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Úvod
Tato práce se zabývá problematickou analýzy služeb cestovního ruchu ve vybrané
destinaci. Cílem této práce je popsat vybraný region, zhodnotit stávající stav nabídky
služeb a navrhnout zlepšující opatření. Destinace, kterou autorka zvolila je Lednickovaltický areál (LVA) a to hlavně z důvodů, že autorka v této destinaci několik let
bydlela a má k ní vřelý vztah.
Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. V první kapitole autorka popisuje Lednickovaltický areál jako celek, jeho polohu území, LVA jako důležitou vinařskou oblast a
jako architektonickou a přírodní jednoznačnost území, které bylo zapsáno na seznam
světového dědictví UNESCO.
Druhá kapitola práce se věnuje analýze nabídky služeb, kde autorka popisuje přírodní
předpoklady, kulturní a historické památky, materiálně technickou základnu cestovního
ruchu a destinační management. V podkapitole přírodních předpokladů jsou zmíněny tři
nejvýznamnější oblasti, a to Chráněná krajinná oblast Pálava, Lednické rybníky a Lužní
lesy. V podkapitole kulturní a historické památky se autorka zaměřila na dvě hlavní
centra Lednicko-valtické areálu, a to Valtice a Lednice; a také na významné
architektonické stavby zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Další
podkapitola je věnována materiálně technické základně cestovního ruchu v LVA, která
se skládá z dopravní obslužnosti, stravovacích služeb, ubytovacích služeb, sportovněrekreačních zařízení, kulturně-společenského zázemí a kalendáři kulturních akcí v LVA.
Poslední podkapitola je zaměřena na destinační managament.
Třetí kapitola práce je věnována analýze poptávky cestovního ruchu, kde autorka
interpretovala zjištěné výsledky výzkumu zadaného Českou centrálou cestovního ruchu.
Na základě těchto výsledků sestavila profil návštěvníka Jihomoravského kraje.
Ve čtvrté kapitole autorka provádí analýzu silných a slabých stránek Lednickovaltického areálu, jeho příležitosti i hrozby do budoucnosti. Součástí této kapitoly jsou
doporučena určitá opatření.
V páté kapitole navrhuje zlepšující opatření pro vybranou destinaci.
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1. Základní charakteristika Lednicko-valtického areálu
1.1. Lednicko-valtický areál
Lednicko-valtický areál (dále jen LVA) je krajinný celek o rozloze 283,09 km2, jehož
dvěma hlavními centry jsou město Valtice a obec Lednice. LVA je velmi významný pro
své historické a kulturní bohatství. Po staletí jej budovali Lichtenštejnové, jeden
z nejbohatších rakouských rodů. Vytvořili tuto krajinu, která patří mezi nejrozsáhlejší
člověkem vymodelovaná území v Evropě.
V Lednicko-valtickém areálu je nespočet parků, zahrad, rybníků, řek a lesů, doplněných
řadou soch, zámečků, chrámů, kaplí a kolonád. Díky své unikátnosti byl areál v roce
1996 zapsán na seznam míst Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Lednicko-valtický areál je díky velkému množství zajímavostí přitažlivý pro turisty a
výletníky.
„Turisté jsou dočasní návštěvníci, kteří se v zemi, kterou navštívili, zdrží alespoň dvacet
čtyři hodin a motivem jejich cestování je buď využití volného času (zábava, dovolená,
odpočinek, sport, apod.), nebo vyřizování různých záležitostí.“ [1]
„Výletníci jsou dočasní návštěvníci, kteří se v navštívené zemi zdrží pouze jeden den,
aniž by v této zemi přenocovali.“ [1]
1.1.1. Lednice
Lednice je významná vinařská obec, což dokazují písemné prameny z roku 1222.
V polovině 13. století přešla do majetku roku Lichtenštejnů a patřila jim až do roku
1945, kdy bylo jejich panství zestátněno. Obec se nachází asi 6 km severozápadně od
Břeclavi a 12 km od Mikulova. Pod obec Lednice také spadá osada Nejdek.
V obci se nachází rovněž Zahradnická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně. Zaměstnanci a studenti této fakulty se významně podílejí na
rekonstrukcích zámeckého parku a skleníku.
Lednice je také významná svými lázněmi, které byl otevřeny v roce 2007. Lázně
Lednice využívají účinků přírodní jodobromové minerální vody, která blahodárně
působí na neurologické nemoci, na gynekologické potíže a stavy po popáleninách. [17]
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1.1.2. Valtice
Město Valtice (lidově také Valčice nebo německy Feldsberg) se rozkládá při státní
hranici s Rakouskem, v rovině na svahu Valtické pahorkatiny, která je jednou
z úpatních pahorkatin Dolnomoravského úvalu. Valtice leží ve staré sídelní oblasti
v povodí Dyje, která byla trvale osídlena již v mladší době kamenné. První písemná
zmínka o valtickém hradu pochází z roku 1193. V té době patřilo Valticko pasovských
biskupům, kteří tento původně slovanský kraj po rozpadu Velké Moravy kolonizovali.
Na konci 14. století začala ve Valticích dlouhá éra působení Lichtenštejnů. Ti zde měli
své hlavní rezidenční sídlo až do roku 1945. Tento rod, původem z rakouského Štýrska,
se stal postupem doby nejmocnějším a nejbohatším šlechtickým rodem na Moravě a
jedním z nejvýznamnějších v celé střední Evropě. Valtice byly součástí Dolního
Rakouska. Po první světové válce však došlo k zásadní změně: 31. 7. 1920 bylo město
na základě Saintgermainské mírové smlouvy připojeno k Československu. Jedním
z důvodů byla železniční trať z Břeclavi do Znojma procházející Valticemi.
Valtice jsou zapsány do povědomí hlavně kvůli vínu. Vinnou révu do Valtic přinesly
římské legie císaře Marka Aurelia a po příchodu Slovanů do této oblasti byly vinice již
trvalým prvkem v krajině. O pozdější rozmach valtického vinařství se zasloužily
vládnoucí rody Seefeldů a Lichtenštejnů. Vinařskou tradici potvrzuje i střední odborná
škola vinařská, jediná v České republice, která byla založena v roce 1873. Od roku 1993
ve Valticích působí Vinařská akademie, jejímž cílem je seznámit širokou veřejnost
s vinařskou problematikou. Akademie pravidelně pořádá someliérské kurzy a kurzy o
víně pro pracovníky odborných pedagogických zařízení a pro pracovníky sdělovacích
prostředků. Další vinařskou organizací ve Valticích je Národní vinařské centrum.
Poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti vinařství, vinohradnictví a souvisejících
činnostech. Sídlí na zámku, kde má k dispozici školící místnost a příslušné zázemí.
Součástí Národního vinařského centra je Salón vín ČR umístěný v historickém sklepení
pod hlavní budovou zámku. Je zde veřejná degustační expozice, kde je možné ochutnat
100 nejlepších moravských a českých vín, tato kolekce je každoročně obnovována. Po
celý rok se zde koná řada vinařských akcí. Nejvýznamnější z nich jsou Valtické vinné
trhy. Tyto uvedené skutečnosti a výměra 580 hektarů registrovaných vinic v katastru
města, tradice valtických vín a umění místních sklepmistrů řadí Valtice mezi
nejvýznamnější vinařské obce v rámci Evropy a právem jim náleží přívlastek „hlavní
město vína“
7

Valtice jsou jedním z přirozených center tzv. Lednicko-valtického areálu, který byl
v prosinci 1996 zapsán jako kulturní krajina na seznam UNESCO.
Nejpozoruhodnější architektonickou stavbou a jednou z dominant města je zámek, svým
rozsahem jeden z největších v České republice. V okolí Valtic se nachází mnoho
drobných staveb, které byly citlivě zasazeny do přírody a doplněny vysázenými háji a
zakládanými rybníky. [32]
1.2. Poloha území
Lednicko-valtický areál se součástí okresu Břeclav v Jihomoravském kraji. LVA se
rozkládá v jižní a jihovýchodní části okresu. Území mikroregionu má nepravidelný tvar
a je tvořeno katastry deseti obcí okresu Břeclav. Jedná se o katastry čtyř měst - Břeclav,
Podivín, Valtice a Velké Bílovice a katastry šesti obcí – Bulhary, Hlohovec, Ladná,
Lednice, Přítluky a Rakvice. Na severu a na východě tvoří hranici LVA řeka Dyje, na
jihu státní hranice mezi Českou Republikou a Rakouskou republikou. Na západě
sousedí LVA s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava.
Všechna tato města a obce v okresu se mohou pyšnit bohatou a zajímavou historií a pro
turisty přitažlivým okolím.
1.3. Vinařská oblast
Vinařská oblast Morava leží na jižním cípu Moravy a zahrnuje cca 96% ploch
registrovaných vinic v České republice. [13]
Lednicko-valtický areál je nejvýznamnější vinařskou oblastí České republiky. Vinařství
v celém areálu má dlouholetou historii. V každé obci se nachází bezpočet vinných
sklepů. Nejdůležitější vinařskou oblastí jsou Valtice, a to díky vinařským institucím
sídlící právě ve Valticích.
Valtice „hlavní město vína“
Od roku 2006 se město Valtice oficiálně prezentuje jako „hlavní město vína“.
Dlouhodobý projekt vychází z historie a vinařských tradic města Valtice, odkud se již
za Lichtenštejnů vozila vína na panské dvory v Praze, Brně, ve Vídni a na řadu dalších
míst. Valtice byly rezidencí rodu Lichtenštejnů a dnes zde sídlí řada institucí národního
a mezinárodního významu.
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Valtic jsou s pěstováním révy vinné spojeny po celá staletí. Podle historiků zde
pěstovali tuto bohulibou rostlinu už Keltové ještě před naším letopočtem. Od dob
Římanů a především pak po příchodu Slovanů se staly vinice trvalým symbolem krajiny
na Valticku. První písemné doklady o valtickém vinařství pocházejí již ze 13. a 14.
století. V roce 1855 byl ve Valticích založen místní spolek pro zemědělství a vinařství
s vlastní révovou školkou, pro kterou získal vybrané sazenice z Klosteneuburku. Na
přelomu září a října roku 1858 uspořádal za vlády knížete Jana II. z Lichtenštejna první
výstavu v jízdárně zámku, kde se výstavy vín konají dodnes, již přes čtyřicet let pod
tradičním názvem Valtické vinné trhy. Dnes jsou valtická vína vyhlášená a na
prestižních národních i mezinárodních výstavách získávají jednu cenu za druhou. [2]
Valtice jsou důležité svými vinařskými institucemi. Sídlí zde většina vinařských
institucí v oblasti vinařského vzdělávání, podnikání a soutěží vín.
Vinařská škola
Střední odborná škola vinařská je jedinou střední školou v České republice, kde se
vyučuje vinohradnický obor s maturitou. Škola vlastní hospodářství s vinicemi a
moderní sklepní technologii. Od roku 2007 se řadí mezi přední výrobce růžových vín
v ČR. Školní vína v posledních letech získala mnohá ocenění na celostátních výstavách,
velkým úspěchem na mezinárodní výstavě ve Vídni bylo zařazení mezi 100 nejlepších
vinařství světa. [2]
Vinařská akademie Valtice
Vznikla v roce 1996 jako občanské sdružení. Hlavní činností je pořádání kurzů,
seminářů, vinařských akcí a podpora vinařské kultury. Sídlo je ve Vinařském domě na
náměstí ve Valticích. V Klubu Vinařské akademie Valtice je dnes registrováno více než
sto členů z řad producentů vína, gastronomie a konzumentů vín. [2]
Moravín
Svaz moravských vinařů vznikl v roce 1964 a sdružuje několik stovek malých a
středních vinařů. Podílí se na rozšiřování vinařské kultury a osvěty, pořádá řadu
tematických zájezdů, seminářů a školení. Sídlí na zámku ve Valticích. [2]
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Salon vín České republiky
Salon vín České republiky je neprestižnější vinařská soutěž na území ČR. Ocenění
Salon vín ČR získává každoročně pouze 100 nejlepších vín České republiky, která jsou
umístěna na rok ve veřejné expozici v zámeckých sklepích. [2]
Mezi další významné instituce ve Valticích patří Českomoravský svaz vinařských
podniků a Národní vinařské centrum.
Lednice
Obec Lednice je také významnou vinařskou oblastí. V obci působí vinařství Chateau
Lednice s vlastními vinohrady. Toto vinařství patří k nejvýznamnějším vinařstvím na
jižní Moravě.
1.4. UNESCO
UNESCO je Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (anglicky United Nations
Education, Scientific and Cultural Organization) je jedna ze 14 mezistátních odborných
organizací OSN. Organizace čítá 195 členských zemí a sídlí v Paříži. [14]
Výbor světového dědictví v prosinci roku 1996 zasedal v mexickém městě Mérida na
Yucatánu, kde přijal doporučení svého přecednictva a zapsal Lednicko-valtický areál
mezi světové památky jako třetí kulturní krajinu na světě po Rýžových terasách ve
filipínských Kordilliérách a portugalské umělecky ztvárněnými krajinami, které se od té
doby dostaly mezi světovou památkářskou elitu. [3]
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Obrázek č. 1 - Dekret o zapsání Lednicko-valtického areálu do seznamu kulturního
světového dědictví UNESCO.

