
Milí průvodci a průvodkyně, 

těšíme se z toho, že jste se stali spolupracovníky zámku ve Valticích. 
Tento informační text by Vám měl zpříjemnit a usnadnit pobyt na zámku. 

Vhodné je přijet na zámek minimálně den před pracovním nástupem, a to pro klidné 
ubytování a seznámení s okruhem a celým zámeckým areálem a vyzkoušení průvodcovského 
okruhu. 

Texty:  

Aktuální texty naleznete:  

https://www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/texty  

Doprava: 
Pokud se budete do Valtic dopravovat vlakem, vysedněte na zastávce Valtice-město. Odtud 
je zámek vzdálen cca 15 minut chůze. 
Pokud přijedete autobusem, vysedněte na zastávce Valtice autobusová stanice. Cesta 
k zámku trvá asi 5 minut. 
 

Ubytování: 
Průvodci jsou ubytovaní v zámecké věži, která má celkem tři patra, na každém z nich jsou dva 
pokoje po třech či čtyřech postelích. Dále kuchyně s plotýnkovým vařičem, ledničkou, 
mikrovlnnou troubou a varnou konvicí a základním kuchyňským vybavením. Na každém 
patře je též koupelna. Za ubytování se platí 30 Kč/noc na místě u paní Suchánkové. 

Ve věži je též WI-FI připojení na internet. Heslo: zamek132 

S sebou si přivezte: 

- lůžkoviny - spací pytel, polštářek apod. Prostěradlo dostanete, ale když si vezmete 
vlastní, tak to budete mít skoro jako u sebe doma.  

- ručník 
- utěrku 
- osobní příbor, nůž a hrníček 
- papuče 
- dobrou náladu  

Na zámku si můžete vyprat oblečení v automatické pračce. Prací prášek a sušák zajištěn. 
Ptejte se paní uklízeček, rády Vám pomohou. 
Ve věži jsou k dispozici věci potřebné pro úklid (smeták, hadr, přípravky, vysavač). Pokud 
něco z úklidových potřeb schází, paní uklízečky Vám je poskytnou. 
 
Prosíme, počítejte s tím, že každý průvodce cca 3x týdně cca hodinu po domluvě s paní 
uklízečkami pomáhá s úklidem na zámku. 

 

Kam nakoupit a na jídlo: 
Ve Valticích můžete nakupovat například ve dvou větších obchodech Coop, které jsou 
v blízkosti náměstí. Na náměstí je také zdravá výživa. 

https://www.zamek-valtice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/texty


V Pizzerii Tři Grácie je ve středu akce 2+1 zdarma (pizza je tak velká, že se nevejde do 
krabice). Tel.: 519 322 216. Rozvoz po Valticích za 20 Kč. 
V pekárně Křižák vpravo na náměstí mají levnou denní nabídku - polévky a několik jídel. Na 
náměstí a jeho okolí najdete další stravovací zařízení. 

Samozřejmě je ve Valticích mnoho restaurací, kde dobře vaří (Valtická rychta, U kapitána a 
mnoho dalších), ale jsou poněkud dražší. 

 

Bankomaty: 
Česká spořitelna – ulice vlevo vedoucí z náměstí k Vinařské pohotovosti 
Equa bank – na náměstí vpravo u Vinařského domu. 
V marketu Coop se dá využít výběru Cashback při nákupu nad 500 Kč. 
 

Účast na zámeckém kulturním dění: 
Na zámku jsou otevřeny výstavy, které by měl každý průvodce navštívit, zakusit a znát, aby 
se dobře orientoval v kulturní nabídce. Vstup je pro zaměstnance samozřejmě volný. 

Aktuální informace najdete na www.zamek-valtice.cz 
 
V Zámeckém barokním divadle, Jízdárně i Zámecké kaplise koná spousta kulturních akcí, na 
které jste jako průvodci srdečně zváni! Vstupné máte zdarma (v případě domluvy za drobnou 
uvaděčskou činnost). Neváhejte se zajímat, nabízet výpomoc, akce jsou krásné a stojí za 
účast. 
 
Nabídni svůj um! 
A nyní jedna z nejdůležitějších informací, pokud mluvíte cizím jazykem, rozumíte si 
s grafickými programy, rádi fotografujete a chcete zachycovat dění na zámku či jste jinak 
zdatní a ochotní přispět ke kvalitnějšímu zámeckému prostředí, neostýchejte se nabízet svůj 
um. Využijte svůj potenciál – dovednosti a entusiasmus jsou vřele vítány a velmi se cení! 

 
Důležité kontakty: 
Během pobytu se nebojte obracet na vedoucí s prosbami, nabídkami či připomínkami 
ohledně práce na zámku a fungování ve věži, rádi jim budou věnovat pozornost. Číslo 
Hlídači/Údržbáři využijte ihned po příjezdu pro ubytování. 
 

Ing. Lenka Beránková 777555782 

Michaela Suchánková – pracovní smlouvy, dohody - 724968639 

Hlídači/Údržbáři721 671 964 

Průvodcovna 778 743 753 

Pokladna 778 743 754 

 



V neposlední řadě připomínáme, pokud jste studentem/studentkou, k uzavření smlouvy 
nezapomeňte dovézt svá potvrzení o studiu. 
 

Milí průvodci, závěrem přejeme krásně strávený pracovní čas na zámku ve Valticích a 
obohacující prohlídky plné milých setkání.  


