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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία – 

συγκρότημα Lednice-Valtice 

 
 

Στα νότια της Μοραβίας, στην περιοχή του κρασιού και του ήλιου, βρίσκεται το 

συγκρότημα Lednice-Valtice, το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο σύνθετο τοπίο στην 

Ευρώπη και πιθανώς στον κόσμο. Σε μια έκταση 185 τετραγωνικών χιλιομέτρων 

κρύβονται ξεχωριστές αρχιτεκτονικές δομές που συμπληρώνουν υπέροχα το περιβάλλον 

των πεδιάδων, των αμπελώνων, των οπωρώνων και των λιμνών. Τα σημαντικότερα 

αξιοθέατα της περιοχής είναι το νεογοτθικό παλάτι στο Lednice κι ένα μπαρόκ παλάτι στο 

Valtice. Το συγκρότημα του Lednice-Valtice εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO το 1996. 

 

Οι πόλεις Lednice και Valtice είναι στενά συνδεδεμένες με την αριστοκρατική 

οικογένεια των Λιχτενστάιν, η οποία ζούσε εδώ από τον 14ο αιώνα. Το παλάτι Valtice 

ξαναχτίστηκε στη σημερινή του μορφή τον 17ο και το πρώτο μισό του 18ου αιώνα. Το 

εντυπωσιακό αυτό κτίσμα περικυκλώθηκε από ένα μπαρόκ πάρκο και έναν γαλλικό κήπο. 

Ωστόσο, τον 19ο αιώνα, η περιοχή αναδιαμορφώθηκε σε αγγλικό στυλ. Ο περιβάλλων 

χώρος του παλατιού έχει πλούσια χλωρίδα χάρη στον βοτανολόγο Φαν Ντερ Σκοτ, ο 

οποίος πρόσθεσε χιλιάδες εξωτικά φυτά στα υπάρχοντα ενδημικά είδη κωνοφόρων και 

φυλλοβόλων δέντρων, όπως το όμορφο ιαπωνικό yerlin, το λιριόδενδρο ύψους 18 μέτρων 

και άλλα. Κοντά στο Valtice, υπάρχει επίσης η Κιονοστοιχία στο Rajstna, ο Ναός της 

Diana, δύο κλασικά κτήρια χτισμένα στις αρχές του 19ου αιώνα και άλλα 14 διάσπαρτα 

κτίσματα και μνημεία. 

 

Το δεύτερο παλάτι είναι το Lednice, του οποίου η τρέχουσα εμφάνιση 

χρονολογείται από τα μέσα του 19ου αιώνα, όπου αναδιαμορφώθηκε σε έναν θερινό 

προορισμό στο πνεύμα της αγγλικής γοτθικής. Τεράστιες αίθουσες με ξύλινες οροφές και 

μοναδικά έπιπλα χρησιμοποιήθηκαν για τη διοργάνωση θεαματικών συναντήσεων της 

ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Το παλάτι περιλαμβάνει, επίσης, ένα θερμοκήπιο, τα θεμέλια 

του οποίου χρονολογούνται από το 1717, όπου χρησίμευε ως ορανζερί. Είναι το 

παλαιότερο θερμοκήπιο στην Ευρώπη. Σε ένα μήκος 92 μέτρων θα βρείτε πολλά τροπικά 

φυτά, λουλούδια, λίμνες, μέχρι κι ένα δέντρο 300 έως 400 ετών.  

 

Το συγκρότημα αποτελείται, επίσης, από υγρότοπους (ένα μωσαϊκό από λίμνες, 

ποτάμια και κανάλια) και τμήματα δασικών πεδιάδων, τα οποία φιλοξενούν μια πλούσια 

ποικιλία σπάνιων πτηνών. Σύμφωνα με ορνιθολόγους, είναι μια από τις σημαντικότερες 

ευρωπαϊκές τοποθεσίες, στην οποία βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός κορμοράνων, 

ερωδιών, παπιών και πολλών σπάνιων ειδών. 

 

Συνιστούμε να επισκεφθείτε το συγκρότημα του Lednice-Valtice την άνοιξη και το 

καλοκαίρι, όταν είναι γεμάτο λουλούδια. Είναι πλούσιο σε μονοπάτια ποδηλασίας και 

πεζοπορίας. Περπατήστε στα πάρκα και στους διαδρόμους των παλατιών και απολαύστε 

τη θέα από τον μοναδικό, σε ολόκληρη την Τσεχική Δημοκρατία, Τούρκικο μιναρέ, ύψους 

60 μέτρων, με τα 304 σκαλιά του, που χρονολογείται από το 1797. Από την κορυφή του 

φαίνονται σχεδόν όλα τα κτίρια του συγκροτήματος. Δοκιμάστε υπέροχα κρασιά από 

τους αμπελώνες της Νότιας Μοραβίας και ανακαλύψτε πολλά άλλα στη γύρο περιοχή.  
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Βίντεο:    https://www.youtube.com/watch?v=8Avh88U0jrI&t=175s 

Εικονική ξενάγηση:  https://www.unesco-czech.cz/lednicko-valticky-

areal/virtualni-prohlidka/ 

UNESCO ČR:   https://www.unesco-czech.cz/lednicko-valticky-

areal/predstaveni/ 

UNESCO ORG:  https://whc.unesco.org/en/list/763/ 

 

 
Source: Národní památkový ústav 
Available at: https://www.zamek-lednice.com/pamatky/lednice/fotogalerie/00_zamek/007.jpg 
 

 
Source: Národní památkový ústav 
Available at: https://www.zamek-lednice.com/cs/fotogalerie/5130-park 
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Description: Lednice-Valtice Cultural Landscape 
Author: Amos Chapple 
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