Zdroj: vlastní zpracování, 2012
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2. Analýza nabídky cestovního ruchu
2.1. Přírodní předpoklady
2.1.1. Chráněná krajinná oblast Pálava
Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena v roce 1976 na ochranu harmonické
krajiny Pavlovských vrchů a jejich okolí. Od roku 1986 spadá pod ochranu UNESCO
jako biosférická rezervace a část jejího území je chráněna rovněž v rámci evropského
systému Natura 2000. Po svém rozšíření o cenná území sousedního Lednickovaltického areálu a část dolního Pomoraví získala v roce 2003 nové hranice i název
Biosférická rezervace Dolní Morava. Na jejím území se dnes nachází vápencové bradlo
Pálavy, unikátní středoevropský nížinný luh na dolních tocích řek Kyjovky, Dyje a
Moravy a komponovaná krajina Lednicko-valtického areálu.
Hřeben Pálavy se táhne v délce téměř dvaceti kilometrů a zasahuje až do Rakouska.
Nejvyšším vrcholem pásma je Děvín (550 m n. m.), k němuž patří zřícenina
středověkého hradu Děvičky. V okolí vrcholu Děvína lze spatřit nejcennější příklady
stepí, lesostepí a teplomilných doubrav. Severně od Mikulova se vypíná vrch Turold
s unikátní jeskyní a s krasovou výzdobou. Významným vrcholem Pálavy je také Svatý
kopeček, na němž stojí poutní kostel, ke kterému vede křížová cesta.
Chráněná příroda Pavlovských vrchů je přístupná po značených turistických stezkách
pro pěší a cyklisty. Parkovat lze pouze na vyznačených místech, autobusy mohou
parkovat v Mikulově, Klentnici, Horních a Dolních Věstonicích nebo Pavlově. Nejbližší
železniční stanice jsou v Mikulově a v Popicích, autobusy zastavují v každé obci. [5]
2.1.2. Lednické rybníky
Národní přírodní rezerva Lednické rybníky je součástí Lednicko-valtického areálu. Byla
vyhlášena v roce 1953 na rozloze 552,5 ha k ochraně významného hnízdiště vodního
ptactva. Rezervace se skládá z pěti rybníků, z nichž čtyři leží na potoce Včelínku. Od
západu to jsou Nesyt, Hlohoveský, Prostřední, Mlýnský a Zámecký rybník. [15]
V okolí Lednických rybníků se nachází naučná stezka. Trasa stezky je 11 km dlouhá a
má několik odboček. Na osmi panelech se lze dozvědět mnoho zajímavého o vodním
ptactvu, rostlinách i o historii a architektuře parkové krajiny. Trasa začíná v Lednici
v parku, pokračuje na hráz Prostředního rybníka, odbočuje k vyhlídkové věži na jižním
břehu Mlýnského rybníka a dále jde po jižních březích Prostředního a Hlohoveckého
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rybníka až k Hraničnímu zámečku. Od Hraničního zámečku je možná odbočka k hrázi
rybníka Nesytu. Okruh dále vede po severním břehu Hlohoveckého a Prostředního
rybníka a uzavírá se nedaleko železniční zastávky Lednice-rybníky. [5]
2.1.3. Lužní lesy
Lužní les je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody a záplavovým cyklem.
Tento dříve běžný biotop mizí s rostoucí regulovaností vodních toků. [16]
Lužní les v povodí řek Dyje a Moravy je nejrozsáhlejším komplexem svého druhu ve
střední Evropě. Les se rozkládá na rozloze přes 3500 ha a je protkaný sítí kanálů,
mrtvých ramen a tůní.
Údolí řeky Dyje bylo až do konce sedmdesátých let 20. století pravidelně na jaře
zaplavováno. Zásadní změnu vodního režimu kraje přinesla výstavba Novomlýnských
nádrží a zregulování toku Dyje.
Lužním lesem vede naučná stezka o délce 6 km a 15 zastávkách, která spojuje Janohrad
u Lednice s Kančí oborou u Břeclav. Stezka je vhodná pro pěší i cykloturisty. [5]
2.2. Kulturní a historické památky
2.2.1. Zámek Lednice, palmový skleník a zámecký park
Zámek Lednice se nachází v centru obce Lednice na pravém břehu Dyje. Zámek
s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice a je také
nazýván „Zahradou Evropy“. Lednické panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a
patřilo jim bezmála 700 let. Lednice je dnes považována za „perlu jižní Moravy“.
Otevírací doba zámku v jednotlivých měsících je:
-

duben a říjen (soboty a neděle) od 9:00 do 17:00 hodin

-

květen až srpen (denně mimo pondělí) od 9:00 do 18:00 hodin

-

září denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00 hodin [18]

Dnešní podobu zámek získat při rozsáhlé rekonstrukci z poloviny 19. století pod
vedením architekta Jiřího Wingelmullera a jeho nástupce Jana Heidricha v slohu
imitujícím anglickou tudorovskou gotiku. Došlo tak k rekonstrukci původního
renesančního zámku z 16. století, kolem něhož byla již tehdy rozsáhlá zahrada. Na
konci 18. století a na začátku 19. století se Lichtenštejnové věnovali hlavně rozsáhlým
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úpravám krajiny a budování celé řady oddechových staveb v parku a krajině mezi
Valticemi, Břeclaví a Lednicí. [19]
Obrázek č. 2 - Zámek Lednice

Zdroj: vlastní zpracování, 2012

Součástí komplexu zámeckých budov je farní kostel Sv. Jakuba Staršího a palmový
skleník. Lednický palmový skleník vznikl v roce 1848 a je evropskou architektonickou
raritou. Unikátnost palmového skleníku spočívá především v jeho lehké a samonosné
konstrukci, jedinečná jsou i žebra a šupinové krytí 65 000 skleněnými tabulkami. Je
téměř 93 metrů dlouhý, 13 metrů široký a 10 metrů vysoký. V palmovém skleníku se
pěstuje cca 250 druhů tropických a subtropických rostlin. Nejstarším exemplářem je
chas Encephalartos altenstainii, kterému je odhadem 300-400 let. [6]
Otevírací doba skleníku v jednotlivých měsících je:
-

únor, březen, listopad, prosinec (soboty a neděle) od 9:00 do 16:00 hodin

-

duben a říjen (denně mimo pondělí) od 9:00 do 16:00 hodin

-

květen až září (denně mimo pondělí) od 9:00 do 17:00 hodin [18]
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Zámecký park, který navazuje na areál zámku. Byl v 17. století postupně měněn ve
velkorysý barokní park. Koncem 19. století probíhaly klasicistní úpravy parku podle
projektu architekta Fantiho na přírodní krajinářský park. Řeka Dyje byla usměrněna do
systému kanálů a rybníků, byly také navrženy ostrovy navzájem propojené mosty.
Poslední úpravy zámeckého parku proběhly v letech 1884-1887, kdy byla parterová část
upravena podle plánu architekta Michelliho v novobarokním francouzském stylu
s pravidelnou osnovou formací stříhaných křovin s kaštankami a antickými sochami.
Park s bohatou sbírkou rostlin a dřevin je organicky propojen s okolní krajinou,
obsahuje 112 druhů jehličnanů a 462 listnáčů. [6]
V zámeckém parku se nachází mnoho významných staveb. Mezi nejvýznamnější a
nejznámější patří Minaret. Vzhledem k jeho unikátnosti jsem mu věnovala samostatnou
podkapitolu č. 2.2.4. Dále se zde také nacházejí římský aquadukt, jeskyně Peklo a Brána
nebe a Maurská vodárna.
Římský aquadukt má připomínat torzo antického zavlažovacího systému. Stavba o osmi
obloucích byla vystavěna ze zbytků skutečných antických staveb přivezených z Itálie.
Přes akvadukt opravdu tekla voda, která přes poslední, jakoby zřícený oblouk, padala
zpět do koryta a tvořila tam imitaci vodopádu do rybníka. Ten se spouštěl při návštěvě
knížete a jeho hostů. [6]
Jeskyně Peklo a Brána nebe (jeskyně Grotta) jsou umělé stavby. Kamenná brána a
umělá jeskyně se nachází na cestě mezi zámkem a Minaretem na ostrově Grott. [6]
Maurská vodárna je technická stavba, která sloužila částečně jako parní lázně a
zavlažovací systém parku. Objekt je dodnes využíván k zavlažování parku. [6]
V samotném zámku se také nachází exotické akvárium Malawi. Jedná se o stálou
expozici mořské fauny a flóry o celkové kapacitě 40 000 litrů vody. [5]
2.2.2. Zámek Valtice a zámecký park
Valtický zámek patří zcela jistě k nejpůvabnějším a vizuálně nejpřitažlivějším
zámeckým stavbám na Moravě. Vybudován byl nedaleko někdejšího středověkého
hradu, připomínaného již koncem 12. století. Hrad náležel rodu Seefeldů, od nichž
panství získali Liechtenštejnové a později zde postavili renesanční zámek. V letech
1643 – 1730 vznikl nejrozsáhlejší zámecký komplex na Moravě. Současnou barokní
stavbu zahájil kníže Karel Eusebius z Liechtenštejna. Rodové sídlo budovali přední
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architekti té doby. Původní renesanční část bývalého hradu byla upravena na vstupní
dvoupatrové průčelí, v místech ostatních budov postavena další 3 křídla zámeckého
komplexu a zřízena zahrada. Z hlediska uměleckého zpracování je velmi pozoruhodná
zámecká

kaple,

která

je

považována

za

jeden

z nejkrásnějších

interiérů

středoevropského baroka. Proslulá zámecká jízdárna je největším sálem ve střední
Evropě. [12]
Její místnosti jsou bohatě zdobeny zlacenými štuky a nástropními malbami, je zde
významná sbírka středoevropského barokního malířství.
Součástí zámku je také zámecký sklep. Unikátní Zámecký sklep z roku 1430, který patří
mezi nejstarší a největší vinné sklepy v Evropě. Po staletí zde zrají v obrovských
dubových sudech ta nejlepší vína z nejstaršího vinařství Lednicko-valtického areálu
Vinné sklepy Valtice, a.s. V tomto unikátním sklepení se pořádají také prohlídky
s výkladem a degustací vín. [11]
Zámek je přístupný veřejnosti, otevírací doba zámku v jednotlivých měsících je:
-

duben a říjen (soboty a neděle) od 9:00 do 16:00 hodin,

-

květen a září (denně mimo pondělí) od 9:00 do 17:00 hodin,

-

červen až srpen (denně mimo pondělí) od 9:00 do 18:00 hodin. [20]

