
Zámek Slavkov–Austerlitz v roce 2022



Těšíme se na viděnou! 

Moc nás těší, že se nám podařilo zrealizovat naše plány a že hlavně díky Vám, 

pro které tohle vše moc rádi připravujeme, máme zase zásoby nové energie 

a nápadů pro další kulturní rok ve Slavkově u Brna.

uplynulý rok konečně přinesl dlouho očekávanou možnost užívat si kulturní 

a společenský život plnými doušky. A dělali jsme to s maximálním nasaze-

ním! Společně jsme uspořádali více než 100 aktivit a náš zámek i park byl 

po celý rok zase naplněn úsměvy a energií našich návštěvníků.

Eva Oubělická

ředitelka 

Naši milí fanoušci, návštěvníci a partneři,



ź Organizování svatebních obřadů, hostin 

a fotografování svatebních párů

ź Provoz prohlídkových tras, expozic a výstav 

probíhajících v prostorách zámku

ź Pořádání přednášek pro veřejnost, vzdělávací 

výukové programy pro školy

ź Sbírkotvornou a badatelskou činnost, 

restaurování sbírkových předmětů

Činnost zámku v roce 2022 zahrnovala především:

ź Provoz letního kina, správu knihovny 

a sbírkového knihovního fondu

ź Správu Společenského centra Bonaparte, 

organizování a pořádání kulturních 

a společenských akcí, zajištění pronájmů

ź Organizování, pořádání a zprostředkování 

kulturních, společenských a dalších akcí, 

uměleckých a vzdělávacích pořadů a výstav 

a spolupořadatelskou činnost těchto aktivit



Děkujeme všem, kteří se podíleli na nepřekonatelné 

atmosféře prvního dne. 

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 

SEZÓNY 2022 ZÁMKU 

SLAVKOV–AUSTERLITZ

Na nádvoří byl přistavěn a nejen pány obdivován 

Kaipan 14 – automobil, který vyrobili ve školních dílnách 

ISŠ Slavkov u Brna žáci 1. a 2. ročníku oboru mechanik 

opravář motorových vozidel pod vedením učitelů odbor-

ného výcviku. Jedná se o přestavbu automobilu Škoda 

Favorit. Auto je možné používat v běžném provozu.

Zahájení sezóny bylo ale také velmi napínavé. Všichni 

byli zvědaví, zda se socha piráta stojícího v čele sálu, 

pohne či nepohne. Pirát je členem souboru Živé sochy 

Sinela a tváří jedinečné akce, která nemá v ČR obdoby a to 

je Mezinárodní festival živých soch a bodyartu, který 

proběhl 21. 5. 2022 v zámeckém parku. 

Slavnostní zahájení sezóny se uskutečnilo ve čtvrtek 

24. 3. a proběhlo ve velmi přátelské a usměvavé atmosféře. 

Nejprve se ujala slova paní ředitelka, která představila 

připravený program na sezónu 2022 a také vyhlásila vítěze 

výtvarné soutěže „Zámecká strašidla“.

Písně největšího trháku sezóny Stinga nám zazpíval 

Patrik Havelka, účinkující v Československé superstar, 

Hlasu Československa, nebo i seriálu Modrý kód. 

Ke zhlédnutí byla interaktivní výstava Analfabeta 

Negramotná a další hrdinové z knih, která byla v rámci 

Zahájení sezóny oficiálně otevřena a kterou si mohly vy-

zkoušet nejen přihlížející děti. 





TRADIČNÍ

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY
Ve standardní nabídce prohlídkových okruhů návštěv-

níci vybírali mezi Historickými sály, Historickými salonky, 

prohlídkami pro děti „Šifra pana knížete“ a expozicí „Právo 

útrpné na Slavkovsku“, která se nachází v zámeckém pod-

zemí. Nejvíce navštěvované byly Historické sály, které jsou 

naším základním okruhem a návštěvníci se zde nejlépe 

seznámí s historií zámku.

Expozice „Právo útrpné na Slavkovsku”



KOSTÝMOVANÉ 

PROHLÍDKY
Žádané prohlídky v kostýmech na témata pohádek 

a příběhů byly odehrány v počtu čtyř titulů: Kráska 

a zvíře, Popelka, Škola čar a kouzel a Hrůzostrašné proh-

lídky. Historické náměty ze života Kouniců nebo s Na-

poleonskou tematikou ztvárnili herci ze spolku Per 

Vobis ve čtyřech termínech. Navíc doplnili další dva 

dny prohlídkami s čerty programem pro školky se 

zdobením perníků. 

