
Zámek Slavkov – Austerlitz v roce 2021



Dovolte nám ohlédnut se za rokem 2021, rokem opět poznamenaným 

pandemií, rokem plným změn, nových požadavků a potřeb, rokem výzev. 

Díky podpoře okolí, důvěře v naši práci a vstřícnosti návštěvníků, se nám 

podařilo udržet naši činnost a ukázat tak víru v budoucnost, předvést krásy 

historie a zajistit poučení i zábavu v době, která nebyla pro nikoho 

jednoduchá. Moc si vážíme práce všech, kteří se na tom podíleli!



ź Organizování, pořádání a zprostředkování 

kulturních, společenských a dalších akcí, 

uměleckých a vzdělávacích pořadů a výstav 

a spolupořadatelskou činnost v těchto aktivitách

ź Provoz prohlídkových tras, expozic a výstav 

probíhajících v prostorách zámku

ź Pořádání přednášek pro veřejnost, vzdělávací 

výukové programy pro školy

ź Chod kina, správu knihovny a sbírkového 

knihovního fondu, zajištění pronájmů

ź Organizování svatebních obřadů, hostin 

a fotografování svatebních párů

ź Sbírkotvornou a badatelskou činnost, 

restaurování sbírkových předmětů

ź Správu části Společenského centra Bonaparte, 

organizování a pořádání kulturních 

a společenských akcí, zajištění pronájmů

 

Činnost zámku v roce 2021

zahrnovala především:



V roce 2021 byl navíc k expozici Právo útrpné realizo-

ván za přispění Ministerstva kultury projekt s názvem 

Středověk na vlastní kůži, díky kterému se expozice více 

zacílila na studenty a stala se tak interaktivnější. 

K prohlídce přibyly pracovní sešity zaměřené k danému 

tématu a mladí návštěvníci měli za úkol řešit početní 

i vědomostní úkoly. Pro lepší zážitek z návštěvy expozice 

v podzemí byla trasa doplněna také dekoracemi, elektric-

kými svíčkami a průvodci byli vybaveni středověkým 

kostýmem.

Celkem navštívilo v sezoně 2021 prohlídkové okruhy 

zámku 14 543 osob.

TRADIČNÍ
PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

V nabídce prohlídkových tras dominovaly v návštěv-

nosti Historické sály, které jsou hlavním okruhem mezi 

Historickými salonky, prohlídkami pro děti s názvem Šifra 

pana knížete a expozicí Právo útrpné.





KOSTÝMOVANÉ 
PROHLÍDKY

V omezenější míře z důvodu covidových opatření 

proběhly i v sezoně 2021 hrané kostýmované prohlídky 

v režii průvodců zámku. Byly odehrány tituly Popelka, 

Růženka, Sněhurka a Hrůzostrašné prohlídky. Celkový 

počet návštěvníků na těchto prohlídkách byl 410. 

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY
Novinkou v roce 2021 byla tzv. Strašidelná stezka 

podzemím, kterou prošlo několik školních skupin, 

a návštěvnost činila 278 dětí. Pro skupiny s vlastním 

autobusem byla v nabídce také exkurze po Slavkov-

ském bojišti, kterou využilo 134 osob.



SVATBY NA ZÁMKU 
SLAVKOV–AUSTERLITZ

Své „ano“ si u nás v roce 2021 řeklo celkem třicet 

osm párů. Zámecká kaple je již tradičním nejoblíbeněj-

ším svatebním místem a nejinak tomu bylo i letos, kdy 

se zde odehrálo 25 obřadů. Divadelní sál byl svědkem 

deseti obřadů a v Historickém sále se uskutečnil jeden 

obřad. Pod širým nebem v zámeckém parku vstoupily 

do manželství dva páry. Jako důkaz léty neslábnoucí 

lásky si jeden manželský pár obnovil v zámecké kapli 

svůj svatební slib.

Nejpopulárnějším měsícem pro vstup do manželství  

byl na našem zámku srpen s deseti obřady.

I přes komplikace spojené s protiepidemickými 

opatřeními byl o naše krásné svatební prostory zájem. 

Spousta snoubenců, kteří nemohli svůj svatební obřad 

uspořádat v roce 2020, se rozhodla ho nezrušit, ale 

přesunout, s čímž jsme jim vycházeli maximálně vstříc. 





