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Zámek / Schloss / Chateau

Slavkov – Austerlitz

Slavkov
u Brna
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Kontakt / Contact:
Zámek Slavkov – Austerlitz
„národní kulturní památka“
Palackého nám. 1
684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: +420 544 221 204
kancelář: +420 544 221 685
pokladna: +420 544 227 548
e-mail: info@zamek-slavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz
www.vyletnicile.cz
www.jizni-morava.cz
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Zámek Slavkov – Austerlitz

Schloss Slavkov – Austerlitz

Chateau Slavkov – Austerlitz

Historie zámku
Slavkovský zámek patří k nejstarším dochovaným panským sídlům na Moravě. Historie
dnešního barokního zámku však začíná ve 13. století, kdy zde byla vybudována komenda řádu německých rytířů. Koncem l6. století, zřejmě za Oldřicha III. z Kounic, byl
na starších základech vybudován renesační zámek čtyřkřídlého půdorysu s arkádami
a mohutnou hranolovou věží. Starobylý moravský šlechtický rod Kouniců se stal na
více než čtyři století majitelem nejen zámku, ale i celého slavkovského panství. Podnět
k barokní přestavbě renesančního sídla Kouniců ve Slavkově dal koncem 17. století
Dominik Ondřej z Kounic. Úkolem pověřil italského architekta Domenika Martinelliho
z Luccy. Fresky v interiérech vytvořil Andrea Lanzani, jenž úzce spolupracoval se štukatérem Santinem Bussim. Zásluhy na dokončení celého zámeckého komplexu má až
teprve jeho syn, Václav Antonín hrabě Kounic-Rietberg, nejvýznamnější představitel
rodu Kouniců. Od roku 1764 působil jako říšský kníže, státní ministr, kancléř Marie
Terezie, Leopolda II., Josefa II. a Františka II. K zámku náleží i rozsáhlý zámecký park
s několika bazény a sochařskou výzdobou Giovanniho Giulianiho. V současné době je
vlastníkem zámku město Slavkov u Brna.
Slavkovský zámek je úzce spjat s bitvou tří císařů, která se u Slavkova udála dne
2. prosince 1805. Po svém vítězství nad ruskou a rakouskou spojeneckou armádou
Napoleon přenesl svůj hlavní stan do slavkovského zámku. Zde také vydal svůj slavný
rozkaz začínající slovy:„Vojáci, jsem s vámi spokojen.“ V následujících dnech se zámek
stal místem diplomatických jednání předcházejících ukončení války. Sál, v němž došlo
k podpisu příměří, dostal později název Historický.
Prohlídkové trasy zámku
• historické sály
• historické salónky
• virtuální bitva
• podzemí

Geschichte des Schlosses
Das Schloss in Austerlitz (Slavkov) gehört zu den ältesten erhalten gebliebenen
Herrensitzen in Mähren. Die Geschichte des Barockschlosses beginnt aber schon im
13. Jahrhundert, als hier der Sitz eines Konvents der Ritterbrüder des Deutschen
Ordens errichtet wurde. Ende des 16. Jahrhunderts, offenkundig unter Ulrich III.
von Kaunitz, entstand auf den älteren Fundamenten ein Renaissanceschloss im
Vier-Flügel-Grundriss mit Arkaden und einem mächtigen prismatischen Turm. Die
uralte mährische Adelsdynastie der Kaunitzer wurde für mehr als vier Jahrhunderte
der Eigentümer nicht nur des Schlosses, sondern auch der ganzen Austerlitzer
Herrschaft. Den barocken Umbau des Austerlitzer Renaissancesitzes veranlasste zum
ausgehenden 17. Jahrhundert Dominik Andreas von Kaunitz. Mit dieser Aufgabe
beauftragte er den italienischen Architekten Domenico Martinelli aus Lucca. Die
Fresken in den Räumen malte Andrea Lanzani, der mit dem Stuckateur Santino Bussi
eng zusammenarbeitete. Um die Fertigstellung des ganzen Schlosskomplexes hat
sich erst sein Sohn, Wenzel Anton Graf Kaunitz-Rietberg, der bedeutendste Vertreter
seines Geschlechts, verdient gemacht. Ab 1764 war er Reichsfürst, Staatsminister,
Kanzler von Maria Theresia, Leopold II., Josef II. und Franz II. Zum Schloss gehört
ein weitläufiger Schlosspark mit einigen Wasserbecken sowie Plastiken des
Bildhauers Giovanni Giuliani. Heute befindet sich das Schloss im Besitz der Stadt
Slavkov bei Brünn.
Das Austerlitzer Schloss steht in enger Verbindung mit der Drei-Kaiser-Schlacht, die
am 2. Dezember 1802 bei Austerlitz stattfand. Nachdem Napoleon die russische und
österreichische Verbündeten-Armee besiegt hatte, zog er mit seinem Hauptzelt in
das Austerlitzer Schloss um. Hier gab er auch seinen berühmten Befehl, der mit den
Worten begann: „Soldaten, ich bin mit Euch zufrieden.“ In den darauf folgenden
Tagen wurde auf dem Schloss die Beendigung des Krieges auf diplomatischer Ebene
ausgehandelt. Der Saal, in dem der Waffenstillstand unterzeichnet wurde, erhielt
später den Beinamen Historischer Saal.