SPECIÁLNÍ 

PROHLÍDKY
Nabídku tradičních prohlídkových okruhů doplnilo 

několik speciálních prohlídek, které zaznamenaly velký 

zájem, stejně jako v dřívějších letech. Zámecké krovy 

byly zpřístupněny v květnu a historikové provedli náv-

štěvníky svými depozitáři v září. V průběhu celé sezony 

jezdili také objednané skupiny na Slavkovské bojiště.



Náš zámek se pyšní nejen bohatou historií a unikátní 

uměleckou hodnotou, ale také romantickou atmosfé-

rou, která okouzlila i v roce 2022 spoustu zamilovaných.

SVATBY NA ZÁMKU 

SLAVKOV–AUSTERLITZ

Svůj nejkrásnější den se u nás rozhodlo strávit 

celkem čtyřicet párů. Tradičně nejoblíbenějším místem 

pro svatební obřady je zámecká kaple a rok 2022 to 

opět potvrdil. Magické slůvko „ano“ se zde ozvalo z úst 

ženicha a nevěsty celkem třicet dvakrát. V Divadelním 

sále si svůj svatební slib řekly čtyři páry a v Historickém 

sále dva páry. Zámecký park je pro romantiku jako 

stvořený, a tak se i tam odehrály dva svatební obřady. 

Nejoblíbenější měsíc pro uzavření sňatku byl opět 

tradičně srpen s deseti obřady.





Tradiční řemeslné jarmarky jsou pořádány několi-

krát do roka a těší se jak u veřejnosti, tak prodejců velké 

oblibě. Z velké části jsou pořádány v zámeckém parku 

nebo na zámeckém nádvoří. Novinkou v roce 2022 byl 

jarmark regionálních značek, který obohatil program 

velkého foodfestivalu „To nejlepší z  Moravy“.

Jarmarky v roce 2022

9. 4.  Jarní trhy

30. 4.  To nejlepší z  Moravy

JARMARKY

5. 2.  Vepřové hody

25. 6.  Veteranfest

7. 5.  Májový Flerjarmark

9. 10.  Dýňobraní

12. 11.  Svatomartinské slavnosti

28. 5.  Dny Slavkova – řemeslný jarmark

3. 12.  Vzpomínkové akce

17. 9.  Václavský jarmark





Velké oblibě se letos také těšilo „Uspávání broučků“, 

akce, kterou navštívilo přes 3 500 návštěvníků.

Zejména pro děti byly určené také tyto (především 

venkovní) akce:

5. 11.  Uspávání broučků

16. 9.  Věda a technika jede

V roce 2022 se do krásného prostředí zámeckého parku 

naposledy vrátil populární festival POHÁDKOLAND. Tím 

ale tradice pořádání festivalů pro děti nekončí. Máme 

velkou radost, že na POHÁDKOLAND  navázal festival nový 

a to Den princezen a rytířů.

listopad–prosinec  „O nejkrásnější vánoční stromeček 

 slavkovských škol“

1. 6.  Česko čte dětem

Opomenout nesmíme také každoroční výtvarnou sou-

těž pro všechny děti, školkou a školou povinné, pro školní 

rok 2021/22 na téma „Zámecká strašidla“. Soutěže se 

zúčastnilo rekordních 2291 prací ve třech kategoriích 

z 212 mateřských a základních škol!

28. 5.  Den dětí

9. 10.  Zámecké dýňobraní

12. 11.  Divadlo Spejbla a Hurvínka

AKCE A AKTIVITY 

PRO DĚTI NA ZÁMKU 

A V PARKU

2.–3. 12.  Čertovské prohlídky v podzemí 

 se zdobením pro děti z MŠ a ZŠ

4. 12.  Mikuláš a Ježíškova pošta



Od září pak mohli návštěvníci zavzpomínat v rámci 

výstavy Od hlíny k hliníku aneb z domácností našich 

babiček na „časy minulé“.

Výstavní plán Zámku Slavkov–Austerlitz zahájil 

projekt Dětského muzea MZM s názvem Analfabeta 

Negramotná a další hrdinové z knih. Tato výstava 

představila zábavnou, interaktivní i vizuální formou 

původní autorskou literární tvorbu přímo určenou 

pro děti a mládež, a to jak českou, tak světovou od 

minulých staletí a desetiletí do současnosti. Smyslem 

výstavy bylo podpořit u dětského čtenáře zájem o četbu. 

