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200. VÝROČÍ NAROZENÍ ELEONORY KNĚŽNY ZE SCHWARZENBERGU
měla princezna Eleonora uherský temperament. V roce
1830 se ve Vídni provdala za prince Adolfa II. knížete ze
Schwarzenbergu (1799-1888) a vyměnila letní sídlo své
rodiny na zámku v Moravském Krumlově, za jihočeský
Krumlov (Český Krumlov až od roku 1920).
Její otec byl proslulý voják. Narodil se ve Vídni jako čtvrtý ze
šesti synů polního maršála Karla I. Borromäuse Michaela.
Byl tedy bratrancem diplomata a polního maršála Jana I.
knížete z Liechtensteinů.

Kněžna Eleonora ze Schwarzenbergu rozená
z Liechtensteinu na portrétu Franze Schrotzberga z roku
1848 (sbírka zámku Hluboká).
Letos v červnu si Lichtenštejnsko připomnělo 300. výročí
převzetí vlády nad tzv. Horní zemí (Oberland) knížecím
rodem Liechtensteinů. Tím byl položen jeden ze dvou
základů k vyhlášení říšského knížectví Liechtenstein v roce
1719 císařem Karlem VI. a k jeho pozdější svrchovanosti (od
roku 1806).
Bezesporu nejvýznamnější liechtensteinskou princeznou v
rodině Schwarzenbergů byla kněžna Marie Eleonora ze
Schwarzenbergu (25. 12. 1812 Vídeň – 27. 7. 1873 Třeboň).
Narodila se jako dcera knížete Mořice Jana z Liechtensteinu
(1775 – 1819) z rodové sekundogenitury sídlící na
Moravském Krumově (něm. Mährisch Kromau) a
Leopoldiny rozené kněžny Esterházy von Galanta. Po ní prý

Její manžel Jan Adolf II. kníže ze Schwarzenbergu byl
vynikající hospodář (sbírka zámku Hluboká).
V roce 1799 se vyznamenal se v bitvách u Stockachu,
Weinheimu a Currychu. V letech 1799-1805 velel 2. pluku
hulánů „Fürst von Schwarzenberg“. Za zásluhy a statečnost
mu císař udělil 18. 8. 1801 rytířský kříž řádu Marie Terezie.

Po vypuknutí třetí koaliční války v roce 1805 byl povýšen na
generálmajora. Po kapitulaci rakouských vojsk v bitvě u
Ulmu (20. 10. 1805) vyjednával s Napoleonem za zcela
neschopného generála Macka. Zúčastnil se také bitvy u
Slavkova, kde velel 2. smíšené jezdecké brigádě 8 eskadron
rakouských a 10 eskadron ruských husarů. Večer 4. prosince
1805 doprovázel se svým bratrancem Janem I. Josefem a
několika dalšími generály císaře Františka I. na jeho setkání
s Napoleonem u Spáleného mlýna.

dalších soudobých parků a staveb zřejmě použila i při
přestavbě hlubockého zámku a jeho okolí. Zásadní vliv na ni
měla ale vlastní zkušenost s anglickou architekturou, se
kterou se seznámila během cesty se svým manželem Janem
Adolfem II. po britských ostrovech v roce 1837 (o rok
později se začaly připravovat plány přestavby zámku
Hluboká). Významně ovlivňovala i krajinářskou úpravu okolí
zámku Hluboká a tehdejší obce Podhrad. Kněžna Eleonora
byla známa svojí krásou, romantismem a duchaplností a po
několik desetiletí udávala tón vídeňské společnosti.
Doplňovala tak svého vážného manžela. Měli syny Josefa
Adolfa a Waltera Sotera Prospera a dceru Leopoldinu.

Erby Schwarzenbergů a Liechtensteinů nalezneme na
zámcích Hluboká a Český Krumlov na mnoha místech.

