 2 lŧţka, 2. pokoj - 2 lŧţka, 2 

přistýlky, kuchyň, lednice, mikrovlnná trouba, sociální zařízení. 

Břeclav 
Ubytování v 

soukromí  

18. Ubytování v budově CVČ Duhovka  

Počet osob - 20 na karimatkách v klubovnách na zemi, vlastní 
Břeclav Ubytovny  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/830/pension-u-michlu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/836/penzion-a-restaurace-gracie
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/2013/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/825/penzion-u-machu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1123/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1102/turisticka-zakladna-kanci-obora
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/831/ubytovani-miniselsky-dvur
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1833/ubytovani-u-konadry
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1714/ubytovani-v-budove-cvc-duhovka
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lŧţkoviny s sebou, k dispozici kuchyňka, lednička, sprcha, WC. 

19. Ubytování v soukromí, František Rampáček  Břeclav 
Ubytování v 

soukromí  

20. Ubytovna, Hana Krčmářová  

Rodinná ubytovna - vhodné pro pracující, tak pro turisty (celoroční 

ubytování), jedno, dvou, tří aţ pěti lŧţkové pokoje, kuchyňka na 

kaţdém patře. 

Břeclav Ubytovny  

21. Ubytovna TJ Tatran Poštorná  

Ubytování lze zajistit ve 2, 3 a 4 lŧţkových pokojích v budově a v 5ti 

lŧţkových chatkách. V případě zájmu lze zajistit polopenzi. 

Břeclav Ubytovny  

22. U zlomené brusle  Břeclav Hotel  

23. Zámecký penzion Rotunda  

Nabízíme 1 - 4 lŧţkové pokoje a jeden suite, přičemţ kaţdý pokoj má 

své sociální zařízení (WC + sprchu), některé pokoje mají chladničku a 

LCD televizor. 

Břeclav Penzion  

Bulhary 

24. Domeček "Nad Sklepy"  

Nabízíme: tři komfortně zařízené neprŧchozí pokoje (jeden 

bezbariérový) v jednopatrovém objektu apartmánového typu, 

sociální zařízení v kaţdém patře. 

Bulhary 
Ubytování v 

soukromí  

25. Chata Aureus  

Nabízíme ubytování v pětilŧţkové chatě s moţností dvou přistýlek 

(jeden třílŧţkový a jeden pokoj s dvoupostelí). K dispozici je 

kuchyňka se sporákem. 

Bulhary 
Chata, 

chalupa  

26. Chata Regent  

 
Bulhary 

Chata, 

chalupa  

27. Pension Bulhary  Bulhary Penzion  

28. Penzion Fuzgrunty  

Celková kapacita penzionu je 10 osob. Nabízíme 2 pokoje 

dvoulŧţkové, 1 pokoj dvoulŧţkový s moţností 2 přistýlek a jeden 

pokoj dvoulŧţkový mimo hlavní ubytovací zařízení. 

Bulhary Penzion  

29. Penzion Pod Sklepy  Bulhary Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/827/ubytovani-v-soukromi-frantisek-rampacek
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/838/ubytovna-hana-krcmarova
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/835/ubytovna-tj-tatran-postorna
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/841/u-zlomene-brusle
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/840/zamecky-penzion-rotunda
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1286/domecek-nad-sklepy
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/854/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1715/chata-regent
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1716/pension-bulhary
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1718/penzion-fuzgrunty
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1717/penzion-pod-sklepy
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30. Ubytování Bulhary  

Ubytování je v podkrovním bytě v rodinném domku se 

samostatným vchodem. Rozloha bytu je 168 m2. Nabízíme: tři 

samostatné pokoje, společenskou místnost a sportovní vybavení. 

Bulhary 
Ubytování v 

soukromí  

31. Ubytování Jan Vondráček  Bulhary 
Ubytování v 

soukromí  

32. Vinařský domek "Pulgram"  

Nástavba vinného sklepa s podkrovím a zádveřím, bazén s 

protiproudem - posezení, lehátka, letní kuchyň - ohniště grilování, 

lisovna s krbem. 

Bulhary 
Ubytování v 

soukromí  

Hlohovec 

33. Hotel Hraniční zámeček ****  

Kapacita hotelu je 55 stálých lŧţek v 1 a 2 lŧţkových pokojích a 

apartmánech. (1x dvoulŧţkový pokoj pro ZPS) U některých pokojŧ 

je moţnost přistýlky. 

Hlohovec Hotel  

34. Chaloupka Hlohovec, Ladislava Křenová  

Domek je nově zrekonstruovaný a nabízí 2 samostatné 4 lŧţkové 

pokoje, obývací pokoj s krbem, televizí a lednicí, WC, sprchový kout 

a kuchyně. 