VÝSTAVY

24. 3.–31. 8.  Analfabeta Negramotná a další 

 hrdinové z knih

27. 9.–10. 12.  Od hlíny k hliníku aneb 

 z domácností našich babiček



28. 10.  Daniel Hůlka (Historický sál) 

Přehled koncertů v roce 2022

14. 5. Traktor (zámecké nádvoří)

4. 6.  TOPFEST (zámecký park) 

29. 5. Festival neprofesionálních těles 

 (Rubensův sál) 

22. 6. Concentus Moraviae – Natia & Tamar Beraia

 (Rubensův sál) 

KONCERTY, DIVADLO

29. 7. Sting (zámecký park) 

1. 10. Strauss – Z  Operety do Operety 

 (Historický sál) 

9. 6.   Concentus Moraviae – Rezidenční soubor 

 festivalu pod vedením Pavla Fischera

 (Historický sál) 

21. 7.  Glorchestra (zámecký park) 

21. 9.  Czech Virtuosi (Historický sál) 

20. 11.  Koncert Jaroslava Svěceného a Jitky 

 Navrátilové (Historický sál)



V termínu 12.–13. 7. uvítalo zámecké nádvoří dvě 

divadelní představení Letní scény Divadla Bolka Po-

lívky: „Pánská šatna aneb mušketýři v Mexiku“ a „Sex 

pro pokročilé“.

Na konci dubna jsme pořádali první ročník food 

festivalu To nejlepší z Moravy, který se konal v zámec-

kém parku. Hned další měsíc jsme byli spolupořadateli 

Mezinárodního Festivalu živých soch a bodyart. Kaž-

doročně jsme zainteresování do programu Dny Slav-

kova.

V neděli dne 9. 10. 2022 se uskutečnilo tradiční 

podzimní „Zámecké dýňobraní“, kdy se za doprovodu 

cimbálové muziky děti pustily do vyřezávání dýní.

V červenci se na zámeckém nádvoří konaly Italské 

dny, které návštěvníkům nabízely originální italské 

potraviny a produkty. 

Pro děti i pro dospělé se 23. až 25. 9. uskutečnil 

na zámeckém nádvoří tradiční festival čokolády –  

Čokofest. 

V měsíci červnu a srpnu jste mohli s dětmi navštívit 

dvě velké akce konané v zámeckém parku a to Pohád-

koland a Den princezen a rytířů.

  Daniel Hůlka    Traktor  



SPOLEČENSKÉ 

CENTRUM BONAPARTE 

V ROCE 2022
Březen  Městský ples „Ples jak chceš“

Duben Pekelné plány 

 (představení místního divadelního spolku)

 Koncert skupiny Exit

 Den pro zdraví

Květen Pekelné plány

Červen Vystoupení slavkovské Základní umělecké 

 školy Františka France

Září Planetárium 

 Divoké kočky – travesti show

 VUS Ondráš – taneční vystoupení pro děti 

 ze základních slavkovských škol

 Tango demente 

 (představení místního divadelního spolku)

 Kouzelník pro děti

 Zelňačka 

 (představení místního divadelního spolku)

 Laco Déczi – koncert trumpetisty

Prosinec Ukradený betlém 

 (představení místního divadelního spolku)

Říjen Realitu si tvoříme sami, přednáška Jana Raka 

 Vánoční koncert Martina Křížky

Listopad Divadlo Spejbla a Hurvínka

 Slavkovské hody

 Klub seniorů





Tento ročník se již vrátil ke svému původnímu ter-

mínu na konci června a tak se 25. 6. 2022 opět zámecký 

park zaplnil těmi nejkrásnějšími kusy z řad historických 

dopravních prostředků. 

VETERANFEST 

SLAVKOV 2022

V pořadí již 21. ročníku se zúčastnilo téměř tisíc his-

torických vozů a motorek. Vozy však určitě nebyly je-

diným lákadlem a motivací k návštěvě. Krásná patronka 

Veteranfestu Alena Antalová a bohatý doprovodný 

program jistě sehrály svoji roli. Louis Armstrong live – 

František Procházka, Kateřina Steinerová and Her 

Swing Boys, Rhythm Pilots, šanzony Aleny Antlové 

a Alexe Anderse, Srdcovky: živé vysílání Český rozhlas 

Brno, moderátor Luděk Savana Urbánek – ti všichni 

dodali akci pořádnou jiskru. 



Veteranfest ve Slavkově pokračuje dál a my budeme hr-

dě vytvářet prostor pro setkání majitelů a obdivovate-

lů ojedinělých vozů i v následujících letech. Termín 

pro rok 2023 je stanovený na sobotu 24. června. Po-

řadatelem Veteranfestu je Zámek Slavkov–Austerlitz. 

