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 Fascinující rozmanitost –

zámky, hrady
        a zahrady
               v Sasku



V srdci nové Evropy naleznete jednu z nejbohatších 
a nejrozmanitějších kulturních oblastí: Svobodný 
stát Sasko se ohlíží za svojí dlouhou, majestátní 

historií, která se odráží ve fascinující různorodosti zámků, 
hradů a zahrad. Státní hrady a zámky společně tvoří 
„Sasko, zemi zámků“ a naším úkolem je tyto jedinečné 
kulturní památky restaurovat, chránit a pečovat o ně tak, 
aby Vám přinášely radost. 

Prostřednictvím naší brožury bychom Vás rádi pozvali na 
cestu Saskem, zemí zámků, a představili Vám některé z 
nejvýznamnějších objektů této spolkové země. Zámky a 
zahrady Augusta II. Silného (znám rovněž jako Fridrich 
August I.), vzdorující pevnosti a vznešené středověké 
hrady, zámky a kláštery v malebné krajině. Každá stavba 
vypráví svoji vlastní proměnlivou historii, kterou můžeme 
vidět a nechat na sebe působit ve všech kaplích, sálech, 
žalářích a věžích. Udělejte si chvilku času, zveme Vás na 
projížďku Saskem, zemí zámků.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vaše Sasko, země zámků

Vítejte v Sasku, 
 zemi zámků
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Sasko v Evropě

Přehled všech našich zámků, hradů
a zahrad, pořádané akce a tipy na cestu
najdete na: www.schloesserland-sachsen.de

Svobodný stát Sasko

Braniborsko

Polsko

Česká republika

Svobodný stát 
Bavorsko

Svobodný stát 
Durynsko

Sasko-
Anhaltsko

FESTIVAL STREDNI EVROPY
BAVORSKO · CECHY · SASKO
Nová sousedství – dialog kultur

Koncerty, výstavy, setkání 
v sasko-bavorsko-českém 

pohraničí

11. červen – 30. červenec 2006

Informace, prodej vstupenek:
Tel: 03501-58 53 0
Fax: 03501-58 53 23

www.festival-mitte-europa.com



Sen letní noci
 ve stylu Versailles

Dráždanský Zwinger Dráždanský stájový dvur

Pohled na Zwinger 

T ak pojmenoval literární vědec Hermann Hettner drážďanský Zwinger. 
Toto barokní umělecké dílo, které nechal vystavět August II. Silný na 
počátku 18. století, vytvořil architekt Matthäus Daniel Pöppelmann 

a sochař Balthasar Permoser. Působivá pískovcová kulisa skrývá ve svých 
světoznámých sbírkách opravdové poklady. Jedinečná obrazová galerie „Alte 
Meister“ (galerie starých mistrů), zvonkohra z míšeňského porcelánu, skrytá lázeň 
vodních pannen a jedna z nejstarších přírodovědecko-technických světových 
sbírek fascinují již mnoho let návštěvníky z celého světa. 

Zámky a zahrady v Drážďanech
Geschäftsstelle Zwinger/Brühlsche Terrasse/Stallhof
Zwinger/Theaterplatz | 01067 Dresden

Telefon (03 51) 49 14-6 01 
Telefax (03 51) 49 14-6 25
zwinger@schloesserland-sachsen.de
www.schloesser-dresden.de

Dopravní spojení: autem A4 Dresden-Chemnitz 
(výjezd Dresden-Altstadt,dále dle značení ve městě, 
vlakem (nádraží Dresden-Hauptbahnhof), autobusem 
a tramvají (dle jízdního řádu), parníkem (přístaviště 
Terassenufer)

Otvírací doba: 
Zwinger Innenhof denně od 6:00 – 22:00

Vstupné: vnitřní prostory/výstavy (státní umě-
lecké sbírky Drážďany)/prohlídky: za poplatek | 
Zwingerhof zdarma | při pořádaných akcích se 
vybírá vstupné

