
Prohlídkové trasy a vstupné v roce 2007Prohlídkové trasy a vstupné v roce 2007

A trasa - I. patro zámkuA trasa - I. patro zámku

KNIHOVNAKNIHOVNA  RAKOUSKÉRAKOUSKÉ  SPISOVATELKYSPISOVATELKY M MARIEARIE E EBNERBNER - E - ESCHENBACHSCHENBACH, , REPREZENTAČNÍREPREZENTAČNÍ
PROSTORYPROSTORY, , DÁMSKÁDÁMSKÁ    APARTMÁAPARTMÁ, , ZBROJNICEZBROJNICE  AA  KNIHOVNAKNIHOVNA E ERVÍNARVÍNA D DUBSKÉHOUBSKÉHO            
DDOBAOBA  PROHLÍDKYPROHLÍDKY: 50 : 50 MINMIN.                                    M.                                    MAXAX..POČETPOČET  OSOBOSOB  VEVE  SKUPINĚSKUPINĚ 45 45
PPLNÉLNÉ  VSTUPNÉVSTUPNÉ………………......................................……………………………       60 ,- K………………......................................……………………………       60 ,- KČČ                
SSNÍŽENÉNÍŽENÉ  VSTUPNÉVSTUPNÉ  -    -  SENIOŘISENIOŘI …………………………………………….……….      45,- K …………………………………………….……….      45,- KČČ  
SSNÍŽENÉNÍŽENÉ  VSTUPNÉVSTUPNÉ –  – DĚTIDĚTI 6-15,  6-15, STUDENTISTUDENTI, ZTP ……., ZTP …….  …………………………..      30,- K…………………………..      30,- KČČ

Prohlídková trasa „A“  je o sobotách  cca do 13.00 hodin vyřazena zProhlídková trasa „A“  je o sobotách  cca do 13.00 hodin vyřazena z          provozu – svatby.provozu – svatby.    

B trasa - II. patro zámkuB trasa - II. patro zámku

Schodišťová hala severního křídla, byt posledního šlechtického majitele, hostinská apartmá,Schodišťová hala severního křídla, byt posledního šlechtického majitele, hostinská apartmá,
malá a velká střelnicemalá a velká střelnice
DDOBAOBA  PROHLÍDKYPROHLÍDKY : 45  : 45 MINUTMINUT                                   M                                   MAXAX..POČETPOČET  OSOBOSOB  VEVE  SKUPINĚSKUPINĚ 25 25
PPLNÉLNÉ  VSTUPNÉVSTUPNÉ……………………………………………………………………….       60,-K……………………………………………………………………….       60,-KČČ

SSNÍŽENÉNÍŽENÉ  VSTUPNÉVSTUPNÉ  -   - SENIOŘISENIOŘI …………………………………. …………………..       45,-K …………………………………. …………………..       45,-KČČ

SSNÍŽENÉNÍŽENÉ  VSTUPNÉVSTUPNÉ –  – DĚTIDĚTI 6-15,  6-15, STUDENTISTUDENTI, ZTP …..., ZTP ….................………………………...        30,-K………………………...        30,-KČČ

C trasa  - I. a II.patro zámku - velký okruh – C trasa  - I. a II.patro zámku - velký okruh –     POUZE PRO PŘEDEM OBJEDNANÉ VÝPRAVYPOUZE PRO PŘEDEM OBJEDNANÉ VÝPRAVY    

PPROHLÍDKYROHLÍDKY  VŠECHVŠECH  ZPŘÍSTUPNĚNÝCHZPŘÍSTUPNĚNÝCH  HISTORICKÝCHHISTORICKÝCH  INTERIÉRŮINTERIÉRŮ  LYSICKÉHOLYSICKÉHO  ZÁMKUZÁMKU..
DDOBAOBA  PROHLÍDKYPROHLÍDKY 110  110 MINUTMINUT                                     M                                     MAXAX. . POČETPOČET  OSOBOSOB  VEVE  SKUPINĚSKUPINĚ 25 25
PPLNÉLNÉ  VSTUPNÉVSTUPNÉ…………………………………………………………………………       120,-K…………………………………………………………………………       120,-KČČ

