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V roce 1999 byl na seznam UNESCO zapsán také berlínský Ostrov muzeí (Museuminsel).
Muzeum, jako spoleèenský jev, má svùj pùvod v období osvícenství v 18. století. Pìt muzeí na
Ostrovì muzeí v Berlínì bylo postaveno v letech 1824 a� 1930 a ukazují vývoj pøístupu
k muzeinictví bìhem jednoho století. Ka�dé z nich bylo navr�eno s úsilím o organické spojení
s umìním, které v sobì ukrývá. Význam muzeiních sbírek zachycujících rozvoj civilizací je
je�tì zvìt�en architektonickým øe�ením budov samotných.

Popis ostrova není souèástí tohoto prùvodce.
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BRANDENBURG
BRANIBORSKO

Havelschlösser, jedineèný komplex
zámkù, zahrad a parkù na �esti kilo-
metrech povodí øeky Havola (Havel).

Celý areál zahrnuje více ne� pìt set
hektarù nádherných parkù a sto padesát
pozoruhodných staveb z let 1730�1917,
tvoøících dohromady unikátní celek.

Berlínskou oblast obývali lidé ji� v dobì
kamenné. Pøed na�ím letopoètem zde
sídlily slovanské kmeny, kolem roku 1200
vznikly na bøezích øeky Sprévy obce Kölln
a Berlin, které pozdìji splynuly.

Berlín se stal postupnì rezidencí bra-
niborských kurfiøtù (1470), pruských králù
(1701) a také nìmeckých císaøù (1871).
V roce 1920 se slouèilo osm blízkých mìst
a padesát devìt obcí ve Velký Berlín.

V roce 1949 po 2. svìtové válce byl Ber-
lín rozdìlen do dvou státù. Totální roz-
dìlení mìsta dovr�ila roku 1961 stavba
Berlínské zdi dlouhé 165 km. Ta obklopila
západní Berlín a zcela ho odøízla od okolí.
Roku 1990 do�lo k opìtovnému sjednocení
Nìmecka i mìsta a zeï byla zbourána.
Berlín, hlavní mìsto Nìmecka, je jedním
z nejvìt�ích kulturních center Evropy.

Postupim se nachází v tìsné blízkosti
Berlína na místì bývalé nìmecké osady,

vzniklé kolem roku 1200 poblí� slovan-
ského hradi�tì. Ve 14. století byla osada
prohlá�ena mìstem.

Po zpusto�ení za tøicetileté války byla
Postupim obnovena jako druhá rezidence
braniborských kurfiøtù.

V èervenci a srpnu 1945 se v Postupimi
konala konference vítìzných mocností
druhé svìtové války a vznikla Postupim-
ská dohoda, urèující zásady budoucího
fungování pováleèného Nìmecka.

Do seznamu UNESCO byl roku 1990 zaøazen areál parku
a zámku Sanssouci spolu s dal�ími zámky a parky na øece Havola.
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Postupim, hlavní mìsto spolkové zemì
Braniborsko, le�í mezi jezery a lesy na øece
Havola (Havel), 30 km jihozápadnì od
støedu Berlína a známa je pøedev�ím roz-
sáhlým komplexem zámkù, parkù a za-
hrad ve svém okolí.

HAVELSCHLÖSSER
ZÁMECKÉ AREÁLY V POVODÍ
ØEKY HAVOLA

Komplex zámkù zapsaných do svì-
tového seznamu UNESCO se rozprostírá
v pásu dlouhém pøes �est kilometrù podél
jezer tvoøených øekou Havola. Zámky,
pavilony a zahrady vznikly v období od
roku 1730 (Jagdpavillon) do roku 1917
(Cecilienhof).

Oblast zahrnuje následujících �est vel-
kých parkových areálù se zámky a histo-
rickými objekty:

1. Ostrov Pfaueninsel se zámkem
a �lechtickým sídlem (patøí k Berlínu).

2. Park Sacrow se zámkem.
3. Zámecký park se zámkem Glienicke

(v místech, kde se setkává jezero Jung-
fernsee s øekou Havola � patøí k Berlínu).

4. Park a zámek Babelsberg.
5. Nová zahrada (Neuer Garten) se

zámkem Cecilienhof a Mramorovým pa-
lácem.

6. Areál parku Sanssouci èlenìný na
ètyøi hlavní èásti:

� Marlygarten s kostelem Friedens-
kirche.

� Lustgarten se zámkem Sanssouci,
oran�erií a galerií.

� Rehgarten s Novým palácem a Èín-
ským èajovým pavilonem.

� Charlottenhof se zámkem a Øím-
skými láznìmi.

PFAUENINSEL
PAVÍ OSTROV

Ostrov tvaru ptáka, který le�í v tekou-
cích vodách øeky Havoly, je unikátní svou
kulturnì historickou uzavøeností, kombi-
novanou s pøírodní rezervací.

Ostrovu se v 17. století zaèalo øíkat
Králièí, proto�e se zde chovali králíci pro
královský dvùr. Poté kurfiøt daroval králièí
panství chemiku J. Kunckelovi, který zde
zøídil laboratoø. Pozdìji chemik své byd-
li�tì opustil, laboratoø vyhoøela a roku
1734 pøe�el ostrov do vlastnictví postu-
pimského vojenského sirotèince.

V roce 1793 král Fridrich Vilém II. nechal
na ostrovì zalo�it zahradu podle plánù
A. W. Eyserbecka a postavit døevìný záme-
èek pøipomínající øímské ruiny, se dvìma
vì�ièkami. Ty pozdìji pøikázal pøemostit
litinovou konstrukcí. Ze zámeèku byl vý-
hled na Novou zahradu (Neuer Garten).
Roku 1795 zde byli vysazeni pávi a ostrov
dostal své nynìj�í jméno.