Zámecký park vznikl na místě původní barokní zahrady, která byla změněna na
anglický park. Ten dnešní se rozkládá na ploše 20 hektarů a zdobí ho sochy z antické
mytologie, umělá jeskyně Peklo, Žabí sklep, ale také vzácné dřeviny. Parkem vede
značený turistický okruh.
2.2.3. Janův hrad
Janův hrad (Janohrad) je také součástí Lednicko-valtického areálu. Nachází se u
lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. Dříve sloužil jako lovecký
zámeček. Shromažďovalo se zde panstvo před honem, po honech byly pořádány bohaté
hostiny, na nichž se vyhlašoval král honu. Objekt také sloužil jako obydlí pro knížecího
hajného.
Stavbu podle projektu Josepha Hardtmutha započal v roce 1801 Alois I. Josef, kníže
z Lichtenštejna, ten však v roce 1805 zemřel a stavbu dokončil jeho mladší bratr Jan I.
Josef, kníže z Lichtenštejna. Architekt ve snaze postavit realistickou napodobeninu
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skutečného hradu dbal na každý detail, například tři točitá dubová schodiště udělal
pravotočivá, podle zvyku ve starých hradech.
Janův hrad byl původně navržen mnohem velkoryseji, ale na přání knížete byl projekt
zredukován. Stavba je tvořena čtyřmi nárožními věžemi. Věže jsou ze tří stran spojeny
pouze obvodovými zdmi, které na venkovní straně nesou ochozy prvního patra. Čtvrtou
stranou nádvoří uzavírá vlastní budova zámečku.
V prvním patře se nachází velký Rytířský sál, v němž se konaly hostiny. Ve věžích jsou
salonky. Na jižní věži se nachází také vyhlídka. [21]
Hrad je přístupný veřejnosti. V dubnu a říjnu pouze o víkendu od 9:00 do 16:15 hodin,
od května do září každý den kromě pondělí od 9:00 do 16:15 hodin. [22]
2.2.4. Minaret
Minaret nebo také Turecká věž, je nazývána stavba stojící v ose zámku. Toto atraktivní
dílo bylo zbudované Aloisem Josefem I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na
přelomu 18. a 19. století. Je výjimečnou stavbou tohoto charakteru v Evropě a se svými
téměř 60 metry patří na kontinentu mezi nejvyšší.
Ke stavbě lednického minaretu se traduje historka. Kníže Alois Josef I. z Liechtenštejna
se údajně nejdříve zabýval myšlenkou postavit lednickým nový kostel na místě
takzvaného Obecního domu. Proti tomuto záměru se prý mezi poddanými zvedl odpor.
To knížete pobouřilo natolik, že místo kostela nechal postavit minaret (v arabských
zemích součást mešity). Jeho základ stojí v nestabilních píscích na olšových břevnech
zapuštěných do hluboké jámy. V přízemí je osm místností na arkádovém ochozu. Střed
budovy prostupuje třípatrová 60 metrů vysoká věž, členěná třemi prstenci zastřešených
galerií. Na nejvyšší vyhlídkovou galerii vede točité schodiště se 302 stupni. Kníže byl
stavbou dokončenou v roce 1804 nákladem téměř půl milionů zlatých nadšen a svoji
spokojenost náležitě projevil i jeho projektantu a staviteli Josefu Hardtmuthovi.
Na stěnách minaretu jsou arabské nápisy, citáty z koránu. Dr. Andreas Trieb nápisy
přeložil do němčiny. Jedná o nápisy na čtyřech stranách.
České překlady nápisů jsou:
-

Nápis nade dveřmi: Není Boha kromě Alláha a Mohamed je jeho prorok.

-

Na pravé straně: Svět zradil své obyvatele, proto se před nimi varuj a věz, že je
pro tebe potěšující, že se varuješ. Neseskakuj ze sedla v tomto světě, když se
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chceš vlastnímu neštěstí na cestě vyhnout, nepokoušej jeho poklady, nebo to
dobré najdeš jen na onom světě.
-

Na zadní straně: Věda je pro lid práci milující to, co malta pro zedníka, a práce
tím, co lano u vědra na rumpále pro čerpajícího. Bez malty žádná stavba, bez
lana žádná voda pro uhašení žízně. Kdo po dokonalosti toužíš, bud
následováníhodným a pracovitým.

-

Na levé straně: Když se osud proti tobě staví, ztrácejí lidské plny svoji platnost.
Když Bohem seslaný osud člověka stihne, jeho plán přijde vniveč, jeho námaha
je marná, ztrácí úsudek o tom, co je mu prospěšné a co ho vede k úspěchu –
ztrácí cestu ke spáse a zdaru. [23]

Minaret je přístupný veřejnosti k individuálním prohlídkám v těchto termínech:
-

duben a říjen (denně mimo pondělí) od 9:00 do 16:00 hodin,

-

květen až září (denně mimo pondělí) od 9:00 do 17:00 hodin. [18]
2.2.5. Obelisk

Tato stavba vysoká 23 metry se nachází asi 3 km severně od Lednice u silnice vedoucí
z Lednice na Podivín. V současné době je kolem něj vytvořena oplocená obora. Přístup
k objektu je umožněn jen pěším.
Stavba byla vztyčena na památku uzavření míru mezi Francií a Rakouskem v Campo
Formio v roce 1797. Obelisk nechal postavit Alois Josef I. z Lichtenštějna, jehož bratr
Jan Josef I. se válek na straně Rakouska účastnil.
Místními obyvateli je tato stavba nazývána „facka“,a to podle tradované historky, že na
místě, kde Obelisk (Facka) stojí, dostal kníže od manželky pohlavek. Podle některých
historiků za to, že propil a prohrál v kartách celou vesnici, podle druhých za nevěru. [2]
2.2.6. Pohansko
Slovanské hradisko Pohansko je archeologickou památkovou rezervací, kterou řadí
odborníci k nejvýznamnějším raně středověkým památkám na území slovanských
národů. Na přelomu 8. a 9. století zde bylo vybudováno slovanské hradisko oválného
tvaru o celkové ploše 28 ha s mohutnými, čtyři metry vysokými valy a velmožským
dvorcem. Vedle dvorce byl archeology objeven velkomoravský kostel se čtyřmi
stovkami bohatě vybavených hrobů, ale i řemeslnické objekty a mohutné předhradí.
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Zámeček Pohansko se nachází v těsné blízkosti hradiska. Byl postaven v letech 18101811 podle plánů Josefa Hardtmutha v empírovém stylu. V prostorách zámečku je
v současnosti umístněna archeologická expozice dokumentující výsledky zdejších
rozsáhlých archeologických výzkumů.
Zámeček a hradisko je přístupný veřejnosti od dubna do října denně (kromě pondělí)
v čase 10:00 – 18:00 hodin. [24]
2.2.7. Kaple svatého Huberta
Kaple byla postavena v roce 1855 podle plánů Jiřího Wingelmüllera stavitelem Janem
Heidrichem. Tato lesní kaple je zasvěcená patronu lovců sv. Hubertovi. Jedná se o
novogotickou kapli z pískovcových kvádrů se třemi arkádami a klenbou nesoucí tři
velké sochy andělů. Stavební kámen byl do Břeclavi dopraven železnicí z Vídně a
Eggenburgu. [2]
2.2.8. Rendez-vous (Dianin chrám)
Romantická stavba v podobě římského triumfálního oblouku byla postavena v letech
1810-1812. Stavba se nachází asi 3 km severovýchodně od Valtic. Vede kolem něj
červená turistická trasa spojující Valtice s Lednicí a dále pokračující k Novomlýnským
nádržím. Přístup je z parkoviště na silnici z Valtic směrem na Břeclav, stavba je asi 0,5
km od parkoviště.
Rendez-vous původně sloužil jako lovecký zámeček a je zasvěcený bohyni lovu Dianě.
Empírový zámeček má tři poschodí. V patře se nachází sál, jenž dříve sloužil jako
shromaždiště panstva, které se chystalo na lov. Páni zde posnídali, probrali aktuality
v myslivectví a sílu svých koní. Poté se pomodlili k Dianě a vyrazili do lesů na lov.
Dnes je Rendez-vous přístupný veřejnosti a také se zde pořádají svatby.
Otevírací doba v jednotlivých měsících je:
-

červen až srpen denně kromě pondělí od 9:00 do 18:00 hodin,

-

květen a září denně kromě pondělí od 9:00 do 17:00 hodin,

duben a říjen pouze o víkendech od 9:00 do 17:00 hodin. [25]
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2.2.9. Apollonův chrám
Apollonův chrám se nachází na návrší u břehu Mlýnského rybníka. Leží na červené
turistické trase, spojující Lednici a Valtice, asi 3 km jihovýchodně od Lednice.
Empírový chrám byl postaven v letech 1817-1819 a je zasvěcen bohu světla, umění,
tance a vůdci múz. Múzy jsou jeho hlavním motivem. Reliéf nad vchodem zobrazuje,
jak múzy doprovázejí Apollona ve slunečním voze. Stavba s osmi dórskými sloupy se
tyčí nad pláží Mlýnského rybníka, známějšího jako Apollo. Zámeček sloužil jako
vyhlídka na okolní krajinu.
Interiéry objektu jsou veřejnosti nepřístupné, přístupná je pouze vyhlídková terasa a to
v následující době:
-

březen, o víkendech od 10:00 do 16:00 hodin,

-

duben, květen, říjen denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00 hodin, v případě
pěkného počasí až do západu slunce

-

červen až září od 9:30 do 18:00 hodin eventuelně až do západu slunce, v případě
deště a větru je zavřeno.

-

v ostatních měsících je terasa přístupná po domluvě. [7]
2.2.10. Kolonáda Reistna

Památník nechal vybudovat Jan Josef I. počátkem 19. století na počet svému otci a
bratrům. Jejich sochy také zdobí výklenky tohoto památníku. Do roku 1989 památka
ležela v přísně střeženém hraničním pásmu, kam kromě vojáků nikdo nesměl. [7]
Památka je přístupná veřejnosti a slouží jako rozhledna.
2.2.11. Belveder
Drobný zámeček asi 1 km od Valtic z let 1802 - 1806, sloužil k chovu bažantů a
okrasných pávů.
V současnosti je klasicistní výletní letohrádek v rekonstrukci a veřejnosti je není
momentálně zpřístupněn. [2]
2.2.12. Hraniční zámeček
Klasicistní stavba byla postavena v letech 1826-1827 na historické hranici, rozdělující
území Moravy a Dolního Rakouska. Stojí v těsné blízkosti Hlohoveckého rybníka.
Objekt je v soukromých rukou a součástí areálu je i nový moderní hotel s restaurací.
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Zámeček se nachází asi 4 km severně od Valtic na modré turistické trase spojující
Valtice s Mikulovem. [2]
2.2.13. Chrám Tří Grácií
Tři Grácie je název kryté kolonády s půlkruhovým obrysem. Sousoší tří řeckých bohyň
Athény, Afrodity a Artemis, sem bylo přemístěno z nedalekého parku v roce 1825.
Zajímavé je tím, že je vytesáno z jednoho kusu kamene. V klasicistním sloupořadí stojí
ve výklencích mezi dvanácti iónskými sloupy alegorické sochy zpodobňující různé
vědy a umění. Tato antická stavba stojí kousek od prostředního rybníka, pohledem přes
rybník lze vidět Rybniční zámeček.
Interiér je veřejnosti nepřístupný. [7]
2.2.14. Lovecký zámeček
Zámeček byl postaven počátkem 19. století jako hájovna. Klasicistní stavba má
v prvním patře krytou terasu zdobenou toskánskými sloupy, z níž dámy mohly své
protějšky sledovat při honech a štvanicích. Zámeček je v soukromých rukou a slouží
jako byt. [7]
2.2.15. Rybniční zámeček
Zámeček je další z řady staveb z počátku 19. století a sloužil také k lovu. Z klasicistní
stavby nad Prostředním rybníkem panstvo vyráželo na lov ryb a ptactva. Později tam
přebýval zahradník s rodinou. Od dvacátých let 20. století zde sídlila biologická
výzkumná stanice, první svého druhu na Moravě, která byla v padesátých letech
uzavřena. Zámeček je přístupný pouze výjimečně, a to v době konání výstav, např. o
Vánocích a Velikonocích. Památka je ve vlastnictví brněnské Mendelovy univerzity. [7]
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2.3. Materiálně technická základna cestovního ruchu v LVA
„Materiálně technická základna umožňuje účastníkům cestovního ruchu realizovat
služby cestovního ruchu (nároky na rekreaci). Patří sem zejména:
-

dopravní služby související s cestovním ruchem,

-

stravovací, restaurační služby,

-

ubytovací služby,

-

služby cestovních kanceláří, agentur, turistických informačních center,

-

sportovně rekreační zařízení,

-

doplňkové služby: průvodcovské služby, finanční služby, směnárny, prodej
suvenýrů a předmětů souvisejících s cestovním ruchem apod.“ [4]
2.3.1. Doprava