Hlohovec 
Chata, 

chalupa  

35. Ing. Leopold Vlk - ubytování - vinařství  

Ve spodní části apartmánu se nachází: koupelna (WC + sprchový 

kout), kuchyňka s vybavením - pokoj s barevnou TV. V horní části 

apartmánu se nachází: pokoje 2, 3 a 4 lŧţkové 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

36. Penzion Na Lednické  

Apartmány se nachází v uzavřeném areálu se zahradou a vlastním 

parkovištěm. V areálu je zajištěno uloţení kol.  

Hlohovec Penzion  

37. Penzion "Usedlost pod vinohrady"  

Naším návštěvníkŧm nabízíme sedm luxusních apartmánŧ. Kaţdý 

apartmán je uzpŧsoben pro dva aţ čtyři hosty a sestává se z loţnice, 

obývacího pokoje a sociálního zařízení. 

Hlohovec Penzion  

38. Penzion Vinice Výhled  

Kapacita penzionu jsou 3 pokoje s celkem devíti lŧţky, dvěma 
Hlohovec 

Ubytování v 

soukromí  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/853/ubytovani-bulhary
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1719/ubytovani-jan-vondracek
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1720/vinarsky-domek-pulgram
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1115/hotel-hranicni-zamecek
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1721/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1732/ing-leopold-vlk-ubytovani-vinarstvi
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1369/penzion-na-lednicke
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/870/penzion-usedlost-pod-vinohrady
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1729/penzion-vinice-vyhled
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koupelnami s toaletou, společenskou místností s TV a Sat. a 

kompletně zařízenou kuchyní. 

39. Rodinný dŧm - Vaškovičovi  

Nabízíme rodinný dŧm na rekreaci k pronájmu v malebné slovácké 

vinařské obci Hlohovec v Lednicko-valtickém areálu.  

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

40. Romantické ubytování v rŧţovém apartmá mezonetového 

typu  
Hlohovec 

Ubytování v 

soukromí  

41. Ubytování Lenka Vlková  

Ubytování v prvním patře rodinného domu, v přízemí bydlí majitel. 

Ubytovaní hosté pouţívají samostatný vchod. K dispozici je zařízená 

kuchyně. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

42. Ubytování na Sklípku  Hlohovec 
Chata, 

chalupa  

43. Ubytování Navrátilová Karla  

Do objektu se vstupuje boční brankou. Vstup vede přes malebný 

dvorek přímo do uvítací haly. Z chodby se dále přejde do kuchyně, 

pokojŧ a sociálního zařízení. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

44. Ubytování u Bajgerŧ  

Jedná se o zrekonstruovaný domek. K dispozici je nově osazená 

zahrada s posezením, pergolou a zahradním krbem. V domě jsou dva 

pokoje 1x3 lŧţka + 1x4 lŧţka. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

45. Ubytování u Hluchánkŧ  

Jedná se o malý rodinný domek. K dispozici je obývací pokoj se 2 

lŧţky a loţnice se 2 lŧţky, moţnost přistýlky. Kuchyň plně 

vybavená. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

46. Ubytování u Jojenkŧ  

Nabízíme pronájem - apartment - 2 loţnice (2 a 3 lŧţkový pokoj), 

vybavená kuchyně s moţností vlastního stravování, vlastní sociální 

zařízení. 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

47. Ubytování u Slunských  

Jedná se o novostavbu ubytovacího zařízení postavenou ve stylu 

rodinného domku. K dispozici jsou dvě terasy, z toho jedna 

Hlohovec 
Ubytování v 

soukromí  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1730/rodinny-dum-vaskovicovi
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1728/romanticke-ubytovani-v-ruzovem-apartma-mezonetoveho-typu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1728/romanticke-ubytovani-v-ruzovem-apartma-mezonetoveho-typu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1727/ubytovani-lenka-vlkova
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1731/ubytovani-na-sklipku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1726/ubytovani-navratilova-karla
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1725/ubytovani-u-bajgeru
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1724/ubytovani-u-hluchanku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1723/ubytovani-u-jojenku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1722/ubytovani-u-slunskych
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zastřešená, sklípek. 

Ladná  

48. Ranč Ladná  

K dispozici máme rovněţ 16 lŧţek v naší kovbojské ubytovně. K 

dispozici je však také luxusnější ubytování v Podivíně, Velkých 

Bílovicích a Břeclavi. 

Ladná Ubytovny  

49. Ubytování Ladná  

K ubytování je k dispozici: 1 dvoulŧţkový pokoj + 1,5 rozkládací 

lŧţko, 1 pětilŧţkový pokoj, společná kuchyňka, společná sprcha a 

WC. 