History of the Chateau
Chateau Slavkov ranks among the oldest preserved mansions in Moravia. However
the history of the Baroque chateau of today began in the 13th century when a commandery of the Order of Teutonic Knights was built here. In the late 16th century,
probably under the reign of Oldřich III of Kounice, a Renaissance chateau was built
over the older foundations; the ground floor was four-winged with arcades and it
had a monumental prismatic tower. For more than four centuries the Chateau and
the entire Slavkov demesne was owned by the ancient Moravian aristocratic Kounice
family. In the late 17th century Dominik Ondřej of Kounice initiated a Baroque reconstruction of the Renaissance seat of the Kounice family in Slavkov. He commissioned
the Italian architect Domenico Martinelli of Lucca with this task. The frescoes in the
interior are the work of Andrea Lanzani who closely co-operated with the stuccoworker Santino Bussi. Yet it was his son Václav Antonín Count Kounic-Rietberg, the
most important member of the Kounice family, who earns credit for completing the
entire premises. From 1764 he was an imperial duke, minister of the state, chancellor
to Maria Theresia, Leopold II, Joseph II and Francis II. The premises of the Chateau
include an extensive park with several garden ponds and sculptures by Giovanni
Giuliani. The present owner of the Chateau is the town Slavkov u Brna.
Chateau Slavkov is closely connected with the Battle of the Three Emperors which
took place near Slavkov on 2 December 1805. After he defeated the Russian and
Austrian allied armies Napoleon transferred his headquarters to Chateau Slavkov.
This is where he gave his famous order which began: “Soldiers! I am pleased with
you.” In the days following, the chateau was the place of diplomatic negotiations
preceding the end of the war. The hall where the peace treaty was signed was later
called Historical.

Otevírací doba
duben–říjen, listopad
květen a září
červen–srpen
prosinec 1.–14.

Besichtigungstrassen des Schlosses
• Historische Säle
• Historische Salons
• Virtuelle Schlacht
• Unterirdische Räume

út–ne 9.00–16.00
út–ne 9.00–17.00
po–ne 9.00–17.00
út–ne 9.00–16.00

Öffnungszeiten
April, Oktober, November
Mai und September
Juni–August
Dezember 1.–14.

Di–So. 9.00–16.00
Di.–So. 9.00–17.00
Mo.–So. 9.00–17.00
Di.–So. 9.00–16.00

Guided tours of the Chateau
• historical halls
• historical reception rooms
• virtual battle
• basements
Opening time
April–October, November
May and September
June–August
December 1–14

Tue–Sun 9.00–16.00
Tue–Sun 9.00–17.00
Mon–Sun 9.00–17.00
Tue–Sun 9.00–16.00