„Doprava ve všech jejích formách je základní podmínkou realizace cestovního ruchu.
Na rozvoji dopravy je cestovní ruch přímo závislý. Dopravními službami v cestovním
ruchu rozumíme služby, které jsou spojeny se zajištěním vlastní přepravy účastníků
cestovního ruchu a jejich zavazadel včetně informací o dopravním spojení, rezervování
míst v dopravních prostředcích, prodejem dopravních cenin, vyřizování reklamací apod.
[4]
Silniční doprava
Lednicko-valtický areál je autem přístupný z dálnice D2 Brno – Bratislava nebo také po
mezinárodní silnici E461(R52) Svitavy – Brno – Vídeň.
Z dálnice D2 se sjíždí na 41. kilometru směrem na Podivín, poté dále po silnici 422. Lze
také sjet u Břeclavi na 48. kilometru, projet městem Břeclav a dále pokračovat po
okresní komunikaci 40 směrem na Mikulov.
Rychlostní komunikace R52 začíná na hranicích Brna a Modřic a po 21 kilometrech
končí u Pohořelic. V budoucnu má R52 vést od Pohořelic dále na jih až na rakouské
hranice u Mikulova, kde se napojí na rakouskou dálnici A5. Na rychlostní silnici R52
navazuje mezinárodní silnice E461. U Mikulova se odbočí na okresní komunikaci 40
(Mikulov – Břeclav) přes Sedlec do Valtic a dále do Břeclavi.
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Hromadná doprava
Do LVA se dá dopravit z okresního města Břeclav. Z autobusového nádraží v Břeclavi
odjíždí v pracovních dnech do Lednice a Valtic několik autobusů přibližně každou
hodinu. O víkendech a svátcích je počet autobusových spojů menší. Díky
Integrovanému dopravnímu systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) je celý
Jihomoravský kraj navzájem propojený. Tento systém zahrnuje tramvaje, trolejbusy,
vlaky a městské a příměstské autobusové linky a přináší pohodlnější a rychlejší způsob
přepravy v rámci kraje.
Železniční doprava
Okresní město Břeclav je významným železničním uzlem. Břeclav leží na
mezinárodních železničních trasách směřujících do Vídně a Bratislavy.
Z Břeclavi do Valtic jezdí osobní vlak celoročně, skoro každou hodinu, směrem na
Znojmo.
Z Břeclavi do Lednice se vlakem lze dopravit pouze v letní sezóně a turisty vozí
historické motoráky.
Lodní doprava
Společnost Lodní doprava Břeclav, s.r.o. zajišťuje lodní dopravu na třech trasách. Na
palubě lodí jsou nabízeny nápoje. Společnost rovněž nabízí pronájem lodí i s kapitánem.
Trasa 1: vodní dílo Nové Mlýny – Mušovská nádrž (kemp Merkur – Pasohlávky – Brod
nad Dyjí).
Trasa 2: horní úsek řeky Dyje k Janohradu.
Trasa 4: vodní dílo Nové Mlýny – Novomlýnská nádrž (YC Pavlov – Kemp MARS
Šakvice – Strachotín – Kemp Dolní Věstonice). [27]
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2.3.2. Stravovací služby
„Poskytování stravovacích služeb je podmínkou rozvoje cestovního ruchu. Zabezpečují
uspokojování základních potřeb výživy účastníků cestovního ruchu během jejich
přepravy i pobytu v cílovém místě.“ [1]
V LVA je nespočet restaurací a ostatních stravovacích zařízení.
Například v Lednici jsou tato stravovací zařízení Bistro Janohrad, Bistro Turbína, Café
Onyx, Zámecká kavárna, Zahrádka pod palmou, Cafeterie Cibulka, Zámecký hotel, Na
Kradlově, Hospůdka u Korunky, Obecní dům, Restaurace ONYX, restaurace U
Tlustých, Včelařský dvůr, Myslivna a další.
Ve Valticích se nachází také mnoho stravovacích zařízení, jako například Lahůdky
V+V, U Vlků, Pizzerie a cukrárna, Vinárna a pizzerie Tři Grácie, Albero, Amalia, Hotel
Apollon, Restaurace a ubytování Pod zámkem, Valtická rychta, Zámecký hotel
Hubertus a další.
Seznam stravovacích zařízení uvádím v příloze A.
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2.3.3. Ubytovací zařízení
Ubytovací zařízení jsou pro rozvoj cestovního ruchu jednou z nejdůležitějších složek.
Ubytovací služby poskytují přechodné ubytování a další služby spojené s potřebami
turistů jako například půjčování sportovních potřeb, směnárenské služby, prodej
suvenýrů, aj.
K roku 2010 se v mikroregionu LVA nachází celkem 106 ubytovacích zařízení
s celkovou kapacitou 6 129 lůžek. Z toho 1 čtyřhvězdičkový hotel, 27 hotelů
s označením ***, 3 hotely typu garni, 37 penzionů a 12 kempů, zbytek jsou ostatní
ubytovací zařízení. [28]
Turistům jsou k dispozici hotely, penziony, ubytovny, ubytování v soukromí i kempy.
Zde uvedu pouze jen některé z velkého množství zařízení, podrobnější analýzu
ubytovacích zařízení uvádím v příloze B.
Hotely: Apollon, Zámecký hotel Hubertus, Garni hotel 1. Plavební, Relax Hotel Štork,
Lázně Lednice, My hotel, Hraniční zámeček
Penziony: Hippoclub, Jordán, Myslivna, Onyx, Včelařský dvůr, Penzion Moravská
oáza, Pod zámkem, Irena, Archivní sklepy, Moravský sommelier, U Vlků
Ubytování v soukromí: Na vinici, Apartmán nad sklepem, U Parku, Laucheho sídlo
Ubytovny: Ubytovna Lednice, Koleje MZLU, Centrum volného času Celňák Valtice,
Cihelna, Střední odborná škola vinařská, Ubytovna fotbalového klubu
Kempy: Apollo
Seznam ubytovacích zařízení uvádím v příloze B.
2.3.4. Sportovně–rekreační zařízení
Nabídka zařízení pro provozování sportu je velmi rozsáhlá, v LVA je velké množství
cyklotras, naučných stezek a také sportovních zařízení jako například tenisové kurty,
fotbalové hřiště, atd. Pro rekreaci a obnovu fyzického a psychického stavu jsou určeny
Lázně Lednice.
V zámeckém parku ve Valticích je Liechtenštejnský knížecí tenisový kurt.
V Relaxclubu je možné zahrát si tenis, ping pong, bowling a petanque.
25

Lednice nabízí více možností sportovního vyžití než Valtice. Můžeme zde nalézt krytý
bazén v Lázních Lednice, bowling v Penzionu Včelařský dvůr, střelnici, tenisové kurty,
přírodní koupaliště. Nabízeny jsou také velmi zajímavé sporty, jako je například
lukostřelba, jízda na koni nebo sledování chrtích závodů.
Největší zastoupení sportovních atraktivit mají však cyklostezky a naučné stezky.
Cyklostezky a naučné stezky
LVA protíná řada tematických cyklistických stezek, patří mezi ně vinařské stezky,
Lichtenštejnské stezky, stezka Greenways Praha – Vídeň nebo Česko-rakouská
příhraniční trasa. Trasy vedou převážně po rovině, kolem státní hranice částečně
v mírně zvlněném terénu, tudíž jsou vhodné i pro netrénované cyklisty či děti.
Cyklisté jsou v mikroregionu LVA vítáni a nabídka služeb je jim přizpůsobená.
Nalezneme zde kvalitní místa k bezpečnému odstavení kola, prodej cyklistických map a
základního nářadí k provedení nejnutnějších oprav a také půjčovny kol. Půjčovny se
nachází v Břeclavi, Lednici i ve Valticích.
Moravské vinařské stezky
Byly otevřeny v roce 2001 jako společný projekt vinařských obcí jižní Moravy a
Nadace partnerství. Tvoří ucelenou síť značených cyklistických tras na území všech
vinařských oblastí jižní Moravy. Návštěvníka provedou mezi vinohrady a vinnými
sklípky. Každá z devíti vinařských oblastí má vlastní vinařskou stezku, všechny jsou
propojeny páteřní Moravskou vinnou stezkou. Stezky jsou značeny společným logem a
každá má svou barvu. Jednotlivé trasy jsou značeny žlutými kovovými tabulkami. LVA
protíná Vinařská stezka Mikulovská, Velkopavlovická a Podluží. [2]
Mikulovská vinařská stezka vede rovinatým terénem po asfaltovém povrchu a
polních cestách a je dlouhá 82 km. Okruh trasy je Mikulov – Březí – Dobré Pole –
Nový Přerov – Brod nad Dyjí – Pasohlávky – Ivaň – Strachotín – Dolní věstonice –
Pavlov – Milovice – Bulhary – Lednice – Hlohovec – Valtice – Úvaly – Sedlec a zpět
do Mikulova. [5]
Naučná vinařská stezka Mikulov je dlouhá 20 kilometrů a lze ji absolvovat
pěšky, na kole i autem. Výchozím bodem je parkoviště u Komerční banky v Mikulově,
kde je panel s úvodními informacemi. Odtud trasa pokračuje přes náměstí do obcí pod
Pálavou. Nejprve do Bavor a odtud do Perné. Cesta se dál ubírá přes Horní Věstonice
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do Dolních Věstonic, místa nálezu Věstonické venuše. Další je na trase Pavlov, obec
s nejzachovalejší vinařskou památkovou rezervací. Poslední část vede lesem z Pavlova
po silnici do Klentnice ležící pod zříceninou Sirotčího hradu. Na křižovatce k Perné se
nachází závěrečná tabule uzavírající soubor informačních panelů informujících o
vinařství, vinařích a jejich kraji pod Pálavou. [5]
Naučná vinařská stezka Valtice o délce 5 kilometrů začíná v těsném sousedství
zámku přímo na valtickém náměstí. Trasu lze absolvovat pěšky nebo na kole. Stezka má
celkem devatenáct zastavení a provede návštěvníka městem a blízkým okolím.
Z výchozího bodu vede cesta přes zámecký areál do rozsáhlých valtických vinic
směrem na kopec Raistna. Odtud pokračuje vinicemi k budově Střední odborné školy
vinařské a dále zpět do historické části města. [5]
Lichtenštejnské stezky
Jedná se o cykloturistické trasy, které spojují nejkrásnější památky rodu Lichtenštejnů
na jižní Moravě v oblasti LVA a Dolního Rakouska. Na nejdelší okruh příhraniční
Knížecí stezky navazují na moravské straně čtyři kratší stezky: Břeclavská,
Poštorenská, Lednická a Valtická stezka. Všechny jsou značeny kovovými tabulkami,
na nichž je vyobrazen rodový erb Lichtenštejnů. Lichtenštejnské stezky jsou v oblasti
Valtic napojeny na trasu Greenways Praha – Vídeň a tvoří tak nejucelenější systém
tematických cykloturistických tras v České republice. [2]
V LVA jsou stezky v celkové délce 103 kilometrů (Knížecí stezka, Břeclavská stezka,
Poštorenská stezka, Lednické stezka, Valtická stezka) a také 70 kilometrů stezek
v Dolním Rakousku (Lichtenštejnská stezka, trasa Greenways Praha – Wien).
Knížecí stezka je dlouhá 31 kilometrů a cyklisty provede po památkách LVA.
Trasa prochází Poštornou/Reintalem, kolem Dianina chrámu, kaple Sv. Huberta, přes
Nový Dvůr, kolem Apollonova chrámu, dále Ladenskou alejí, okolo Janohradu do
Lednice, poté pokračuje okolo Rybničního zámečku, Hraničního zámečku do Valtic na
kopec Raistna.
Břeclavská stezka prochází Poštornou, přes Pohansko a poté zpět do Břeclavi a
je dlouhá celkem 13,5 km.
Poštorenská stezka je nekratší ze všech stezek (11,5 km) a vede Poštornou,
Chatvátskou Novou Vsí a Ladenskou alejí.
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Lednická stezka dlouhá 18 km prochází kolem Janohradu, přes Lednici,
Nejdek, kolem Červené studánky, přes Hlohovec ke Třem Gráciím.
Valtická stezka o délce 24 km prochází Hlohovcem, Sedlecem, kolem
Letohrádku Portz, přes Úvaly, kolem Reistny na Celňák a Boří Dvůr. Cyklista má
možnost odbočit na Lány a Obelisk.
Lichtenštejnská stezka je nejdelší (54 km) a vede převážně v Dolním
Rakousku,

