Důležité kontakty:
Městská policie:
+420 734 254 254
Nemocnice Valtice,
Klášterní 1150, Valtice,
tel.: +420 519 363 111
www.nemvalt.cz
Lékařská pohotovost:
Nemocnice Břeclav,
U Nemocnice 3066/1,
budova D, přízemí, Břeclav,
tel.: +420 519 315 776
pondělí – pátek 17:00 – 22:00
sobota, neděle, svátky 8:00 – 20:00

Naučná vinařská stezka
délka trasy: 5km
náročnost: střední
Trasa této naučné stezky začíná na náměstí
Svobody a odtud pokračuje přes zámecký areál
do rozsáhlých valtických vinic. Tady se účastníci
dozvídají o náročných pracech vinařů. Na nejvyšším místě naučné stezky, na kopci Reistna
nad Valticemi si můžete na vyhlídce prohlédnout
celý Lednicko-valtický areál, který je od roku 1996
zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pak pokračujeme vinicemi s několika dalšími zastaveními až k budově
vinařské školy a zpět do historické části města.
Naučnou vinařskou stezku si můžete projít v kterémkoliv ročním období.
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Vinařský dům
Zámecký sklep
Zámecký park
Umělá jeskyně Peklo
Zima na vinici
Jaro na vinici
Léto na vinici
Podzim na vinici
Křížový sklep
Historie vinařství
Valtice
Rakousko - náš vinařský soused
Historie valtického vinařství
Vinařská oblast Mikulov
Ukázková vinice SOŠ vinařské
Pěstování révy vinné
Valtické podzemí
Venerie
Střední vinařská škola Valtice

Byla zrušena zastavení č. 1, č. 3 a č. 4

Seznam vinoték:
Vinum Bonum, Vinařský dům,
nám. Svobody, Valtice
Vinotéka Vinařství Procházka,
nám. Svobody 1111, Valtice
Vinotéka v zámecké bráně, Zámek 1,
Valtice
Galerie vín, Vinařství pod zámkem,
Břeclavská 1100, Valtice
Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice
Vinařská pohotovost 24 hodin
Vinařská 407, Valtice
Prodej vín na vrátnici 24 hodin denně
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Valtice vinařské
Jednou z prvních věcí, které si člověk vybaví při vyřčení pojmu jižní Morava, je bezesporu víno, vinné
sklepy, vinobraní a další obměny tohoto vděčného a věčného tématu.
Historie vinařství se hluboce zapsala do kultury a života tohoto města a Valtice jsou právem nazývány
Hlavním městem vína. Vždyť které jiné město by si tento přívlastek zasloužilo, když ne právě Valtice? Sídlí
zde jediná Vinařská akademie v České republice, Národní vinařské centrum, Vinařská unie ČR a jediná
střední vinařská škola v republice, jejíž tradice sahá až k roku 1872. Národní salon vín, který sídlí na
zámku, netřeba jistě nikomu připomínat.
Láska k vínu se projevuje v bezpočtu lidových písní o víně, vínečku, vinohradě a jsou zde slyšet při každé
možné příležitosti, ať už jde o košty, posezení ve sklípku nebo nesčetné vinařské akce po celý rok. Víno
spolu s tradicemi a folklorem kráčí ruku v ruce nejen ve Valticích a určitě stojí za to se s nimi seznámit
blíže. Valtice a víno jsou pojmy, které k sobě nerozlučně patří již stovky let.

Mohutné lisovny a výstavné vinařské domy, které
stávaly v historickém centru města, padly většinou za
oběť ničivým požárům v 18. a 19. století. Dochovalo
se jen několik vinařských domů, z nichž nejcennější
je dům č. 49 v Kopečné ulici, který jako jeden z mála
unikl požáru. V ulicích Vinařská, Sklepní, Josefská,
Růžová a Polní je více než 500 sklepů, které patří
malým vinařům. Převažují přízemní lisovny se sklepy
a různými průčelími. Stoleté sklepy mají kamenné
podezdívky a klenbu z pálených cihel. Nejstarší
sklepy jsou zaklenuty tesanými vápencovými bloky.
Salon vín (1) je unikátní vinařský projekt – stálá
celostátní výstava a je výkladní skříní našich vín.
Ochutnat zde můžete vína ze všech vinařských
oblastí, aniž byste museli cestovat po vlastech
moravských a českých. Vína jsou pečlivě vybírána
systémem národní soutěže a v průběhu roku je
TOP 100 vín v České republice doplňováno dalšími
degustacemi a prezentacemi finalistů soutěže.
Salon vín se nachází v historických prostorách
valtického zámku.
Valtické vinné trhy (2) jsou nejstarší výstavou
vín v České republice a jednou z nejstarších výstav

v bývalém Rakousku-Uhersku a její začátek se
datuje již před rokem 1850. Vysoká kvalitativní
úroveň vín, ale i lidový charakter vinných trhů jsou
to, co dělá tuto akci tolik zajímavou a atraktivní, že ji
každoročně navštíví několik tisíc milovníků vína.
Vinařská akademie se na valtickém náměstí
nachází již od roku 1994 a zabývá se vzděláváním
a podporou vinařství v České republice. Ve svém
oboru se řadí mezi nejúspěšnější a pokud se
rozhodnete o víně dozvědět více, můžete si vybrat
z několika druhů kurzů.
Sídlo vinařské školy nebylo ve Valticích vybráno
náhodně. Ve prospěch založení školy právě tady
rozhodly příznivé klimatické podmínky jak pro
vinařskou, tak pro ovocnickou produkci. První
studenti zahájili výuku na této škole již v roce
1873.
Vinařská škola vyrábí své víno ve školním sklepě
Venerie z hroznů vypěstovaných ve vlastních
vinicích, které se rozprostírají pouze v katastru města
Valtice. Do roku 1965 byly hrozny zpracovávány ve
sklepě „Pod starou ředitelnou“, ve sklepě původního
kláštera, a až později byl tomuto účelu uzpůsoben
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v obrovských sudech zrají ta nejlepší vína Lednickovaltického areálu. Najdete ho na adrese Zámek 1
ve Valticích a kromě prodeje lahvového vína nabízí
i prohlídky a degustace.
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sklep na ulici K Venerii, který původně užíval řád
milosrdných bratří.
Křížový sklep z roku 1640 je největší křížový
sklep v republice. V roce 2010 byl zrekonstruován
jeho vstup a jeho rekonstrukce byla nominována na
národní cenu za architekturu v soutěži Grand Prix
Architektů 2011.
Společnost CHÂTEAU Valtice – Vinné sklepy
Valtice, a.s. stála u zrodu vinařství ve Valticích a
byla postavena po vzoru francouzského vinařského
dominia. Navazuje na vinařskou tradici založenou
rodem Lichtenštejnů. Dodnes v tomto nejstarším
valtickém sklepě nazrávají vína ve 300 dřevěných
sudech s kapacitou 400 000litrů. Pro turisty jsou zde
pořádány speciální programy.
Unikátní Zámecký sklep (3) z roku 1430 patří
mezi nejstarší vinné sklepy v Evropě. Po staletí zde
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Unikátním
labyrintem
obnovených
částí
historických měšťanských sklepů je Valtické
Podzemí, jejichž vznik je datován už od roku
1289 v souvislosti se založením kláštera minoritů.
Ve Valtickém Podzemí jsou celoročně pořádány
prohlídky a různé, nejen vinařské akce.