Zvláštnosti: korunová brána, zvonkohra, lázeň 
vodních pannen, hradební pavilon, výstavy: 
obrazová galerie „Alte Meister“, sbírka porcelánu, 
zbrojnice, matematicko-fyzikální salon (Státní 
umělecké sbírky Drážďany)

Zámky a zahrady v Drážďanech
Geschäftsstelle Brühlsche Terrasse/Zwinger/
Stallhof Zwinger/Theaterplatz | 01067 Dresden

Telefon (03 51) 49 14-6 01 
Telefax (03 51) 49 14-6 25
stallhof@schloesserland-sachsen.de
www.schloesser-dresden.de

Dopravní spojení: autem A4 Dresden-Chemnitz 
(výjezd Dresden-Altstadt, dále dle značení ve 
městě), vlakem (nádraží Dresden-Hauptbahnhof), 
autobusem a tramvají (dle jízdního řádu), parníkem 
(přístaviště Terassenufer)

Otvírací doba: denně od 7:00 – 20:00

Vstupné: stájový dvůr přístupný zdarma | při 
pořádaných akcích se vybírá vstupné

Zvláštnosti: „Der Lange Gang“ (Dlouhá chodba), 
sluneční hodiny a mozaika Fürstenzug 

Bohatě zdobená fasáda stájového dvora se slunečními hodinami

U prostřed města, mezi zámkem a kostelem Frauenkirche, najdete 
zlomek pro Drážďany poměrně vzácné stavební kultury, příklad umu 
renesančních stavitelů: stájový dvůr navazující na dřívější konírnu 

„Velkou kurfiřtskou stáj“ a Dlouhou chodbu s jejími toskánskými sloupy. Na 
jeho opačné straně můžete obdivovat Fürstenzug, 102 m dlouhou nástěnnou 
malbu. Na 25,000 kachličkách z míšeňské porcelánové manufaktury je 
zachycen průvod všech saských panovníků. Stájový dvůr, který byl původně 
místem pro pořádání rytířských turnajů a slavností pro dvůr a šlechtu, dnes 
slouží jako působivá kulisa při závodech na koních, divadelních představeních 
nebo „dvorské adventní podívané“ – středověkém vánočním trhu.

Mozaika Fürstenzug
 a rytířské hry

˚



Pevnost Dráždany Velká zahrada v Dráždanech

Brühlská terasa

Cihlová brána – nejstarší dochovaná 
městská brána v Drážďanech

P od „Balkónem Evropy“, 
Brühlskou terasou, se nachází 
zřejmě nejstarší dochovaná 

část Drážďan s pevností, která pů-
vodně sloužila jako okružní hradba 
obehnaná širokým vodním příkopem. 
Vedle 400 let staré cihlové brány, 
poslední dochované městské brány 
v Drážďanech, najdeme historické 
zbytky středověkých jezů, starý 
městský most, malou baštu, slavné 
kasematy a mnoho dalšího. Tajemné 
klenby zvou návštěvníky do zdánlivě 
podzemního světa, který podle modelů 
názorně ukazuje, jak se Drážďany 
kdysi bránily proti nepřátelům.

O deberete-li se do „Velké zahrady“, vstou-
píte do rozsáhlé oázy klidu a relaxace, kde 
se můžete věnovat i rozmanitým aktivitám 

pro volný čas. Ve Velké zahradě Vás zaujme nově 
otevřený palác s výstavou soch, venkovní jeviště a 
přírodní divadlo, vše obklopené nádherným parkem. 
Při projížďce na gondole po jezeře Carola nebo při 
jízdě vláčkem na Vás zapůsobí harmonie rozsáhlého 
parku v anglickém stylu a romantické barokní zahrady 
podle francouzského vzoru.Bašta – 

 svědectví renesance

Zámky a zahrady v Drážďanech 
Geschäftsstelle Brühlsche Terrasse/Zwinger/Stallhof 
Zwinger/Theaterplatz | 01067 Dresden

Telefon (03 51) 49 14-6 01 
Telefax (03 51) 49 14-6 25
festung.dresden@schloesserland-sachsen.de
www.schloesser-dresden.de