Ladná 
Ubytování v 

soukromí  

50. Ubytování U Tučkŧ  Ladná 
Ubytování v 

soukromí  

Lednice 

51. Apartmán - Lichtenštejnské domky  

Naše apartmány jsou vybavené kuchyňkami, coţ vám umoţní 

připravit si vlastní snídani a na oběd mŧţete zajít do některé z 

restaurací v okolí penzionu. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

52. Apartmány Černý jezdec  

Ubytování vhodné pro alergiky, v uzavřeném dvoře posezení u krbu s 

moţností grilování, k dispozici vinný sklípek s vinotékou (kapacita 

cca 10 osob), 

Lednice Penzion  

53. Apartmány Na Výsluní  

K dispozici jsou 2 samostatné apartmány, kaţdý pro 4 osoby s 

moţností přistýlky. Apartmány mají vlastní vchody s terasou. 

Lednice Penzion  

54. ATC Apollo Lednice  

Ubytování je zajištěno ve standardních dřevěných chatkách dvou, 

čtyř, pěti a šestilŧţkových. Dále je zde moţnost stanování na volných 

zatravněných plochách. 

Lednice Kempy  

55. Garni Hotel 1. Plavební  

Ubytování v 10 komfortně vybavených pokojích s výhledem do 

zámeckého parku s 20 stálými lŧţky a moţností 15 přistýlek. 

Podávání snídaní formou švédských stolŧ. 

Lednice Hotel garni  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1535/ranc-ladna
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1536/ubytovani-ladna-miloslav-balga
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1733/ubytovani-u-tucku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/806/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/910/apartmany-cerny-jezdec
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1737/apartmany-na-vysluni
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/816/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1117/
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56. Hotel Princ  

Hotel Mario nabízí ubytování ve dvoulŧţkových standardně 

vybavených pokojích s koupelnou se sprchovým koutem a v 1 

apartmánu s vanou. 

Lednice Hotely  

57. Chata Askalonka  

Chatku tvoří jedna místnost, vybavená dvěma patrovými postelemi, 

televizí a rádiem., kuchyňskou linkou s výbavou na vaření, lednicí, 

vařičem. 

Lednice 
Chata, 

chalupa  

58. Koleje Petra Bezruče  

Nabízíme kompletně rekonstruovaný areál kolejí k ubytování v měsíci 

červenci a srpnu. Ubytování je bytového systému s 5-ti nebo čtyřmi 

pokoji a malou kuchyňkou. 

Lednice Ubytovny  

59. Laucheho sídlo  

2 dvoulŧţkové prostorné a stylově vybavené pokoje (přízemí a 

podkroví) s moţností přistýlek (max. kapacita 8 – 10 osob), 

samostatné koupelny s WC. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

60. Minikemp Apollo  

Je moţno se ubytovat v chatkách nebo ve vlastních stanech a 

karavanech. Jsou zde výborné podmínky pro koupání, cyklistiku, 

houbaření a turistiku. 

Lednice Kemp  

61. My Hotel  

V hotelu je prostorných 49 pokojŧ - z toho 4 suites, pokoje mají toto 

vybavení: moderně řešená koupelna, vysoušeč vlasŧ, telefon, 

internetové připojení a jiné. 

Lednice Hotel  

62. Pension Jordán  

Sedm dvoulŧţkových pokojŧ bez balkónu, sedm dvoulŧţkových 

pokojŧ s balkónem, pět třílŧţkových pokojŧ, jeden pokoj s 

bezbariérovým přístupem. 

Lednice Penzion  

63. Penzion Hippoclub Lednice  

Ubytování v penzionu je: 12 dvoulŧţkových pokojŧ s moţností 

přistýlek, 2 jednolŧţkové pokoje, 1 apartmán a 4 chatky s moţností 

přistýlky. 

Lednice Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1824/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/814/chata-askalonka
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/815/koleje-petra-bezruce
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/812/laucheho-sidlo
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1693/minikemp-apollo
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1116/my-hotel
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/847/pension-jordan
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/805/penzion-hippoclub-lednice
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64. Penzion Jarka  

Penzion JARKA má pouze nekuřácké pokoje. V domě jsou dvě 

loţnice - v kaţdé loţnici jsou 2 lŧţka a 1 přistýlka, k dispozici je také 

dětská postýlka. 

Lednice Penzion  

65. Penzion Marcela  

Ubytování hostŧ je v patře rodinného domu ve 2 dvoulŧţkových a 2 

třílŧţkových pokojích s kompletním sociálním vybavením. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

66. Penzion Myslivna  

Ubytování v našem penzionu poskytuje plný komfort a to jak pro 

jedince, manţelské páry, či rodiny s dětmi a jejich miláčky (pes, 

kočka). 

