PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
Expozice Austerlitz

Historické sály
březen–prosinec
délka 50 min.
max. 45 osob

ZÁMECKÝ PARK ŽIJE!

DĚTI
VÍTÁNY!

Odpočívejte

Zahrnuje nejstarší (západní) křídlo s barokními freskami
a část křídla jižního, zámeckou kapli, Sál předků, odkud je
vidět na „Napoleonův balkon“ a Historický sál.

Expozice “Austerlitz – malé město velkých dějin”
atrak vní cestou informuje návštěvníka nejen o Bitvě tří
císařů, ale také o tom, jak za napoleonské doby vypadalo
město Slavkov u Brna.

Historické salonky

Prohlídky pro dě

březen–květen
říjen–prosinec
délka 30 min.
max. 30 osob

červen–září
délka 30 min.
max. 25 osob

Prohlídka prochází většinou menšími místnostmi, které jsou
vybavené stylově od renesance po empír, navíc s Loveckým
salonkem, knihovnou a Divadelním sálem.

Dětská trasa pro nejmenší je doplněna kostýmy,
dekoracemi a rekvizitami. Dě v rámci prohlídky řeší
záhadu ztracené koruny pomocí indicií a čteného příběhu.
Dě si mohou zdarma k prohlídce zapůjčit kostým.

Více o prohlídkových okruzích a aktuální otevírací časy naleznete na našich internetových stránkách

1300

Zasportujte si
Ve spodní čás zámeckého parku je
vám k dispozici tréningové golfové
hřiště s 6 jamkami. Vybavení lze
zapůjčit v nedalekém Golf resortu
Austerlitz za minimální poplatek
na celý den.
www.agrt.cz

Dě si navíc mohou půjčit
kostýmy a cí t se jako zámeč
obyvatelé.

Ve vybraných termínech nebo organizovaným skupinám na objednávku nabízí zámek Slavkov – Austerlitz řadu dalších speciálních
prohlídek. Oblíbené jsou například kostýmované prohlídky s příběhy nebo zpřístupnění neobvyklých prostor jako depozitáře nebo
půda.

1200

Pro nejmenší návštěvníky je
v hlavní sezoně připravena
speciálně upravená trasa
s příběhem, který bude bavit
celou rodinu.

www.zamek-slavkov.cz

1400

Díky interak vní napoleonské
expozici si dě a teenageři
mohou na vlastní kůži zkusit,
co zažívali vojáci při pochodu
Evropou.
Doporučujeme však rezervaci,
často bývají vyprodané.
Nabídku pro dě i školy sledujte
na našich stránkách.

1500

Hledejte
Věděli jste, že je v zámeckém parku ukrytá keška? Jedná
se o drobnou krabičku, která pro pátrače představuje malý
poklad. Navš vte webové stránky této celosvětově
proslulé hry a s chu do pátrání...
www.geocaching.com

1600

AKCE
AKCE,
U KTERÝCH
NESMÍTE
CHYBĚT

Firemní a společenské akce
Prostory Zámku Slavkov – Austerlitz nabízí
komfort, moderní vybavení i zázemí. Ať už si
vyberete nejkrásnější a největší Historický sál,
reprezenta vní Divadelní nebo prak cký
Rubensův sál, získáte to, co pro vaši akci
potřebujete. Využít můžete také rozlehlý zámecký
park, nádvoří nebo největší společenský dům ve
Slavkově u Brna s kompletním zázemím.

Co říkáte kávě ze zámecké kavárny za
doprovodu šumu vodotrysků? Nebo si
raději po příjemné procházce sednete do
trávy a vychutnáte si piknik pod s nem
stoletých stromů? Piknikový koš dle vašich
představ vám nachystají v zámecké
restauraci.
www.zameckarestauraceslavkov.cz

celý rok
délka 60 min.
max. 100 osob

PRONÁJMY

ZÁBAVA
ZA
DVACKU

Využijte půjčovny
sportovního
vybavení
v informačním
centru!

1700

Veteranfest /červen/
Concentus Moraviae
/červen/

Zámek Slavkov – Austerlitz nabízí jedinečné prostory pro
Váš svatební den. Svatební obřad, fotograﬁe v krásném
prostředí do alba, monumentální prostor pro Vaši hos nu –
vše na jednom místě! Chcete-li svůj den prožít na důstojném
a elegantním místě, které má významnou historii, jste tu
správně.
ZÁMEK
VE FILMU

Dívka v modrém

1800

Červený bedrník

1900

Historické akce a jarmarky
Zámek pravidelně ožívá historií. Kromě
připomínání důsledků Napoleonova tažení
nechybí ani akce s odkazem na
středověkou nebo barokní epochu.

Dny Slavkova /červen/

Svatby

badminton
kroket
ﬁnské kuželky
žonglovací pomůcky
pétanque
lukostřelba
slackline
frisbee

Vše za 20 Kč!

Jarní trhy /duben/

AKCE

Napoleon

zdroj ČSFD

Koncerty světových hvězd v zámeckém
parku nebo komorní hudba v nádherném prostředí Historického sálu nebo
zámecké kaple. To vše najdete na našem
zámku!