přes

Reintal,

Altlichtenwarth, Neusiedl

an der Zaya, Poysdorf,

Herrnbaumgarten, Schrattenberg a Valtice. [29]
Naučné stezky
V regionu se nachází tři naučné stezky zaměřené na historii. Dvě z nich se zabývají
archeologickými nálezy od dob lovců mamutů až po období Velkomoravské říše. Třetí
je zaměřena na dějiny Mikulova jako židovské obce.
Naučná stezka Břeclav – Pohansko – Lány je sedm kilometrů dlouhá stezka
s patnácti informačními panely se zajímavostmi o rostlinách a živočiších obývajících
lužní lesy, o archeologické lokalitě Slovanské hradisko a o zámečcích Pohansko a Lány.
Trasa naučné stezky je souběžná s Moravskou cyklostezkou č. 43 a zelenou turistickou
pěší trasou.
Naučná stezka židovskou čtvrtí obsahuje na kilometrové trase celkem třináct
zastavení. Označeno a podrobně popsáno je třináct domů v bývalém židovském ghettu.
Trasa naučné stezky vede centrem města a je napojena na pěší turistické trasy (červená a
modrá) a cyklotrasu č. 5044.
Naučná archeologická stezka provází návštěvníka na pěti kilometrech s osmi
panely, z nichž některé přestavují světoznámé lokality z doby lovců mamutů, kteří žili
v okolí Dolních Věstonic a Pavlova před 30 000 lety. Další panely se věnují památkám
z doby římské a raného středověku. Texty jsou doplněny fotografiemi unikátních nálezů
a plány s mapami z archeologických výzkumů. [5]
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Lázně Lednice
Lázně Lednice jsou moderní rehabilitační zařízení umístěné v těsné blízkosti zámecké
zahrady. Léčebné a rehabilitační služby využívají účinků přírodní jodobromové
minerální vody, která je pozůstatkem třetihorního moře. Voda působí blahodárně na
pohybový a oběhový systém, na neurologické nemoci, ale i na gynekologické potíže a
stavy po popáleninách.
Voda se čerpá z hloubky 1 250 metrů, dříve v této vodě plavali i žraloci. Během léčby
dochází k odpařování jódu a vzniklé mikroklima je na tento vzácný prvek bohatší než
přímořská letoviska.
Lázně nabízejí perličkové, slatinné a přísadové koupele, suché i vodní uhličité koupele,
různé druhy kúr a masáží. [5]
2.3.5. Kulturně – společenské zázemí
Lednicko-valtický areál každoročně pořádá různé druhy společenských akcí, ale jsou
zde také stálé expozice v muzeích a galeriích.
V regionu se nachází celá řada pozoruhodných muzeí a expozic. Jejich záběr sahá od
archeologie až po pohraniční opevnění z dob první československé republiky.
Vybraná muzea a galerie:
Lichtenštejnský dům
Dům slouží jako turistické informační centrum v Břeclavi a také jako muzeum. Muzejní
expozice představuje slavný šlechtický rod Liechtenštejnů a jejich mimořádné dílo –
Lednicko-valtický areál. Součástí stále expozice je prodejní galerie a vinotéka
s vybranými knížecími víny.
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Muzeum se nachází ve Valticích a je součástí Národního zemědělského muzea se
sídlem na valtickém náměstí. V expozici jsou prezentovány historické vinařské lisy a
nářadí, expozice o vývoji květinářství, zelinářství a ovocnářství. [5]
Galerie v regionu prezentují historická i současná díla výtvarného umění a se nacházejí
v Břeclavi a v Mikulově. Mezi nejvýznamnější galerie patří Galerie 99, Galerie Villa
Elux, EAT ART GALLERY, s.r.o.
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2.3.6. Kalendář kulturních akcí
Každý rok se v Lednicko-valtickém areálu pořádají různé druhy společenských událostí,
které lákají mnoho turistů k příjezdu. Většina pořádaných akcí má dlouholetou tradici a
je spojená také s folklórem. Folklór není jen představení pro turisty, ale tvoří skutečnou
součást života obyvatel toho mikroregionu. Jedná se o různé slavnosti, soutěže, hudební
a divadelní představení, festivaly. Nejvýznamnější akce v jednotlivých měsících jsou
uvedeny níže.
Lednicko-valtický areál: duben až říjen 2012
Duben 2012
6. – 9. 4.

Velikonoční zastavení na Rybničním zámečku, organizátor
Mendelova univerzita Brno a obec Lednice

7. 4.

Zahájení plavební sezóny – Vítání jara, organizátor 1. Plavební a
obec Lednice

7. 4.

Velikonoční otevřené sklepy, organizátor Cech valtických vinařů

21. 4.

Janohradní dovádění, organizátor Canimus Surdis – skupina
historického šermu

21. 4.

Valtické podzemí – Zahájení nové sezóny a Den otevřených
dveří, organizátor Valtické podzemí

28. 4.

Čarodějnický rej, organizátor My hotel Lednice

Květen 2012
11. – 12. 5.

Valtické vinné trhy – 45. ročník, organizátor Společnost Valtické
vinné trhy a SOŠV Valtice

12. 5.

Májová slavnost aneb rozmarné lázeňské odpoledne, organizátor
Lázně Lednice a obec Lednice

12. 5.

Pálavský okruh, organizátor České dráhy, a.s.

12. – 13. 5.

Napoleonské dny, organizátor Středoevropská napoleonská
společnost a státní zámek Valtice

19. 5.

Sraz vozidel značky Alfa-Romeo, organizátor Státní zámek
Valtice
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26. 5.

Slavnosti růžového vína – 2. ročník, organizátor Vinné sklepy
Valtice, a.s.

bude upřesněno

Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, organizátor Klub
mažoretek Valtice

Červen 2012
1. 6.

Noc kostelů u Milosrdných bratří, organizátor Řád milosrdných
bratří, Město Valtice a Muzejní spolek Valtice

10. 6.

Martino Hammerle-Bortolotti, Perly světové hudby, organizátor
Město Valtice a státní zámek Valtice

16. 6.

Červnová noc, organizátor České dráhy, a.s.

23. 6.

Noc otevřených sklepů na vinařském náměstíčku, organizátor
Valtické podzemí

29. 6.

Grilování selete u cimbálu, organizátor My hotel Lednice

Červenec 2012
5. – 6. 7.

Cyrilometodějské dny na vinařském náměstíčku, organizátor
Valtické podzemí

7. – 15. 7.

Mezinárodní letní škola staré hudby – 24. ročník, organizátor
Společnost pro starou hudbu, město Valtice a státní zámek Valtice

15. 7.

Koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers, organizátor Státní
zámek Lednice

20. – 22. 7.

Lednické krojované hody, organizátor obec Lednice, Penzion
Myslivna

27. – 28. 7.

Valtické vinařské slavnosti, organizátor Cech valtických vinařů

Srpen 2012
18. 8.

Klasika pod hvězdami – Carmen, organizátor ArtTriton, s.r.o., SZ
Lednice

18. – 19. 8.

Valtické krojované hody, organizátor Valtická krojovaná
společnost
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24. 8.

Noc filmové hudby, organizátor Státní zámek Lednice

24. – 25. 8.

Moravské hrady.cz, organizátor Státní zámek Valtice

Září 2012
7. – 8. 9.

Valtické burčákování, organizátor Valtické podzemí

14. – 15. 9.

Valtické dýňobraní, organizátor Valtické podzemí

15. 9.

Valtické cyklovaní, organizátor Kamil Balga

22. 9.

Lázeňské vinobraní, organizátor Lázně Lednice a obec Lednice

22. 9.

Mistrovství světa ve sběru hroznů, organizátor Vinné sklepy
Valtice, a.s.

28. – 29. 9.

Dny valtických burčáků, organizátor Cech valtických vinařů

29. 9.

Valtické hudbobraní, organizátor Valtické podzemí

Říjen 2012
1. 10. – 10. 11.

Zvěřinové speciality, organizátor My hotel Lednice

6. 10.

Valtické vinobraní, organizátor SOŠV Valtice a město Valtice

28. 10.

Oslava vzniku republiky, organizátor Okrašlovací spolek Lednice
a obec Lednice [8] [30]

2.4. Destinační management
Destinační management se zabývá řízením destinace a to představuje velmi rozsáhlý
proces. Destinace zahrnuje přírodní a kulturní atraktivity cestovního ruchu,
reprezentanty veřejné sféry, ale také podnikatelé, neziskový sektor a občanské
iniciativy. Řízením destinace by mělo být v souladu s principy udržitelnosti rozvoje
cestovního ruchu destinace.
2.4.1. Dobrovolný svazek obcí Lednicko-valtického areálu
Zakladateli svazku bylo osm obcí (Bulhary, Hlohovec, Lednice, Podivín, Přítluky,
Rakvice, Valtice a Velké Bílovice), které dne 9. 12. 2004 podepsali zakladatelskou
listinu a tím Dobrovolný svazek obcí vznikl. Později se ke svazku připojilo město
Břeclav a obec Ladná.
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Hlavní náplní svazku je společné prosazování zájmů spojených s komplexním rozvojem
regionu, všeobecná ochrana životního prostředí, koordinace významných investičních
akcí, propagace svazku a jeho zájmového území. [9]
2.4.2. Turistická informační centra
Na území mikroregionu Lednicko-valtického areálu působí tři turistická centra, která
jsou zřízena v obci Lednice, ve městě Valtice a ve městě Břeclav. Centra se významně
podílejí na propagaci cestovního ruchu Lednicko-valtického areálu. Poskytují
informační servis návštěvníkům a různé další služby.
Hlavní služby poskytované turistickými informačními centry v LVA:


Přehled ubytování v regionu



Přehled kulturních a společenských akcí v regionu



Informace o dopravních spojích



Prodej propagačních materiálů, letáků a suvenýrů



Prodej map a knižních průvodců



Půjčování jízdních kol



Úschova zavazadel



Informace o prohlídkách vinných sklepů a ochutnávkách vín

Všechna tato informační centra se výrazně podílejí na pořádání různých kulturních akcí.
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3. Analýza poptávky cestovního ruchu
V této kapitole se zabývám analýzou poptávky cestovního ruchu. Poptávka je sledována
především prostřednictvím ukazatelů návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení.
Také se v této kapitole budu zabývat profilem chování návštěvníka Lednicko-valtického
areálu.
Vývoj návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v LVA znázorňuje tabulka č. 1.