SSNÍŽENÉNÍŽENÉ  VSTUPNÉVSTUPNÉ  -   - SENIOŘISENIOŘI ……………………………….. ………………………...     90,-K ……………………………….. ………………………...     90,-KČČ

SSNÍŽENÉNÍŽENÉ  VSTUPNÉVSTUPNÉ –  – DĚTIDĚTI 6-15,  6-15, STUDENTISTUDENTI, ZTP  ……., ZTP  …….  ……………………………….    60,- K……………………………….    60,- KČČ

D trasa – Zámecká zahradaD trasa – Zámecká zahrada

1.6. až 16. 6. : park, sloupová kolonáda, sala terrena1.6. až 16. 6. : park, sloupová kolonáda, sala terrena
vstupné 30,-- Kč, snížené 15,-- Kčvstupné 30,-- Kč, snížené 15,-- Kč
17. 6. až 30. 9. : park, sloupová kolonáda, sala terrena, zahradnictví a oranžerie s17. 6. až 30. 9. : park, sloupová kolonáda, sala terrena, zahradnictví a oranžerie s          tematickou výstavoutematickou výstavou    
DDOBAOBA  PROHLÍDKYPROHLÍDKY:  50 :  50 MINUTMINUT                                   M                                   MAXAX..POČETPOČET  OSOBOSOB  VEVE  SKUPINĚSKUPINĚ 45 45
PPLNÉLNÉ  VSTUPNÉVSTUPNÉ  ………….…………….……………………………………………. …..      5  ………….…………….……………………………………………. …..      50,-K0,-KČČ

SSNÍŽENÉNÍŽENÉ  VSTUPNÉVSTUPNÉ –  – SENIOŘISENIOŘI  …………………………………......................................      40,-K  …………………………………......................................      40,-KČČ

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ – DĚTI SNÍŽENÉ VSTUPNÉ – DĚTI 6-156-15, STUDENTI, ZTP …… …………………………………..    , STUDENTI, ZTP …… …………………………………..    35,-35,- KČ KČ



Na speciální prohlídky (květinové výstavy, noční prohlídky, kostýmované prohlídky, vánočníNa speciální prohlídky (květinové výstavy, noční prohlídky, kostýmované prohlídky, vánoční   
interiéry) je  plné vstupné 80,-- Kč, seniorské  60,- Kč, pro děti 6-15, studenty,  ZTP  40,-- Kč.interiéry) je  plné vstupné 80,-- Kč, seniorské  60,- Kč, pro děti 6-15, studenty,  ZTP  40,-- Kč.

KK  prohlídce trasy C je vstup do zahrady nebo do výstavních síní volný – dle výběru návštěvníka.prohlídce trasy C je vstup do zahrady nebo do výstavních síní volný – dle výběru návštěvníka.
Držitelé průkazu ZTP/P + 1 doprovodná osoba mají vstup zdarma.Držitelé průkazu ZTP/P + 1 doprovodná osoba mají vstup zdarma.

Děti do 6 let – vstup zdarma ( mimo hromadné vstupy mateřských škol: á 10,-- Kč) Děti do 6 let – vstup zdarma ( mimo hromadné vstupy mateřských škol: á 10,-- Kč) 



SSTÁTNÍTÁTNÍ  ZÁMEKZÁMEK L LYSICEYSICE

ve správě Národního památkového ústavu, ve správě Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště v Brněúzemního odborného pracoviště v Brně

Barokní stavba na místě renesanční vodní tvrze, upravovaná ještě počátkemBarokní stavba na místě renesanční vodní tvrze, upravovaná ještě počátkem
19. století, vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry.19. století, vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry.

Ty představují návštěvníkům životní prostředí a stylTy představují návštěvníkům životní prostředí a styl
přední moravské hraběcí rodiny Dubských zpřední moravské hraběcí rodiny Dubských z  Třebomyslic.Třebomyslic.