Napoleonské hry /srpen/
Václavský jarmark /září/
Zámecké dýňobraní /říjen/
Vzpomínkové akce –
Výročí bitvy u Slavkova
/prosinec/
Kompletní a aktuální přehled
akcí najdete na našich
internetových stránkách

Tři mušketýři

Koncerty a divadla

Letní ﬁlmový fes val
/červenec/

www.zamek-slavkov.cz

Pravidelné výstavy
Návštěvu si můžete zpestřit uměním nebo
hrou. V zámeckých galeriích máme vždy
připraveny tema cké výstavy nebo
interak vní expozice pro malé i velké.

2000
Zámek Slavkov a rod Kouniců

kolem r. 1200
Vybudování komendy
Řádu německých ry řů

1237
První písemný záznam o Slavkovu

1416
Udělení znakového privilegia –
prvního v Čechách

1509
Panství připadá
Kounicům

1690
Zbourání zámku a zahájení barokní přestavby podle
plánů architekta Domenika Mar nelliho

1590
Vybudování renesančního
zámku

1769
Barokní podoba zámku je po více
než sto letech kompletní

2. 12. 1805
Bitva u Slavkova

1919
Smrt Evžena z Kounic.
Rod Kouniců vymírá. Zámek
přebírá uherský hraběcí rod
Pálﬀyů. Po válce byl těmto
aristokratům majetek zabaven
a tak Slavkov přešel do rukou
státu.

2008
Zámek Slavkov – Austerlitz byl
prohlášen národní kulturní
památkou, dnes je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna

Historie slavkovského zámku se po více než
čtyři stole pojí se starobylým moravským
šlech ckým rodem Kouniců, který ve svém znaku používal
symbol lekna. V roce 1509 získal slavkovské panství
a zámek Oldřich z Kounic, jenž z něj udělal hlavní sídlo
rodu. Mezi nejvýznamnější majitele zámku patřit Václav
Antonín Kounic-Rietbergu, který byl kancléřem hned čtyř
habsburských panovníků včetně Marie Terezie. Byl to také
on, kdo dokázal na několik let usmířit Rakousko s Francií
sňatkem Ludvíka XVI. s Marií Antoine ou.

Napoleon a Bitva u Slavkova
Slavkov u Brna, ve světě známý spíše jako
Austerlitz, je město, kde se rozhodlo
o poli ckých změnách v 19. stole . V blízkos Slavkova se
2. prosince 1805 střetly největší evropské mocnos –
Francie pro početnější spojenecké armádě
Rakousko–Uherska a Ruska. V bitvě a na následky bojů
padly desítky síc vojáků. Francie zvítězila. Napoleon
oznámil přeživším francouzským vojákům svůj triumf
z balkonu zámku Slavkov. Panství si tak oblíbil, že podle něj
pak pojmenoval i samotný triumf.

Golf resort Austerlitz /250 m/
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JAK DO SLAVKOVA?

AUTEM

Zámek Slavkov – Austerlitz
Palackého nám. 1
684 01 Slavkov u Brna
+420 544 221 204
info@zamek-slavkov.cz
 Zámek Slavkov Austerlitz
 www.zamek-slavkov.cz

Informační centrum, předprodej vstupenek
+420 513 034 156
infocentrum@zamek-slavkov.cz
Rezervace prohlídek, pokladna zámku
+420 544 227 548
rezervace@zamek-slavkov.cz

AUTOBUSEM

Rezervace prohlídek, expozice Austerlitz
+420 736 504 442
expozice@zamek-slavkov.cz

Vydal Zámek Slavkov – Austerlitz v roce 2017.
Spoluﬁnancováno Jihomoravským krajem

VLAKEM

Vlakové nádraží je vzdálené
přibližně 1,3 km od zámku.
Slavkov u Brna leží na trase
Brno – Veselí nad Moravou.

NA KOLE

Slavkovem prochází cyklis cká
trasa č. 5097 „Brněnská”.
Kolo je také vhodné pro projížďku
po nedalekém slavkovském bojiš .

2

1

Nejčastěji sjezdem 210 z D1,
dále 7 km po silnici I. třídy E50.
V blízkos zámku a náměs je
dostatečný počet parkovacích míst.
Autobusové nádraží je vzdálené
přibližně 500 m od zámku.
Spojení do Slavkova u Brna je velmi
dobré zejména ve směrech Brno –
Uherské Hradiště nebo Kyjov.
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Prohlídkové okruhy

Toalety

Zámecká alej

Parkoviště

Expozice Austerlitz
– malé město velkých dějin

Turis cké informace

Golfová jamka

Radnice

Vstup pro vozíčkáře

Vstup do zámku

Kostel

Restaurace

Brána do parku

Pošta

Kavárna

Brána na nádvoří zámku

1

Pokladna 1 (Zámek)

2

Pokladna 2 (expozice Austerlitz
– malé město velkých dějin)
1

2

Náměs

D1 Brno
Kyjov, Uherské Hradiště

TIP
3

Okružní procházka
na 30 min.
Projděte si park
i vzácnou barokní alej
podél zámecké zdi
a golfového areálu!

Zámek Slavkov - Austerlitz
Kousek Francie u Brna