Kníže Mořic Jan z Liechtensteinu, otec princezny Eleonory,
se proslavil jako vojevůdce za napoleonských válek.
(Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein, Vaduz-Wien)

V roce 1809 byl kníže Mořic povýšen na polního podmaršála
a stal se současně až do své smrti majitelem a velitelem 6.
pluku „Gottesheim“. Téhož roku vynikl v bitvě u Haussebu.
V průběhu let 1813 - 1815 velel lehké divizi a skvěle si vedl v
bitvě u Drážďan (26. - 27. 8. 1813) a v Bitvě národů u Lipska
(16. - 19. 10. 1813). Vrchní velitel maršál Karel I. kníže
Schwarzenberg se o něm vyjádřil, že bojoval jako hrdina. V
Sasku a později i ve Francii dosáhl dalších vojenských
úspěchů. Kníže Mořic zemřel 24. března 1819 ve Vídni ve
věku pouhých 44 let.
Kníže Mořic se v roce 1806 oženil s Leopoldinou rozenou
kněžnou Esterházy von Galanta, se kterou měl dva syny Nikolase a Mořice – kteří zemřeli v ranném dětství a tři
dcery - Marii Aloisii Leopoldinu, Marii Eleonoru a Marii
Leopoldinu Karolinu. Z nich je dodnes nejznámější druhá z
dcer - kněžna Eleonora, která se již jako kněžna ze
Schwarzenbergu významně zasloužila mimo jiné i o
novogotickou přestavbu zámku Hluboká nad Vltavou.
Kromě podílu na diskusích o podobě zámku jí její manžel
svěřil výzdobu a zařízení jeho interiérů. Svou znalost
romanticko – klasicistního Lednicko – valtického areálu a

Původně hrad a renesanční zámek v Moravském Krumlově
byl letním sídlem sekundogenitury Liechtensteinů.

DALŠÍ LICHTENŠTEJNSKÉ PRINCEZNY U HLUBOCKÝCH SCHWARZENBERGŮ
Schwarzenbergští princové se oženili s princeznami
z Liechtensteinu celkem třikrát. Kromě již uvedené kněžny
Eleonory, to byla o jedno století dříve princezna Marie
Terezie z Liechtensteinu (1721 - 1753), manželka knížete
Josefa I. ze Schwarzenbergu. Bohužel jí osud vyměřil krátký
život - jen 32 let. Během něj ale knížeti porodila 9 dětí. Její
nejznámější portrét si můžeme prohlédnout v Ranním
salónu na zámku Hluboká. Ve své době byla považována za
jednu z nejkrásnějších žen Evropy.

Také kněžna Ida ze Schwarzenbergu pocházela z
primogenitury rodu Liechtensteinů. Milovala psy a
poštovní holuby (sbírka zámku Hluboká).

Kněžna Terezie ze Schwarzenbergu. rozená princezna
z Liechtensteinu, byla jednou z nejkrásnějších žen své
doby (sbírka zámku Hluboká).
Poslední z liechtensteinských princezen provdaných za
Schwarzenbergy byla Ida princezna z Liechtensteinu (1839
– 1921), která se roku 1857 provdala za knížete Adolfa
Josefa ze Schwarzenbergu (1832 - 1914). V roce 1907 spolu
na Hluboké oslavili zlatou svatbu.

Narodila se na zámku v Lednici jako dcera významného
hospodáře a mecenáše umění knížete Aloise II. z
Liechtensteinu (1796 – 1858) z rodové primogenitury a
Františky rozené hraběnky Kinské z Wchinitz a Tettau (1813
– 1881). Princezna se narodila jako pátá z osmi dcer a měla
ještě dva bratry. Víme, že kněžna Ida milovala psy (s jedním
je vyobrazena i na portrétu v Malé jídelně zámku Hluboká),
ráda vyšívala a chovala poštovní holuby. S knížetem
Adolfem Josefem měla pět synů a čtyři dcery.
Její sestra Karolína (1836-1885) se provdala za knížete
Josefa Alexandera ze Schönburgu: Její portrét si můžeme
prohlédnout na zámku Červená Lhota, kam ráda jezdila
(naučila se i česky).

200. VÝROČÍ NAROZENÍ ELEONORY KNĚŽNY ZE SCHVARZENBERGU
(pokr. ze str. 2) →
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Pohled na barokní podobu zámku Hluboká z předhradí
(dnes park), před novogotickou přestavbou.

Salon knížete na zámku Český Krumlov zdobí rozměrný
portrét kněžny Eleonory z roku 1834.

Zámek Hluboká po novogotické přestavbě, při které byl
rámcově zachován půdorys zámku a hlavní věž.

Kněžna Eleonora na portrétu z roku 1872, tedy jeden rok
před jejím úmrtím (sbírka zámku Hluboká).

