
Akce na Zámku Slavkov - Austerlitz v roce 2014 
 

27.3.   Zahájení sezóny 2014  

 

27.3. - 15.6. Výstava obrazů Ivy Hüttnerové 

Výstava obrazů známé české výtvarnice a autory osobitých malířských děl. Iva Hüttnerová je 

známá jako milovnice „starých dobrých časů“ našich babiček. Vedle malování je také 

herečkou, moderátorkou, autorkou pěti knih a sběratelkou starých předmětů z domácnosti.  

 

27.3. - 1.6. Rytířské řády 

Výstava má za cíl informovat širokou veřejnost nejen o historii, ale i o současnosti rytířských 

řádů. Návštěvníci si budou moci prohlédnou originály např. Suverénního řádu Maltézských 

rytířů, Řádu Božího hrobu, Řádu Německých rytířů nebo Řádu svatého Lazara aj.  

 

27.3. - 1.6. Skleněnky Jany Filípkové a výstava fotografií Václava Trša 

Prodejní výstava šperků ze skleněných korálků. Budete si moci zakoupit různé náramky, 

přívěsky, náušnice, které jsou všechny originálními výrobky. Výstava bude doplněna kolekcí 

fotografií Václava Trša.  

 

11. - 12.4. Prodejní zahradnická výstava  

Zámek Slavkov – Austerlitz pro vás připravuje další ročník populární jarní Prodejní 

zahradnické výstavy. Tak jako každoročně si na ní můžete zakoupit přísady, balkónovky, 

skalničky, stromky, okrasné stromky, keře a vše, co k zahradničení patří. Bude zde i spousta 

doplňkového prodeje keramiky, medu, oříšků, občerstvení, cukrovinek a vlastně všeho 

možného. 

 

12.4.  Jarní vyjížďka - zahájení jezdecké sezóny v zámeckém parku 

Zahájení jezdecké sezóny je volně inspirováno masopustním veselím. Jezdci budou oblečeni 

v maškarních kostýmech a svými vystoupeními se snaží i na návštěvníky přenést uvolněnou 

„jarní náladu“. Součástí celé akce je i vítání jara a loučení se zimou formou vynášení Morany.  

 

25.4.   Slavkovské memento 

Festival literatury faktu. Významnou součástí festivalu je literární a výtvarná soutěž žáků 

základních a středních škol. V rámci Festivalu se také uskuteční autorská čtení, besedy se 

spisovateli, prezentace nových titulů, křty knih. 

 

12.5. - 6.6. Slavkovské restaurování 

Studenti Vyšší odborné školy restaurátorské budou opět přímo před očima návštěvníků zámku 

restaurovat předměty ze zámeckých sbírek. Návštěvníci budou moci nejen sledovat průběh 

restaurování, ale dostanou k němu i odborný výklad. 

 

15.5. - 30.6. Výstava výtvarného oboru ZUŠ Františka France 

Výstavy výtvarného obru ZUŠ Fr. France se na zámku Slavkov pořádají vždy jednou za dva 

roky a pravidelně se těší velké oblibě. V letošním roce si dílka malých i velkých výtvarníků 

budete moci prohlédnout v podzemních prostorách zámku.  

 

17.5.  Koncert J. Strauss - orchestr Die flotten Geister  

Galakoncert Johann Strauss Orchestru „Die flotten Geister“ již po patnácté na Zámku Slavkov 

– Austerlitz. Na koncertě se za doprovodu Johann Strauss Orchestru a houslisty Jiřího 



Preisingera, v čele s dirigentem Christianem Pollackem, představí pěvecké hvězdy známé po 

celé Evropě.  

 

19.5. - 31.5. Výstava krajky z chorvatského Pagu 

Výstava pažské krajky, která je chráněná a certifikována jako původní chorvatský výrobek 

a je na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. 

 

22.5. - 31.7. MERKUR - populární stavebnice ve výstavních prostorách zámku 

Významným výstavním počinem v roce 2014 bude jistě výstava dílek vytvořených z již 

legendární stavebnice Merkur. Výstava na zámku Slavkov - Austerlitz představí největší 

a nejzajímavější část stavebnic ze sbírky sběratele Jiřího Mládka, budete tak moci zhlédnout 

např. Eiffelovu věž nebo různé modely aut Tatra.  

 

30.5. - 1.6. Dny Slavkova a Svatourbanské hody, trhy v zámeckém parku 

Dny Slavkova jsou tradiční společenskou akcí, kterou pořádá slavkovský zámek ve spolupráci 

s městem Slavkov u Brna. Bohatý program nejrůznějších institucí města na zámeckém 

nádvoří bude doplněn speciálními prohlídkami zámku a řemeslným jarmarkem v zámeckém 

parku. V letošním roce se Dny Slavkova ponesou v duchu oslav 777. výročí od první písemné 

zmínky o městě Slavkov u Brna.  

 

12.6. a 24.6. Concentus Moraviae - XIX. Mezinárodní hudební festival 13 měst 

Ve Slavkově u Brna proběhnou v rámci festivalu dva koncerty. Na prvním koncertě se 

v Historickém sále zámku představí Petr Nouzovský (violoncello) a Gérard Wyse (klavír).  

Druhý koncert se odehraje v kostele Vzkříšení Páně, kde vystoupí Tine Thing Helseth 

(trubka) a Petr Rajnoha (varhany). Oba koncerty začnou v 19.30 hodin. 

 

12.6. - 31.8. Prodejní výstava šperků Ireny Lochmanové a výstava kreseb Evy 

Pěchoučkové 

Výstava v prostoru před kavárnou představí originální, ručně vyráběné šperky, které si můžete 

zakoupit, a které budou doplněné výstavou kreseb.  

