ČESKY

Dobrodružné prohlídky sklepení, sebevědomá Popelka a nej
větší sbírka loveckých trofejí v Evropě – to vše a ještě mnoho
dalšího můžete objevit na zámku Moritzburg. V roce 1723 zača
la velká přestavba renesančního zámku na barokní lovecký zá
mek a letohrádek. Kurﬁřt August Silný tu chtěl pořádat okázalé
slavnosti a výstřední hony. Jeho snem bylo postavit zde »Dianin
Chrám«, obklopený výběhy s exotickými zvířaty – lvy, gepardy
a bizony. K tomu samozřejmě patřily opulentní hostiny a insce
nované radovánky. Projektem byl pověřen architekt Matthäus
Daniel Pöppelmann. Na úpravě vybavení interiéru sedmi sálů
a více než dvou set komnat se podíleli ti nejlepší řemeslníci
a umělci ze Saska. Dnes mohou návštěvníci obdivovat přibližně
25 komnat a sálů. Celý komplex je uměleckým dílem velkolepé
architektonické čistoty a krajinné harmonie. Dnes je Moritzburg
známým místem, kde se sjíždějí milovníci saského baroka
a míšeňského porcelánu.
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Sdílejte své zážitky.
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Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH
Schloss Moritzburg l 01468 Moritzburg l Telefon: +49 (0)3 52 07 87 3 - 18
Otevírací doba: konec března až začátek list. denně 10:00–18:00 hod. l
Poslední vstup hodinu před uzavřením

Tip
Před návštěvou se prosím
vždy informujte na našich
webových stránkách
o aktuální otevírací době.
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Tady by se to slavilo! V naprosto idylickém místě, obklopený
zelenými loukami a šumícími lesy, leží Bažantí zámeček Moritz
burg. Těšte se už na samotnou cestu sem od zámku Moritzburg
– pěší procházkou nebo v kočáru taženém koňmi: saský dvůr
zde stvořil pravý ráj. Jeho součástí je uměle založená jezerní
krajina s miniaturním přístavem a jediným majákem v Sasku,
ale i venkovní areál chovu bažantů. Tento rokokový skvost
využívala knížata a králové jako místo přepychových loveckých
i vodních slavností a jako útočiště pro královskou rodinu.
Bažantí zámeček je považován za poslední zámek v Sasku, který
se dochoval v původním stylu drážďanského rokoka. Na
necelých 13,4 metrech čtverečních se Johannu Danielovi Scha
demu podařilo vytvořit mistrovské architektonické dílo.
Nákladným restaurováním v letech 2010 až 2013 byly díky pod
poře organizace World Monument Funds Europe a nadace Ost
deutsche Sparkassenstiftung zcela obnoveny exotické a ve
světovém měřítku jedinečné nástěnné tapety z peří, slámy, perel
a výšivek ve stylu chinoiserie. Bažantí zámeček v Moritzburgu
se tak řadí k nejvýznamnějším německým památkám s vysokou
uměleckohistorickou hodnotou.
Přístup do zámečku je možný během krátké prohlídky s prů
vodcem v malých skupinách v počtu max. 10 osob najednou.
Doporučujeme rezervaci.

Užijte si během speciální prohlídky od
května do října jedinečnou kulturní
krajinu v Moritzburgu.

Tip

Prozkoumejte areál zámečku s naším
audioprůvodcem zdarma.
K rychlému stáhnutí zde:
www.schloesserland-sachsen.de/de/app/

www.schloss-moritzburg.de l /Fasanenschloesschen
/schloesserlandsachsen l /Schloesserland
Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH
Fasanenschlösschen Moritzburg l 01468 Moritzburg l Telefon: +49 (0)3 52 07 87 3 - 610
Otevírací doba: 1. května až 31. října jen pro účastníky prohlídek: Po až Pá 10:00–17:00 hodin l
So, Ne, svátky: 10:00–18:00 hodin l 19./20. srpna: zavřeno l
Poslední prohlídka 1 hodinu před uzavřením

Tip
Se SchlösserlandKARTE
sleva na prohlídky
s průvodcem na
Bažantím zámečku

Turecký kabinet

Sdílejte své zážitky.

