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TISKOVÁ ZPRÁVA 
V sobotu před Velikonocemi pořádá státní zámek Veltrusy již 
tradiční akci „Jaro na zámku“. 
 
Veltrusy 16. března 2018 
Akce se uskuteční 24. března 2018 na zámku Veltrusy. Hospodářský dvůr se promění 
ve velikonoční jarmark se stánky a v Kancelářském domě bude probíhat jarní 
aranžování květin. Do prostor kvelbů, v severozápadním křídle zámku, se nastěhují 
výtvarné dílničky a občerstvení z pekárny.  
 
Každoroční akce „Jaro na zámku“ je oslavou příchodu jara, proto se sobotní den ponese 
v tomto duchu. Po celý den budou mít návštěvníci možnost vytvořit si jarní květinovou 
výzdobu, zajít ke stánkům na jarmark nebo si ve výtvarných dílnách nazdobit velikonoční 
vajíčka či vyzkoušet zajímavé techniky jako například drátkování. Nebudou chybět ani 
zvířátka, které k jaru patří. 
Akci doprovodí kulturní program. Divadlo Jedeme k Vám, zahraje pohádku „Tradice, čepice, 
truhlice“. ASPV Veltrusy si pro nás připravilo taneční vystoupení, které doprovodí se 
zobcovou flétnou žáci Základní umělecké školy z Kralup nad Vltavou. 
Den zakončíme v 16:00 vynesením Morany, čímž se také symbolicky rozloučíme se zimou. 
  
Více informací o programu, uplynulých ročnících, 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 Batttisty 
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/