Znakový salon na zámku Český Krumlov dostal název
podle aliančních shcwarzenbergsko-liechtensteinských
erbů vyšitých do potahů sedací soupravy.

V některém z příštích čísel přineseme informace o
odkazu kněžny Eleonory ze Schwarzenbergu v jižních
Čechách a o moravskokrumlovské sekundogenituře
Liechtensteinů a zámku a městu Moravský Krumlov.

Švagři kněžny se významně zapsali do dějin, princ Felix
jako premiér Rakouska (1848-1852), princ Bedřich jako
kardinál a arcibiskup pražský.

PŘEDSTAVUJEME LICHTENŠTEJNSKÉ FIRMY: Thyssen-Krupp Presta AG
ThyssenKrupp Presta AG je jedním z nejúspěšnějších
výrobců řídícícich systémů automobilů na světě. Firma je
leaderem výrobků kovaných za studena. ThyssenKrupp
Presta vyrábí hřídele, hřídele, převodovky, závěsy kol
automobilů, hřídele volantů (pevné, mechanicky a
elektricky nastavitelné), hydraulické a elektricky
nastavitelné tlumiče (RackEPS).

Počátky tohoto výrobce sahjí do roku 1941, když byla
v Lichtenštejnsku založena společnost Press- und Stanzwerk
AG in Eschen, jejímž vlastníkem byla švýcarská zbrojovka
Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon. V listopadu 2011 firma
založila společnost ThyssenKrupp-Chassis – ve spolupráci se
sesterskou společností Bilstein. Obě tyto frimy vyrábějí
tlumiče (aktivnéí a pasivní), různé autodíly a prvky pro
„Tuning Business“.
Dnes ThyssenKrupp-Chassis má na světě 22 výrobních
závodů a 4 vývojová centra. Skupina zaměstnává okolo
12.000 zaměstnanců a má obrat okolo 3 miliard eur. Její
ředitelství sídli v lichtenštejnském městečku Eschen, kde má
také jeden z výrobních závodů (v knížectví zaměstnává
okolo 1.700 pracovníků).
Výrobky zahrnují mnoho autodílů:
•
•
•
•
•
•

řídící systémy
hřídele řízení
volanty
tlumiče
pružiny
nápravy

Mezi zákazníky firmy ThyssenKrupp Presta jsou přední
automobilky: VW, Audi, BMW, Porsche, Renault, Nissan,
GM, Volvo Land Rover, Chrysler, Mercedes Benz, Ford,
Škoda, Opel, Jaguar, Fiat a další. Dlouhodobý úspěch této
společnosti je založen na vznikajícím výrobním know-how a
vysoce automatizovaných výrobních procesech, které
zajišťují nejvyšší kvalitu výrobků. Tato výrobní technologie a
procesní řízen,í vytvořily de facto standard v tomto
výrobním odvětví.

V Lichtenštejnsku se vyrábějí hřídele volantů
(bezpečnostní), I-převodovky a EPAS. Hřídele volantů mají
bezpečnostní pojistky, které chrání řidiče při nehodě, proti
zranění břicha nebo hrudníku volantem.

Thyssen-Krupp Presta má ředitelství a jeden z 22
výrobních závodů v Eschen, v severním Lichtenštejnsku.

Řídící systémy, hřídele volantů, nápravy a převodovky jsou
nejvýznamnějšími výrobky společnosti Thyssen-Krupp
Presta.

Kompletní řešení pro volantové systémy.
Kvalita a konkurenční ceny výrobků jsou zajištěny vysokou
automatizací výroby, s on-line kontrolou kvality každého
výrobku, procesní kontrolou a zaměřením na snížení
výrobních časů a optimalizaci dalších procesů ve výrobě. Ty
jsou podporovány snížením komplexity a počtu řídících
úrovní, modulárním designem a normami, nedostižnými
provozními výsledky, pokud jde o kvalitu, opakovatelnost a
funkční integraci pomocí technologií a efektivní kování za
studena, které dohromady poskytují ohromnou
konkurenčnéí výhodu v oblasti kvality a výroby.
Thyssen-Krupp Presta je jedním z největších výrobců
vačkových hřídelí na světě.
V posledních 20 letech firma dosáhla průměrného ročního
kumulativního růstu 13%, což je vynikající výsledek. Malá
země bez nalezišť surovin, jako je Lichtenštejnsko, nemůže
budovat těžký průmysl. Na světovém trhu lichtenštejnské
firmy mohou konkurovatpouze s výrobky a službami s
vysokou přidanou hodnotou. Thyssen-Krupp Presta je toho
dobrým příkladem.

