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PO STOPÁCH BITVY
U SLAVKOVA

Slavkov u Brna, Křenovice
Pěšky, cesta vede výhradně
po polních stezkách
Délka trasy: 18 km

Aktuálně

Poznejte a projděte místa, kde se udála slavná Bitva u Slavkova, místa největších bojů Bitvy tří císařů.
Navštivte Slavkovský zámek a dojděte až na Mohylu míru, kde se posilníte v místní nově vybudované kavárně. Čeká vás příjemný výlet s nádechem
historie a ochutnávkou Napoleonských válek.

Co vše po cestě uvidíte?
Po příjezdu do Slavkova u Brna se vydejte nejprve na prohlídku barokního Slavkovského zámku. Doporučujeme shlédnout
zejména novou a moderně zpracovanou expozici věnovanou
Bitvě tří císařů, která se zde nachází, nebo dále také návštěvu
krásných zámeckých zahrad.
Následně vás cesta zavede po naučné stezce do Křenovic, kde
lze spatřit zejména sochu maršála Kutuzova či o kousek dál
hromadné hroby na kopci zvaném Zlatá hora. Z Křenovic půjdete po zelené turistické značce až na Pracký kopec, kde se
nachází slavné vzpomínkové místo Mohyla míru, přičemž zde
naleznete muzeum, kde lze shlédnout novou netradiční multimediální expozici s názvem „Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz
1805. Určitě doporučujeme navštívit i místní kavárnu, kde po-
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dávají výbornou kávu a skvělé zákusky.
Poslední etapa cesty vás provede dalším úsekem naučné stezky, projdete okolo kapličky svatého Antonína Peduánského a
dojdete až do Újezdu u Brna, odkud se vlakem dopravíte zpět
domů.

Barokní zámek Slavkov u Brna
Historie barokního zámku Slavkov u Brna sahá až do 13. století,
kdy postavil řád Německých rytířů pozdně románskou řádovou
komendu, jež byla později upravena na tvrz. Následně v roce
1506 získali slavkovské panství Kounicové, kteří nechali tvrz
přestavět na renesanční zámek. Koncem 17. století byla zahájena Dominikem Ondřejem z Kounic barokní přestavba zámku,
přičemž tyto stavební práce a výzdoba trvaly dohromady téměř
sedmdesát let. Výsledek je však dnes opravdu velkolepý.

NÁŠ TIP
Navštivte a zhlédněte novou moderní a rozsáhlou
expozici věnovanou bitvě u Slavkova a období
napoleonských válek. Na své si zde přijde opravdu
každý. Během výstavy si prohlédnete desítky
originálních exponátů, díky promítání se vžijete do role
vojáka v bitvě u Slavkova nebo si vyzkoušíte repliky
dobových zbraní. Vřele doporučujeme.
Více informací na: http://www.zamek-slavkov.cz/cz/
expozice-napoleon---austerlitz/
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Zámek má v dnešní době 115 pokojů a impozantní zahradu ve
francouzském stylu. K nejzajímavějším patří zejména centrální
oválný společenský sál vyzdobený freskovou výmalbou od vídeňského tvůrce J. Pichlera, dále zde naleznete také zámeckou
expozici tvořenou obrazárnou s uměleckou tvorbou, jež byla
kdysi součástí velmi bohatých kounicovských sbírek výtvarného umění 17. a 18. století. V současné době se zde také nachází
nová Napoleonská expozice věnovaná bitvě u Slavkova.
Otevírací doba zámku:
Červen, červenec, srpen – denně 9:00 – 17:00
Březen, duben, říjen a listopad, prosinec (1. 12. - 8. 12.) – denně
mimo pondělí 9:00 – 16:00
Květen a září – denně mimo pondělí 9:00 – 17:00

Mohyla míru
Mohyla míru, jež je prvním mírovým památníkem v Evropě byla
postavena na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova se záměrem udělat z tohoto místa memento válek. Mohyla
míru je dominantou chráněné památkové zóny Slavkovského
bojiště, přičemž se nachází na Prackém kopci asi kilometr již-
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ně od obce Prace, v místě rozhodujícího vítězství Francouzů
nad Rusy a Rakušany.
Nachází se zde muzeum, kde lze shlédnout novou netradiční multimediální expozici s názvem „Bitva tří císařů. Slavkov/
Austerlitz 1805.“ O státních svátcích, významných dnech a po
celý červenec a srpen bývá památník slavnostně osvětlen a
navštívit zde můžete také místní nově vybudovanou kavárnu
Mohyla míru. Navíc v areálu každoročně probíhá pietní akt jako
vyvrcholení vzpomínkových akcí v rámci výročí bitvy.

Panský dům
Panský dům, číslo popisné 89 nacházející se ve Slavkově u
Brna, je velmi hodnotnou renesanční stavbou, přičemž původní
jádro této budovy je gotického stylu. K hlavním renesančním
prvkům patří zejména portály v přízemí i sklepech, ostění oken
nebo mříž ve vjezdu. Poprvé byl Panský dům zmiňován již v
roce 1570, kdy patřil měšťanovi Faytle Šenknopovi, který zde
nechal vybudovat pivovar. Následně v roce 1660 získala pivovar vrchnost, která povolila městu bezplatně ve dvou kotlích
pálit a volně prodávat kořalku. V Panském domě sídlilo také
např. vojenské velitelství, notářství a až do dvacátých let 20.
století kanceláře velkostatku.
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Odjezd

Vlakem

Start

Slavkov u Brna
Trasa vede ze Slavkova u Brna po NS Bitva
tří císařů do Křenovic Dále z Křenovic po
zelené značce přes Krchůvek až na rozcestník
Čtvrtě Odtud stále po zelené až k mohyle míru
Následně po NS Bitva tří císařů do Újezdu u Brna
Mohyla míru
Hromadné hroby
Zámek Slavkov u Brna
Kaplička sv. Antonína Peduánského
Pracký kopec
Panský dům
Pomník nad Zbýšovem
Socha maršála Kutuzova
Znovuobnovená zaniklá boží muka
Zvonička na návsi - Zbýšov

Trasa

Hlavní cíle

Další
zajímavosti
v okolí
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Občerstvení
po cestě

Restaurace Slavkov u Brna,
restaurace Bonaparte, vinotéka Austerlitz
Restaurace U Frantíka, obecní hospoda,
Los tlapos – Křenovice Mohyla míru – kavárna

Návrat

Újezd u Brna

Proﬁl Vaší trasy
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