Následující král, Fridrich Vilém III.,
umístil  na ostrovì exotická zvíøata � buvoly
a bengálské jeleny. V letech 1818�1834
do�lo k podstatným zahradnickým úpra-
vám pod vedením zahradních architektù
Lenného a Fintelmanna. Byla zøízena
ba�antnice a zvìøinec a postaven Palmový
dùm. Ostrov dosáhl proslulosti a byl
v úterky a ètvrtky pøístupný veøejnosti.
Mnohdy hostil a� 6 000 náv�tìvníkù.

Po smrti krále Fridricha ostrov upadal
a zvìø byla pøedána do správy Berlínské
ZOO. Roku 1924 byl ostrov vyhlá�en
pøírodní rezervací. Po roce 1948 byly za-
hájeny jeho úpravy.

Pfaueninsel je nejsevernìj�í èástí králov-
ských zámeckých areálù. Rozkládá se
v jihozápadním výbì�ku Berlína, upro-
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Rozmístìní nejvýznamnìj�ích objektù,
zámkù a parkù v okolí Postupimi

1. Nádra�í.
2. Bývalý mìstský zámek v Postupimi,

park.
3. Park Sanssouci.
4. Charlottenhof � park a zámek.
5. Park Sacrow se zámkem.
6. Paví ostrov (Pfaueninsel) se zámkem

a �lechtickým sídlem.
7. Zámecký park a zámek Glienicke.

8. Lovecký zámek Glienicke.
9. Park a zámek Babelsberg.
10. Nová zahrada (Neuer Garten) se

zámkem Cecilienhof.
11. Sanssouci � terasy a zámek.
12. Severní a Sicilská zahrada.
13. Oran�erie.
14. Západní èást parku (Rehgarten)

s Novým palácem.
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støed øeky Havoly (Havel). Má délku asi
1 500 metrù a plochu 76 hektarù.

Prostor ostrova je mo�no rozdìlit do tøí
oblastí: jihozápadní areál zámku, centrální
oblast zvìøince a severní otevøenou krajinu.

Zámeckému areálu v jihozápadní èásti
ostrova dominuje pseudorenesanèní krá-
lovský výletní zámek.

 Do areálu se vstupuje od jihozápadu
z pøístavi�tì.

Vlevo se rozkládá venkovský patrový
dùm Kastellanhaus, vybudovaný roku
1796 jako obydlí královského zahradníka.
Symbolem obnovy zahrad je tøistaletá vy-
kotlaná lípa, z jejího� støedu roste mladý
strom stejného druhu, zasazený roku 1988.

Ji�nì od zámku se rozkládá Kruhová
zahrada (Runder Garten), zalo�ená roku
1822. Západnì od zahrady stojí pøízemní
obytný dùm personálu peèujícího o za-
hrady, Schweizerhaus z let 1829�1830.

Východnì od zámku se rozkládá Za-
hrada rù�í (Rosengarten), zalo�ená poprvé
roku 1821 a obnovená roku 1989.

Dal�í  zahrada rù�í (Ergänzungs-Rosen-
garten) je vedle pøístavu.

Oba areály slou�í k pìstování 220 histo-
rických sort rù�í. Mezi nimi stojí 56 metrù
dlouhý skleník.

Vstupu na ostrov slou�ila døevìná hala
Fregattenhafen z roku 1832.

Kolem severozápadního bøehu lze pro-
jít k bývalému Palmovému domu, který
byl roku 1880 znièen po�árem.

Ve støedu ostrova jsou dvì studny �
Jacobsbrunnen a Lamabrunnen, fontána
a Kavalierhaus, který slou�il jako letní byt
pro prince a princezny. Voliéra z roku
1824 je i dnes plná prákù.

Na východním výbì�ku ostrova se na-
chází lovecký pøístøe�ek (Jagdschirm) a tak
zvaný Bobøí rybník (Biberteich).

V severní èásti ostrova stojí za po-
v�imnutí budovy bývalého dvora (Meierei)
z let 1794�1795 a Portikus, kopie mauzolea
královny Luisy z parku Charlottenburg.
Meierei byla vystavìna v novogotickém
stylu, a i kdy� zde bydlel �afáø, je vnitøek
vyzdoben zajímavými novogotickými mal-
bami Bartolomea Verony. Je zde také
napøíklad stùl s deskou vylo�enou acháty,
èeský køi��álový lustr, elegantní otomany.
Souèástí dvora je také masívní kravín, vy-
budovaný ve stylu gotické kaple.

SCHLOSS PFAUENINSEL
ZÁMEK PFAUENINSEL

Zámek byl postaven bìhem jediného
roku 1794 a mìl pøedstavovat øímské ruiny
s vì�emi. Roku 1807 byly vì�e pøemostìny.
Pøízemí slou�ilo zámecké slu�bì, první
patro bylo místem pobytu �lechty. Exteriér
i interiér zámeèku mìly symbolizovat ná-
vrat k pøírodì.

Exteriér: Jednopatrová ètvercová stav-
ba s dominantním ji�ním prùèelím, ve
druhém patøe napodobujícím ruiny.
Prùèelí je po stranách ohranièeno dvìma
ètyøpatrovými vì�emi, které mají nahoøe
ochoz a jsou v jeho úrovni propojeny liti-
novým mostem.

Interiér: Zámeèek obsahuje devìt
velkých a øadu men�ích prostor. Ve vstup-
ním vestibulu s výzdobou v dórském slohu
jsou ve vitrínách vystaveny pøedmìty,
které pou�ívala ostrovní slu�ba. Ji�ní vì�
je vybavena spirálovým schodi�tìm, umo�-
òujícím výstup k visutému mostu, spoju-
jícímu oba vì�ní ochozy.

Vzpomínkový pokoj královny Luisy �
tak jako i jiné pokoje na zámku � má mezi
okny zrcadlo, které reflexivnì zvìt�uje
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malý prostor. Na stìnách jsou pùvodní
papírové tapety.

Následuje lo�nice hrabìnky Voß a obý-
vací pokoj s pozoruhodnou sbírkou slamì-
ných kloboukù z let okolo 1810. Velký
zarámovaný plán z roku 1810 pøedstavuje
zanedbaný ostrov pøed úpravami.