Logo společnosti Thyssen-Krupp Presta.

Hřídele volantu, vyrobené v Lichtenštejnsku, se montují
do všech vozů Škoda, vyráběných v automobilce ŠkodaAuto v Mladé Boleslavi.
Většina automobilek používá komponenty od společnosti
Thyssen-Krupp Presta.

POZVÁNKA: PŘÍŠTÍ ZIMNÍ DOVOLENÁ V LICHTENŠTEJNSKU

Malbun – hlavní zimní středisko v Lichtenštejnsku –je obklopeno Alpami v Rakousku i Švýcarsku.
Lichtenštejnské knížectví je v zahraničí velmi dobře známo
díky špičkové kvalitě služeb a výborným podmínkám pro
zimní a letní dovolené. Hlavním centrem zimních sportů je
obec Malbun ležící v nadmořské výšce 1.600 metrů. Toto
centrum navštěvují jak rodiny s dětmi, tak přátelé sportu,
aby využili nesčetně příležitostí, jak si užít bohatou
sněhovou nadílku, za výhodné ceny.

zatáčky. Na "malbi-carpet", na jednom z nejmodernějších
pohyblivých pásů, pomalu ale jistě vystoupáte 40 metrů
ostrého stoupání.

Jeho chráněná pozice je obklopena lyžařskými sjezdovkami
a zasněžovací kanóny z něj tvoří ideální centrum pro
dovolené – které bylo oceněno švýcarskou pečetí kvality
"Families Welcome" (rodiny vítány) – jednu z nejlepších
oblastí se zaručeným sněhem v severní části Alp. Díky čisté
přírodě je vhodným střediskem pro dovolené s dětmi, i pro
znalce. Široká nabídka běžeckých tratí s délkou až 23
kilometrů, stoupá až do nadmořské výšky 2.000 metrů. Toto
středisko je vybaveno třemi moderními sedačkovými
lanovkami a dvěma vleky.
Během víkendů a školních prázdnin je dobře postaráno o
děti, i o automobily na hlídaných parkovištích. Pod
dohledem instruktorů mohou děti trénovat na běžkách na
výborně udržovaných stopách nebo zkoušet své lyžařské
pokusy na "malbi-park". Zde, na sněžné oblasti o rozloze
2
3.600 m , dohlížené pozornýma očima maskota "malbi", se
lyžování stává skutečným zážitkem. Na Rotundo merry-goround future 'ski champs' se naučíte jako udělat jemné

Olympijská filatelie Lichtenštejnska.

Tůry na sněžnicích s průvodcem
Současný boom tůr na sněžnicích dorazila do
lichtenštejnských Alp! Kombinace čistého horského
vzduchu a absolutního klidu a ticha je okouzlujícím zážitkem
na horách. Protože zde nejsu žádné značené tratě pro túry
na sněžnicích, je důrazně doporučeno vydávat se na túry
jen v doprovodu horského vůdce. Sněžnicové túry s
průvodcem budou opět zahájeny v prosinci 2012.

Malbun – zimní centrum.

Objevte hory Lichtenštejnska z nové perspektivy – se
zkušeným průvodcem. Dalším moderním sportem na
horách je tobogganin, poskytující zábavu celé rodině.
K dispozici jsou dva tobogány – jeden vedoucí dolů od
Berggasthaus Sücka ve Stegu a druhý v Malbunu. Oba jsou
vynikající příležitostí pro rodiče s dětmi, jak si užít
zasněženou krajinu.

Tratě pro běžkaře ve Stegu
Údolí Valünatal nabízí vynikající podmínky pro běžkaře,
včetně tří lyžařských škol pro začátečníky. 'Valünaloipe'
běžkařská stezka ve Stegu (hned za tunelem) má jak
dlouhou trať (15 km), tak krátkou (4 km). Tři kilometry
dlouhý úsek tratě je denně osvětlen do 21.30 hodin.
Vybavení pro běžky si je možné zapůjčit v nedalekých
půjčovnách.
K dispozici jsou tyto tratě, pro klasické a bruslící techniky
běžkaření:
•
•
•

4 km základní trať (lehká)
15 km Valünaloipe (kopcovitá)
3 km osvětlená noční trať

