
Zámek Slavkov - Austerlitz
Místo významných setkání



Zámek Slavkov – Austerlitz je po stale� 

místem, kde se setkávaly významné osobnos�, 

uzavíraly se důležité smlouvy a partnerství. 

Jedna z největších barokních památek na 

Moravě a symbol Napoleonova triumfu tak 

i v současnos� láká k pořádání důležitých 

událos�, firemních akcí, setkávání, 

obchodních jednání...

Využijte tohoto jedinečného
místa pro Vaši akci...

Prostory Zámku Slavkov – Austerlitz nabízí 

komfort, moderní vybavení i zázemí. 

Slavkov u Brna je vzdálen jen 20 minut 

od Brna a poblíž dálnice D1. 

Ve městě je k dispozici také kvalitní ubytování, 

gastronomie i sportovní vyži�.



 až 2000 lidí

 nebo 1000 míst na sezení

 Vstup dvěma samostatnými 

 bránami  

V letních teplých měsících je zámecké nádvoří �m nejkrásnějším místem pro pořádání oslav s monumentální kulisou 

zámku. Arkády po obvodu nádvoří dodávají prostoru důvěrnou atmosféru soukromé akce pod širým nebem. Nádvoří 

je možné vybavit tanečním parketem, party stany či bistrostolky. Pravidelně se zde odehrávají akce, které pojmou 

velký počet účastníků, jako jsou divadelní představení, koncerty nebo degustační akce vinařů.

NÁDVOŘÍ

Zámek Slavkov – Austerlitz



 120 m²

 raut 150 osob

Jedná se o neformální prostory před vstupem do Sala terreny. Lze ho využít jako venkovní odpočinkovou zónu 

s bistrostolky. Slouží především pro přivítání Vašich hostů na oslavu, či načerpání sil mezi tancem. V kombinaci 

s pronájmem zámeckého nádvoří je prak�cké využít prostor pro zastřešený samoobslužný raut.

přízemí

PORTIK
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 80 m² + 60 m² 

 raut 150 osob

Vstupní hala zámku s monumentálními sochami a nádhernou štukatérskou výzdobou stropů je ideální 

v kombinaci s pronájmem prostor jak interiérů, tak i exteriérů zámku, ať už prostor využije pro raut spojený 

s oslavou a tancem po firemním mee�ngu v Historickém sále nebo sem přesunete svoji soukromou akci poté, co se 

zámecký park zahalí do tmy. Využít se dá i jako zázemí pro hudební produkci slavnos� konaných na zámeckém 

nádvoří.

přízemí

SALA TERRENA

Kousek Francie u Brna



 160 m², tvar ovál

 100 osob

Zámecká kaple Povýšení sv. Kříže je známá především mezi snoubenci pro svůj půvab. Láká jak zájemce 

o církevní, tak i civilní obřady. Kouzelnou atmosféru v ní zažijí i příznivci komorních koncertů. Umělcům je pak 

k dispozici sociální zázemí i místnost pro odložení věcí a přípravu. Kaple je přes den krásné prosvícená díky velkým 

oknům vedoucím do zámecké zahrady i na nádvoří zámku, večerní osvětlení je možné zajis�t pomocí reflektorů, 

které celému prostoru přidají na útulnos�.

přízemí

KAPLE

Zámek Slavkov – Austerlitz



Nachází se v prvním patře zámku. Rubensův sál disponuje výbornou akus�kou a je vhodnější pro menší akce typu 

raut, hos�na, seminář, menší konference nebo koncert vážné hudby. K dispozici je zázemí kuchyňky 

a sociálního zařízení. Sál je průchozí do čtyřmístné galerie, která v kombinaci s Rubensovým sálem poslouží jako 

dostatečně velký prostor pro větší firemní či společenskou akci s doprovodným programem.

