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Golf Hotel Austerlitz 

Hotel Florian 

Olga 

Zámecká restaurace Austerlitz

Na Hradbách

U Havrana

Bonaparte

Pivnice Bučanda

Klub U Richarda

Hos�nec Na Špitálce

U Černého lva

Hospůdka Na Nádražní

Na Zastávce

Slavkovský pivovar

sídlištěsídliště
NádražníNádražní
sídliště

Nádražní

Vila Austerlitz 

Penzion Austerlitz

Marie Vaňáčková

Penzion Zlatá Hora

SKR ubytovna

Styl Cafe

50 E50

Wings
Napoleon

U Tří císařů

300-1200 m
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Vinotéka Austerlitz

I.

II.

III.

Litava (Cézava)

Litava (Cézava)

IV.

Uh. Hradiště
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Hotel Napoleon
 Palackého nám. 75
 544 221 103, 704 432 320
 recepce@hotelnapoleon.cz

 www.hotelnapoleon.cz

Vila Austerlitz 
 Čs. Armády 362
 544  220  846, 731 049 169 
 info@vilaausterlitz.cz

 www.vilaausterlitz.cz

Penzion Austerlitz
 Nerudova 1139
 544 221 687, 603 541 247

 739 808 770
 info@ivankrivanek.cz

 www.ivankrivanek.com

Marie Vaňáčková –
ubytování v soukromí 

 Zámecká 1378
 544 220 150, 607 824 451
 vanackova@volny.cz

 www.ubytovani-vanackova.cz

Penzion Zlatá Hora
 Zlatá Hora 292
 776 577 838
 chladkovajch@zlatahora.cz

 www.zlatahora.cz

SKR ubytovna
 Nádražní 395
 724 778 220
 ubytovna@skrstav.cz

 www.skrubytovna.cz

UBYTOVÁNÍ
KAVÁRNY
CUKRÁRNY

Cukrárna a kavárna U Tří císařů
 Palackého nám. 73
 777 261 209
 775 261 209
 info@cukrarnautricisaru.cz
 www.cukrarnautricisaru.cz

Styl kavárna, cukrárna
 Palackého nám. 82
 602 730 440
 www.stylecafe.cz

Zámecká kavárna
 Zámek Slavkov – Austerlitz
 (u pokladny k prohlídkám  zámku)

Golf Hotel Austerlitz 
 Na golfovém hřiš� 1510
 544 221 588, fax: 544 221 510
 info@hotelausterlitz.cz
 www.hotelausterlitz.cz

Hotel Florian 
 Nádražní 909
 734 575 571
 slavkov@hotelflorian.cz
 www.hotelflorian.cz

Hotel Olga 
 Zborovská 45
 773 115 425
 p.olga@volny.cz
 www.olgahotel.cz

Zámecká restaurace Austerlitz
Palackého nám. 1 
544 212 166 

 606 637 666
info@restauracezamek.cz 
www.zameckarestauraceslavkov.cz 

Wings cafe a restaurant 
Palackého nám. 75 

 704 433 027
 info@restaurace-wings.cz

 www.restaurace-wings.cz

Na Hradbách
Kolárova 801 

 544 227 215 
 hradby-restaurant@email.cz

 www.hradby.cz

Restaurace U Havrana
Brněnská 642 

 606 496 455
 cafeuhavrana@seznam.cz

 www.cafeuhavrana.cz

Restaurace Bonaparte
Palackého nám. 126 

 704 769 385
 david-jose@seznam.cz

 www.restaurant-bonaparte.cz

Pivnice Bučanda
Bučovická 141 

 775 168 336
 pivnice.bucanda@gmail.com

 www.bucanda.cz

Klub U Richarda
Jiráskova 498 

 777 213  585
 richard@uricharda.cz

 www.uricharda.com

Hos�nec Na Špitálce
Špitálská 734 

 544 221  394, 604 573 212
 www.spitalka.cz

Restaurace U Černého lva
Palackého nám. 81 

 774 238 169

Hospůdka Na Nádražní
Sídliště Nádražní 1293 

 737 088 164
 petra.snobltova@seznam.cz

Restaurace Na Zastávce
Čs. armády 698 

 723 364 655

Slavkovský pivovar
U mlýna 1422 

 544 220 101, 544 220 100
 info@slavkovskypivovar.cz

 www.slavkovskypivovar.cz

STYLOVÁ
RESTAURACE

RESTAURACE
RESTAURACE
S UBYTOVÁNÍM

+420 513 034 156
infocentrum@zamek-slavkov.cz

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

Renesanční budova patří mezi nejstarší památky města. 
Schválně – naleznete na fasádě rok jejího postavení? 
Přestože po stale� sloužila a slouží zejména jako sídlo 
vedení města, bylo to také místo plné utrpení. Dodnes se 
zde nachází šatlava, odkud vycházeli zbídačení vězni na 
poslední cestu k popravčímu vrchu, který se nachází na 
vrcholku Spravedlnost mezi Křenovicemi a Slavkovem.  