Mapa oblasti Malbunu.
Lichtenštejnsko nabízí mnoho zajímavých míst a aktivit pro
zimní dovolené. Dalšéí informace o dovolené
v Lichtenštejnsku naleznete na:
www.tourismus.li
www.tourismus.li/facebook
www.tourismus.li/youtube
www.tourismus.li/twitter

Jak se dostanete do Lichtenštejnska?
Z České republiky můžete do Lichtenštejnska cestovat přes
Rakousko (Vídeň – Innsbruck) nebo Německo (Mnichov,
Bregentz). Cesta autem trvá 5-6 hodin.
Horské středisko Malbun.
The natural outdoor ice rink in the winter resort of Malbun
is ideal for ice skating, ice hockey or 'Eisstockschiessen', a
traditional game similar to curling. The rink is open daily
during the winter (depending on ice conditions) and is
floodlit in the evenings. Ice skates, ice-hockey sticks and all
the equipment needed for 'Eisstockschiessen' can be hired.

Nejbližší mezinárodní letiště se nachází ve Švýcarsku v
Curychu.

Užijte si vaši dovolenou v Lichtenštejnsku!

UŽIJTE SI ZIMNÍ DOVOLENOU V LICHTENŠTEJNSKU – S VOUCHEREM

Nabízíme Vám zvlášní nabídku, která učiní Vaši zimní
dovolenou v Lichtenštejnsku lepší, levnější a sladší.

V případě zájmu prosím kontaktujte rezervační e-mail nebo
telefon. Užijte si příští zimní dovolenou v knížectví!

VĚDĚLI JSTE? KNÍŽECÍ KORUNY Z PRAVÉ MLÉČNÉ ČOKOLÁDY
Liechtensteiner Fürstenhütchen – knížecí koruny – jsoiu
vyrobeny z mléčné čokolády. Tyto pralinky jsou vynikajícím
dárkem nebo suvenýrem na pobyt v knížectví. Jejich recept
na mléčnou čokoládu pochází z Lichtenštejnska. Pralinky se
vyrábějí ve Švýcarsku a balí se do atraktivních plechových
dóz s fotografií a vyraženým reliéfem hradu Vaduz (několik
velikostí).
Čokoládové knížecí korunky v plechové dóze jsou žádaným
suvenýrem z Lichtenštejnska. →

LICHTENŠTEJNSKO PODPORUJE FONDY EEA
Dne 1. října 2012 se v Praze konala Zahajovací konference
EHP a Norských fondů pro programovací období 2009 –
2014 za účasti zástupců donorských zemí, velvyslankyně
Lichtenštejnského knížectví paní Marii-Pii Kothbauer
princezny Liechtenstein a velvyslance Norského království
pana Jense Eikaase.

V rámci aktuálního období obdrží Česká republika od
dárcovských států 131,8 mil. EUR, tedy přibližně 3,2 mld. Kč.
„Této podpory si velmi vážím a věřím, že pomůže rozvoji
regionů v České republice. Za mimořádně prospěšné
považuji zejména projekty v oblasti zdravotnictví se
zaměřením na děti a v oblasti péče o kulturní bohatství,“
uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.
Podpora je rozdělena do 15 programů, zřízeny jsou
speciální programy pro neziskové organizace, vědecké a

výzkumné subjekty a vzdělávací instituce. Mezi prioritní
programové oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum,
životní prostředí či děti a mladiství. Důležitými oblastmi
podpory jsou mimo jiné také ochrana kulturního dědictví a
rozvoj občanské společnosti. Otevřené výzvy pro jednotlivé
programy budou vyhlašovány postupně od konce roku
2012.

Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko
spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování
ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském
hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s patnácti
státy ve střední a jižní Evropě.
Více informací naleznete na: www.eeagrants.cz

PRAŽSKÝ DIVADELNÍ FESTIVAL NĚMECKÉHO JAZYKA
Také letos s Knížectví lichtenštejnské podílelo na dalším
ročníku Pražského divadelního festivalu německého jazyka..
Šestnáctý ročník byl zahájen 5. 11. představením
vídeňského Burgtheater, dramatizací hry L.N. Tolstého
Vojna a mír, které se odehrávalo ve studiu Barrandov.