Tabulka č. 1 – Vývoj návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v LVA
z toho
z toho
1
Rok
Počet příjezdů hostů
rezidenti
Počet přenocování
rezidenti
2000
84 474
57 665
275 527
219 171
2001
116 829
93 719
321 727
272 689
2002
122 247
93 495
322 115
256 837
2003
190 004
146 336
400 397
323 885
2004
192 010
151 933
386 503
318 175
2005
210 480
162 524
411 231
328 384
2006
186 852
136 998
388 011
295 911
2007
236 642
174 446
444 937
341 122
2008
208 916
143 091
363 200
267 638
2009
234 415
177 497
441 136
356 982
2010
232 148
176 067
436 414
351 252
(zdroj: ČSÚ, 2012)
V dotazníkovém šetření prováděném v rámci celého Jihomoravského kraje v létě 2011
byla sestavena analýza profilu návštěvníků, kteří tento kraj navštívili. Profil návštěvníků
jednotlivých oblastí Jihomoravského kraje zatím nebyl vyhodnocen.
Celkový počet vyplněných dotazníků v Jihomoravském kraji byl 2 503.
Zadavatelem výzkumu byla Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.
3.1. Profil návštěvníka Jihomoravského kraje
Z výsledků zjištěných z dotazníkového šetření vyplynulo, že turisté a návštěvníci
přicestovali i ze vzdálenějších koutů republiky, více než polovina turistů přijela ze
vzdálenosti větší než 100 km. Nejčastěji voleným dopravním prostředkem byl

Rezident (domácí návštěvník), jehož rezidentská země je stejná jako navštívená
země; může to být občan sledované země i cizí státní příslušníci žijící ve sledované
zemi
1
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automobil a turisté se vydali z velké části pouze na jednodenní výlet, a to zpravidla
s partnerem.
Průměrná útrata na osobu a den se pohybovala nejčastěji mezi 201 – 500 Kč (37%),
popřípadě mezi 501 - 1000 Kč (33%).
Nejčastějším důvodem návštěvy jižní Moravy bylo poznání, turistika a relaxace. Více
než ¾ návštěvníků přijeli opakovaně a plánují se na jižní Moravu opět vrátit. 37%
návštěvníků upřednostňuje jižní Moravu pro výlet či pobyt, další necelá polovina
uvažuje o výletu či pobytu.
Návštěvníci kladně hodnotili přátelskost místních lidí, drobný prodej, péči o čistotu a
pořádek a místní orientační značení. Nejhůře pak hodnotili dopravní infrastrukturu a
cenovou úroveň služeb.
Informace získávali nejčastěji v turistických centrech, z televize a občas z tisku. Dále
návštěvníci získávají informace z internetu a od příbuzných a známých. Více než
polovina respondentů nezaznamenala žádnou reklamu. [10]
Z toho výzkumu vyplývá, že jižní Morava je atraktivní místo pro výlety. Turisté se
vyznačují vysokou loajalitou k regionu a mají celkově dobrou zkušenost s tímto
regionem. I přes nespokojenost s cenovou úrovní služeb se turisté vracejí.
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4. SWOT analýza
SWOT analýza identifikuje silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení pro
cestovní ruch v daném regionu. Analýzu jsem zpracovala podle vlastního pozorování.
4.1. Silné stránky


Existence architektonických a přírodních památek



Zápis Lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO



Národní kulturní památky chráněné státem – zámek Lednice a zámek Valtice



87 kulturních památek



Poměrně dobrá přístupnost k jednotlivým památkám



Velké množství různých společenských a kulturních akcí spojených s tradicemi
a folklórem



Návratnost návštěvníků a jejich loajalita k regionu



Dobré zkušenosti návštěvníků z předchozích pobytů v regionu



Přátelskost místních obyvatel



Dlouholetá a silná tradice v oblasti vinařství



Rozsáhlá síť cyklistických a turistických tras



Dobrá dopravní dostupnost



Blízkost dalších krajinných atraktivit – např. Pálava, Novomlýnské nádrže



Ochota soukromé sektoru spolupracovat s veřejným sektorem

4.2. Slabé stránky


Omezené nakládání s nemovitostmi v Lednicko-valtickém areálu



Povinné a omezující podmínky z titulu zápisu v seznamu UNESCO



Nedostatečné využití některých památkově chráněných objektů pro účely
cestovního ruchu



Finančně náročná údržba památek



Rozpory mezi požadavky na rozvoj cestovního ruchu a požadavky na ochranu
kulturních a přírodních památek



Nedostatečná kvalita v oblasti nabídky ubytovacích a stravovacích služeb



Nedostatečná jazyková vybavenost místních obyvatel a pracovníků, kteří pracují
v oblasti cestovního ruchu



Nedostatečný počet parkovacích míst
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Špatný stav komunikací



Nedostatečný počet profesionálních pracovníků v cestovním ruchu



Více než polovina návštěvníků přijíždí pouze na jednodenní výlet



Nespokojenost s cenovou úrovní

4.3. Příležitosti


Vytvoření jednotné image Lednicko-valtického areálu, včetně loga, programu,
propagace, aj.



Zlepšení propagace na mezinárodní úrovni



Další rozvoj cyklistických a turistických tras, vybudování zastávek pro
odpočinek



Oprava stávajících cyklistických a turistických tras



Zvýšení propagace a informovanosti o méně navštěvovaných památkách



Zvýšení propagace pro rozvoj agroturistiky



Lepší využití příhraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu



Oprava silničních komunikací pro lepší dostupnost do regionu



Pravidelné čerpání finančních prostředku z fondů EU



Posílení konkurenceschopnosti regionu



Rozvoj kongresové turistiky2

4.4. Ohrožení

2



Zhoršení stavu historických architektonických památek



Zhoršení stavu přírodních památek



Zhoršení stavu komunikací a riziko neřešené dopravní situace



Ztráta návštěvníků v regionu



Negativní ohlasy a reakce přicházejících turistů



Trend jednodenních návštěv, který má vliv na provoz ubytovacích zařízení

Kongresová turistika je specializovaná forma cestovního ruchu, která zahrnuje soubor

činností zaměřených na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností. [4]
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Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývají určitá opatření. Priority LVA by měly být
především rozvoj infrastruktury cestovního ruku, které zahrnují rozšiřování materiálně
technické základy (např. ubytovací zařízení, gastronomie, lázeňská zařízení) a dalších
doplňkových zařízení v podobě různých wellness, sportovně-rekreačních a kulturních
zařízení. Důležitá je i péče o kulturně-historické památky a již stávající cyklistické a
turistické trasy.
Na rozvoji služeb cestovního ruchu se mohou výrazně podílet i místní podnikatelé a to
tvorbou specifických produktů (zejména produktů lázeňské a vinařské turistiky). S tím
je také spojena marketingová podpora těchto produktů.

38

5. Návrhy zlepšujících opatření
5.1. Projekt „Vinné termální lázně Schrattenberg/Valtice“
Jedná se o výstavbu vinných-termálních lázní za podpory rakouské strany. Projekt je
veden s příhraniční spoluprácí v katastru města Valtice na české straně a obcí
Schrattenberg na straně rakouské, tento lázeňský areál by se nacházel na hranici mezi
oběma státy v dřívějším tzv. bezcelním pásmu.
Finanční rámec projektu přesahuje 50 milionů korun a jeho nositelem je soukromý
sektor, město Valtice a obec Schrattenberg.
V současné době jsou práce na projektu pozastaveny a je zatím jen ve formě studie.
Holandský investor, který měl vytvořit studii proveditelnosti, od projektu odstoupil.
Město Valtice požádalo v dané lokalitě o změnu územního plánu na plochu sportu,
rekreace a lázeňství, která zatím ještě nebyla schválena. Rakouská strana nyní pracuje
s odborným posudkem geologického podloží a hledá i případné jiné využití příznivých
geotermálních poměrů v dané lokalitě. [31]
Doporučuji na projektu dále pracovat a hledat investory v soukromém sektoru nejen
v České republice, ale také v zahraniční. Lázně by byly velkým přínosem pro rozvoj
cestovního ruchu a nabídly by pracovní místa pro místní občany jak na české, tak na
rakouské straně.
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5.2. Vytvoření nové služby – cykloprůvodce
Po analýze služeb v mikroregionu Lednicko-valtický areál jsem dospěla k názoru, že se
oblast zaměřuje nejen na turisty, kteří se zajímají o pamětihodnosti a víno, ale také na
cykloturistiku.
Cykloturistika je v mikroregionu velmi významná, což dokládá také velký počet
kilometrů cyklostezek.
Navrhuji vytvořit novou službu – tzv. cykloprůvodce. Cykloprůvodce je osoba, která
provede skupinu cyklistů mikroregionem, zajistí vstup do jednotlivých památek a
provede výklad o regionu a pamětihodnostech.
Na vzniku této nové služby se může podílet jak město Valtice či obec Lednice, tak i
soukromý sektor. Projekt může být v rukou čistě veřejného nebo soukromého sektoru,
nebo také mohou oba sektory spolupracovat.
Návrh pro Turistická informační centra
Název služby: Cykloprůvodce
Pracovní pozice: sportovně založený stávající zaměstnanec TIC nebo najmutí další
pracovní síly.
Pracovní úvazek: hlavní (pro stávající zaměstnance TIC) nebo brigádně
Časový horizont nabídky služby: nabídka služby cykloprůvodce bude časově omezená,
poskytována bude pouze v „hlavní“ sezóně, což je doba přibližně od dubna do října.
Finanční náklady: náklady na propagaci, mzdové náklady, náklady na pořízení nebo
pronajmutí jízdních kol a dalších cyklistických potřeb pro průvodce, případně i náklady
na zaškolení personálu. Veškeré náklady ponese turistické informační centrum a celý
zisk z této činnosti připadá mu také připadá.
Návrh pro soukromý sektor
Služby by převážně mohli nabízet půjčovny kol a ubytovací zařízení. Možností je také
zřídit novou živnost provádějící průvodcovskou činnost.
Název služby: Cykloprůvodce
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Pracovní pozice: sportovně založený stávající zaměstnanec nebo najmutí další pracovní
síly.
Pracovní úvazek: hlavní (pro stávající zaměstnance) nebo brigádně
Časový horizont nabídky služby: nabídka služby cykloprůvodce bude časově omezená,
poskytována bude pouze v „hlavní“ sezóně, což je doba přibližně od dubna do října.
Finanční náklady: náklady na propagaci, mzdové náklady, náklady na pořízení nebo
pronajmutí jízdních kol a dalších cyklistických potřeb pro průvodce, případně i náklady
na zaškolení personálu. Veškeré náklady ponese konkrétní soukromý sektor a celý zisk
mu také bude připadat.

Tabulka č. 2 - SWOT analýza služby cykloprůvodce
Silné stránky:


silné zázemí cyklotras



dobré zázemí půjčoven a servisů



nekvalifikovanost brigádně najaté
pracovní síly



kol


Slabé stránky:

finanční nenáročnost projektu

nedostatečný počet odpočívacích
míst u cyklotras


Příležitosti:

nepřízeň počasí
Ohrožení:



rozvíjení cykloslužeb v regionu



zhoršující se stav cyklostezek



vytvoření image LVA jako cyklo



zhoršující se stav přírodních a

oblasti


zvýšení propagace o cykloturistice



zvýšení návštěvnosti regionu

architektonických památek

(zdroj: vlastní zpracování, 2012)
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5.3. Vytvoření propagačních materiálů o méně známých památkách LVA
Na základě provedené SWOT analýzy jsem dospěla k názoru, že pro region je
příležitost i v méně známých památkách Lednicko-valtického areálu. Propagací těchto
památek by se mohla zvýšit návštěvnost regionu, proto navrhuji sestavení
systematického propagačního materiálu o zmíněných památkách.
Mezi méně známé památky bych ve Valticích zařadila: Františkánský klášter, Špitál
Milosrdných sester, Neptunovu kašnu, Venerii, městské hradby a další.
V Lednici by se jednalo o památky: budova nádraží, Mendeleum, Nejdecký mlýn,
Obecní pastoušku a další.
Návrh a tvorba propagačního materiálu
Brožura se bude skládat ze stručného představení mikroregionu LVA s důležitými
odkazy a kontakty na turistická informační centra a jednotlivé obce, hlavní částí
materiálu bude popis jednotlivých památek. U každé památky pak budou stručné
informace včetně historie a účelu památky, fotografie a adresa památky. Součástí
brožury bude také mapa města Valtice a obce Lednice, kde budou jednotlivé památky
vyznačeny.
Zadavatelem zpracování tohoto propagačního materiálu by bylo město Valtice a obec
Lednice. Zastupitelstva obou hlavních center LVA by uvolnily finanční prostředky do
výše 100 000 Kč na realizaci tohoto projektu.
Pro vytvoření brožury je potřebné sesbírat informace o jednotlivých stavbách, zjistit
jejich přesnou polohu, vyhledat fotografie v archivu města, Národního památkového
ústavu nebo pořídit nové.
Konečnou úpravu brožury navrhne zkušený grafik, kterému budou zaslány všechny
potřebné podklady.
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Tabulka č. 3 - SWOT analýza brožury
Silné stránky:



nový

propagační

Slabé stránky:
materiál



stručný popis památek, který je

zaměřený na méně známé památky

nedostačující

zobrazení památek v mapě pro

historie

pro

milovníky

lepší orientaci
Příležitosti:


vydání brožury v německém a

Ohrožení:


anglickém jazyce

neúčinná

distribuce

materiálu

k turistům a návštěvníkům

(zdroj: vlastní zpracování, 2012)
Po vytvoření grafické podoby bude brožura zadána tiskárně k vytisknutí. Firma k tomu
určená bude vybrána prostřednictvím výběrového řízení.
Finanční náklady jsou odhadovány do 100 000 Kč
-

náklady na tisk brožur 1 500 ks za 9 558 Kč s DPH dle webové stránky
www.inetprint.cz