Na náměs� se pod č. p. 89 nachází velmi hodnotný 
renesanční dům s go�ckým jádrem upravovaný 
v klasicistním stylu. Zmínka o něm je již z roku 1570. 
Původně zde býval městský pivovar a palírna. Sídlilo zde 
vojenské velitelství, notářství a až do dvacátých let našeho 
stole� kanceláře velkostatku.

Radnice

Panský dům

Slavkov není pouze městem žijícím bohatou historií, ale 
také sportem. Svědčí o tom i špičkově vybavený atle�cký 
a fotbalový stadion, který obklopují tenisové kurty, 
nedaleký beach volejbalový areál nebo mezinárodně 
uznávané golfové hřiště. Bližší informace o využi� 
stadionu i sportovišť najdete na stránkách www.slavkov.cz.

Toto hřiště se pyšní hned několika nej – patří mezi 
nejzajímavější, nejtěžší a nejkrásnější hřiště v tuzemsku. 
Osmnáct jamek v unikátním prostředí ročně přiláká nejen 
ty nejlepší golfisty. Díky šes�jamkovému hřiš� umístěnému 
v zámeckém parku má co nabídnout i začátečníkům, kteří 
si chtějí vyzkoušet, zda je tento sport bude bavit… 
S dětmi zde můžete navš�vit kryté interiérové hřiště Vlnka, 
jež je součás� Golf Hotelu Austerlitz.

Sportovní areál, stadion

Golf resort Austerlitz

Městské koupaliště disponuje jedním z mála 
padesá�metrových bazénů v okolí. Jeho vybavení pro 
rodiny s dětmi i profesionální plavce, beach volejbalové 
zázemí a další atrakce z něj dělají jedno z nejvyhledá-
vanějších letních míst v regionu.

Koupaliště

Pokud hledáte oduševnělou procházku přírodou, pak 
doporučujeme vyrazit na kopec sv. Urbana v severní čás� 
města. Cestu k ní lemuje čtrnáct božích muk – křížová 
cesta – postavených v roce 2012. Výjevy z Kristovy 
poslední cesty namaloval malíř Milivoj Husák. Pokud 
vyrazíte z Palackého náměs�, držte se zelené turis�cké 
značky. Na kopec s krásným výhledem dorazíte za necelou 
hodinu.

Procházet se můžete i jihovýchodním směrem podél 
velkého rybníku a řeky Litavy. Bývalou cukrovarskou nádrž 
o rozloze osmi hektarů naleznete při cestě k vlakovému 
nádraží. Vycházku můžete spojit třeba s návštěvou 
Slavkovského pivovaru.

Křížová cesta

Rybník

Severně nad městem, ve svahu, který až do konce 
19. stole� pokrývaly vinohrady, se tyčí kaple zasvěcená 
sv. Urbanovi, patronovi vinařů, sadařů a zahradníků. Podle 
nadační lis�ny byla kaple postavena v roce 1712 podle 
projektů Domenica Mar�nelliho z Luccy, autora slavkov-
ského zámku. V roce 1805 sloužila jako strážnice pro 
francouzské vojáky, kteří zde pozorovali postup spojenec-
ké rusko-rakouské armády táhnoucí od Olomouce k Brnu. 

Kaple sv. Urbana
(362 m n. m.)

Jedna z nejmohutnějších barokních památek překvapí 
nejen svou velikos�, ale i zajímavou historií. Ve středověku 
zde sídlil Řád německých ry�řů, poté patřil mnoho stole� 
významnému rodu Kouniců. Asi nikomu neušlo, že zde 
v prosinci roku 1805 slavil svůj triumf císař Napoleon 
Bonaparte poté, co na nedalekém bojiš� porazil armády 
evropských mocnos�. Kromě prohlídky nádherných sálů si 
naplánujte i procházku zámeckého parku a barokních alejí.