Inscenátorsky se chce Sebastian Frommelt pohybovat mezi
dvěma antipody - estetikou lidového divadla a symbolickým
realismem Davida Lynche. Ten spatřuje v banalitách horor,
násilí obrací v komiku a z mystických motivů vytváří
každodennost - a naopak.

Do 20. 11. Festival nabídl 11 divadelních představení
z Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska a
Lichtenštejnska. Některá představení se hrála dvakrát.
Ve středu 7. 11. na Nové scéně Národního divadla v Praze
vytupoval TAK Theather z
se musí poradit o budoucnosti třetího bratra, který trpí
autismem a žil tedy v péči rodičů. Celkem všednodenní
příběh, který by se mohl odehrát kdekoliv. Lichtenštejnska s
hrou „Dědictví“ od Sebastiana Frommelta. Hra je o vztazích
v rodině, o lásce, vině, zármutku, pomluvách, podezřeních a
touhách.
V domě nedávno zesnulých rodičů se odehrává setkání
dvou bratrů a jedné bouřící se manželky. Situaci ztěžuje
pocit, že na rodině spočívá kletba. Přítomní

Fotografie z divadelního představení „Dědictví“.
Na závěr divadelního představení uspořádala
lichtenštejnská velvyslankyně J. J. Maria-Pia Kothbauer

princezna Liechtenstein raut, s ochutnávkou tradičních
lichtenštejnských vín, sýrů a pralinek.

ÚSPĚŠNÁ VÝSTAVA POKRAČUJE V MUZEU V HODONÍNĚ
V sobotu 31. března 2012 přijela do Mikulova vzácná
návštěva. Jeho Jasnost Hans-Adam II. vládnoucí kníže
z Liechtensteinu, v doprovodu manželky Její Jasnosti kněžny
Marie, otevřel výstavu „Jan Adam I. z Liechtensteinu (16571712), politik, ekonom, mecenáš“. Výstava byla velmi
úspěšná a hojně navštěvovaná. Kníže Jan-Adam I.
z Liechtensteinu byl významným politikem, ekonomem a
mecenášem uměn a výstava o tom přinesla mnoho
informací. Kníže také položil základy současného
lichtenštejnského knížectví. Mimo jiné vlastnil také zámek v
Hodoníně, kam se výstava přesunuje.
Nyní bude výstava (s většinou exponátů) pokračovat
v Masarykově muzeu v Hodoníně (Zámeček) ve dnech 7. 12.
2012 až 28. února 2013. Výstava se bude konat pod záštitou
J. J. prince Emmerama z Liechtensteinu.
Obě výstavy se konají ve spolupráci s Historickým spolkem
Liechtenstein, Jihomoravským krajem a Regionálním
muzeem v Mikulově. Výstava v Hodoníně je připravována
také ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a sociální
dějiny a firmou Valmoline.
Výstavu „Jan Adam I. z Liechtensteinu (1657-1712), politik,
ekonom, mecenáš“ můžete navštívít v Masarykově muzeu
v Hodoníně od pondělí do pátku (8-12, 13-16.30) a v něděli
(13-17). Vernisáž se bude konat 6. prosince v 17.00.

ZÁMEK LEDNICE JE „TOP 1“ TURISTICKÝM CÍLEM V ČESKÉ REPUBLICE
Zimní hlasování o nejlepší české turistické cíle letos vyhrál
zámek Lednice na Břeclavsku. Na druhé a třetí příčce
skončila stezka v korunách stromů s toboganem v Lipně nad
Vltavou a Pohádková kovárna v Selibově. Soutěž Ceny Kudy
z nudy 2012 pořádala agentura CzechTourism. Hlasovalo
v ní na 20 tisíc lidí. Vítězové získají nadstandardní publicitu
a prezentaci na akcích CzechTourismu.
Absolutním vítězem soutěže se s téměř dvěma tisíci hlasy
stal zámek Lednice s krajinářským parkem v Lednickovaltickém areálu, který je zařazen na Seznamu světového
dědictví UNESCO. Zámek zvítězil i v kategorii tradiční cíl.
Lednice letos uspěla dvakrát, vítězem kategorie Nejlepší
vinařství se totiž s tisícovkou hlasů stala společnost Chateau
Lednice.

Zámek Lednice – perla jižní Moravy. O jeho současnou
podobu se zasloužili Liechtensteinové v 19. století.

Hrad Vaduz v zimě.
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