Městský památkový okruh
Turisté ve Valticích mohou
při procházce městem využít
informace pomocí QR kódů,
které jsou umístěny na Taggové
městské památkové stezce.
Turista tak může pohodlně
získávat informace o památce,
nebo
významném
místě
načtením QR kódu, který je
umístěný vždy na viditelném
místě v blízkosti památky. Míst
označených QR kódy je celkem
15 a tvoří ucelenou, pro chodce
cca 4 km dlouhou, naučně - historickou stezku. Poznávání
historie Valtic tímto způsobem může být zajímavým
zpestřením pobytu.
Otevírací doby přístupných objektů
Státní zámek Valtice
otevírací doba:
Podrobné informace o otevírací době a prohlídkových
okruzích najdete na www.zamek-valtice.cz
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
otevírací doba:
přehled mší: www.farnostvaltice8.webnode.cz
Rendez-vous (Dianin chrám)
otevírací doba:
podrobné informace o otevírací době najdete na
www.zamek-valtice.cz
Reistna (Kolonáda)
otevírací doba v případě vhodného počasí:
Podrobné informace o otevírací době najdete na
www.vsvaltice.cz

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
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Valtice historické
Valtice jsou městem s dlouhou a bohatou historií, která byla vždy ovlivňována jeho polohou na hranicích
mezi Moravou a Rakouskem. Nejstarší zmínka o Valticích se nachází v listině z 10. ledna 1193, v níž
císař Jindřich IV. dosvědčuje, že za jeho přítomnosti předal pasovský biskup hrad Valtice Vichardovi ze
Seefeldu. Mezi lety 1387-1395 město postupně získali hrad i panství Lichtenštejnové, kteří si v 17. století
ve Valticích vybudovali rezidenční sídlo a centrum svých rakouských a moravských držav. Zejména po
porážce českého stavovského povstání vybudoval Karel z Lichtenštejna a jeho syn Karel Eusebius řadu
staveb. Investovali do nesčetných úprav zámku, parku a kostela Nanebevzetí Panny Marie. Četné zisky
jim přinášely i lesy, rybníky a vinice. Valtice zůstaly v majetku Lichtenštejnů až do roku 1945.
Město je důležitým centrem Lednicko-valtického areálu, který byl v roce 1996 zapsán do Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
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Nejpozoruhodnější stavbou Valtic je bezesporu
Zámek (1). Toto bývalé sídlo knížecího rodu
Lichtenštejnů je pokládáno za jeden z nejvýznamnějších dokladů raně barokní architektury ve střední Evropě. Zámek byl
vybudován nedaleko někdejšího hradu
a během staletí prošel několika přestavbami až do dnešní podoby. Zámecká
kaple (2) je považována za jeden z nejkrásnějších interiérů středoevropského
baroka.
Zámecké barokní divadlo bylo velmi proslulé a konkurovalo dokonce císařské scéně ve Vídni. Jeho současná podoba
je replikou původního zámeckého divadla dle
archivních plánů a od roku 2015 byl opět zahájen
jeho provoz, stejně jako konírny a jízdárny. Vznikly tak dva jevištní prostory a z celého objektu se
stalo Národní centrum divadla a tance.
Historie zámeckého parku (3) ve Valticích je
stejně zajímavá jako u parku v Lednici. Park je návštěvníky dosud opomíjený pravděpodobně proto,
že jedna jeho část byla dlouhá léta nepřístupná
díky hraničnímu pásmu, které jí procházelo. Tomuto odpovídala i péče o park, která byla omezena

na minimum. Po roce 1990 byla část zaplocená a
zanedbaná část parku péčí vrchního zahradníka
obnovena.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (4), raně
barokní stavbu, nechal postavit Karel Eusebius.
Obraz Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři
je kopií obrazu P. P. Rubense, menší obraz Nejsvětější Trojice nad ním, je Rubensovým originálem.
V kostele se nacházejí i velmi vzácné Henckeovy
varhany.
V blízkosti kostela na náměstí se nacházejí i kašna a sloup. Kašna (5) upoutá pískovcovou
sochou dívky, stojící uprostřed a Mariánský sloup (6) byl zhotoven na památku
obětí a zažehnání moru, který postihl
město v 17. století v několika vlnách.
Sloup zakončuje plastika Immaculaty – Panny Marie.
Původní Radnice (7) stávala na
místě dnešní školy, ale několikrát
vyhořela. V letech 1887–1888 byla
na jejím místě vystavěna nová budova v novorenesančním slohu, která
měla pojmout i okresní soud.
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ské školy a slouží jako výukové zahradní centrum.
Momentálně je provoz zahradního centra částečně
omezen z důvodu rekonstrukce. Belveder sloužil
původně jako letohrádek k výhledu po krajině,
čemuž napovídá i jeho poloha. Současně sloužil
i jako knížecí bažantnice a ve dvoře ve voliérách byli
chování bažanti a okrasní pávi. V současné době je
tento empírový zámeček v rekonstrukci.
Kolem zámečku Rendez-vous můžete vidět staré
porosty původních dubů. Monumentální stavba ve
tvaru triumfálního oblouku uprostřed lesů připomíná slavný Vítězný oblouk v Paříži a je jedním z loveckých zámečků Lichtenštejnů. V horním patře stavby
se nachází velký sál, ve kterém se konaly lovecké
snídaně.
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Klášter
milosrdných
bratří
s kostelem sv. Augustina a řádovou
nemocnicí je dalším zajímavým komplexem zdejší barokní architektury.
Řád milosrdných bratší přivedl do Valtic kníže Karel I. V roce 1605, aby zde
založili novou nemocnici. V 17. století
zde působil jako chirurg a botanik Norbert
Boccius, autor 17 unikátních herbářů, které
jsou dodnes velmi ceněny.
Františkánský klášter. Minoritský klášter
z roku 1286 byl založen Jindřichem IV. z Kuenringua
byl obnoven až po husitských válkách. Po odchodu
řeholníků v 16. století byl konvent nově osazen františkány. Kostel sousedil s hlavní zahradou a vedlejší trakt byl orientován do františkánské zahrady.
V současnosti se o zahradu starají žáci Střední vinař-
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