Èajový pokoj (Teezimmer) má stìny
zdobeny alegorickými sádrovými reliéfy
podle antických pøedloh.

Okrouhlý Otaheitisches Kabinett je
vymalován jako bambusová chý�e. Mezi
okny jsou namalovány ètyøi fiktivní
pohledy na tropickou pøírodu ostrova.
Podlaha má ornament pøedstavující prùøez
palmovým kmenem, sestavený z devíti
druhù døeva.

Toèitým schodi�tìm se vystupuje do
Slavnostního sálu (Festsaal), který vyniká
pou�itím vzácných materiálù, døeva, mra-
moru a zlaceného bronzu, pøedev�ím na
podlaze a na døevìném oblo�ení stìn. Sál
se pou�íval ke koncertùm, stojí zde proto
klavír z roku 1780.

Jihovýchodní pokoj byl kdysi lo�nicí
královny. Je dekorován loveckými a èín-
skými motivy. Následuje je�tì oblékárna
a kruhový vì�ní pokoj, který král Fridrich
Vilém III. pou�íval jako pracovnu.

SCHLOSS UND PARK SACROW
ZÁMEK A PARK SACROW

Terén Sacrowského výbì�ku nechal
roku 1840 zcela pøebudovat král Fridrich
Vilém IV. Práce na areálu zahrad  probìhly
pod vedením architekta Lenného. V dù-
sledku rozdìlení Nìmecka byl areál le�ící
pøímo na hranici od roku 1961 nepøí-
stupný. K jeho opìtovnému zpøístupnìní
a zahrnutí mezi lokality UNESCO do�lo

9
po sjednocení Nìmecka. V centru parku
stojí zámek Sacrow � jednopatrový podélný
objekt s centrálním balkonem, umístìný
mezi stromy parkového areálu.

Dal�í pozoruhodná památka se docho-
vala pøímo na bøehu jezera Jungfernsee.
V novorománském slohu postavený pøí-
stavní kostel Heilandskirche stojí na
ostrohu nad jezerem. Stavba je obehnána
sloupovým atriem a do jezera smìøuje jeho
pùlkruhové prùèelí.

SCHLOSS UND PARK GLIENICKE
ZÁMEK A PARK GLIENICKE

Zámecký park Glienicke (oficiální název
je Kleinglienicke) se rozkládá u øeky Havoly
na jihozápadním okraji Berlína, smìrem k
Postupimi.

V polovinì 18. století zde bylo po-
staveno �lechtické sídlo. To bylo po roce
1814 pøestavìno na letní rezidenci prus-
kého kancléøe, kní�ete Hardenberga. Roku
1824 získal panství pruský princ Karel
a dal�í pøestavba z let 1826�1832 dala
rezidenci dne�ní vzhled. Tuto pøestavbu
øídil K. F. Schinkel. O zahradní úpravy
a prvky zahradní architektury se postaral
P. J. Lenné.

Zámek Glienicke byl a� do roku 1939
ve vlastnictví potomkù prince Karla. Za
2. svìtové války byl velmi po�kozen. Pod
správu berlínských palácù patøí od roku
1966.

Exteriér: Zámek je jednopatrová
rozsáhlá stavba obdélníkového pùdorysu,
postavená v klasicistním stylu. Jeho hlavní
èást je rozlo�ena kolem vnitøního dvora
(Gartenhof), zdobeného souso�ím Ilde-
fonso. Severnì pøistavìné novìj�í køídlo
(Kavalierhaus) vymezuje dvùr Stallhof
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s Neptunovou studní. Vysoká okna zámku
poskytují výhled do parku.

Interiér: V zámku zùstalo jen nìkolik
místností s pùvodním vybavením z 19.
století. Postupnì se provádí rekonstrukce
a zaøizování zámeckých prostor do po-
doby, ve které byly pøed válkou.

Jedním z pùvodních pokojù je napøíklad
Zelený salon princezny Marie (Grüner Sa-
lon) s nábytkem z let 1825�1830, s princez-
niným portrétem a obrazy krajinek.

Èervený sál (Roter Saal) byl malým
reprezentaèním pokojem.

Modrý rohový kabinet (Blaues Eck-
kabinett) býval knihovnou prince Karla,
z ní� se zachovaly nìkteré knihy v mahago-
nové vitrínì.

V bývalé pracovnì prince Karla jsou
vystaveny akvarely s ruskými motivy z let
1830�1835.

Stavby a zahradní doplòky v parku
dokumentují orientaci stavitelù jednak na
klasické formy, jednak na lehké a elegantní
prvky italské renesance.

Takzvaný Klá�terní dvùr (Klosterhof)
pøipomíná ranì støedovìkou byzantskou
architekturu, a to nejen svou vnìj�í formou,
nýbr� i drobnými prvky, napøíklad mozai-
kami.

Pøed hlavním prùèelím zámku se na-
chází Lví fontána (Löwenfontäne), po-
jmenovaná podle zlatých lvù chrlících
vodu.

V sousedství stojí Stibadium, zastøe-
�ená polokruhová zídka s pilíøi.

V jihozápadním rohu parku nedaleko
mostu Glienicker Brücke stojí kruhová
sloupová stavba, která napodobuje antický
Lysikratùv monument z Atén. Byla to
vyhlídka na protìj�í zámek Babelsberg,
proto se jí øíkalo »Velká zvìdavost« (Große
Neugierde).

Areál zámku Glienicke
1. Hlavní vstup.
2. Hospodáøské budovy.
3. Zámek.
4. Vnitøní dvùr zámku se souso�ím

Ildefonso.
5. Kavalierhaus.
6. Dvùr Stallhof se sochou Neptuna

nad studnou.
7. Lví fontána.
8. Stibadium s pilíøi.
9. Zahradní domek »Kleine

Neugierde«.
10. Kruhová sloupová vyhlídka »Große

Neugierde«, neboli Velká zvìdavost.
11. Kasino.
12. Klá�terní dvùr.
13. Jelení brána.
14. Dùm zahradníka.
15. Dùm námoøníkù.
16. Smìr k mostu Teufelsbrücke a bránì

Jägertor.
17. Smìr k bývalé myslivnì, dnes

restauraci Moorlake.
18. Park loveckého zámku Glienicke.
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Severnì podél bøehu øeky stojí klasi-
cistní budova kasina a je�tì dále dùm
zahradníka a vodojem z roku 1837, který
slou�il k zavla�ování zahrady a k pøívodu
vody do fontány.