Hlavními partnery akce v roce 2022 byli Renocar, 

Jihomoravský kraj, Kordis, Časopis Automobil, Český 

rozhlas Brno a pojišťovna Kooperativa.

Mezi vozy se kromě majitelů a návštěvníků pohybovali 

také další nadšenci v podobě sedmičlenné poroty. 

Ti měli za úkol ocenit nejlepší exponáty v 6 kategoriích 

– Auta 1946 a starší, Auta 1947–1971, Auta 1972–1989, 

Motorky, Sportovní vozy, Traktory a ostatní.

Ať už pro nakupování nebo minimálně zajímavé pro-

hlížení byla ve spodní části připravena tradiční burza 

auto-moto dílů a retro zboží. 



NAPOLEONSKÉ 

AKCE SE VRÁTILY 

DO SLAVKOVA!
Vzpomínkové akce na Bitvu u Slavkova se po dvou 

covidových letech vrátily zpět! Centrum města, nádvoří 

zámku i zámecký park se opět ponořil do atmosféry roku 

1805, kdy se Slavkov stal centrem jedné z nejzásadněj-

ších bitev evropských dějin. Nechyběl tradiční předvá-

noční jarmark, historický program, vojenské ležení, 

bitevní ukázky a defilé vojáků. Vyvrcholením dne pak 

byla unikátní noční bitevní ukázka s ohňostrojem 

a hrou světel na průčelí zámku.



Tváří se opět stal Václav Vydra, který v uplynulých „on-

line“ ročních promlouval k divákům v roli francouzské-

ho maršála. Letos byl ústřední postavou programu 

nazvaného Koně v  proměnách staletí. 

Letošního slavnostního zahájení se zúčastnili i význam-

ní hosté v  čele s  francouzským velvyslancem Francie 

v ČR, který se mohl napoleonských akcí ve své roli letos 

účastnit poprvé. Ve svém proslovu se netajil svým 

nadšením z akcí, které připomínají významnou epochu 

evropských, zejména pak francouzských, dějin. 



8. 8. Kdyby radši hořelo

4. 8. Po čem muži touží 2   

12. 8. Zpívej 2

9. 8. Tajemství staré bambitky 2

Letní filmový festival se letos uskutečnil v termínu 

4.–12. 8. v zámeckém parku a představili jsme na něm 

celkem 9 filmů z různých žánrů a s rozmanitou téma-

tikou. 

5. 8. Řekni to psem

LETNÍ FILMOVÝ 

FESTIVAL 2022

6. 8. Tlapková patrola ve filmu

7. 8. Zátopek

10. 8. Prezidentka

11. 8. Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

• Program skupiny Štvanci v zámeckém parku

• Seminář knihoven

DÁLE SE U NÁS 

KONALO:

• Křest knihy „Život bez záruky“ Martiny Ruské

• Přespolní běh žactva (mistrovství české republiky)

• Sraz sportovních aut Audi R8 Supersport

• Výstava anglických ohařů

• Sraz Tour de Morava 2022 (US cars)

• Předávání maturitních vystoupení

• Slavkovský Šlapík (závody horských kol pro děti)

• Benátskou letní noc slavkovského rybářského 

 spolku

• Celé česko čte dětem

• Zářiová Věda a technika jede 

 (program na nádvoří zámku a planety v parku)

• Mikuláš na zámku

• Focení svatebních šatů

• Běh Slavkovem



3. 12.  Mikuláš na zámku

2. 12.  Tenkrát ve Slavkově 1805

11. 11.  Svatomartinské slavnosti

15.–16. 7.  Slavkov Open 2023

8. 10.   Dýňobraní

29. 4.  To nejlepší z Moravy – 

 Food festival pro celou rodinu

26.–27. 5.  Dny Slavkova

23. 3.–31. 8.  Výstava Svět kostiček

29. 7.  Den princezen a rytířů

1.–9. 8.  Letní filmový festival

25. 3.  Zahájení sezóny 2023

12. 8.  Hudební festival „Slavkov Žije“

10. 6.  Bezvafest

19. 8.   Strašidlo cantervillské

15.–17. 9.  Čokofest

6. 5.  Májový Flerjarmark

8. 9.   Koncert kapely Kryštof

24. 6.  Veteranfest 

7.–8. 7.  Divadlo Bolka Polívky

1. 4.  Jarní trhy

23. 9.  Václavský jarmark

KALENDÁŘ AKCÍ 2023

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