Bohaté sbírky, pořízené hlavně v 19. století, obsahují především nábytek, sklo, porcelán, obrazy, dáleBohaté sbírky, pořízené hlavně v 19. století, obsahují především nábytek, sklo, porcelán, obrazy, dále   
pak vzácnou sbírku zbraní, dvě knihovny, předměty dovezené zpak vzácnou sbírku zbraní, dvě knihovny, předměty dovezené z  Orientu a pozoruhodnou sbírkuOrientu a pozoruhodnou sbírku   

historických střeleckých terčů.historických střeleckých terčů.
Od června do září je také možnost navštívit ojedinělou zámeckou zahradu sOd června do září je také možnost navštívit ojedinělou zámeckou zahradu s  promenádní kolonádoupromenádní kolonádou   

a dále pak interiér zahradního kasina.a dále pak interiér zahradního kasina.
Součástí prohlídky zahrady je také návštěva oranžerieSoučástí prohlídky zahrady je také návštěva oranžerie

a zámeckého zahradnictví z 2. poloviny 19. stoletía zámeckého zahradnictví z 2. poloviny 19. století..

SLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKYSLUŽBY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

- průvodcovská služba, výklad v- průvodcovská služba, výklad v  češtině i cizojazyčněčeštině i cizojazyčně
- po předchozí domluvě bezbariérový vstup do 1. patra /trasa A/- po předchozí domluvě bezbariérový vstup do 1. patra /trasa A/

- rezervace vstupenek- rezervace vstupenek
-prodej suvenýrů a upomínkových předmětů-prodej suvenýrů a upomínkových předmětů

- kulturní a společenské akce v- kulturní a společenské akce v  prostorách zámeckého areálu (viz www.zameklysice.cz)prostorách zámeckého areálu (viz www.zameklysice.cz)
- svatební obřady, výstavy, koncerty- svatební obřady, výstavy, koncerty

- občerstvení a parkoviště- občerstvení a parkoviště

VV          letních měsících je součástí prohlídky ukázka dobové hudby neboletních měsících je součástí prohlídky ukázka dobové hudby nebo    
šermířského vystoupení – sšermířského vystoupení – s          příplatkem 10,- Kč ke vstupnému (ke sníženému 5,-- Kč).příplatkem 10,- Kč ke vstupnému (ke sníženému 5,-- Kč).    

DALŠÍ SLUŽBYDALŠÍ SLUŽBY

                 cizojazyčný výklad /neposkytuje se v                 cizojazyčný výklad /neposkytuje se v  zahradě/ ……. +100 % kzahradě/ ……. +100 % k  základnímu vstupnémuzákladnímu vstupnému
                 příplatek za vstup mimo otevírací dobu …………….  + 100 % k                 příplatek za vstup mimo otevírací dobu …………….  + 100 % k  základnímu vstupnémuzákladnímu vstupnému

   příplatek za vstup mimo sezónu … + 200 %  k   příplatek za vstup mimo sezónu … + 200 %  k  základnímu vstupnému požadované trasyzákladnímu vstupnému požadované trasy   
  svatební obřad  ………………………………………………...  5.950,--  Kč vč. 19 %  DPH  svatební obřad  ………………………………………………...  5.950,--  Kč vč. 19 %  DPH
  svatební  prohlídka s  svatební  prohlídka s  možností nekomerčního fotografování  ………….......   600,-- Kčmožností nekomerčního fotografování  ………….......   600,-- Kč
  zapůjčení cizojazyčného textu ……………………………………………….    zdarma  zapůjčení cizojazyčného textu ……………………………………………….    zdarma
  děti do 6 let /jednotlivci/   …………….………………………… ………….   zdarma  děti do 6 let /jednotlivci/   …………….………………………… ………….   zdarma
  hromadné vstupy dětí MŠ /zájezdy/ ….……………………………………     10,-- Kč  hromadné vstupy dětí MŠ /zájezdy/ ….……………………………………     10,-- Kč
  natáčení na kameru…………………………………………………………..  není povoleno  natáčení na kameru…………………………………………………………..  není povoleno
  fotografování …………………………………………………………………  není povoleno   fotografování …………………………………………………………………  není povoleno 
    

http://www.zameklysice.cz

http://www.zameklysice.cz/


E E     trasatrasa     -  -     malá vmalá v    ýstavní síň v předzámčí :ýstavní síň v předzámčí :    
MARIE EBNER ESCHENBACH – žena, spisovatelka a dramatička, MARIE EBNER ESCHENBACH – žena, spisovatelka a dramatička, výstava věnovaná významnévýstava věnovaná významné   
osobnosti lysického zámku osobnosti lysického zámku 
a expozice  a expozice  ZÁMECKÉ DIVADLO V LYSICÍCH.ZÁMECKÉ DIVADLO V LYSICÍCH.
Otevřeno vOtevřeno v  otevírací době státního zámku – viz níže. Mimo sezónu lze výstavní síň navštívit pootevírací době státního zámku – viz níže. Mimo sezónu lze výstavní síň navštívit po   
telefonické dohodě.telefonické dohodě.

