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TISKOVÁ ZPRÁVA  
Válka bramborová na zámku Veltrusy 
 
Veltrusy 11. září 2018 
V sobotu 15. září 2018 si zámek Veltrusy připomene události války bramborové. Pod 
tímto zvláštním názvem se skrývá jedna z málo známých válek, která se udála na 
našem území v době vlády Marie Terezie v letech 1778/9.  
 
Návštěvníci budou moci shlédnout vojenské ležení pruské a rakouské armády, ukázku jejich 
výzbroje a vojenskou taktiku. Celý den budou probíhat kostýmované prohlídky výstavy o 
pověstném generálu Laudonovi, který během války velel rakouskému vojsku a zavítal tehdy i 
na veltruský zámek.  Návštěvníci se dozví mnoho zajímavého nejen o tehdejším válečnictví, 
ale i o bramborách a o tom, proč daly této krátké válce jméno válka bramborová. Pro ta 
nejmenší bude připraveno i loutkové divadlo v podání loutkového souboru Rolnička. 
Samozřejmostí bude i občerstvení a tržiště. 
 
Více informací o programu, fotogalerii a další informace naleznete na oficiálních stránkách 
zámku www.zamek-veltrusy.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Státní zámek Veltrusy se nachází 25 kilometrů severně od Prahy nedaleko Kralup nad Vltavou. Jeho historie 
sahá do roku 1704, kdy se Václav Antonín Chotek rozhodl v těchto místech postavit lovecký zámeček, který se 
postupem času rozrostl do dnešní podoby. K této vrcholně barokní budově od architekta Giovanniho Battisty 
Alliprandiho přiléhá čestný dvůr uzavřený alegorickými sochami čtyř ročních dob a dvanácti měsíců z dílny 
Matyáše Bernarda Brauna.  

V těsné blízkosti zámku protéká řeka Vltava. Ta měla během let významný podíl na utváření zámeckého areálu 
o rozloze téměř 300 hektarů. Po několika povodních se zámek a velká část místního parku ocitly na říčním 
ostrově, kde se nacházejí i v současnosti. Areál prošel významnou změnou za působení třetího majitele panství 
Jana Rudolfa Chotka. Ten zde vybudoval přírodně krajinářský park, který se nakonec proměnil v okrasný statek. 
Romantická zákoutí s pavilony tak jsou střídána pohledy na užitková pole, sady nebo pastviny. Od roku 1802 se 
ve zdejší oboře chová také daněk skvrnitý. 

http://www.zamek-veltrusy.cz/