Lednice Penzion  

67. Penzion obce Lednice  

Penzion s kapacitou 27 lŧţek (2/10, 3/1, 4/1, 3 přistýlky), pokoje jsou 

vybaveny sociálním zařízením, společná vybavená kuchyňka. 

Lednice Penzion  

68. Penzion ONYX  

Penzion má vlastní parkoviště, restauraci, salonek a vinný sklípek s 

kapacitou 65 osob přímo v areálu. 

Lednice Penzion  

69. Penzion Pohádka  

Kapacita našeho rodinného penzionu je 20 lŧţek. Nabízíme ubytování 

ve tří a dvoulŧţkových apartmánech a pokojích s přistýlkami, 

sociálním zařízením.  

Lednice Penzion  

70. Penzion U Dyje  

Penzion s kapacitou 10 lŧţek, moţnost přistýlky (3), sociální zařízení 

(WC, sprcha), kuchyňka pro ubytované, varná konvice, lednička. 

Lednice Penzion  

71. Penzion U Zámku  

Vybavení penzionu: prostorná vybavená kuchyně, úschova kol 

zdarma v kolárně (moţnost mytí kol), uzavřené parkoviště ve dvoře.  

Lednice Penzion  

72. Penzion Včelařský dvŧr  

Penzion nabízí k ubytování 20 dvoulŧţkových pokojŧ, 2 vícelŧţkové 

pokoje a 2 apartmány s kuchyňským koutem pro drobné občerstvení. 

Lednice Penzion  

73. Penzion Zora  

Celkem 14 míst s moţností 3 přistýlek. Pokoje jsou včetně soc. 
Lednice Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/813/penzion-jarka
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1738/penzion-marcela
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/796/penzion-myslivna
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/888/penzion-lednice
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/810/penzion-onyx
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1734/penzion-pohadka
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/860/penzion-u-dyje
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1735/penzion-u-zamku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1736/penzion-vcelarsky-dvur
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/808/penzion-zora
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zařízení, ve stylovém zařízení, klimatizací, TV. Součástí penzionu je 

vlastní parkoviště a bazén.  

74. Relax hotel Štork  

Moderní hotel v srdci Lednice. Nabízíme 2, 3 a 4 lŧţkové pokoje. 

Parkoviště před hotelem hlídané kamerovým systémem. 

Lednice Hotel garni  

75. Turistická ubytovna Lednice  

8 pokojŧ 4-6lŧţkových, kaţdé min. 2 pokoje mají společné toalety a 

koupelnu se sprchou. Na ubytovně je jedna společenská místnost. 

Lednice Ubytovny  

76. Ubytování Oldřiška Klammertová  

Ubytování s kapacitou 12 lŧţek +2 přistýlky (2/3, 3/2) Součástí 

vybavení je kompletně vybavená kuchyňka, TV na pokoji. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

77. Ubytování Pod Lesíkem - Lednice  

Pěkný, nově zrekonstruovaný, prostorný rodinný domek. Dvou 

lŧţkové pokoje, kaţdý pokoj má vlastní WC + sprchu a kuchyňku. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

78. Ubytování u parku  

Dvoulŧţkové pokoje s přistýlkami, apartmány, všechny pokoje jsou 

vybaveny vlastním sociálním zařízením a televizí. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

79. Ubytování U Vlaštovek  

Max. kapacita 12 ubytovaných, plně vybavená kuchyně vč. 

mikrovlnné trouby, povlečení, osušky a ručníky v ceně, parkování 

před domem. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

80. Ubytování v soukromí  Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

81. Ubytování v soukromí, Michlovská Květoslava  

Ubytování: apartmán, moţnost aţ 6 lŧţek, TV, lednička, varná 

konvice, sprchový kout + WC, moţnost parkování ve dvoře, menší 

terasa s posezením. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

82. Ubytování v soukromí Svobodová Světlana  

K dispozici Vám bude apartmán s plně vybavenou kuchyní, jídelním 

koutem, loţnicí (dvoulŧţko + přistýlka), koupelnou (WC, pouze vana 

- bez umyvadla). 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

83. Ubytování v soukromí - Štěpánka Korábová  Lednice Ubytování v 

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1691/relax-hotel-stork
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/811/ubytovna-lednice
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1739/ubytovani-oldriska-klammertova
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1740/ubytovani-pod-lesikem
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1742/ubytovani-u-parku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1831/ubytovani-u-vlastovek
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1743/ubytovani-v-soukromi
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/807/ubytovani-v-soukromi-michlovska-kvetoslava
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1744/ubytovani-v-soukromi-svobodova-svetlana
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1741/ubytovani-stepanka-korabova
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Nabízíme ubytování v rodinném penzionu, ve kterém jsou čtyři 

pokoje. Součástí penzionu je také samostatný domek se dvěma 

apartmány.  

soukromí  

84. Werner Pchálek  

Apartmán v podkroví rodinného domu se samostatným vchodem v 

obci Lednice pro nenáročnou rodinnou rekreaci. Dŧm se nachází na 

okraji obce. 

