
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Státní zámek Lednice otevírá 14.5.2011 
novou prohlídkovou trasu „Pokoje princů a 
princezen z Liechtensteina“ 
Brno, 9. 5. 2011 
NPÚ-ÚOP v Brně a správa SZ Lednice připravili pro širokou veřejnost, zejména pro dětské 
návštěvníky, zpřístupnění druhého patra zámku, v jehož autentických prostorách jsou nově 
instalovány interiéry pokojů s názvem „Pokoje princů a princezen z Liechtensteina“. Novou 
prohlídkovou trasu můžete navštívit od 14. 5. 2011. 
Nově zpřístupněné prostory druhého patra tzv. vstupního křídla zámku Lednice sloužily po přestavbě 
v letech 1848 – 1856 jako denní pokoje a ložnice dětí knížete Aloise II. Liechtensteina a jeho ženy 
Františky, rozené Kinské. Dětství a mládí zde prožívali princové Jan II. a nejmladší František, 
princezny Marie, Karolína, Sofie, Aloisie, Ida, Henrieta, Anna a Terezie. Promyšleně byly 
architektem Jiřím Wingelmüllerem voleny i místnosti pro ubytování guvernantek a vychovatelů.  
Největší rohová místnost sloužila jako učebna, samostatné pokoje obýval princ Johann II., mladší a 
menší princezny se dělily o soukromí obvykle dvě nebo tři. V blízkosti učebny byl mimo pokoje 
služebné situován pokoj hofmistra, u ložnic princezen pokoje guvernantky a chůvy. Atmosféru 
tehdejších zámeckých pokojů na zámku Lednici, a to i těch starších před přestavbou, 
návštěvníkům přiblíží půvabné akvarely malíře Petra Fendiho. Jsou na nich zachyceny princové a 
princezny jako batolata a děti do deseti let. Řada dalších portrétů a grafik představí malé 
Liechtensteiny, ale také, jak bylo dobovým zvykem, císařskou rodinu Habsburků. Císaře Františka 
Josefa I. jako malého chlapce s hračkami, dále i jako mladého vojáka. S císařovnou Alžbětou, zvanou 
Sissi, pak jako otce se svými potomky. Návštěvníky zcela jistě zaujme portrét následníka trůnu 
Ferdinanda d‘Este jako chlapce a další desítky portrétů, které dokládají nejen dobové oděvy dětí, ale 
také podobu jejich hraček. Unikátními exponáty jsou především dochované autentické dětské 
nábytky, uchovávané doposud v depozitáři, dále dětské uniformy a cvičné zbraně. Pozornost 
upoutá také zmenšená jídelní kameninová souprava sloužící k výuce stolování.  
V souvislosti s novými nároky na hygienu a kulturu bydlení i tím, že vládnoucí kníže Jan II. zůstal 
svobodný a bezdětný, byly na konci 19. století navrhnuty architektem Karlem Weinbrennerem situační 
změny a vybudovány nové koupelny a toalety, instalovány i výtahy. I tyto technické artefakty jistě 
návštěvníky osloví. Lednice byla později využívána jako letní sídlo, místnosti bývalých dětských 
pokojů sloužily jako pokoje pro hosty. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nejvyšší patro, často zde 
byly ubytovány právě šlechtické děti nebo mládež. Přestože dochované inventáře částečně vypovídaly 
o vybavení zdejších pokojů, v depozitářích zůstaly zachovány pouze ojedinělé kusy a torzo původní 
obrazové výzdoby.  Bylo poměrně náročné dosáhnout adekvátní podoby zařízení dětských pokojů a 
zcela žádoucí bylo spolupracovat s ostatními památkovými objekty, zejména s těmi, které vlastnili 
v minulosti Liechtensteinové. Nová prohlídková trasa si klade za cíl přiblížit návštěvníkům 
v bývalých dětských pokojích princezen a princů z Liechtensteina dětství a výchovu mladých 
šlechticů v širším kontextu.  
Základní vstupné na novou prohlídkovou trasu je 150 Kč (cena zahrnuje i expozici Muzeum loutek 
Milana Knížáka). 
Text: Mgr. Marta Sedláková 
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