velká výstavní síň v předzámčívelká výstavní síň v předzámčí:         :         -      -      PRAVĚKÉ SKALNÍ MALBYPRAVĚKÉ SKALNÍ MALBY
       otevřeno od 1. 4. do 24. 6. 2007       otevřeno od 1. 4. do 24. 6. 2007

                                                                                     v                                                                                     v  otevírací době státního zámku – viz níže. otevírací době státního zámku – viz níže. 
-- KÁVA, ČAJ A ČOKOLÁDA KÁVA, ČAJ A ČOKOLÁDA       

otevřeno od 1. 7. do 28. 10. 2007otevřeno od 1. 7. do 28. 10. 2007
vv  otevírací době státního zámku – viz níže.otevírací době státního zámku – viz níže.

VSTUPNÉ  do výstavních síní (trasa E):  VSTUPNÉ  do výstavních síní (trasa E):  plné 30,--,plné 30,--,  seniorské  20,- Kč,   seniorské  20,- Kč, 
pro děti 6-15, studenty  a ZTP 10,-- Kčpro děti 6-15, studenty  a ZTP 10,-- Kč

OTEVÍRACÍOTEVÍRACÍ     DOBA SZ DOBA SZ    

duben a říjen ….............................................................. 9.00 – 15.00 hodinduben a říjen ….............................................................. 9.00 – 15.00 hodin
/víkendy a svátky, ve všední den pro předem objednané skupiny//víkendy a svátky, ve všední den pro předem objednané skupiny/

květen, červen a září ….................................................. 9.00 – 16.00 hodinkvěten, červen a září ….................................................. 9.00 – 16.00 hodin
/denně mimo pondělí a den následující po dni pracovního klidu//denně mimo pondělí a den následující po dni pracovního klidu/

červenec a srpen …........................................................ 9.00 – 17.00 hodinčervenec a srpen …........................................................ 9.00 – 17.00 hodin
/denně mimo pondělí a den následující po dni pracovního klidu/ ./denně mimo pondělí a den následující po dni pracovního klidu/ .

PŘÍSTUP A DOPRAVAPŘÍSTUP A DOPRAVA

Vzdálenost od Brna:   31 kmVzdálenost od Brna:   31 km

auto: zauto: z  Brna silnice I/43 (E 461) směr Svitavy, odbočka LysiceBrna silnice I/43 (E 461) směr Svitavy, odbočka Lysice

bus: linka Brno – Lysice – Kunštát – Olešnice, zastávka Lysice, pohostinstvíbus: linka Brno – Lysice – Kunštát – Olešnice, zastávka Lysice, pohostinství

vlak: trať Brno – Česká Třebová, stanice Skalice n. Svitavou (7 km)vlak: trať Brno – Česká Třebová, stanice Skalice n. Svitavou (7 km)

Informace o provozu a rezervace vstupenek na adrese:Informace o provozu a rezervace vstupenek na adrese:
Správa státního zámku, Zámecká 1,  679 71  LysiceSpráva státního zámku, Zámecká 1,  679 71  Lysice

tel.: 516 / 472 235tel.: 516 / 472 235
fax, záznamník: 516/472 752fax, záznamník: 516/472 752
e-mail: lysice@brno.npu.cze-mail: lysice@brno.npu.cz

Aktuální přehled všech kulturních akcí najdete naAktuální přehled všech kulturních akcí najdete na
http://  www.zameklysice.cz  , http://www.npu.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.Těšíme se na Vaši návštěvu.

http://www/
http://www.boskowan.cz/lysice


Státní zámek
Lysice

http://www.zameklysice.cz

Národní kulturní památka

http://www.zameklysice.cz/
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