Lednice 
Ubytování v 

soukromí  

85. Zámecký hotel Lednice  

Nabízíme luxusní dvoulŧţkové, třílŧţkové, čtyřlŧţkové pokoje a 

exkluzivní apartmán s postelí s nebesy. Celková kapacita je 70 lŧţek. 

Lednice Hotely  

Podivín  

86. Apartmán Na Vejminku  Podivín 
Ubytování v 

soukromí  

87. Hotel Arcade **  

8 apartmánových domkŧ se skládají z loţnice, a obývací části. Mezi 

loţnicí a obývací částí je umístěno soc. zařízení.  

Podivín Hotel  

88. Penzion Boţenka  

Turistická ubytovna vhodná zejména pro cykloturisty. Moţnost 

posezení na zahradě. Ubytování pro 16 osob, 4 pokoje, parkoviště 

přímo u domu. 

Podivín Penzion  

89. Penzion Miromar  

Úschova kol a elektrokol, bezdrátový internet Wi-Fi, bezbariérový 

přístup i ubytování. 

Podivín Penzion  

90. Ubytování Martin Selský  Podivín 
Ubytování v 

soukromí  

91. Ubytovna Podivín  

Nabízíme levné ubytování turistického typu, s moţností parkování. 

Naše ubytovna představuje moţnost levného ubytování i pro firemní 

zaměstnance. 

Podivín Ubytovny  

92. U Šveca  

Kapacita: 13 osob. 
Podivín Penzion  

93. Vinný sklep Radim Mildner  Podivín Ubytování v 

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1832/werner-pchalek
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1692/zamecky-hotel-lednice
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1747/apartman-na-vejminku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1033/hotel-arcade
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1745/penzion-bozenka
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1167/penzion-miromar
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1214/ubytovani-martin-selsky
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1227/ubytovna-podivin
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1746/u-sveca
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1748/vinny-sklep-radim-mildner
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Ubytovací kapacita je sedm lŧţek. Součástí sklepa je i dvŧr s 

posezením, venkovním krbem a udírnou. V zimních měsících je 

objekt vytápěn krbem. 

soukromí  

Přítluky 

94. Autokemp Pálava s.r.o.  

V turistické ubytovně s 2 - 3 lŧţkovými pokoji, standardní vybavení. 

společné sociální zařízení, kuchyňka pro drobný ohřev (bez nádobí). 

Přítluky Kempy  

95. Penzion Sport  

Ubytování je ve dvou, tří a čtyř lŧţkových pokojích (kapacita 20 lŧţek). 

Kaţdý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením.  

Přítluky Penzion  

96. Unicamp Nové Mlýny  

Ubytování v našem kempu najdete v dřevěných chatkách. Chatky jsou 

rozděleny do kategorií A, B, C a D, všechny jsou pro 4 osoby (4 postele). 

Přítluky Kempy  

Rakvice 

97. Pension u Šutráku  Rakvice Penzion  

98. Penzion Frajárka  

Nabízíme 2 čtyřlŧţkové (v případě rozloţení sedací soupravy 

pětilŧţkové) pokoje s vybavenou kuchyňskou linkou. 

Rakvice Penzion  

99. Penzion JANAMI  

Přízemní dřevěná budova o kapacitě 11 pokojŧ a 44 lŧţek ve 

vytápěných pokojích s teplou vodou, a bezbariérovým přístupem.  

Rakvice Penzion  

100.  Penzion Maruška  

Nabízíme Vám ubytování rodinného typu, max. pro 8 osob., ve zcela 

novém penzionu. V přízemí budete mít k dispozici halu s krbem, TV, 

kuchyňským koutem a společenskou místností. 

Rakvice Penzion  

101.  Penzion, restaurace U Šutrákŧ  Rakvice Penzion  

102.  Ubytování "U staroţitnictví"  Rakvice 
Ubytování v 

soukromí  

Valtice 

103.  Celnar Augustin  

Nabízíme ubytování v soukromí, v přízemí rodinného domku v klidné 

části města Valtice na ulici Rŧţová pod zámeckým parkem. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1749/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1750/penzion-sport
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1196/unicamp-nove-mlyny
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1169/pension-u-sutraku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1751/penzion-frajarka
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1170/penzion-janami
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/795/penzion-maruska
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/2115/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1752/ubytovani-u-starozitnictvi
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1000/celnar-augustin
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104.  Hostel Valtice  

Areál bývalého SOUŢ (bývalá dopravní škola). Součástí Hostelu 

Valtice je také rozlehlá zahrada s moţností nocování ve stanu či 

karavanu. 