Dùm námoøníkù (Matrosenhaus) slou-
�il posádkám, které obsluhovaly malé pla-
chetnice.

Ji�nì od pøístupové cesty Königstraße
se rozkládá park nále�ející k loveckému
zámeèku (Jagdschloß Glienicke), který byl
vystavìn ji� na konci 17. století.

SCHLOSS UND PARK BABELSBERG
ZÁMEK A PARK BABELSBERG

Zámecký park Babelsberg se rozkládá
kolem východního bøehu jezera Tiefer See,
ji�nì od parku Glienicke a východnì od
Postupimi.

V jeho severní èásti stojí na vyvý�eninì
zámek Babelsberg, který byl letní rezidencí
prince Viléma, pozdìj�ího císaøe Viléma I.

Projekt zámku se zaèal pøipravovat ji�
roku 1826, ale se stavbou se zaèalo a� po
roce 1833 a je�tì byla z finanèních dùvodù
zredukována na polovinu. Stavìlo se podle
plánù Karla Schinkela, ale novogotický
styl anglického zámku vybrala princezna
Augusta. Zámek dokonèili a� roku 1849
Schinkelovi �áci Ludwig Persius a Johann
H. Strack, kteøí byli autory dal�ích úprav.

Exteriér: Zámek je dvoupatrová stavba
v novogotickém stylu, s mnoha vì�emi.
V dobì svého vzniku to byla první stavba
tohoto typu v Nìmecku.

Interiér: Novogotické prvky jsou pou-
�ity i v interiérech, napøíklad na oknech
a klenbách sálù.

Zámecký park vznikl úpravou pùvodnì
lesnatého vrchu. Pøemìnu zapoèal archi-

tekt Lenné, pozdìji v ní pokraèoval kní�e
Hermann Plückler-Muskau. V parku je
øada dal�ích staveb, napøíklad novogotický
Malý zámek (Kleines Schloß, 1841), konírna
a vì� zvaná Flatowturm (1853�1856).

NEUER GARTEN
NOVÁ ZAHRADA

Nová zahrada se rozkládá v severní
èásti Postupimi kolem bøehu jezera Heili-
ger See. Její základy polo�il ji� v 80. letech
18. století zahradní architekt J. A. Eyser-
beck, a to na pøání korunního prince Frede-
rika Viléma. Jeho zámìrem bylo zdùraznit
kontrast k zahradám Sanssouci, proto byla
tato zahrada nazvána Neuer Garten.

Architekt pøi jejím budování vyu�il
krajiny a pohledu na mìsto za jezerem
a do parku promy�lenì umístil jednotlivé
stavby. Dal�í úpravy zahrady provedl po
roce 1825 architekt Lenné.

V Nové zahradì stojí kromì øady men-
�ích staveb také dvì významné � Mra-
morový palác (Marmorpalais) a zámek
Cecilienhof.

MARMOR PALAIS
MRAMOROVÝ PALÁC

Mramorový palác stojí na bøehu jezera
a byl postaven v letech 1787�1791 podle
plánù Karla von Gontard a Karla Lang-
hanse. Pùvodnì byl navr�en jako vila pøí-
stupná pøímo od jezera a pozdìji roz�íøen
na trojkøídlý komplex.

Exteriér: Jednoposchoïový klasicistní
palác z èervených cihel má vyvý�enou
kruhovou vyhlídku. Èlenicí prvky, jako
napøíklad øímsy, jsou z mramoru.
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Vedle paláce stojí kuchynì postavená v
letech 1788�1790, která vypadá jako ruina
antického chrámu, napùl pohøbená v okol-
ním terénu. Svìdèí o orientaci stavitelù na
klasické formy, ale zároveò signalizuje
nástup romantismu.

Interiér: Místnosti jsou uspoøádány
kolem centrálního schodi�tì. Salla terrena
(to jest arkádou otevøená monumentální
síò v pøízemí paláce, pøístupná pøímo ze
zahrady) slou�ila jako jídelna. V patøe
vyniká Hudební sál (Musiksaal), vybavený
nábytkem v anglickém stylu.

SCHLOSS CECILIENHOF
ZÁMEK CECILIENHOF
Památník Postupimské dohody

Zámek je poslední pruskou palácovou
stavbou. Vznikl v letech 1913�1917 a byl
postaven pro korunního prince Viléma
a jeho man�elku Cecílii.

Ve Velkém sále se na konci 2. svìtové
války konala postupimská konference.

Exteriér: Zámek je jednopatrová cihlová
stavba inspirovaná vzhledem anglických
venkovských sídel. Aèkoli je rozsáhlá, vy-
padá men�í, ne� ve skuteènosti je.

Interiér: V zámku je umístìn Památník
Postupimské dohody. Vybavení Velkého
sálu zùstalo stejné jako v dobì konference.
Na kruhovém stole jsou umístìny vlajky
SSSR, USA a Velké Británie.

PARK SANSSOUCI

»Sans-Souci« (to jest »Bez starosti«) �
tak nazval pruský král Fridrich II. svùj
letohrádek na vinohradech. Areál zaujíma-
jící témìø tøi ètvereèné kilometry patøí
k nejkrásnìj�ím souborùm umìlecké archi-
tektury a zahradní tvorby v Evropì.

