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Zámek Valtice

Schloss Valtice

Valtice Chateau

Rozlehlý palácový komplex státního zámku Valtice byl téměř po 700 let hlavním sídlem
knížecího rodu Liechtensteinů. V současné době představuje v prohlídkovém okruhu
v prvním patře barokní reprezentační prostory bývalých majitelů a zámeckou kapli,
která patří mezi nejkrásnější chrámové prostory nejen v měřítku České republiky. Nově
zpřístupněných šest sálů druhého patra je věnováno sezonním výstavám. Součástí
zámeckého areálu je park, v němž můžete navštívit tzv. bylinkovou zahrádku, unikátní
projekt představující způsob, jakým byly zásobovány zámecké kuchyně. Návštěvníci
valtického zámku by si také neměli nechat ujít prohlídku zámeckého sklepa spojenou
s degustací vína. Znalcům tohoto nápoje jistě můžeme doporučit návštěvu Valtických
vinných trhů, které jsou největší akcí svého druhu v ČR. Vyznavačům cykloturistiky je
dále třeba doporučit návštěvu nedaleké vyhlídkové kolonády na Reistně a loveckého
zámečku Rendez-vous.

Der ausgedehnte Palastkomplex des staatlichen Schlosses Valtice (Feldsberg) war
über fast 700 Jahre der Sitz der Fürsten Liechtenstein. Heute zeigt die Besichtigungstrasse in der ersten Etage die barocken Repräsentationsräume der früheren
Besitzer und die Schlosskapelle, die über Tschechien hinaus als einer der schönsten
Kirchenräume gilt. Die neu eröffneten sechs Säle in der zweiten Etage beherbergen
saisongebundene Ausstellungen. Zum Schloss gehört ein Park, in dem der so genannte Kräutergarten angelegt ist. Dieses einmalige Projekt zeigt anschaulich die
Bevorratung der einstigen Schlossküche. Für die Besucher des Schlosses in Valtice ist
gewiss auch die Besichtigung des Schlosskellers in Verbindung mit einer Weinverkostung interessant. Für Weinkenner lohnt sich ein Besuch der Valticer Weinmärkte,
der größten Veranstaltung ihrer Art in Tschechien. Radwanderern wird die Aussicht
von der unweit gelegenen Reisten-Kollonade und der Besuch des Jagdschlösschens
Rendezvous empfohlen.

The expansive palace complex of the Valtice State Chateau was the main seat of
the Liechtenstein noble family for almost 700 years. Today the Baroque ceremonial
rooms of the former owners and the chateau chapel, one of the most beautiful
religious structures not only in the Czech Republic, are on display on the first floor.
The newly opened six rooms on the second floor are devoted to seasonal exhibits.
Part of the palace complex is a park in which you may visit the herb garden. It is
a unique project showing how the chateau kitchen was once supplied. Visitors to
the Valtice Chateau should not miss taking a tour of the wine cellar complete with
wine tasting. For connoisseurs of this beverage we certainly recommend a visit to
the Valtice Wine Market, the largest event of its type in the Czech Republic. Cyclists
are also recommended to visit the nearby Reistna observation colonnade and the
Rendez-Vous hunting lodge.

Salon vín České republiky

Weinsalon der Tschechischen Republik

Wine Salon of the Czech Republic

V areálu zámku sídlí také Národní vinařské centrum, o. p. s., které v zámeckých sklepích
provozuje Salon vín České republiky. Salon vín České republiky je nejvyšší soutěží vín
v ČR a zastřešuje systém nominačních soutěží. Na vlastní soutěž navazuje celoročně
otevřená veřejná degustační expozice nejlepších sta vín, umístěná ve sklepních
prostorách státního zámku ve Valticích.
Po výběru kolekce Salonu vín ČR jsou tato vína nakoupena v množství uvedeném
ve statutu a uložena ve sklepních prostorách Národního vinařského centra. Zde jsou
k dispozici veřejnosti, která má možnost ochutnat kterékoliv ze zde uložených vín.
Vína uložená v Salonu jsou určena k propagaci a podpoře našeho vinařství, neboť
široká veřejnost, včetně zahraničních návštěvníků, má možnost naše nejlepší vína
ochutnat na jednom místě a v důstojných podmínkách a zároveň se zde dozví všechny
podstatné informace o každém víně i o výrobcích, jejichž vína jsou v Salonu vín České
republiky zastoupena.
Uložená vína je možno i zakoupit. Součástí sklepních prostor Národního vinařského
centra je také expozice o našem vinařství a vinařských oblastech a dále prodejna
dárkového balení na láhve, vinařské literatury, degustátorských skleniček, sommelierských potřeb atd.

Im Schlossgelände hat das Nationale Weinbauzentrum Národní vinařské centrum
o. p. s. seinen Sitz, das in den Schlosskellern den Weinsalon der Tschechischen Republik
betreibt. Der Weinsalon der Tschechischen Republik ist der höchste Weinwettbewerb
in Tschechien und er überdacht die Nominierungswettbewerbe. An den Wettbewerb
bindet die ganzjährig geöffnete öffentliche Verkostungsausstellung der besten
einhundert Weine in den Kellerräumen des staatlichen Schlosses in Valtice an.
Nach der Auswahl der Kollektion des Weinsalons der Tschechischen Republik werden
diese Weine gemäß der in der Satzung aufgeführten Menge gekauft und in den
Kellerräumen des Nationalen Weinbauzentrums aufbewahrt. Hier erhalten Besucher
die Möglichkeit, jeden der hier gelagerten Weine zu verkosten. Die im Salon aufbewahrten Weine sind für die Werbung und die Förderung des tschechischen Weinbaus
bestimmt, denn die breite Öffentlichkeit und ausländische Gäste können die besten
Weine an einem Ort und unter würdigen Bedingungen probieren. Zugleich erhalten
sie alle wesentlichen Informationen über die Weine und die Hersteller, deren Weine
im Weinsalon der Tschechischen Republik vertreten sind.
Die aufbewahrten Weine können käuflich erworben werden. In den Kellerräumen
des Nationalen Weinbauzentrums befinden sich zudem eine Ausstellung über den
tschechischen Weinbau und die Weinanbaugebiete sowie ein Shop mit Geschenkverpackungen für Flaschen, Weinbauliteratur, Verkostungsgläsern, Sommelier-Bedarf
und weiteren Artikeln.

The National Wine Centre’s headquarters are also located on the chateau grounds;
the Centre runs the Wine Salon of the Czech Republic in the chateau cellars. The Wine
Salon of the Czech Republic is the largest wine competition in the country and is the
accumulation of several lower-level competitions. A year-round public, open wine
tasting of the best one hundred wines is held in the cellars of the state chateau in
Valtice in connection with the competition.
After being selected for the Wine Salon of the Czech Republic collection these wines
are purchased in an amount specified in the by-laws and are stored in the cellars
of the National Wine Centre. Here they are made available to the public who can
taste any of the stored wines. The wines stored in the Salon are intended for the
promotion and support of our viticulture as the general public, including foreign
visitors have the opportunity to taste our best wines in one place in a respectable
setting, and at the same time they can gain all of the essential information about
each of the wines and their producers that are represented in the Wine Saloon of
the Czech Republic.
The stored wine can also be purchased. There is also an exposition on Czech viniculture and wine-growing regions as well as a shop with gift packaging for bottles,
literature about wine, wine tasting glasses, sommelier needs, etc. in the cellar area
of the National Wine Centre.