-

náklady na grafika cca 15 000 Kč

-

náklady na překlad do cizích jazyků cca 30 000 Kč

Náklady na tisk brožur jsou různé a to díky použitým materiálům a technologií.
Navrhuji nechat vytisknout 3 000 ks brožur.
Náklady celkem= (2 * 9 558) + 15 000 + 30 000 = 64 116 Kč
V této kalkulaci nebyly započítány nepřímé náklady (administrativa spojená s
projektem) a náklady ovlivněné faktorem času (započtení inflace, zvýšení cen služeb,
pohyby DPH).
Zastupitelstva by mohla využít dotací z programů Evropské unie i finanční podpory
Jihomoravského kraje.
Časový harmonogram projektu:
1. měsíc – sbírání dat o památkách a jejich fotografií
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2. měsíc – výběrové řízení na grafika a tiskárnu
3. měsíc – představení návrhů od grafika a schválení jednoho z návrhů
4. měsíc – tisk brožur
5. měsíc – distribuce brožur do turistických informačních center
Celková doba projektu je odhadována na 5 – 6 měsíců. V případě využití dotací z EU se
délka projektu výrazně prodlouží.
5.4. Vytvoření doplňkové služby k ubytovacímu zařízení – lesní škola
Jednalo by se o doplňkovou službu k ubytovacím službám. Spočívala by v hlídání dětí a
pořádání zábavy pro děti. Děti by přespaly ve společném prostoru. Majitel či
provozovatel musí vyčlenit místnost pro společné přenocování z důvodu lepší
informovanosti o chování dětí.
Název služby: Lesní škola
Pracovní pozice: zaměstnanec s čistým trestním rejstříkem a praxí v oblasti hlídání dětí
a pořádání programu pro děti
Pracovní úvazek: hlavní (pro stávající zaměstnance ubytovacího zařízení) nebo brigádně
Časový horizont nabídky služby: nabídka služby lesní škola bude časově omezená,
poskytována bude pouze v „hlavní“ sezóně, což je doba přibližně od dubna do října,
nebo po dohodě s provozovatelem ubytovacího zařízení.
Technické zázemí: ubytovací zařízení s vlastním prostorem pro sportovní vyžití a
pořádání táboráků.
Finanční náklady: náklady na propagaci, mzdové náklady, náklady na pořízení
sportovního vybavení, případně i náklady na zaškolení personálu a pořízení nového
vybavení ubytovacího zařízení.
Tuto služby by nabízely ubytovací zařízení jako svou doplňkovou službu. Cílovou
skupinou služby jsou rodiny s dětmi.

44

Návrh plánu víkendové dovolené pro rodiny s dětmi
Pátek – příjezd do Lednicko-valtického areálu a ubytování v dopoledních hodinách.
V odpoledních hodinách prohlídka města a architektonických památek.
Sobota – výlet na kole po Lednicko-valtickém areálu, příjezd do místa ubytování a
společná večeře (kolem 17. a 18. hodiny).
Rodiče by využili posezení ve vinotéce nebo vinném sklepě včetně ochutnávky vín.
Pro děti by byl zajištěn program v ubytovacím zařízení a v jeho okolí. Od 18. hodiny do
20. hodiny pořádání různých společenských či sportovních her. Od 20. hodin
uspořádání táboráku s opékáním špekáčků a zpíváním různých táborákových písní. Po
22. hodině procházka městem s „Bobříkem odvahy“. Poté návrat do ubytovacího
zařízení a uložení dětí ke spánku.
Neděle – prohlídka Valtického podzemí nebo jiné atraktivity, odhlášení z ubytování a
odjezd.
Provozovatel ubytovacího zařízení může tuto služby nabízet jak v navýšené ceně
ubytování, tak také jako samostatnou službu. Službu by mohli využívat i rodiny z jiných
ubytovacích zařízení, ale to závisí na dohodě.

Tabulka č. 4 - SWOT analýza lesní školy
Silné stránky:

Slabé stránky:



finanční nenáročnost



nekvalifikovanost pracovní síly



ojedinělost služby v mikroregionu



nepřízeň počasí

LVA
Příležitosti:


zvýšení

propagace

Ohrožení:
ubytovacího

zařízení




nedůvěra rodičů ve vedení lesní
školy

zvýšení návštěvnosti v ubytovacím
zařízení

(zdroj: vlastní zpracování, 2012)
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Závěr
V této práci autorka porovnávala současný stav nabídky služeb s návrhy na zlepšení.
Při zpracovávání využila především informace z webových stránek příslušného regionu,
různé knižní publikace Lednicko-valtického areálu, včetně propagačních materiálů a
také údajů z Českého statistického úřadu. Důležité informace jí rovněž poskytly
dokumenty týkající se strategického řízení rozvoje Lednicko-valtického areálu. Další a
velmi důležité informace jí také poskytly turistická informační centra ve Valticích a
v Lednici.
Z velké části práce se zaměřila na kvalitu a kvantitu služeb cestovního ruchu. Vytvořila
SWOT analýzu, která vyhodnotila stav nabídky cestovního ruchu v Lednicko-valtickém
areálu. Navrhla také různá opatření a doporučení.
Cestovní ruch je důležitý prostředek ke zvyšování životní úrovně obyvatel. Různé
destinace soupeří o návštěvníky a také se ucházejí o přízeň investorů. Proto je velmi
důležité, aby mikroregion Lednicko-valtického areálu sledoval své silné a slabé stránky,
dobře využíval svých příležitostí a minimalizoval ohrožení. Bližší spoluprácí
soukromého a veřejného sektoru v oblasti cestovního ruchu se může region více
přiblížit jak domácím turistům, tak i návštěvníkům ze zahraničí.
Lednicko-valtický areál je turisticky velmi atraktivní místo, které láká čím dál tím více
domácích i zahraničních turistů. Nabízí nespočet zážitků a tím uspokojuje i náročné
turisty, kteří si uchovají LVA jako trvalou vzpomínku ve své mysli, doporučí
mikroregionu svým známým a budou se do této oblasti vracet.
Lednicko-valtický areál je unikátní svou nabídkou památek a přírodních předpokladů,
proto jsou také jeho místům přidělována různá označení jako například „zahrada
Evropy“, „Valtice hlavní město vína“, „Lednice perla jižní Moravy“.
V práci bylo dosaženo hlavního cíle, a to analyzovat nabídku služeb a navrhnout
zlepšující opatření.
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Příloha A: Seznam restauračních zařízení
Lednice
Název

Adresa

Telefon

e-mail

web

Bistro

Přístaviště u

Janohrad

Janohradu,

lednice.cz

Lednice

www.1plavebni.c

603 516 358 info@1plavebni.cz

www.plavby-

z

Bistro

Zámecký park

Turbína

– přístaviště u

lednice.cz

turbíny,

www.1plavebni.c

Lednice

z

Zahrádka –

Slovácká,

Karel

Lednice

603 516 358 info@1plavebni.cz

www.plavby-

773 950 996

Michalica
Café Onyx

Malinovského

608 574 370 restaurace.onyx@s

nám. 25,

eznam.cz

www.restaurace.o
nyxlednice.cz

Lednice
Zámecká

Zámek 1,

kavárna

Lednice

Zahrádka

Zámecký park

pod palmou

– katakomby,

519 340 477 hippoclub@penzio
n.com

www.hippoclub.p
enzion.com

608 933 747

Lednice
Lukášek

21. dubna,
Lednice

Cafeterie

21. dubna,

Cibulka

Lednice

Zámecký

Zámecké nám.

hotel

66, Lednice

519 340 246 monika.vavrikova
@cbox.cz
519 340 130 info@grandmoravi
a.cz
736 763 880 info@hotellednice.
cz

www.grandmorav
ia.cz
www.hotellednice
.cz

Na

Mikulovská

Kradlově

162, Lednice

U Ruma

Břeclavská

519 340 228 monika.vavrikova
@cbox.cz
606 963 184

123, Lednice
Hippoclub

21. dubna,

Lednice

Lednice

Hospůdka

Břeclavská

U Korunky

359, Lednice

My Hotel -

21. dubna,

Grand

Lednice

519 340 477 hippoclub@penzio
n.cz
724 259 656

www.hippoclub.p
enzion.com
www.ukorunky.c
z

519 340 130 info@grandmoravi
a.cz

www.grandmorav
ia.cz

Moravia
Restaurant
Obecní

Zámecké nám.

dům

70, Lednice

Restaurace

Malinovského

ONYX

nám. 25,

602 719 173

608 574 370 restaurace.onyx@s
eznam.cz

www.restaurace.o
nyxlednice.cz

Lednice
U Tlustých

Pekařská 88,

606 571 362 utlustych@email.cz www.restauraceut

Lednice
Včelařský

Nejdecká 171,

dvůr

Lednice

Zámecký

Zámecké nám.

hotel

66, Lednice

lustych.cz
519 341 931 vcelarskydvur@sez
nam.cz
530 503 463 info@hotellednice.
cz

www.restauracele
dnice.cz
www.hotellednice
.cz

Lednice
Myslivna

Nádražní 675,

604 534 111 penzion@myslivna

Lednice
(zdroj: vlastní zpracování, 2012)

-lednice.cz

www.myslivnalednice.cz

Valtice
Lahůdky

nám.

V+V

Svobody

519 352 070 info@vyhodovylahudky.cz

www.vyhodovylahudky.cz

1010, Valtice
Sztulla

Sobotní 164,

607 878 481

Valtice
Kinopolis

Mikulovská

731 157 026 info@kinopolis.cz

www.kinopolis.cz

777 299 597 avalon.valtice@sez

www.avalonvaltic

1025, Valtice
Avalon

Příční 46,
Valtice

Na hradbách

Sobotní 119

nam.cz

e.cz

605 955 301 janajezkova@sezna
m.cz

U Dolečků

Petra Bezruče
530, Valtice

U Vlků

Lázeňská

519 352 193 info@penzionuvlk

285, Valtice
Pančava

Lipová 355,

u.cz

www.penzionuvlk
u.cz

602 734 690

Valtice
Olive verde

Růžová 36,

773 053 977 lycola@seznam.cz

Valtice
Pizzerie a

nám.

cukrárna

Svobody 15,

www.oliveverde.
wbs.cz

723 692 276

Valtice
Vinárna a

Lipová 355,

pizzerie Tři

Valtice

721 698 284 selay@centrum.cz

Grácie
Albero

nám.
Svobody 12,

519 352 615 albero@valtice.cz

www.alberovaltic
e.cz

Valtice
Amalia

Zámecká

603 558 377 amalia@valtice.cz

www.amalia-

176, Valtice

valtice.cz

Hotel

Petra Bezruče 519 352 625 recepce@hotel-

www.hotel-

Apollon

720, Valtice

apollon.cz

Relaxclub

Břeclavská

Valtice

1100, Valtice

Pod zámkem

Zámecká

apollon.cz
519 352 144 pernecka@relaxclu
b-valtice.cz

Mikulovská

rychta

165, Valtice

Zámecký

Zámek 1,

hotel

Valtice

valtice.cz

605 706 117 josefah@seznam.cz www.penzionpod

1060, Valtice
Valtická

www.relaxclub-

zamkem.com
519 352 366 rychta@iol.cz

www.valtickarych
ta.cz

519 352 537 info@hotelhubertu
s.cz

www.hotelhubert
us.cz

Hubertus
(zdroj: vlastní zpracování 2012)
Příloha B: Seznam ubytovacích zařízení
Lednice
Název
Černý jezdec

Adresa
Mikulovská
690, Lednice

Na Výsluní

Slovácká
682, Lednice

Garni hotel

21. dubna 3,

1. Plavební

Lednice

Relax Hotel

Čechova 272,

Štork

Lednice

Lázně

Břeclavská

Lednice

700, Lednice

Telefon

e-mail

web

519 340 236 cernyjezdec.lednice
@seznam.cz
736 430 575 JaromirFibingr@se
znam.cz
519 340 619 info@hotellednice.cz
519 440 940 recepce@relaxhote
lstokr.cz
519 304 811 recepce-

www.navysluni.ic.
cz
www.hotellednice.cz
www.relaxhotelsto
kr.cz
www.laznelednice.

lednice@laznehodo cz
nin.cz

Mario

21. dubna 65,
Lednice

My hotel

21. dubna

519 340 181 info@hotelmario.c
z

www.hotelmario.c
z

519 340 130 info@myhotel.cz

www.myhotel.cz

www.hotellednice.