Nejstar�í, východní èást parku se stej-
nojmenným zámkem, galerií a èínským
pavilonem byla zalo�ena roku 1744. Dru-
hou fází výstavby parku byla léta 1763 a�

Významná data.
1200 - Vznik nìmeckého hradi�tì
u Postupimi.
1695-1699 - Výstavba areálu zámku
Charlottenburg v Berlínì.
1744-1747 - Výstavba zámku Sanssousi
s terasami.
1754-1756 - Výstavba Èínského èajového
pavilonu v parku Sanssousi.
1755-1763 - Výstavba Obrazárny v parku
Sanssousi.
1763-1769 - Výstavba Nového paláce
v parku Sanssousi.
1787-1791 - Výstavba Mramorového paláce
v zahradách Neuer Garten.
1770-1772 - Výstavba Belvedéru na vrchu
Klausberg v parku Sanssousi.
1794 - Výstavba zámku Pfaueninsel
v Berlínì.
1826-1832 - Pøestavba zámku Glienicke do
dne�ní podoby.
1826-1829 - Výstavba zámku Charlottenhof
v parku Sanssousi.
1829-1840 - Výstavba Øímských lázní
v parku Sanssousi.
1833-1849 - Výstavba areálu zámku
Babelsberg.
1840 - Pøestavba areálu parku Sacrow.
1845-1854 - Výstavba kostela Friedenskirche
v parku Sanssousi.
1913-1917 - Výstavba zámku  Cecilienhof
v zahradách Neuer Garten.
1945 - Podpis Postupimské dohody na
zámku  Cecilienhof.
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1769, kdy vznikla západní èást s Novým
palácem, ve tøetí fázi (ve druhé ètvrtinì 19.
století) vznikla ji�ní èást se zámkem
Charlottenhof.

Park je památkovì nejcennìj�í oblastí
v údolí øeky Havoly.

Skládá se celkem ze ètyø na sebe na-
vazujících parkových èástí. Na východì to
jsou Marlygarten a Lustgarten, smìrem na
západ se táhne Rehgarten a ji�nì se roz-
kládá park Charlottenhof.

Jeden z hlavních vstupù do areálu vede
od dvacet metrù vysokého obelisku, posta-
veného na východním okraji parku Sans-
souci roku 1748.

Parkem vede na západ dva kilometry
dlouhá Hlavní alej (Hauptallee), oddìlující
zahrady Lustgarten a Rehgarten. Po pravé
stranì míjí areál zámku Sanssouci a konèí
u Nového paláce (Neues Palais).

Zahradì Lustgarten vévodí nad tera-
sami zámek Sanssouci, po jeho bocích stojí
paláce Nové komory (Neue Kammern)
a Obrazárna (Bildergalerie). S Novými ko-
morami sousedí Sicilská zahrada a Severní
zahrada.

V pozoruhodném historickém vìtrném
mlýnu za Novými komorami je umístìno
informaèní centrum a po rekonstrukci zde
bude zpøístupnìno muzeum.

Severní èásti zahrady Lustgarten
(v sousedství Severní zahrady) dominuje
jedineèná stavba areálu Oran�erie. Od ní
pokraèují dvì paralelní lipové aleje
k historické restauraci umístìné v Draèím
domì (Drachenhaus) a k Belvedéru.

Nový palác (Neues Palais) je nejroz-
sáhlej�í monument areálu Sanssouci. Pøed
ním stojí dvì men�í stavby � Antický chrám
(Antikentempel), který byl urèen pro
antické sbírky Fridricha II., a Chrám pøá-
telství (Freundschaftstempel).

Od jihovýchodu se do parku pøijí�dí
Braniborskou branou (Brandenburger Tor)
ke vstupu Grünes Gitter. Zde stojí novo-
románský kostel Friedenskirche, posta-
vený ke stoletému výroèí zámku Sanssouci.
Smìrem k západu se postupuje podél
paláce Øeditelství zahrad (Gartendirek-
tionsgebäude) k pozoruhodnému Èín-
skému èajovému pavilonu (Chinesisches
Teehaus).

V  paláci  øeditelství bydlel a pracoval
svìtoznámý zahradní architekt P. J. Lenné.
Pøed jeho hlavní frontou stojí socha krále
Fridricha II. v nad�ivotní velikosti.

V jihozápadním areálu nazývaném
Park Charlottenhof stojí stejnojmenný
zámek. Východnì le�í jezero Maschinen-
teich, kterému dominuje areál Øímských
lázní (Römische Bäder).

SCHLOSS  SANSSOUCI
ZÁMEK SANSSOUCI

Budova zámku byla postavena v letech
1744�1747 architektem Knobelsdorffem
jako letní rezidence pruského krále Frid-
richa II. Jako hosté zde pobývali napøíklad
Voltaire i Mozart. Stavba se stala charakte-
ristickým pøíkladem rokokového stylu.

Exteriér: Jednopodla�ní podlouhlá
rokoková stavba má bohatì zdobené prù-
èelí orientované do zahrady. Ranì klasi-
cistní kolonáda obklopuje plochý dvùr na
odvrácené stranì zámku.

Ji�ní prùèelí le�í nad �esti terasami,
mezi nimi� klesá schodi�tì k Velké fontánì
s plastikami francouzských a nìmeckých
sochaøù z poloviny 18. století a obklopené
mramorovými lavicemi. Støechu podepírá
36 polopostav (tzv. hermy), balustráda je
zdobena vázami.
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Postupim � park Sanssouci

1. Obelisk.
2. Neptunova jeskynì.
3. Obrazárna.
4. Zámek Sanssouci.
5. Nové komory.
6. Sicilská zahrada.
7. Oran�erie.
8. Draèí dùm.
9. Nový palác.

10. Zámek Charlottenhof.
11. Vysoká �kola pedagogická.
12. Øímské láznì.
13. Èínský èajový pavilon.
14. Velká fontána.
15. Øeditelství parku.
16. Kostel Friedenskirche.
17. Parní vodárna.
18. Braniborská brána.
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K zámku z východu pøiléhá obrazová
galerie (Bildergalerie), od západu jsou to
pak Nové komory (Neue Kammern).

Interiér: Hlavní sály zámku se nacházejí
v prostøední èásti areálu. Pøedsálí dominuje
deset párù bílých mramorových sloupù se
zlacenými hlavicemi.