 65 m² 

 banket 30 osob

 raut 80–100 osob

 seminář, koncert 80 osob

1. patro

RUBENSŮV SÁL

Malé město velkých dějin



Nádherný sál s možnos� separace od běžného chodu zámku v prvním patře severního křídla, který je možné využít 

pro firemní setkání, oslavy, semináře či konference, výjezdní zasedání včetně občerstvení v podobě rautů a hos�n. 

K sálu můžete připojit a využít další 2 přilehlé místnos�, které se nabízí jako zázemí pro catering, prezentaci 

nebo šatna.

 83 m² 

 banket 40 osob

 raut 130 osob

 seminář, koncert 120 osob

1. patro

DIVADELNÍ SÁL

Zámek Slavkov – Austerlitz



Výjimečnou historickou atmosféru nabízí nejkrásnější a největší sál na zámku. Historický sál disponuje nádhernou 

akus�kou, proto je plně využíván na koncerty vážné hudby. Vhodný je především pro velké akce, zasedání, 

reprezenta�vní setkání, hos�ny a oslavy. Do sálu vedou dva vchody, kdy jeden z nich skvěle poslouží jako vchod 

pro catering, který se může rozprostřít v sousední chodbě nebo využít menší kuchyňku.

 190 m², tvar oválný

 banket 120 osob

 raut 300 osob

 seminář, koncert 200 osob

1. patro

HISTORICKÝ SÁL

Jedno reprezentativní místo, mnoho způsobů využití…



 15 hektarů

 neomezená kapacita

ZÁMECKÝ PARK



Program můžete zpestřit ohňostrojem, jízdou kočárem, či vystoupením 

skupin nabízející program spjatý s historií zámku Slavkov – Austerlitz. Využít 

můžete také naše osvětlení, ozvučení, catering či party stany, bistrostolky, 

pivní sety nebo jiný mobiliář. V zámeckém parku se každoročně pořádají 

soukromé oslavy i akce pro širokou veřejnost, jako jsou hudební fes�valy, 

gastronomické akce, jarmarky, prodejní trhy, výstavy, Napoleonské dny, 

Vzpomínkové akce nebo setkání historických vozů.

Patří k nejkrásnějším zámeckým zahradám v Česku. Upravený prostor velký 

15 hektarů s pozadím zámku dodává pronájmům v zámeckém parku na 

atrak�vitě. Nachází se zde zázemí pro organizátory pronájmu v podobě 

přípojů elektřiny, vody či vjezdu s parkováním. Sociálním zařízení lze využít 

v prostorách zámku. Výhodou zámeckého parku je především variabilita 

možnos� pronájmu. Svoji akci můžete umís�t do jednoho z horních či dolních 

parterů, kolem bazénů nebo si pronajmout park celý.

Při větších akcích doporučujeme 
místnos� k  pronájmu propojit, 
ať už za účelem rozložení prostor 
pro občerstvení a zábavu nebo 
většího soukromí po uzavření bran 
zámku pro veřejnost 
v odpoledních hodinách.

Protože sami akce pořádáme, víme, 
jak na to. Přestože se budete 
pohybovat v národní kulturní 
památce, můžete využít zámecké 
zázemí. Disponujeme také 
prak�ckým mobiliářem, který je 
možný zapůjčit. Samozřejmos� 
jsou parkovací místa, připojení na 
Wi-Fi, promítací, osvětlovací 
a ozvučovaní technika apod. 
Díky našim kontaktům 
a dodavatelům zajis�me na klíč 
catering, vybavení i originální 
doprovodný program zapadající 
do prostředí našeho zámku.

Neoslovil Vás žádný z našich 
reprezenta�vních sálů a rozlehlých 
exteriérů? Hledáte menší prostor 
například pro roman�ckou výroční 
večeři? Napište nám a my Vám 
připravíme nabídku na míru. 
K dispozici máme i technicky dobře 
vybavený kulturní dům, který 
poslouží také jako mokrá varianta 
venkovních akcí.



Zámek Slavkov – Austerlitz
Palackého nám. 1
684 01 Slavkov u Brna

 544 221 685 
 sekretariat@zamek-slavkov.cz 

www.zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov


