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Charakteristika trasy
Délka trasy:
Doba:

Skm
1 - 2 hodiny na kole,
2 - 3 hodiny pěšky

Náročnost:

střední

Kola:

trekking, MTB.

V roce 1996 vznikl společný projekt „Jižní Morava - rozvoj
vinařství" na vybudování Salonu vín, Národního vinařské 
ho centra a Naučné vinařské stezky Valtice. Patronát nad
jednotlivými částmi projektu převzaly různé subjekty, které koordinoval ADONIS Mikulov. Projekt byl předložen a
financován Evropskou unií v rámci programu Phare v roce
2000. Po letech informační tabule, vystavené povětrnost 
ním vlivům, začaly ztrácet čitelnost a některé údaje na nich
byly již zastaralé. V letech 2010 a 2011 se podařilo zajistit
prostředky od Jihomoravského kraje a Vinařského fondu,
které spolu s financemi Vinařské akademie Valtice umožnily připravit rekonstrukci informačních tabulí.

pracích ve vinohradech. Na nejvyšším místě nauč 
né stezky, na kopci Reistna nad Valticemi, lze z romantické
Kolonády přehlédnout celý Lednicko-valtický areál, zařa
zený pro svou jedinečnost na seznam UNESCO. Odtud
pokračuje cesta vinicemi s několika dalšími zastaveními až
k budově Střední vinařské školy a dále zpět do historické
části města. Zde je možné procházku zakončit v některém
z řady vinných sklepů a prakticky si tak ověřit pravdivost
získaných informací.
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ročních

Vinařská naučná stezka je velmi zajímavá a stojí skutečně
za to, aby si ji turisté prošli. Může to být pěkná procházka
i v zimním období.
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VALťifiCE

zdroj: www.vinarska-akademie.cz

Popis trasy
Valtice tvoří vedle Mikulova další vinařské centrum mikulovské vinařské podoblasti. Valtice mají bohatou vinařskou
historii. Jsou centrem vinařského vzdělávání - od roku
1873 zde sídlí Střední vinařská škola (nejstarší nejen v ČR,
ale i v Dolním Rakousku, kam Valtice do roku 1920 patři 
ly). Dále je zde Národní vinařské centrum, Salon vín ČR a
v neposlední řadě také Vinařská akademie Valtice.
Naučná vinařská stezka ve Valticích a blízkém okolí obsahuje 19 trojjazyčných tabulí s obrázky a informacemi
o pěstování vinné révy, historii vinařství a také o historických památkách vyskytujících se v blízkosti stezky. Její
součástí je také naučná vinice se sortimentem odrůd révy
vinné a různými druhy vedení, kterou připravila Střední
vinařská škola Valtice. Informační tabule, umístěné na
naučné vinařské stezce, se staly po pěti letech majetkem
občanského sdružení Vinařská akademie Valtice a vinice
majetkem Střední vinařské školy.

Trasa naučné stezky začíná na náměstí Svobody. Odtud
vede přes zámecký areál (po parku kolo vedeme) do rozsáhlých valtických vinic. Zde je to nejpodstatnější o celo-
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HLAVNÍ MĚSTO VÍNA

facebook.
Město

Valtice

CYKUSTEVITANl.CZ

Turistické informační centrum Valtice,
nám. Svobody 4, 691 42 Valtice tel.: +420 519 352 978
e-mail: tic@valtice.eu
www.valtice.eu
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Josefská

SMĚR

Josefská

SCHRATTENBERG

Nad sklepy

U křížového sklepa

zamecký park

Print & Design' EVROPRINTY
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Žabí sklep

Inforfuační panely
l.'·' Vinařský dům

2. Zámecký sklep
3.* Zámecký park
4.*

Umělá jeskyně

Peklo

5. Zima na vinici
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jaro na vinici
Léto na vinici
Podzim na vinici
Křížový sklep
Historie vinařství
Val,tice

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rakousko - náš vinařský soused
Historie valtického vinařství
Vinařská oblast Mikulov
Ukázková vinice SOŠ vinařské
Pěstování révy vinné
Valtické podzemí
Venerie
Střední vinařská škola Valtice
zastavení 1, 3, 4 byla zrušena