Centrální oválný Mramorový sál je rov-
nì� zdùraznìn dvojicemi korintských
sloupù a mezi nimi jsou umístìny sochy
Venu�e a Apollona, kopule je zdobena po-

zlacenými motivy. K výzdobì je pou�ito
nìkolik druhù mramoru � bílý, èerveno-
�edý a èerveno�lutý.

Východnì navazují obytné prostory
králù. Pøijímací pokoj je zdoben obrazy
francouzských malíøù 18. století, umístì-
nými v pozlacených rámech. Velká zrcadla
jsou korunována pozlacenými reliéfy.
Následuje bíle a zlatì dekorovaný Koncert-
ní sál s plastikami a nábytkem ve stylu
rokoka. Pracovna je oddìlena od výklenku

Zámek Sanssouci

1. Pøedsálí.
2. Mramorový sál.
3. Pøijímací pokoj.
4. Koncertní sál.
5. Pracovna s alkovnou.
6. Knihovna.

7. Malá galerie.
8. První pokoj pro hosty.
9. Druhý pokoj pro hosty.
10. Tøetí pokoj pro hosty.
11. Ètvrtý pokoj pro hosty.
12. Pátý pokoj pro hosty.
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mohutnými sloupy z èerveného mramoru.
Dominantou je pozoruhodná rokoková
souprava psacího stolu s køeslem.

Knihovna je umístìna v kruhovém
pokoji na konci východního køídla zámku,
charakteristickým tónem výzdoby je hnìdá
a zlatá.

Ve skøíních je pøes 2 200 knih øeckých
a øímských básníkù nebo historikù a fran-
couzské literatury 17. a 18. století.

Malá galerie zaujímá parkovou stranu
východního køídla. Ve výklencích stojí
mramorové plastiky øeckých a øímských
bohù, na zdech jsou historické obrazy.

V západním køídle areálu jsou pokoje
pro hosty. První pokoj je zdoben roko-
kovými ornamenty. Ve druhém pokoji jsou
pøedstaveny obrazy mistrù 18. století, ve
tøetím obrazy krajin.

Ètvrtý pokoj nese jméno francouzského
básníka a filosofa Voltaira, který v nìm
jako host krále bydlel. Je celý v barvì zlaté
a støíbrné. Pozoruhodné jsou barevné profi-
lované døevoøezby s pøírodními motivy.

Poslední pátý pokoj nese jméno králova
dùvìrníka, hrabìte Rothenburga.

BILDERGALERIE
OBRAZÁRNA

Obrazárna byla postavena v letech 1755
a� 1763 podle návrhù J. G. Büringa a byla
urèena pro královské malíøské sbírky.

Exteriér: Galerie je pøízemní rokoková
stavba s terasou. Nad støední èástí se zvedá
kupole. Sochy pøed fasádou jsou alegorie
umìní a øemesel.

Interiér: Obrazová galerie obsahuje 124
exponátù z pùvodní královské sbírky
obrazù, pøedev�ím od vlámských, holand-
ských a italských mistrù.

Jsou zde vystavovány  napøíklad obrazy
Rubense, van Dycka, Tintoretta, Cara-
vaggia, Tiziana, Rembrandta a mnohých
dal�ích významných malíøù.

SCHLOSS NEUE KAMMERN
ZÁMEK NOVÉ KOMORY

Zámek byl pùvodnì vybudován roku
1747 jako oran�erie. V letech 1771�1774
byl pøestavìn na obydlí pro hosty.

Exteriér: Je to pøízemní podélný objekt
s centrální kupolí a hranolovou vì�í. Ji�ní
vstupní strana je zdobena sochami.

Interiér: Pøi pøestavbì byl prostøední
sál a celé východní køídlo zaøízeno jako
spoleèenské místnosti. V západním køídle
se nachází sedm pokojù pro hosty. Vý-
zdoba a vybavení prostor je v rokokovém
stylu.

ORANGERIE
ORAN�ERIE

Oran�erie byla postavena v letech 1851
a� 1860 jako souèást plánované triumfální
cesty. Nakonec zùstalo jen u této stavby.
Oran�erie slou�ila jako zimní zahrada
a rezidence vysoce postavených hostù,
napøíklad ruského cara.

 Jako vzor pro stavbu slou�ila Villa
Medici v Øímì a palác Uffizi ve Florencii.

Exteriér: Oran�erie je mohutná patrová
budova ve stylu italské renesance, dlouhá
330 metrù. Dominantou jsou dvì ètver-
hranné vì�e, propojené v patøe sloupovou
kolonádou. Pøed oran�erií se rozkládá
rozsáhlá terasa.

Interiér: Ve støední budovì se nachází
Raffaelùv sál. Je v nìm umístìno 47 kopií
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Raffaelových obrazù. Pìt pohostinských
pokojù bylo zaøízeno  nábytkem, obrazy
a plastikami ve stylu tzv. druhého rokoka.

NEUES PALAIS
NOVÝ PALÁC

Palác se zaèal stavìt roku 1763 po
skonèení sedmileté války a mìl demon-
strovat nezlomenou moc Pruska. Jeho vý-
stavba trvala sedm let a jeho tvùrci jsou
architekti Büring a Gontard.

Exteriér: Jde o rozsáhlý, 213 metrù
dlouhý a honosný zámecký areál. Hlavní
objekt je rozlo�en pøibli�nì od severu
k jihu. Má bohatou plastickou a sochaø-
skou výzdobu � exteriér je zdoben 428 so-

chami, má 322 oken a 230 pilastrù. Od zá-
padu doplòuje areál soustava hospodáø-
ských budov zvaných Communs.

Nový palác je poslední velkou ukázkou
pozdního pruského baroka a je nejvìt�ím
zámkem v parku Sanssouci.