Dopravní spojení: autem A4 Dresden-Chemnitz 
(výjezd Dresden-Altstadt,dále dle značení ve 
městě, vlakem (nádraží Dresden-Hauptbahnhof), 
autobusem a tramvají (dle jízdního řádu), parníkem 
(přístaviště Terassenufer)

Otvírací doba: terasa je volně přístupná | pevnost: 
od dubna do října denně od 10:00 – 17:00 | 
od listopadu do března denně 10:00 – 16:00 | 
1. ledna 13:00 – 16:00 | 24. a 31. prosince a 
od pondělí 2. kalendářního týdne do pátku 3. 
kalendářního týdne zavřeno

Vstupné: pevnost a prohlídka za poplatek | terasa 
je přístupná zdarma | při pořádaných akcích zvlášt-
ní vstupné

Zvláštnosti: nejstarší městská brána v Drážďanech 
(Ziegeltor – cihlová brána) a bývalé strážnice

Zámky a zahrady v Drážďanech 
Geschäftsstelle Großer Garten
Kavaliershaus G, Hauptallee 5 | 01219 Dresden

Telefon (03 51) 44 56-6 00 
Telefax (03 51) 44 56-7 22
grosser.garten@schloesserland-sachsen.de
www.schloesser-dresden.de 

Dopravní spojení: autem A4 Dresden-Chemnitz 
(výjezd Dresden-Altstadt,dále dle značení směr 
ZOO/Gläserne Manufaktur, vlakem (nádraží 
Dresden-Hauptbahnhof), autobusem a tramvají 
(dle jízdního řádu)

Otvírací doba: zahrada je volně přístupná | palác: 
od dubna do října středa až pátek 14:00 – 18:00 | 

úterky pouze s prohlídkou | od listopadu do března 
sobota, neděle, svátky 11:00 – 18:00 | pondělí 
zavřeno | od listopadu do března středa až pátek 
zavřeno | vláček od 14. dubna do 3. října denně 
10:00 – 18:00 | kromě saských letních prázdnin od 
13:00 | od 30. října do 31. dubna zavřeno

Vstupné: palác a vláček za poplatek | park je 
přístupný zdarma

Zvláštnosti: vláček v parku, který řídí děti, jezero 
s gondolami, sochy v parku, přírodní divadlo, 
venkovní jeviště, loutkové divadlo „Sonnenhäusel“, 
výstava „Permoser v paláci“, v bezprostřední 
blízkosti parku se nachází Botanická zahrada 
a drážďanská ZOO, nedaleko je také Německé 
muzeum hygieny

 Zelené 
srdce Drážďan

Palác ve velké zahradě

„Váza hojnosti“ od Corradiniho



Zámek & park Pillnitz Barokní zámek Rammenau

Pohled přes Labe na vodní palác

K zámku a parku Pillnitz se dostanete nejlépe 
parníkem po Labi. Budete mít přitom možnost zažít 
a obdivovat tuto památku zařazenou do světového 

kulturního dědictví UNESCO spolu s kdysi královským 
letohrádkem i z vodní hladiny. Horský a vodní palác, oba 
postavené ve stylu chinoiserie, tvoří s Novým palácem 
harmonický celek, obklopený nádhernou zahradou. 
Rozsáhlý park skrývá spoustu obdivuhodných botanických 
zvláštností. Nejznámější z nich je 20 let stará japonská 
kamélie, která kvete od poloviny února do poloviny dubna. 
V zimě je chráněna skleníkem, do něhož je možné vstoupit. 
Brzy na jaře je možné získat i její výhonky.

iž před 300 lety uchvátila krása místní krajiny Ernsta Ferdinanda von 
Knocha, zakladatele zámku Rammenau. Zvláštní kouzlo bývalé letní 
rezidence nespočívá pouze v harmonické pospolitosti barokní architektury 

a klasicistní výzdobě. Iluzionistické malby na zdích, stylové salony a cenný 
porcelán jsou rovněž skvostnými charakteristickými svědky historie zámecké a 
rytířské usedlosti. A ještě jedna zajímavost: v roce 1762 se v Rammenau narodil 
filozof Johann Gottlieb Fichte.