Valtice Ubytovny  

105.  Hotel Apollon  

Hotel Apollon disponuje celkem 22 pokoji, z toho 3 apartmány, 17 

dvoulŧţkovými a 2 jednolŧţkovými pokoji.  

Valtice Hotel  

106.  Hotel Hubertus ***  

Celkem pokojŧ: 31. Kapacita ubytování: 62 
Valtice Hotel  

107.  Na Vinici  

Nabízíme ubytování v soukromí, v moderně zařízených pokojích s 

příjemnou rodinnou atmosférou. Celková kapacita objektu je 8 osob. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

108.  Pension Klaret  

16 pokojŧ, celkem 35 lŧţek a 6 přistýlek, rozšířená bufetová snídaně. 
Valtice Penzion  

109.  Pension Sonne  

K dispozici Vám je 4lŧţkový apartmán a tři 2lŧţkové apartmány. 
Valtice Penzion  

110.  Pension Vinařský dvŧr  

Nabízíme: 4 dvoulŧţkové pokoje, 3 dvoulŧţkové pokoje s moţností 

přistýlek, 2 apartmány s kuchyňkou, 1 jednolŧţkový pokoj. 

Valtice Penzion  

111.  Penzion Antika  

K dispozici nabízíme jeden 2 lŧţkový pokoj, jeden 4 lŧţkový pokoj a 

jeden 3 lŧţkový pokoj.  

Valtice Penzion  

112.  Penzion Archivní sklepy  

Součástí areálu našich archivních sklepŧ je nově zbudovaný penzion, 

kde nabízíme tyto typy pokojŧ s příslušenstvím: 5x dvoulŧţkový, 1x 

třílŧţkový, 1x čtyřlŧţkový pokoj. 

Valtice Penzion  

113.  Penzion a vinný sklep Daniely Valentové  

Všechny pokoje jsou komfortně vybaveny vlastním sociálním 

zařízením se sprchovým koutem, LCD televizí. 

Valtice Penzion  

114.  Penzion a vinný sklep Moravská oáza  

Součásti kaţdého pokoje je WC, sprcha, televize, jeden 2-lŧţkový 

pokoj pro ZTP, celková kapacita je 54 lŧţek. 

Valtice Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1961/
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/998/hotel-apollon
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1003/hotel-hubertus
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1880/na-vinici
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1694/pension-klaret
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/996/pension-sonne
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/997/pension-vinarsky-dvur
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1097/penzion-antika
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1697/penzion-archivni-sklepy
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1695/penzion-a-vinny-sklep-daniely-valentove
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1093/penzion-a-vinny-sklep-moravska-oaza
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115.  Penzion a vinný sklep Perla Moravy  Valtice Penzion  

116.  Penzion Diana  

Nabízíme 6 dvoulŧţkových pokojŧ+ 2 přistýlky, všechny pokoje se 

sprchou a WC. Společenská místnost s TV, PC s internetem. 

Valtice Penzion  

117.  Penzion Duo  

2-4 lŧţkové pokoje, kapacita aţ 20 lŧţek + přistýlky, sociální zařízení 

na pokoji (sprchový kout, WC), k dispozici kuchyňka, uzavřený dvŧr. 

Valtice Penzion  

118.  Penzion Irena  

Lŧţková kapacita penzionu - 21 lŧţek + přistýlky. Součástí penzionu 

je venkovní posezení se zahradním grilem, dětské hřiště s pískovištěm. 

Valtice Penzion  

119.  Penzion Moravský sommelier  

5 komfortně vybavených dvoulŧţkových pokojŧ, koupelna s vanou, 

sprchou, klimatizace, přípojka na internet, uzavřené parkoviště. 

Valtice Penzion  

120.  Penzion Prinz ***  

8 komfortně vybavených dvoulŧţkových pokojŧ, klimatizace, terasa se 

stylovým posezením, v celé budově je zákaz kouření, WI-FI. 

Valtice Penzion  

121.  Penzion Rendez vous  

Rozdělení pokojŧ: 1 dvoulŧţkový apartmán s vířivou vanou a sprchou, 

7 dvoulŧţkových pokojŧ se sprchou, 2 přistýlky. 