 

14.6.  POP zámky - festival šlechty československého popu 

První ročník putovního festivalu POP zámky proběhne v červnu na třech významných 

moravských historických památkách. Ucelený popový festival v České republice dosud není, 

přičemž pop je nejhranějším hudebním žánrem v českém rozhlasovém éteru. Festival POP 

zámky tak nabídne divákům přehlídku nejúspěšnějších zpěváků a hudebních skupin 

československé popmusic scény osmdesátých let (tzv. Zlatých slavíků), z nichž se většina drží 

na špici tuzemské popové scény do dnešních dnů, doplněnou o několik zajímavých 

zahraničních hostů.  

 

19.6. - 14.9. Prodejní výstava keramiky Martiny Milošové 

Prodejní výstava autorské keramické tvorby. 

 

28.6.  Oldtimer festival 2014 

21. ročník festivalu historických automobilů a motocyklů. Je to setkání nejen majitelů 

a sběratelů historických a klasických vozidel, které je doprovázeno nebývalou účastí 

návštěvníků, ale také prodejní akce s prezentací současných značek a doplňkových produktů. 

Prezentace a prodejní akce se nezaměřuje jen na výrobky z odvětví historických vozidel, ale 

i na dobovou módu, hudbu a další produkty. Jednou z dominujících částí programu je 

každoroční cílová jízda historických vozidel. 



2. - 9.8. Letní filmový festival  
Festival filmů pod širým nebem v zámeckém parku. Projekční plocha bude umístěna za 

velkým bazénem v dolní části parku, kde mohou návštěvníci využít přirozeně tvarovaného 

terénu jako filmového amfiteátru. Začátky všech představení budou ve 21.00 hodin. 

 

14.8. - 30.9. Obrazy, roucha a devocionálie 

Výstava ze sbírek zámku Slavkov - Austerlitz, kterou připraví odborní pracovníci 

z historického oddělení.  

 

16. - 17.8. Napoleonské hry 2014 

Při příležitosti výročí narozenin Napoleona Bonaparte Slavkov u Brna ožije tradičními 

Napoleonskými hry. Návštěvnici si prohlédnou vojenské ležení, ukázky manévrů, ale 

i cvičení napoleonských vojsk a věrnou rekonstrukci vybrané bitvy napoleonských válek. 

Nebude chybět ani řemeslný jarmark a mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz 

s různými vzorky vín. 

 

30.8.  Divadelní představení Mahenovy činohry na nádvoří zámku 

Po loňské úspěšné premiéře, kdy bylo na zámeckém nádvoří odehráno představení Romeo 

a Julie, přichází zámek Slavkov - Austerlitz ve spolupráci s Národním divadlem Brno s dalším 

zajímavým představením. Jeho titul bude v průběhu roku upřesněn.  

 

1.9. - 30.9. Slavkovské restaurování 

Studenti Vyšší odborné školy restaurátorské budou opět přímo před očima návštěvníků zámku 

restaurovat předměty ze zámeckých sbírek. Návštěvníci budou moci nejen sledovat průběh 

restaurování, ale dostanou k němu i odborný výklad. 

 

5.9. - 7.12. Restaurování 

Výstava o restaurátorské práci a obnovených předmětech.  

 

20.9.  Václavský jarmark a Zámecké burčákové slavnosti 

V prostorách zámeckého parku můžete v tento podzimní den navštívit tradiční Václavský 

jarmark doplněný pátým ročníkem Zámeckých burčákových slavností. Těšit se můžete také 

na speciální prohlídky zámku.  

 

23.9. - 2.11. Designován tvorba 

Výstava katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové.  

 

9.10. - 7.12.  Tři - výstava k výročí bitvy u Slavkova 

Výstava obrazů trojice malířů představí různá vojenská témata a svým charakterem bude 

doplňovat připomínku výročí bitvy u Slavkova.  

 

12.10.  VII. Zámecké dýňobraní 

Účastníci zámeckého dýňobraní si mohou vyzkoušet vyřezávání, zdobení či malování dýní. 

Pokud má někdo možnost, přinese si dýně se sebou, pokud ne, lze je na místě za symbolickou 

cenu zakoupit. Ozdobené dýně si pak děti vystaví v podzemních výstavních prostorách zámku 

a za svitu svíček je pak ukáží svým rodičům, prarodičům a kamarádům. 

 

13.11. - 7.12 Vánoční aranžmá 

Předvánoční výstava Lenky Malátové a kol., která nás seznámí s nejrůznějšími dekoracemi 

pro vánoční období.  



15.11.  Svatomartinské slavnosti 

Po celou sobotu bude celý areál zámku patřit ušlechtilým koním, jídlu  

a vínu. Již po sedmé v řadě budete moci být svědky příjezdu sv. Martina na bílém koni, 

ukázky drezury koní či vystoupení praporečníků. Součástí programu bude i výstava mladých 

svatomartinských vín a svatomartinské hody v restauraci. 

 

29. - 30.11. Vzpomínkové akce k 209. výročí bitvy u Slavkova 

Slavkovské bojiště se stane místem tradiční vzpomínkové akce k připomínce slavné bitvy. 

Dojde k rekonstrukci bitvy pod Santonem, ukázkám polního ležení a bojových střetů. Ve 

Slavkově se bude konat tradiční předvánoční a řemeslný jarmark, na zámku pak oblíbené 

kostýmované prohlídky se samotným císařem Napoleonem Bonaparte. Slavnostní den bude 

zakončen ohňostrojem. 

 

7.12.  Zakončení návštěvnické sezóny 