Lehkost a
 kouzlo květů

Krásný
 barokní klenot

Nádherné schodiště s architekturními malbami 

Čelní pohled na hrad

Zámky a zahrady v Drážďanech 
Geschäftstelle Schloss & Park Pillnitz
August-Böckstiegel-Straße 2 | 01326 Dresden

Telefon (03 51) 26 13-2 60
Telefax (03 51) 26 13-2 80
pillnitz@schloesserland-sachsen.de 
www.schloesser-dresden.de

Dopravní spojení: autem A4 Dresden-Chemnitz 
(výjezd Dresden-Altstadt, dále dle značení směr 
Dresden, Pirna), A17 do Pirny (výjezd Grupa, 
dále směr Radeberg), vlakem (nádraží Dresden-
Hauptbahnhof), rychlodráhou (S-Bahn) Dresden-
Pirna, autobusem, parníkem (přístaviště Pillnitz)

Otvírací doba: zámecký park denně 5:00 do 
setmění | zámecké muzeum: od léta 2006 do konce 
října 10:00 – 18:00 | v zimě 10:00 – 15:00 | skleník 
s kaméliemi: od poloviny února do poloviny dubna 
denně 10:00 – 17:00 | informace pro návštěvníky a 
muzeum: 24. a 31. prosince zavřeno

Vstupné: skleník s kaméliemi a výstavy za 
poplatek 

Zvláštnosti: horský a vodní palác s exponáty 
Státních uměleckých sbírek města Drážďan (květen 
až říjen), zámecké muzeum od léta 2006 v Novém 
paláci, královská dvorská kuchyně, kamélie, skleník 
s palmami, zahrada a rozsáhlý park s pavilony 

Barokní zámek Rammenau
Am Schloss 4 | 01877 Rammenau

Telefon (0 35 94) 70 35 59 
Telefax (0 35 94) 70 59 83
rammenau@schloesserland-sachsen.de
www.barockschloss-rammenau.com

Dopravní spojení: autem A4 Dresden-Bautzen 
(výjezd Burkau), B6 Dresden-Bautzen (od 
Bischofswerdy směrek k dálnici)

Otvírací doba: duben až říjen denně 10:00 – 
18:00 | listopad až březen denně 10:00 – 16:00, 
v sobotu 12:00 – 16:00 | 24. prosince zavřeno

Vstupné: v celém areálu se platí vstupné/
prohlídky za poplatek | při pořádaných akcích 
zčásti zvláštní vstupné

Zvláštnosti: zrcadlový sál, rozsáhlý park, 
památník J.G.Fichteho, výstava k zámecké a 
stavební historii, infocentrum řemeslnické ulice 
„Handwerk erleben“ (zažít řemeslo), koncerty, 
kulinární nabídky v historických prostorách

Socha v zámeckém parku



B arokní zahrada Großsedlitz je nejvelkolepější 
ze zahrad Augusta II. Silného. Upoutá svou 
osobitostí a s květinovými záhonky, oranžérií, 

rozličnými vodotrysky a sochami antických bohů 
působí příjemně harmonicky. Francouzský zahradní 
styl inspirovaný Itálií podtrhuje výjimečný vzhled 
zahrady. Zahrada Großsedlitz je barokním uměleckým 
dílem, které zůstalo dodnes nezměněno. V letních 
měsících zdobí dolní oranžerii („Festsaal im Grünen“) 
150 stromků pomerančovníku z Toskánska.

