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PRO – ENERGY CON - DEN 2.: 16.LISTOPADU 2018 - Exkurze do zámku Lednice 

 

     Státní zámek Lednice 

patří k nejnavštěvovanějším památkám v České republice. 

Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila 

romantické sídlo obklopené jedním z největších evropských 

parků, ve kterém návštěvník najde palmový skleník, 

benátskou kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a 

umělou zříceninu Janův hrad. Díky unikátnímu propojení 

stavebních památek s okolní člověkem formovanou 

přírodou byl v roce 1996 celý lednicko-valtický areál zapsán 

do seznamu světového dědictví UNESCO.  

  

Více o zámku a jeho historii: https://www.zamek-lednice.com/cs/o-zamku  

 

Doprava: z hotelu Kurdějov cca 30 km. Po 

dálnici směr Břeclav/Bratislava. Doba jízdy 

cca 25 minut vlastním vozem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkování v obci Lednice: 

Možnost parkování u hotelu Galant, adresa: Hotel Galant Lednice, 21. dubna 657, 691 44, Lednice 

(dle aktuálních možností) nebo na přilehlém placeném parkovišti.  

Více informací k parkování zde: http://www.lednice.cz/cs/parkovani/  

http://www.energy-hub.cz/
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http://www.lednice.cz/cs/parkovani/
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Společná prohlídka:   

11.00 - Sraz na pokladně na pokladně II.-IV. okruhu 

 

Prohlídka začíná 11.15 (cca 40 minut)  

 

Prohlídkový okruh umělé jeskyně pod zámkem, elektrorozvodnou a technickým zázemím skleníku:   

Součástí prohlídky umělé jeskyně ve sklepě zámku je restaurovaná elektrorozvodna - v originálním 

stojanu je osazena replika mramorové rozvodné desky s původními komponenty z roku 1903, kdy byl 

zámek elektrifikován firmou Siemens. Generátor byl umístěn v maurské vodárně a hnán Girardovou 

turbínou instalovanou v roce 1881 pro účely čerpání vody. Elektřina byla na zámek vedena 

podzemním kabelem a v roce 1905 byla přivedena i na zámek do Valtic. Dále je součástí okruhu malý 

vinařský archiv a návštěva technického zázemí lednického skleníku.  

 

Oběd:  

12.30 - Společný oběd od 12.30 – Hotel Galant****, Lednice https://lednice.galant.cz/restaurace  

Restaurace Morava, adresa: Hotel Galant Lednice, 21. dubna 657, 691 44, Lednice  

Ukončení akce cca 14.00  

 

http://www.energy-hub.cz/
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