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Půjčka Břeclav 
 

● Půjčka online: Ano ✓ 
● Půjčka ihned: Ano ✓ 
● Půjčka bez registru: Ano ✓ 
● Půjčka do výplaty: Ano ✓ 
● Půjčka pro živnostníky: Ano ✓ 
● Půjčka na mateřskou dovolenou: Ano ✓ 

 

Břeclav - základní informace o městě 
 
Okolí Břeclavi má zvláštní svéráz. Převážně rovinatá krajina lemovaná dolními toky Moravy a Dyje a 
protkaná četnými potoky, struhami a slepými rameny je z převážné části zalesněná. Od poloviny 17. 
století bylo městečko s okolím připojeno do mohutné enklávy liechtenštejnských držav spolu se 
sousedním panstvím valtickým a lednickým. Když na sklonku 18. století začínají Liechtenštejnové 
přijímat myšlenky osvícenské, přeměňují krajinu v okolí těchto tří center v romantickém krajinářském 
pojetí. Zdárně kloubí ekonomickou funkci s funkcí estetickoua doplňují teritorium novou výsadbou 
lesních dřevin, mezi nimiž je celá řada exotů, ale i četnými drobnými stavbami romantického 
charakteru v empírovém a klasicistním pojetí, od poloviny 19. století pak i ve stylu anglické 
novogotiky. 
 
Pro náměty svých stavebních pokusů sahají jejich architekti J. Hardmuth, J. Kornhausel, J. Engel do 
antiky, do Orientu, do vrcholného středověku a oživují lesní krajinu protkanou osovými průhledy či 
romantická zákoutí řadou drobných staveb, z nichž nejpozoruhodnější jsou např. klasicistní zámečky 
Pohansko, Hraniční a Rybniční zámek či kolonáda Reisna, empírový Dianin chrám, Apolonův chrám a 
Tři grácie, romantické stavby Janohradu, minaretu, římského akvaduktu, novogotický Hubertův chrám 
a další 
 
Nejvýznamnější novogotickou stavbou v blízkosti Břeclavi je lednický zámek, který byl z původně 
rozsáhlého barokního komplexu přestavován v letech 1846 - 1858 podle plánů Josefa Wingelmüllera. 
Je posazen na severovýchodním okraji Lednice uprostřed vodních ploch, luk a mohutných dubů či 
exotických dřevin uspořádaných do krajinářsky pojatého anglického parku. Zámek je obklopen v 
bezprostřední blízkosti francouzským parkem, o jehož údržbu pečují vedle zahradníků i studenti 
zdejší Vysoké školy zemědělské. Cílem četných návštěvníků je i významný skleník plný exotických 
rostlin, jehož počátky byly položeny v r. 1717 a dnešní podobu získal v r. 1843. Mezi navštěvovaná 
místa patří kančí obora, synagoga, farní kostel sv. Václava na náměstí T. G. Masaryka, farní kostel 
Navštívení Panny Marie, malá kaple sv. Rocha, obřadní síň židovského hřbitova, kaple sv. Cyrila a 
Metoděje a kaple Vzkříšení Páně. 
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