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SLAVKOV U BRNA

Zámek Slavkov – Jak se tomuto zámku přezdívá?
A ) Malá Versailles
B ) Malá Paříž
C ) Napoleonova chaloupka

Slavkov u Brna (německy Austerlitz) je známý především bitvou
u Slavkova, která se v roce 1805 odehrála několik kilometrů západně
od města. Jeho historické jádro je městskou památkovou zónou a přilehlá oblast Slavkovského bojiště je krajinnou památkovou zónou. První písemný záznam o městě pochází z roku 1237. Tehdy král Václav I.
potvrdil Řádu německých rytířů držbu města Novosedlic (původní ves,
z níž se Slavkov vyvinul) a čtyř okolních vsí.

Německé jméno Austerlitz je pravděpodobně odvozeno z českého

V roce 1509 připadlo panství rodu
Kouniců, kteří ho pak ovládali po
více než 400 let. Nejvýznamnějším vlastníkem Slavkova byl kníže
Václav Antonín z Kounic-Rietbergu
(1711–1794), který v úřadu dvorního
kancléře sloužil rakouské císařovně
Marii Terezii i dalším třem jejím ná-

Novosedlice - německy původně
Nausedlitz. Od krále Václava IV. získalo
město pečeť a znak, který je nejstarším dochovaným znakovým privilegiem v Česku.

sledníkům. Další významnou postavou v historii panství byl hrabě Václav
Robert z Kounic (1848–1913), švagr
skladatele Antonína Dvořáka a studentský mecenáš.

Mapka s místy, která souvisí s otázkami,
je na druhé straně.

OTÁZKA Č. 1

VYŠKOV

Na počátku 13. století zde vystavěl
Řád německých rytířů baštu, jejíž
zbytky lze ještě dnes najít v podzemí
slavkovského zámku. Po konfiskaci
králem Zikmundem Lucemburským
počátkem 15. století se město postupně stalo vlastnictvím mnoha
šlechticů. V průběhu doby zde nacházeli útočiště i němečtí novokřtěnci habáni a vznikla zde i početná židovská komunita.

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY

OTÁZKA Č. 2
Zámecké zahrady – Kolik jezírek se nachází
v přilehlé zámecké zahradě?
A) 2
B) 4
C) 6

OTÁZKA Č. 3
Kostel Vzkříšení Páně – Jaká je římská číslice
na vstupním portále tohoto kostela?
A ) MDCCLXXXIX
B ) CLDDCDXXII
C ) MMCDDLLXII
Ve Slavkově najdeme řadu pamětihodností. Barokní slavkovský zámek
má 115 pokojů a impozantní zámecký park ve francouzském i anglickém
stylu. Zámek navrhl italský architekt

době zde lze navštívit dvě prohlídkové
trasy, zámecké podzemí nebo expozici
Napoleon - Austerlitz věnovanou bitvě u Slavkova.
Kostel Vzkříšení Páně je ojedinělou
církevní stavbou klasicismu, z doby,
kdy císař Josef II. naopak mnohé kostely rušil. Vystavěn byl v letech 1786–
1789 vídeňským architektem Johannem Ferdinandem Hetzendorfem.

Domenico Martinelli. V Historickém
sále zámku bylo po bitvě u Slavkova
6. prosince 1805 podepsáno příměří
mezi Rakouskem a Francií. V současné
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OTÁZKA Č. 4
Budova radnice – Jaké motto je na památeční
desce umístěné blízko vchodu do radnice?
Nápověda: Tento výrok patří otci vlasti –
Františku Palackému.
A ) Pravda vítězí.
B ) Svůj k svému a vždy dle pravdy.
C ) Učit se, učit se, učit se!

OTÁZKA Č. 5
Městské opevnění – Na základě kterého
středověkého práva mohl Slavkov vystavět
městské hradby?
A ) Právo hradební
B ) Právo opevňovací
C ) Právo obrany a ochrany
NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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