Prázdninové putování
s Rodinnými pasy 2022

janův hrad
Na Janův hrad vede několik cest. Po zelené
trase je přístupný pěšky, od lednického zámku jezdí k Janohradu pravidelně loď, a my jsme
zvolili cestu na kole po silnici.

Janův hrad byl vybudován u lovecké obory, na místě
obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. Sloužil jako lovecký
zámeček – shromaždiště panstva před honem, místo
konání posledních lečí. Po honech se zde konaly bohaté hostiny, na nichž se vyhlašoval král honu. Objekt
sloužil rovněž jako obydlí pro knížecího hajného.
Stavba, podle projektu Josepha Hardtmutha, započala v roce 1801 na přání Aloise I. Josefa knížete z Lichtenštejna, ten však v roce 1805 umírá a o dokončení
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soutěžní
otázky
Mapka s místy, která souvisí
s otázkami, je na druhé straně.

Otázka č. 1
okres

v roce 1808 se
stará jeho o tři
roky mladší bratr – Jan I. Josef kníže
z Lichtenštejna.

břeclav

Janův hrad je součástí Lednicko-valtického areálu.
Ten se rozkládá na rozloze 2 200 hektarů. V prosinci
1996 byl areál zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako kulturní krajina.

Na informační ceduli, která je umístěná na parkovišti,
najdi informaci v sekci Janohrad, jaká expozice se na
hradě nachází.
A ) Ornitologická expozice
B ) Lovecká expozice
C ) Ornitologická i lovecká expozice

Otázka č. 2

Jaký strom se nachází před hradem?
A ) Platan javorolistý
B ) Lípa srdčitá
C ) Dub letní

Otázka č. 3

Kolik napočítáš vchodů do hradu?
A) 1
B) 3
C) 4

Otázka č. 4

Spočítej dřevěné schody, které jsou umístěné nad
hlavním vchodem do hradu.
A ) 12
B ) 16
C ) 17

Otázka č. 5
~ 7 km

trasa
pro pěší
trasa na mapy.cz

~ 90 min

trasa
pro kola

Co je napsáno na informační ceduli, která je umístěná
na dřevěných vratech hlavního vchodu?
A ) Ceník vstupného
B ) Čas další prohlídky
C ) Ceník vstupného, čas další prohlídky
a otvírací doba

na hradě
pouze pro pěší

mapy.cz/s/posetavege

Nezapomeňte své odpovědi na soutěžní
otázky vyplnit a odeslat na internetové
stránce putovani.rodinnepasy.cz

břeclav

janův hrad

1

2

3

4

5