Valtice Penzion  

122.  Penzion Siesta  

Všechny pokoje jsou plně klimatizovány. Na kaţdém je sociální 

zařízení – sprchový kout, WC, fén, barevná televize, lednice – minibar.  

Valtice Penzion  

123.  Penzion U Kostihŧ  

Kapacita ubytování: 13 pevných lŧţek + 5 přistýlek, všechny pokoje 

jsou klimatizované, kaţdý pokoj má kompletní sociální vybavení (WC, 

sprchu), TV. 

Valtice Penzion  

124.  Penzion U Vlkŧ  

Kapacita našeho penzionu je pět dvoulŧţkových pokojŧ s moţností 

přistýlky. Na kaţdém pokoji je TV, rádio, koupelna s WC, lednička. 

Valtice Penzion  

125.  Penzion V Aleji  

Kapacita 22 lŧţek, úschovna kol, bezplatné parkování u domu, 

posezení na terase, v blízkosti restaurace, bowling, tenisové kurty. 

Valtice Penzion  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1696/penzion-a-vinny-sklep-perla-moravy
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1096/penzion-diana
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1698/penzion-duo
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1005/penzion-irena
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1095/penzion-moravsky-sommelier
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1092/penzion-prinz
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1699/penzion-rendez-vous
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/995/penzion-siesta
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1098/penzion-u-kostihu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1046/penzion-u-vlku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1700/penzion-v-aleji
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126.  Penzion Valtice  

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou a WC, televizí, WiFi, 

trezorem. Penzion má k dispozici také uzavřené parkoviště.  

Valtice Penzion  

127.  Privát U Lesíka, Březinová Dana  

Nabídka ubytování: 4 pokoje - s vlastní koupelnou a WC. Společné 

prostory: kuchyň a společenská místnost. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

128.  Restaurace a ubytování Pod zámkem  

Nabízíme ubytování v 5 pokojích se sociálním vybavením a krásným 

pohledem na zámek-. 

Valtice Penzion  

129.  SOŠ vinařská - ubytovna  

Ubytování jen o letních prázdninách. 
Valtice Ubytovny  

130.  Sztula Gerhard  Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

131.  Turistická ubytovna Valtice  

Dvoulŧţkové pokoje se sociálním zázemím, kapacita 30 lŧţek s 

moţností přistýlky.  

Valtice Ubytovny  

132.  Ubytování Čech Vladimír  

Nabízíme ubytování ve dvou 3lŧţkových pokojích. Ve společné části 

se nachází jídelní stŧl a vybavený kuchyňský kout s menší ledničkou, 

vařičem a rychlovarnou konvicí.  

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

133.  Ubytování Jarmila Bílkovičová  

Ubytování je v rodinném domku vinařské firmy - celkem 5 pokojŧ 

dvoulŧţkových s moţností přistýlek, sociálním zařízením, kuchyňkou.  

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

134.  Ubytování Košuličová Dáša  

Kapacita lŧţek: 8, pokoje: 2 třílŧţkové, 1 dvoulŧţkový, společné WC 

a koupelna s vanou a sprchovým koutem, k dispozici lednička. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

135.  Ubytování Matuška Antonín  Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

136.  Ubytování Mrázovi  

Společná kuchyň s jídelnou je plně vybavena. Nabízíme 2x2lŧţkový 

pokoj, 2x3lŧţkový pokoj. 

 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1701/penzion-valtice
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1004/privat-u-lesika-brezinova-dana
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1702/restaurace-a-ubytovani-pod-zamkem
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1001/sos-vinarska-ubytovna
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1009/sztula-gerhard
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1755/ubytovna-cihelna
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1048/ubytovani-cech-vladimir
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1090/ubytovani-jarmila-bilkovicova
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1091/ubytovani-kosulicova-dasa
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1108/ubytovani-matuska-antonin
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1760/mraz-bohumir
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137.  Ubytování Nad sklepem  

Nabízíme vám ubytování v moderně zařízeném apartmánu s 

manţelským lŧţkem, rozkládacím dvojlŧţkem a třemi přistýlkami. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

138.  Ubytování "Nad sklípkem"  

Klidné prostředí v soukromí, sklep neprovozujeme, slouţí jen k 

ubytování, vhodné pro rodiny s dětmi, k dispozici posezení na dvorku 

s nafukovacím bazénkem pro děti. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

 

139.  Ubytování Přikrylová Veronika  

Ubytování se nachází v těsné blízkosti nově objeveného a 

zrekonstruovaného Valtického podzemí. Vinný sklípek s kapacitou 10 

lidí. Moţnost zapŧjčení kol. 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

140.  Ubytování Slunská Hana  Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

141.  Ubytování Sucharský Zděnek  

Zařízená garsonka s kuchyňkou, ledničkou, soc.zařízením a TV. Pro 

ubytované k dispozici zahrada s krbem, posezení a ochutnávka vín. 