24. 4.  Farmářský trh

Jarmarky v roce 2021

29. 5.  Dětský den a řemeslný jarmark

19. 6.  Flerjarmark

3. 7.  Rokokový den

14. 8.  Napoleonský jarmark

18. 9.  Václavský jarmark

10. 10.  Jarmark v rámci Dýňobraní a burčákových 

 slavností

13. 11.  Svatomartinský jarmark

11. 12. Vánoční Flerjarmark

Tradiční řemeslné jarmarky jsou pořádány několi-

krát do roka a těší se stále větší a větší oblíbenosti jak 

u návštěvníků, tak i u samotných prodejců. Nejčastěji 

jsou pořádány v zámeckém parku nebo na zámeckém 

nádvoří. Velký zájem letos zaznamenal především 

Flerjarmark, který byl doprovázen programem pro děti – 

Dětským pohádkovým dnem.

JARMARKY





DĚTSKÉ HRY 

NA ZÁMKU A V PARKU

Tyto hry se stále těší velké oblibě i díky tomu, že 

jejich téma co 3 týdny obměňujeme.

Listopad–prosinec  O nejkrásnější vánoční stromeček

Pro rodiny s dětmi jsme k příležitosti letošního 

Dne dětí společně s Chasou Ždánice připravili Cestu 

pohádkovým zámeckým parkem. Tato akce se setkala 

s velkým zájmem a kladným ohlasem, za což jsme velice 

rádi.

V roce 2021 jsme pokračovali v nastoleném trendu 

venkovních pátracích her pro děti v zámeckém parku.

Termíny venkovních akcí pro děti:

29. 5.  Cesta pohádkovým zámeckým 

 parkem

5. 12.  Mikuláš

10. 10.  Dýňobraní



KONCERTY, DIVADLO

16. 10. Slavkovská iniciativa smíření

Přehled koncertů v roce 2021

31. 5.  Concentus Moraviae 

 (Zámecké nádvoří)

28. 9. Czech Virtuosi

 (Historický sál)

 (Historický sál, Rubensův sál)

25. 11. Koncert Mohyla Míru – Austerlitz k 216. výročí 

 bitvy u Slavkova

 (Historický sál)

  (Historický sál)

2.  9.  Chinaski





  Divadlo Bolka Polívky 

  Natáčení seriálu Marie Terezie 

V termínu od 12.–15. 7. uvítalo zámecké nádvoří 

tři divadelní představení Divadla Bolka Polívky: DNA, 

Monika Absolonová a Shirley Valentaine. O měsíc 

později, v termínu 19.–21. 8., jsme mohli shlédnout 

představení Noc na Karlštejně a 4 tenoři z produkce 

Celebrity Management. 

V neděli dne 10. 10. se uskutečnilo tradiční zámecké 

dýňobraní, které bylo letos poprvé doplněno o burčáko-

vé slavnosti. Na zámeckém nádvoří vznikla krásná 

podzimní atmosféra, díky vyřezávání dýní a ochutnáv-

kám vína. 

Pro filmové fanoušky stojí za zmínku, že na 

slavkovském zámku probíhalo natáčení dalších dílů 

seriálu Marie Terezie. 

V srpnu zavítalo do zámeckého parku v rámci 

2. ročníku rodinného festivalu Pohádkoland okolo 

6 000  návštěvníků, festival se konal po dva dny. 

V září jsme pak na zámeckém nádvoří mohli i letos 

přivítat oblíbený festival čokolády – Čokofest 2021. 

Po velmi úspěšném minulém roce se pořadatelé 

rozhodli pro třídenní termín, tento festival jste u nás 

mohli navštívit v termínu 24.–26.  9.



VÝSTAVY
Kvůli nejisté situaci na počátku roku jsme sice 

museli trochu přetvořit původní výstavní plán, ale 

nakonec se ukázalo, že rozhodně k lepšímu. Velký 

úspěch měla retro interaktivní výstava „Jak se tvoří 

večerníčky“, kde si děti mohly pohrát a vyzkoušet 

animační techniky a dospělí zavzpomínat na svá dětská 

léta.

Od září pak návštěvníci mohli obdivovat precizní 

práci na výstavě krojů, která se nesla v duchu svateb-

ních tradic.