TOP

Společenský dům Bonaparte stojí v místech, kde původně 
stávaly domy dva. Současná podoba je z počátku 
20. stole�, kdy se budova stala sídlem spořitelny. Dnes zde 
naleznete společenské prostory, divadelní sál a restauraci.

Společenský dům Bonaparte3

2
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Židovské pohřebiště patří k neobjeveným pokladům 
města. Nachází se 1,5 kilometrů severně od města ve 
svažitém terénu pod kaplí sv. Urbana – v jedné ze 
serpen�n vedoucích k Rousínovu. Nachází se zde více než 
350 náhrobních kamenů. Prohlídka hřbitova je možná 
pouze po předchozí domluvě. Návštěvu si můžete 
rezervovat v místním Informačním centru minimálně 
týden předem.

Židovský hřbitov6 14

1615

4

Takový architektonický skvost jen tak neuvidíte! Jedinečný 
klasicistní chrám nechal vybudovat v letech 1786–1789 
Václav Antonín Kounic. Vídeňský dvorní architekt 
Ferdinand Hetzendorf z Hohenbergu se při zpracování 
čelního portálu částečně inspiroval v kostele sv. Máří 
Magdaleny v Paříži. A doporučujeme se nedívat pouze 
zvenku. Ideální je návštěva kostela spojená s některým 
s četných koncertů.

Chrám Vzkříšení Páně1

Vyjeďte si ze Slavkova na pohodový rodinný cyklovýlet! 
V ulici Bučovická najeďte na cyklostezku, po které můžete 
bezpečně dojet do obce Hodějice. Dvoukilometrová 
asfaltka vám tak otevře bránu do cykloráje zvaného 
Ždánický les. Můžete zažít třeba výlet na ekofarmu Jalový 
dvůr nebo na zámek v Bučovicích. Zkušení cyklisté pak 
ocení nádherné cesty uvnitř Ždánického lesa.

Cyklostezka Slavkov–Hodějice9

Tady jsou pohřbeni nejvýznamnější představitelé rodu 
Kouniců – původních majitelů zdejšího panství a zámku. 
V jedné ze sedmi rakví jsou uloženy také ostatky Václava 
Antonína z Kounic – kancléře čtyř habsburských 
panovníků. Hřbitovní kaple sv. Jana Kř�tele stojí 
pravděpodobně na místě špitálu, postaveného ve 
13. stole� Řádem německých ry�řů. Současná podoba 
kostelíku pochází z roku 1743. 

Hrobka Kouniců

Původní hradební systém, který vznikal ve 14. a 15. stole�, 
byl tvořen kamennou zdí o výšce asi sedmi metrů, 
doplněnou ochozem se štěrbinovitými střílnami. Do města 
vedly čtyři brány. Pozůstatky hradeb dosahují průměrně 
výšky asi čtyř metrů, jsou zděné z kamenných kvádrů 
a dochovaly se zejména v úseku u hřbitova, zámecké 
zahrady a v ulici Zborovská.

Městská hradba

Jednu z nejkrásnějších procházek ve Slavkově zažijete 
v zámeckém parku a přilehlých barokních alejích. Stromy, 
které vás budou obklopovat, tady rostou i stale�. Cestou 
můžete obdivovat více než dvě stovky let staré sochy. 
Mimochodem, napočítáte jich 64? (Nezapomeňte se dívat 
i uvnitř zámku.)

Zámecký park a alej

Dnes již bohužel nespatříte původní židovskou synagogu 
z 16. stole�. Rozpadající se budova byla v 19. stole� 
zbořena a v roce 1858 postavena nová v novorománském 
stylu. Dnes synagoga slouží jako pohřební obřadní síň.

Synagoga5

7 8
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JAK DO SLAVKOVA?

Slavkov u Brna

Nejčastěji sjezdem 210 z D1,
dále 7 km po silnici I. třídy E50.
V blízkos� zámku a náměs� je 
dostatečný počet parkovacích míst.AUTEM

AUTOBUSEM

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.

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�.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Vydal Zámek Slavkov – Austerlitz v roce 2019.
Spolufinancováno Jihomoravským krajem 

Informační centrum
Palackého nám. 1
Slavkov u Brna
684 01 

+420 513 034 156
infocentrum@zamek-slavkov.cz
www.slavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz

SLAVKOV U BRNA
MALÉ MĚSTO VELKÝCH DĚJIN

www.slavkov.cz TURISTICKÝ PRŮVODCE