Interiér: Palác byl urèen jako obydlí
pro èleny královské rodiny. Proto jsou
v nìm jednotlivé apartmány oddìleny.
Kromì toho se v paláci nacházejí bohatì
vyzdobené slavnostní sály a v ji�ním boè-
ním køídle také divadlo. Celkem je v paláci
více ne� 200 místností. Jejich výzdoba
a vybavení osciluje mezi vrcholným pozd-
ním rokokem a váhavým uplatnìním
klasicistních prvkù. Tento rozdíl je zvlá��
patrný pøi srovnání apartmánù Fridricha II.
Velikého a Mramorového sálu.

Nový palác � prùèelí
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první patro

pøízemí

18. Pøedpokoj.
19. Kabinet princezny.
20. Lo�nice princezny.
21. Lo�nice prince.
22. Kabinet prince.
23. Pøedpokoj.
24. Písárna.
25. Dámská lo�nice.
26. Pánská lo�nice.
27. Zelený dama�kový pokoj.
28. Lovecký pokoj.
29. Koncertní sál.
30. Rohový kabinet.
31. Velký pokoj.
32. Mramorový sál.
33. Horní galerie.
34. Horní vestibul.

Nový palác

1. Spodní vestibul.
2. Jeskynní sál.
3. Mramorová galerie.
4. Modrý pokoj.
5. �lutobílý pokoj.
6. Koncertní sál.
7. Pracovna.
8. Lo�nice.
9. Písárna.
10. Spi�írna.
11. Èítárna.
12. Knihovna.
13. Tamerlánùv pokoj.
14. Èervený dama�kový pokoj.
15. Pánská lo�nice.
16. Dámská lo�nice.
17. Písárna.
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Mezi umìlce, kteøí pracovali na vý-
zdobì interiérù, patøili napøíklad sochaøi
Bankert, David a Räntz, architekt interiérù
Spindler a malíøi Frisch a Rohde.

Z pokojù a sálù v pøízemí vyniká Jes-
kynní sál (Grottensaal), jeho� stìny jsou
vyzdobeny mu�lemi, korály, minerály
a zkamenìlinami, a také Mramorová gale-
rie (Marmorgalerie) se stropními malbami
zobrazujícími denní doby. Ostatní pokoje
jsou zaøízeny jako obytné místnosti krále
Fridricha II. Ve v�ech jsou bohaté sbírky
italského, holandského, francouzského
i nìmeckého malíøství. Hlavní místností
paláce je Mramorový sál (Marmorsaal)
v patøe. Obrazy i stropní malba zobrazují
námìty z antické mytologie.

V prvním a druhém poschodí ji�ního
køídla Nového paláce sídlí v roce 1768 do-
konèené zámecké divadlo. Pøedvádí i dnes
opery a hry z 18. století. Divadelní sál patøí
k nejkrásnìj�ím své doby.

CHINESISCHES TEEHAUS
ÈÍNSKÝ ÈAJOVÝ PAVILON

Èínský pavilon je ukázkou èínské
módy, která pøi�la v 18. století do Nìmecka
z Francie. Byl zbudován v letech 1754 a�
1756 podle projektu architekta Büringa.

Exteriér: Je to zelený a zlatý kruhový
pavilon se stanovou støechou a lucernou,
umístìný uprostøed stromù a luk. Na vr-
cholu sedí mandarín se sluneèníkem.
Ka�dý ze tøí portálù má ètyøi zlacené sloupy
ve tvaru palem a dvì skupiny soch Èíòanù.
Sochy èínských hudebníkù obklopují také
stìny pavilonu.

Interiér: Hlavní èástí pavilonu je cen-
trální salon obklopený tøemi kabinety
a mezi nimi le�ícími otevøenými halami.

SCHLOSS CHARLOTTENHOF
ZÁMEK CHARLOTTENHOF

Stavba byla vybudována v letech 1826
a� 1829 podle návrhù K. F. Schinkela jako
letní rezidence korunního prince a poz-
dìj�ího krále Fridricha Viléma IV.

Jde o pøízemní klasicistní stavbu. Vstup
je zdoben sloupovým portálem a terasou.
Jsou zde nástìnné malby ve stylu maleb
nalezených v Pompejích.

Západnì od zámku se nalézá ba�ant-
nice a hipodrom, na opaèné stranì pak
Øímské láznì.

V zámku jsou zachovány klasicistnì
zaøízené pokoje, zdobené pozoruhodnými
skulpturami, mìdirytinami a malbami.
Jednoduchost formy i vybavení symbolizo-
vala prostotu �ivota na venkovì.

 Zajímavostí je, �e pokoj zvaný Zelt-
zimmer býval v letech 1835�1840 èasto
lo�nicí a pracovnou cestovatele a pøírodo-
vìdce Alexandra von Humboldt, který
zde pobýval jako host dvora.

Bydlel zde i architekt Schinkel a dal�í
prominentní hosté.

RÖMISCHE BÄDER
ØÍMSKÉ LÁZNÌ

Øímské láznì byly postaveny podle
antických a ranì renesanèních italských
vzorù v letech 1829�1840 a slou�ily
pøedev�ím jako obydlí dvorního zahrad-
níka. Jeho dùm je spojen podloubím
s Èajovým pavilonem zbudovaným ve
stylu antického chrámu. Stavby obklopují
vnitøní zahradu s fontánou.

Mezi prostory, v nich� se v létì konají
výstavy, patøí antické komnaty nazývané
Atrium, Impluvium, Apodyterium a Cali-
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darium. Nacházejí se v nich malby fan-
tastických krajin, mramorové plastiky, ale
také tøeba velká vana ze zeleného jaspisu,
která byla darem ruského cara Nikolaje I.

FRIEDENSKIRCHE
KOSTEL FRIEDENSKIRCHE

Kostel byl postaven v letech 1845�1854
u pøíle�itosti stého výroèí zalo�ení areálu

Sanssouci. Pøedlohou byla bazilika sv. Kle-
menta v Øímì. Chrám je postaven v novo-
románském stylu a má vysokou ètyø-
hrannou vì�. Je zasazen do romantického
prostøedí nad jezerem Friedensteich.

Trojlodní sloupová bazilika má pøíènou
loï a kruhovou apsidu.

Pøed oltáøem jsou umístìny hrobky
krále Fridricha Viléma IV. a jeho man�elky.

