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LEDNICKO-VALTICKÝ
AREÁL A MINARET
Lednický minaret se nachází v areálu zámeckého parku Lednice a je
součástí Lednicko-valtického areálu. Jedná se o nejstarší dochovanou
rozhlednu na českém území a zároveň o jediný minaret v České republice. Údajně to je i nejvyšší stavba tohoto typu mimo islámské země.
Tato romantická rozhledna je přibližně
62 metrů vysoká a leží v nadmořské
výšce 175 m n. m. Má tři vyhlídkové
ochozy, přičemž k nejvyššímu stoupá
302 schodů. K rozhledně vede zámeckým parkem asi 1,5 km dlouhá cesta
pro pěší nebo je možné se k ní dostat
lodí po zámecké Dyji či koňským spře-

žením. V jednopatrové hranolové základně s arkádami je osm veřejnosti
nepřístupných místností s orientální
výzdobou. Tyto sály kdysi sloužily
jako muzeum exotických předmětů,
které si ze svých dalekých cest dovezli
Lichtenštejnové. Podlahy i zdi prostor zdobí maurské kresby a nápisy.

Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským
krajem.

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY
Mapka s místy, která souvisí s otázkami, je na druhé straně.

OTÁZKA Č. 1
tel,
ale
OKRES
církev mu
BŘECLAV
druhý nepovolila, tak
se rozhodl na
truc
postavit
mešitu. To ale z důvodu měkkého podloží nebylo možné,
a musel se proto spokojit s minaretem. Pověst ale moc pravděpodobná
není, neboť v okolí byly i turecké láz-

Jakou barvou je natřeno malé stavidlo u zámeckého
rybníku?
A ) Modrou a červenou
B ) Modrou a bílou
C ) Modrou a zelenou

OTÁZKA Č. 2
Kolik věžiček na minaretu nese jednoduchý půlměsíc?
A) 9
B ) 12
C ) 13

OTÁZKA Č. 3
Na informační ceduli, která je umístěná u minaretu,
vyčti informaci, jak dlouho knížecí architekt Josef Hardtmuth údajně projektoval stavbu minaretu.
A ) jednu noc
B ) jeden měsíc
C ) jeden rok

V září 2003 tato část minaretu prošla
rekonstrukcí. Z ochozu se nabízí překrásný pohled na park, Pavlovské vrchy, Bílé Karpaty a snad i na vrcholek
věže dómu sv. Štěpána ve Vídni.
Minaret nebo také Turecká věž je
stavba v ose zámku. Toto atraktivní
dílo bylo zbudované Aloisem Josefem
I. podle plánů architekta Josefa Hardtmutha na přelomu 18. a 19. století a v Evropě je výjimečnou stavbou
svého druhu.

POVĚST
Důvod vzniku minaretu není úplně
jasný, váže se k němu i následující pověst: Alois Lichtenštejn chtěl původně
nechat vystavět v Lednici nový kos-

OTÁZKA Č. 4
Na trase od minaretu směrem k zámku najdi první
most, který vede k akvaduktu, a spočítej trámky, které
tvoří podlahu mostu.
A ) 23
B ) 53
C ) 63

ně, švýcarský most
a čínské paláce.
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OTÁZKA Č. 5
Kolik mostních oblouků tvoří torzo akvaduktu
v zámecké zahradě?
A) 5
B) 8
C ) 10

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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