14. 9.–12. 12.  „Budu já se vydávávat“ výstava krojů

14. 5.–31. 8.   Jak se tvoří Večrníčky

Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská

Manželé v nesnázích

Když hrdličky cukrovaly

DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ 
VE SC BONAPARTE



Stejně jako minulý rok musel být termín opět 
přesunut, ale pro návštěvníky tato skutečnost nebyla 
překážkou. Téměř 1 130 historických aut a motocyklů 
zaplnilo první zářijovou sobotu slavkovský zámecký 
park. Jubilejní 20. setkání ve Slavkově tak opět přilákalo 
vystavovatele nejen ze všech koutů České republiky, ale 
i z celé střední Evropy – Slovenska, Rakouska, Maďarska 
i Polska. Více než 7 000 návštěvníků tak mohlo spatřit 
vozy od dob První republiky až po klasické socialistické 
škodovky z osmdesátých let. Punc první republiky 
dodala svým šarmem také herečka Alena Antalová, 
hvězda televizního seriálu Četnické humoresky. Mezi 
automobily se tančil swing v podání Rhythm Pilots, na 
pódiu se střídal František Procházka, jako Louis 
Armstrong revival, se swingovou kapelou Marty’s 
Henpecked Club swing. Módu tehdejších dam nám 
představil kloboukový klub Dantes. Překrásné automo-
bily a motocykly neobdivovali pouze návštěvníci, ale 
kritickým okem je posuzovala také sedmičlenná

VETERANFEST 
SLAVKOV 2021



odborná porota. Ta oceňovala exponáty v šesti kategori-
ích (auta vyrobená do r. 1946, auta vyrobená v letech 
1947–1971, auta vyrobená v letech 1972–1989, mo-
tocykly, traktory a ostatní, závodní motocykly, vojenská 
technika). Ve spodní části zámeckého parku pak 
nechyběla tradiční burza auto-moto dílů a retro zboží. 
Návštěvníci se mohli zapojit také do slosování 
o hodnotné ceny od partnerů Veteranfestu. Veteranfest 
ve Slavkově pokračuje a my budeme dále vytvářet 
prostor pro setkání majitelů a obdivovatelů ojedinělých 
vozů i v následujících letech. Termín pro rok 2022 je 
stanovený na sobotu 25. června. Hlavními partnery 
akce byly Jihomoravský kraj, Renocar a. s., Kordis, Česká 
televize, ČRo Brno a časopis Automobil. 



LETNÍ FILMOVÝ 

FESTIVAL 2021

Letní filmový festival se letos uskutečnil v termínu 

22.–29. 8. v zámeckém parku a představili jsme na něm 

celkem 8 filmů z různých žánrů a s rozmanitou 

tématikou. Na své si tedy přišli jak dospělí tak rodiny 

s dětmi. 

22. 8. Princezna zakletá v čase

28. 8. Vzhůru za sny

24. 8. Šarlatán

27. 8. Perfect days

23. 8. Yesterday

25. 8. Matky

29. 8. Bábovky

26. 8. Ubal a zmiz

Letos jste u nás mohli shlédnout:



KALENDÁŘ AKCÍ 2022

4.–12. 8.  Letní filmový festival 

4. 6.  Topfest 

21. 5.  Festival živých soch 

27. 5.  Dny Slavkova 

13. 8.  Napoleonský jarmark

25. 6.  Veteranfest Slavkov

9. 10.  Dýňobraní

2.–3. 12. Vzpomínkové akce – Tenkrát ve Slavkově

25. 3.  Zahájení sezóny – otevření zámku 

17. 9.  Václavský jarmark

8.–9. 8. Pohádkoland 

Změna termínů vyhrazena. Sledujte, prosím, 

aktuální kalendář akcí na webových stránkách.

www.zamek-slavkov.cz



www.zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov - Austerlitz
Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna
tel.: +420 544 221 204
e-mail: info@zamek-slavkov.cz

I nadále pracujeme na spoustě novinek, máme velké plány pro další roky a těšíme se, až budeme 

s Vámi všemi zažívat krásné dny ve Slavkově u Brna.

Opět se ohlížíme zpět do roku, který byl vše, jen ne takový, jaký by být měl. Znovu jsme čelili 

výzvě, kterou nikdo z nás nechtěl zažít. Ovšem zkušenosti z předchozího období nám pomohly 

zvládnout všechny kroky tak, abychom mohli letošní sezónu uzavřít se ctí a pocitem dobře 

odvedené práce. A to rozhodně také díky Vám. Drželi jste s námi a trávili s námi Váš čas a to nás 

povzbudilo k ještě většímu úsilí nevzdat to a být tu pro Vás. Děkujeme Vám!

Brzy na viděnou!

Naši milí kolegové, partneři, přátelé.

Eva Oubělická

ředitelka 