657, Lednice
Zámecký

Zámecké

530 503 463 recepce@hotelledn

hotel

nám. 66,

ice.cz

cz

Lednice
Askalonka

Nejdek

777 110 735 mire.benda@sezna
m.cz

Apollo

Slovácká 46,

www.askalonka.xf.
cz

519 340 414 info@atcapollo.cz

www.atcapollo.cz

519 340 477 hippoclub@penzio

www.hippoclub.pe

Lednice
Hippoclub

21. dubna 4,
Lednice

Jarka

Václavkova
133, Lednice

Jordán

Malinovskéh
o nám. 90,

n.com

nzion.com

723 776 166 turecj@zf.mendelu.
cz
519 340 285 info@pensionjorda
n.cz

www.pensionjorda
n.cz

Lednice
Penzion

Mikulovská

Lednice

120, Lednice

.cz

Marcela

Osvobození

736 214 539 penzionmarcela@s

587, Lednice
Myslivna

Nádražní
675, Lednice

Onyx

Nejdecká
176, Lednice

Pohádka

Slovácká
384, Lednice

Apartmán

Mikulovská

519 340 986 ubytovani@lednice

eznam.cz
519 340 220 penzion@myslivna

www.lednice.cz

www.hotelracek.webnode.cz
www.myslivna.cz

-lednice.cz
519 340 068 penzion@onyx.ma
de.cz
732 321 595 penzion.pohadka@
seznam.cz
519 340 236 info@cerny-

www.onyx.made.c
z
www.penzionlednice.cz
www.cerny-

Černý jezdec

690, Lednice

U Bohuša

Komenského

jezdec.cz
605 350 305 alena@penzion-u-

461, Lednice
U Dyje

Nejdecká

bohusa.cz

21. dubna

Nejdecká

dvůr

171, Lednice

Apartmán Na Slovácká

bohusa.cz

ail.cz
776 669 589 info@penzionledni

694, Lednice
Včelařský

www.penzion-u-

519 340 936 penzionudyje@em

125, Lednice
U Zámku

jezdec.cz

ce.cz
725 835 763 info@vcelarskydvu
r.cz
736 430 575 JaromirFibingr@se

Výsluní

682, Lednice

znam.cz

Ubytování

Mikulovská

Pod Lesíkem

543, Lednice

am.cz

Oldřiška

21. dubna 62,

519 340 273 ubytovani.klammer

Klammertov

Lednice

721 403 831 Pod.lesikem@sezn

www.penzionuzam
ku.cz
www.vcelarskydvu
r.cz
www.navysluni.ic.
cz
www.ubytovanipo
dlesikem.ic.cz
www.lednice.cz

tova@seznam.cz

á
Ubytování

Mikulovská

v soukromí

212, Lednice

721 982 101 ubytovani.nika@se
znam.cz

Svobodová

www.ubytovani.le
dnice.wwebnode.c
z

Laucheho

Slovácká

sídlo

666, Lednice

Michlovská

21. Dubna

Květoslava

51, Lednice

U Parku

21. dubna

776 633 039 unas@centrum.cz

cz
775 326 388

737 278 394 ubytovaniuparku@

519, Lednice
Ubytovna

Nejdecká

Lednice

600, Lednice

Koleje

Valtická 538,

MZLU

Lednice

www.stylove.unas.

seznam.cz

www.ubytovaniup
arku.cz

608 574 370 ubytovnalednice@s www.ubytovnaled
eznam.cz
519 367 392 g.jankovi@mendel

(zdroj: vlastní zpracování, 2012)

u.cz

nice.cz
www.zf.mendelu.c
z

Valtice
Hotel

Petra Bezruče 519 352 625 recepce@hotel-

www.hotel-

Apollon

720, Valtice

apollon.cz

Zámecký

Zámek 1,

hotel

Valtice

apollon.cz
519 352 537 info@hotelhubertu
s.cz

www.hotelhubertu
s.cz

Hubertus
Addo

Polní 1123,

608 770 403 drbalova@addo.cz

www.addo.cz

608 782 777 penzionantika@sez

www.penzion-

Valtice
Antika

Polní 243,
Valtice

Archivní

Vinařská 98,

sklepy

Valtice

Čech

Střelecká
113, Valtice

Diana

K lesíku 800,

nam.cz

antika.cz

606 154 464 jitkamachalkova@s www.machalek.inf
eznam.cz
721 406 958 cech.vladimir@cen
trum.cz
519 352 029 diana@valtice.cz

Valtice

o
www.penzioncech.
cz
www.valtice.cz/dia
na

Ing. Daniela

Úvaly 77,

Valentová

Valtice

Irena

Kopečná 984, 519 353 125 irena.penzion@vol

www.valtice.cz/ire

Valtice

na

Klaret

Střelecká

776 245 851 rocarkova@sklepy
uvaly.cz

ny.cz
733 348 305 recepceklaret@gm

106, Valtice

ail.cz

Penzion a

Pod Zámkem

721 124 355 info@moravskaoaz

vinný sklep

1036, Valtice

a.cz

www.sklepyuvaly.
cz

www.pensionklaret
.cz
www.moravskaoaz
a.cz

Moravská
oáza
Penzion a

Josefská,

vinný sklep

Valtice

602 330 899 lopaska@seznam.c
z

www.sklepvaltice.
cz

Perla
Moravy
Penzion Duo

Sobotní 122,
Valtice

Penzion

Lipová 383,

Moravský

Valtice

603 143 177 ubytovani@vavrici. www.vavrici.cz
cz
602 770 338 pension@bonvin.cz www.ubytovanivaltice.cz

sommelier
Prinz

nám.
Svobody

519 352 869 prinz@penzionvaltice.cz

www.penzionvaltice.cz

1111, Valtice
Rendez vous

Střelecká
155, Valtice

Restaurace a

Zámecká

ubytování

1060, Valtice

777 060 404 antonin.neuman@s
eznam.cz

www.rendezvous.c
z

605 706 117 josefah@seznam.cz www.penzionpodz
amkem.com

Pod zámkem
Siesta

Sonne

U Kostihů

Břeclavská

519 353 420 siesta.valtice@sezn

630, Valtice

am.cz

Malá strana

519 352 723 irena.pritzova@tisc

197, Valtice

ali.cz

Sadová 914,

519 352 016 miroslav.kostiha@t

Valtice
U Vlků

Lázeňská
285, Valtice

V Aleji

iscali.cz
519 352 193 info@penzionuvlk
u.cz

www.penzionsiesta.cz
www.pensionsonn
e.estranky.cz
www.valtice.cz/ko
stiha
www.penzionuvlk
u.cz

Petra Bezruče 777 934 114 cajunior@seznam.c www.ubytovanival
512, Valtice

Penzion

nám.

Valtice

Svobody 15,

z
606 353 755 hosticky@email.co
m

tice.com
www.valticepenzion.cz

Valtice
Vinařský

Malá strana

dvůr

198, Valtice

519 352 737 vinarskydvur@quic www.vinarskyk.cz

dvur-valtice.cz

Zámeček La

K Venerii 82,

Veneria

Valtice

737 684 308 ivanabenadova@tis
cali.cz

www.valticezameckeubytovani.net

Apartmán

Josefská

nad sklepem

1093, Valtice

Bílkovičová

Za tesárnou

Jarmila

779, Valtice

Celnar

Růžová 73,

Augustin

Valtice

Košuličová

Jabloňová

Dáša

698, Valtice

Na vinici

Sadová 1117,

777 847 450 vit.jansky@volny.c
z
519 352 256 vinoteka@valtice.c
z
606 310 504 ubytovani.celnar@
email.cz

www.valtice.cz/vin
oteka
www.ubytovanivaltice.net

519 352 266

607 809 266 ubytovani@navinic

Valtice

www.navinici.cz

i.cz

Privát U

K lesíku 807,

724 119 170 d.brezinova@ulesi

Lesíka

Valtice

Přikrylová

Sobotní 121,

Veronika

Valtice

Slunská

Zahradní

Hana

211, Valtice

Sucharský

Mikulovská

Zdeněk

208, Valtice

Sztula

Sobotní 164,

Gerhard

Valtice

Ubytovní

Úvaly 81,

Mrázovi

Valtice

t.cz

Ubytování

Josefská

519 324 424 info@ubytovani-

Nad sklepem

1098, Valtice

Ubytování U

Růžová 81,

Grbavčiců

Valtice

ka-valtice.cz

www.ulesikavaltice.com

603 305 330 prikrylova.nika@se www.levneubytova
znam.cz

nivaltice.cz

777 892 528 hahaslunska@centr

www.valtice-

um.cz

ubytovani.eu

519 353 040 zdenek.sucharsky
@tiscali.cz

www.ubytovani.va
ltice.sweb.cz

607 878 481

519 352 715 mrazova.zlata@pos www.ubytovani-

sklep-valtice.cz
519 352 830 mgrbavcic@quick.
cz

mrazovi.ic.cz
www.ubytovaniskle-valtice.cz
www.penzion.kval
itne.cz

Ubytování U

1. máje 548,

Kazíků

Valtice

Ubytování U

Zámecká

Matušků

234, Valtice

Vinařský

nám.

dům

Svobody 16,

602 726 058 radek.kazik@sezna
m.cz

www.ubytovaniuk
aziku.wz.cz

724 010 324 matuska.antonin@s www.umatuskueznam.cz

valtice.cz

777 743 492 j.kopecek@telecom www.vinumbonum
.cz

.cz

Valtice
Centrum

Celňák 974,

volného času

Valtice

728 407 002 celnak@atlas.cz

Celňák
Cihelna

Polní 795,

519 352 333 vivavaltice@sezna

Valtice
Střední

Sobotní 116,

odborná

Valtice

m.cz

tovnavaltice.cz

777 101 849 doleckova@svisv.c

www.svisv.cz

z

škola
vinařská –
jen v létě
Ubytovna

Petra

fotbalového

Bezruče,

klubu

Valtice

www.turistickauby

777 912 372

(zdroj: vlastní zpracování, 2012)

Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou služeb cestovního ruchu. Cílem práce je
analyzovat kvalitu a kvantitu nabízených služeb v regionu. V této práci byly navrhnuty
nové služby, které rozšiřují již stávající nabídku služeb.
V první polovině práce jsou shromážděny informace o mikroregionu a nabízených
službách, druhá polovina práce je věnována SWOT analýze a návrhům zlepšení.
Klíčová slova: cestovní ruch, památky, Lednicko-valtický areál, služby cestovního
ruchu
Abstract
This

thesis

deals

with

the

analysis

of

tourism

services.

The aim is to analyze the quality and quantity of services provided in the region. In this
work were proposed new services that extend the already existing range of services.
In the first half of the work is collected information about micro region and
services offered in this region. The other half is devoted to the SWOT analysis and
suggestions for improvement.
Key words: tourism, monuments, Lednice-valtice, tourism services