Schloss Weesenstein

Louka 
 pro královské hry

Sousoší „Tichá hudba“ v dolní oranžérii

Celkový pohled na 
zámek Weesenstein

Barokní zahrada Grosssedlitz Zámek Weesenstein

Barokní zahrada Großsedlitz
Parkstraße 85 | 01809 Heidenau 

Telefon (0 35 29) 56 39-0
Telefax (0 35 29) 56 39-99
grosssedlitz@schloesserland-sachsen.de
www.barockgarten-grosssedlitz.de

Dopravní spojení: autem A17 (výjezd Pirna), 
dále B172 Dresden-Pirna (Heidenau nebo Pirna, 
viz značení), rychlodráhou (S-Bahn) Dresden –
Schöna (zastávka Heidenau-Grosssedlitz, odtud 
20 min. pěšky dle značení)

Otvírací doba: duben až září denně 8:00 – 20:00 
|říjen denně 8:00 – 18:00 | listopad až pol.března 
denně 8:00 – 16:00 | při sněhu a náledí zavřeno

Vstupné: prohlídky za poplatek | od listopadu 
do března vstup zdarma, jinak se v parku platí 
vstupné| při pořádaných akcích zvláštní vstupné

Zvláštnosti: horní a dolní oranžérie, v létě 
citrusovníky, sochy v parku (např. skupina postav 
„Tichá hudba“)

Zámek Weesenstein
Am Schlossberg 1 | 01809 Müglitztal

Telefon (03 50 27) 6 26-0
Telefax (03 50 27) 6 26-28
weesenstein@schloesserland-sachsen.de
www.schloss-weesenstein.de

Dopravní spojení: autem A17 Dresden-Praha 
(výjezd Pirna), dále B172 od Pirny přes nájezd na 
dálnici směr Glasshütte, B172 (v Heidenau směr 
Altenberg), rychlodráhou (S-Bahn) Dresden –
Schöna (zastávka Heidenau), odtud vlakem RB 
72 Müglitztalbahn Heidenau-Altenberg (zastávka 
Weesenstein), linkovým autobusem VSS linka 201 
Heidenau-Glasshütte

Otvírací doba: duben až říjen denně 9:00 –
18:00 | listopad až březen denně 10:00 – 17:00 | 
24. prosince zavřeno 

Vstupné: výstava/prohlídka za poplatek | zámecká 
zahrada a park vstup zdarma | při pořádaných 
akcích zvláštní vstupné

Zvláštnosti: královské interiéry s tapetami z 
18./19.století, výzkumná pracoviště krále Johanna, 
barokní zámecká kaple, zámecký pivovar, restau-
race v původní zámecké kuchyni | od dubna: 
výstava „Šlechta bez hranic“ k 600. výročí udělení 
léna rodině von Bünau panstvem Weesensteinu 

Bytí
 je změna

C harakteristickou vlastností tohoto zámku je jeho proměnlivost. Po 700 
let byl bořen a znovu stavěn, prošel změnami a zachoval si svou původní 
podobu. Také z tohoto důvodu je stavební dílo, které vznikalo takto 

zvláštním způsobem, pyšnící se stavebními prvky od gotiky až po klasicismus, 
architektonickou kuriozitou. Slavnostní sál v půdních prostorách, koňské stáje 
v pátém patře, pod nimi sklepní klenby a o jedno patro níže obytné prostory pro 
panstvo. Opravdového věhlasu zámek nabyl až jako soukromý majetek krále 
Johanna von Sachsen. Na monumentální zámek, který se tyčí na skále, navazuje 
zahrada s parkem ve francouzském stylu. Tvoří jedinečný kontrast ke 
zdánlivě netknutým zalesněným stráním, které zámek obklopují. 

Socha „Evropa“



Schloss WeesensteinHrad Nossen

Hrad Nossen
Am Schloss 3 | 01683 Nossen

Telefon (03 52 42) 5 04-30
Telefax (03 52 42) 5 04-33
nossen@schloesserland-sachsen.de
www.schloss-nossen.de

Dopravní spojení: autem A4 Dresden-Chemnitz 
(výjezd Nossen-Nord nebo Siebenlehn), A14 
Dresden-Leipzig (výjezd Nossen-Ost), B101 
Meißen-Nossen-Freiberg, B175 Nossen-Döbeln, 
vlakem Dresden-Meißen-Leipzig (zastávka 
Nossen), autobus z měst: Dresden, Freital, 
Freiberg, Waldheim, Meißen a Lommatzsch