Pozoruhodné jsou také mozaiky
v apsidì, pocházející z 13. století.
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SCHLOSS PFAUENINSEL
ZÁMEK PFAUENINSEL

Adresa: 1000 Berlin 39, Pfaueninsel
Telefon: 030/80 53 042
Umístìní: V jihozápadní èásti ostrova
le�ícího na øece Havel, v ji�ní èásti
západního Berlína.
Pøístup z konce cesty Nikolskoer Weg,
ostrovem pì�ky od jihu 100 metrù.
Otevøeno: Duben a� øíjen, úterý a�
nedìle 10�17 hodin.

SCHLOSS GLIENICKE
ZÁMEK GLIENICKE

Adresa: 1000 Berlin 39, Königstraße
Telefon: 030/80 53 041
Umístìní: Pøi jihozápadním okraji
Berlína, v západním rohu parku
Glienicke.
Otevøeno: Prozatímní zpøístupnìní od
15. èervna do 15. øíjna, sobota a nedìle
10�17 hodin. Po dokonèení oprav stálý
pøístup.

SCHLOSS BABELSBERG
ZÁMEK BABELSBERG

Adresa: 14414 Potsdam, Schloß
Babelsberg
Telefon: Viz park Sanssouci � informace
v náv�tìvním støedisku.
Umístìní: Na východì Postupimi, pøi
hranici s Berlínem.
Otevøeno: Duben a� záøí 9�17 hodin,
øíjen, únor a bøezen 9�16 hodin, listopad
a� leden 9�15 hodin.
Polední pøestávka 12�12.30 hodin.
V pondìlí zavøeno.

INFO

D9/I

MARMORPALAIS
MRAMOROVÝ PALÁC

Adresa: 14414 Potsdam, Neuer Garten
Telefon: Viz park Sanssouci.
Umístìní: Na severu Postupimi,
uprostøed západního pobøe�í jezera
Heiliger See.
Otevøeno: Úterý a� nedìle 9�17 hodin.

SCHLOSS CECILIENHOF
ZÁMEK CECILIENHOF
Památník Postupimské dohody.

Adresa: 14414 Potsdam, Neuer Garten
Telefon: Viz park Sanssouci � informace
v náv�tìvním støedisku.
Umístìní: Na severu Postupimi,
v severní èásti Nové zahrady.
Otevøeno: Dennì 9�12 a 12.30�17 hodin,
ka�dé druhé a ètvrté pondìlí v mìsíci
zavøeno.

PARK SANSSOUCI

Øeditelství: 14471 Potsdam,
Generaldirection, Allee nach Sanssouci 5
Telefon: 0331/96 94 03 01
Fax: 0331/96 94 102
Náv�tìvní støedisko: 14414 Potsdam,
Besucherzentrum an der Historischen
Mühle.
Telefon: 0331/96 94 200, 96 94 201
informace  0331/96 94 202
otevírací doby � informaèní slu�ba
0331/96 94 203
0331/96 94 204
Fax: 96 94 107
U v�ech památek v parku Sanssouci je
polední pauza v délce 30�45 minut.
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INFO
FRIEDENSKIRCHE
KOSTEL FRIEDENSKIRCHE

Adresa: Potsdam, Allee nach Sanssouci
Umístìní: V jihovýchodním rohu areálu,
poblí� hlavního vchodu Grünes Gitter.
Otevøeno: 15. kvìten a� 15. øíjen
10�18 hodin.

NEUES PALAIS
NOVÝ PALÁC

Umístìní: Uprostøed západního kraje
parku, na konci cesty Hauptallee.
Otevøeno: Duben a� záøí 9�17, øíjen,
únor a bøezen 9�16, listopad a� leden 9�
15 hodin. Ka�dé 2. a 4. pondìlí v mìsíci
zavøeno.
Divadlo je pøístupno v dobì
pøedstavení.

CHINESISCHES TEEHAUS
ÈÍNSKÝ ÈAJOVÝ PAVILON

Umístìní: Ji�nì od støední èásti centrální
tøídy Hauptallee.
Otevøeno: 15. kvìtna a� 15. øíjna,
9�17 hodin.
Druhé pondìlí v mìsíci zavøeno.

SCHLOSS CHARLOTTENHOF
ZÁMEK CHARLOTTENHOF

Umístìní: V ji�ní èásti parkového areálu,
ve stejnojmenném parku.
Otevøeno: 15. kvìten a� 15. øíjen
9�17 hodin.
Ètvrté pondìlí v mìsíci zavøeno.
Náv�tìva pouze s prùvodcem.

SCHLOSS  SANSSOUCI
ZÁMEK SANSSOUCI

Umístìní: Na Vinièném vrchu, pøi
severovýchodním okraji parku Sans-
souci, severnì od centrální promenády.
Otevøeno: Duben a� záøí 9�17, øíjen,
únor a bøezen 9�16, listopad a� leden 9�
15 hodin. Prohlídka pouze s prùvodcem.
Ka�dé první a tøetí pondìlí v mìsíci
zavøeno.

BILDERGALERIE
OBRAZÁRNA

Umístìní: Pøi severovýchodním okraji
parku Sanssouci.
Otevøeno: 15. kvìten a� 15. øíjen 9�
17 hodin, ka�dou ètvrtou støedu v mìsíci
zavøeno.

SCHLOSS NEUE KAMMERN
ZÁMEK NOVÉ KOMORY

Umístìní: Pøi severovýchodním okraji
parku Sanssouci.
Otevøeno: Duben a� záøí 9�17, únor,
bøezen a øíjen 9�16, listopad a� leden 9�
15 hodin. V pátek zavøeno.

ORANGERIE
ORAN�ERIE

Umístìní: Uprostøed severního okraje
parku, západnì od zámku Sanssouci,
severnì od centrální promenády.
Otevøeno: 15. kvìten a� 15. øíjen 9�12
a 13�17 hodin.
Ka�dý ètvrtý ètvrtek v mìsíci zavøeno.
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