 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

142.  Ubytování U Grbavčicŧ  

Rodinný domek se samostatným vchodem: 2 pokoje, vybavená 

kuchyň, sociální zařízení, koupelna. Celková kapacita je 7 lŧţek.  

 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

143.  Ubytování u Kazíkŧ  

Privátní ubytování v podkroví rodinného domu ve Valticích, přímo v 

Lednicko-valtickém areálu. 

 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

144.  Ubytování U Vavříkŧ  

Dvoulŧţkové pokoje s moţností aţ 2 přistýlek, kapacita aţ 12 lŧţek, 

sociální zařízení na pokoji (sprchový kout, WC). 

Valtice 
Ubytování v 

soukromí  

145.  Ubytovna fotbalového klubu  

Buňky po 4 lŧţkách, společné sociální zařízení 
Valtice Ubytovny  

146. Vinařský dŧm Valtice  Valtice Ubytování v 

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1757/ubytovani-nad-sklepem
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1088/ubytovani-nad-sklipkem-darmovzalova-miluse
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1112/ubytovani-prikrylova-veronika
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1756/ubytovani-slunska-hana
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1089/ubytovani-sucharsky-zdenek
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1109/ubytovani-u-grbavcicu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1111/ubytovani-u-kaziku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1107/ubytovani-u-vavriku
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/999/ubytovna-fotbaloveho-klubu
http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1758/vinarsky-dum
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soukromí  

147.  Zámeček La Veneria  

Ubytování je nabízeno ve čtyřech zámeckých pokojích se staroţitným 

nábytkem. 

Valtice Penzion  

  

http://www.palava-lva.cz/ubytovani/1094/zamecek-la-veneria
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Příloha č. 5.3 Dotazník 

DOTAZNÍK 

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku na téma Lednicko-valtický areál. 

Velice mi to pomŧţe v mé bakalářské práci. Dotazník je pro všechny věkové skupiny a je 

zcela anonymní. 

Moc děkuji Martina Valášková, studentka Ekonomiky cestovního ruchu na VŠB-TUO.  

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 ţena  muţ 

2. Kolik je Vám let? 

15 – 20 let  21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 let a více 

3. Z kterého kraje pocházíte? 

Jihomoravský  Praha   Zlínský  Středočeský 

Plzeňský   Jihočeský  Karlovarský   Ústecký  

Liberecký    Královéhradecký Pardubický   Olomoucký 

Moravskoslezský   Vysočina  

4. Co se Vám na Lednicko-valtickém areálu nejvíce líbilo? 

památky    ubytování   poskytované sluţby 

moţnost zapŧjčení kol  aktivity pro dospělé i děti vlastní odpověď 

5. Převaţující důvod Vaší návštěvy? 

poznání kultury, památek   relaxace   zábava           

turistika, sport    vlastní odpověď 

6. Kde jste byli ubytovaní? 

Penzion   Nebyli jsme zde ubytovaní    Hotel               

Kemp   U příbuzných, známých    Vlastní odpověď 

7. Které aktivity jste zde vyzkoušeli? 

Pěší turistika  Koupání, vodní sporty  Cykloturistika 

Adrenalinové sporty Venkovská turistika (projíţďky na koních apod.)            

Vlastní odpověď 
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8. Myslíte si, ţe LVA nabízí i aktivity vhodné pro děti? 

Rozhodně ano   Spíše ano   Nevím   Spíše ne 

9. Která památka, je podle Vás, nejlépe přizpůsobena dětem? (dětský koutek 

apod.) 

Lednický zámek    Valtický zámek    park Lednice Janŧv 

hrad    Minaret     Apollónŧv chrám zámeček 

Pohansko   kolonáda na Rajstně   Vlastní odpověď: 

10. Vyuţili jste v LVA cyklostezky 

ano  ne 

11. Myslíte si, ţe jsou cyklistické stezky v LVA dobře značeny? 

Rozhodně ano   Spíše ano   Nevím   Spíše ne 

12. Která památka se Vám zde nejvíce líbila a proč? 

pouze vlastní odpověď 

13. Proč jste LVA navštívili 

Na doporučení známých     Bydlím v LVA nebo kousek od něj       

Dozvěděl/a jsem se o tom z internetu   Uţ jsme tu byli a líbilo se nám tu        

Přijeli jsme sem náhodou    Byli jsme tu na rodinné dovolené Vlastní 

odpověď 

14. Uvaţujete o opakované návštěvě LVA? 

Ano  Nevím   Ne 

 