Otvírací doba: úterý až pátek 10:00 – 17:00, 
sobota, neděle a svátky 10:00 – 18:00 | 24. a 31. 
prosince, v lednu a v pondělí zavřeno

Vstupné: vstup do zámeckého areálu za 
poplatek | prohlídky za příplatek | možnost 
koupit kombinovanou vstupenku se vstupem i 
do klášterního parku Altzella | pořádané akce za 
poplatek

Zvláštnosti: výstavy „Historie zámku, úřadu a 
lovectví“, „Středověké mučicí nástroje“, „Otto 
Altenkirch“ – Život mezi krajinou a „Drážďanským 
divadlem“, „Příroda, pramen života“, nová trvalá 
výstava od září 2006: „Hledání stop v Sasku“ – 
osm století rodiny Schönbergových

Klášterní park Altzella
Am Schloss 3 | 01683 Nossen

Telefon (03 52 42) 5 04-30 und -50
Telefax (03 52 42) 5 04-33
altzella@schloesserland-sachsen.de
www.kloster-altzella.de

Dopravní spojení: autem A4 Dresden-Chemnitz 
(výjezd Nossen-Nord nebo Siebenlehn), A14 
Dresden-Leipzig (výjezd Nossen-Ost), B101 
Meißen-Nossen-Freiberg, B175 Nossen-Döbeln, 
vlakem Dresden-Meißen-Leipzig (zastávka 
Nossen), autobus z měst: Dresden, Freital, 
Freiberg, Waldheim, Meißen a Lommatzsch

Otvírací doba: duben až říjen: úterý až pátek 
10:00 – 17:00, sobota, neděle a svátky 10:00 –
18:00 | v pondělí zavřeno

Vstupné: vstup do areálu za poplatek | prohlídky 
za příplatek | možnost koupit kombinovanou 
vstupenku se vstupem i do zámku Nossen

Zvláštnosti: budova a ruiny jsou posazeny do 
rozsáhlého romantického parku, mauzoleum rodu 
Wettinů, výstavy: Úvod do historie řádů, výroba 
knih a knihařské umění cisterciáků

V malebném parku se zčásti 200 let starým stromovím, v místě jako 
stvořeném pro chvilky rozjímání, se nám i dnes otevírá mnoho ro-
mantických perspektiv, jimiž se kdysi nechal inspirovat geniální malíř 

Caspar David Friedrich. Ruiny kdysi vlivného cisterciáckého kláštera Atzella 
(1175 – 1540) patří k nejstarším svědectvím saské minulosti. Ústřední myš-
lenku tohoto řádu „Ora et labora“ – modli se a pracuj – i dnes zprostředková-
vají bývalé obytné prostory bratrů-laiků s jednoduše vybavenou jídelnou a 
působivou knihovnou. Zakladatele kláš-
tera, markraběte Otto von Meißen, a členy 
jeho rodiny, kteří byli v Atzelle pohřbeni 
v letech 1190  – 1381, připomíná mauzo-
leum postavené v klasicistním stylu.

Zámek
 proměn 

 Místo klidu 
a rozjímání

Z ámek Nossen se majestátně 
tyčí na skalním výběžku nad 
Freiberskou kotlinou. Pro-

měnlivá historie rytířského hradu, 
sídla biskupa a opata, loveckého 
zámečku a úřadu se prolíná celou 
stavbou zámku. Historické prostory 
halové stavby s renesančními stropy 
a nástěnnými malbami přenesou 
návštěvníka do dob dávno minulých. 
Napodobenina soudního sporu vy-
práví o kurfiřtech, zlodějích a úřed-
nících. Můžete zde objevovat sklepy, 
klenby, podzemní sklepení a kochat 
se fascinující knihovnou a působi-
vými impresionistickými krajinkami.

Pohled na hradní dvůr

Klášterní park Altzella

Romantické zátiší v klášterním parku

Refektář (společná klášterní jídelna)




