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NORDRHEIN-WESTFALEN
SEVERNÍ PORÝNÍ-VESTFÁLSKO

Zámky Augustusburg a Falkenlust, postavené ve mìstì Brühl,
byly zahrnuty do seznamu UNESCO v roce 1984.

Jméno Brühl je údajnì odvozeno od
výrazu oznaèujícího ba�inu nebo moèál,
èi bøeèku. Zámky v Brühlu jsou v�ak
pravým opakem. Jsou vrcholem tvorby
rokoka v Nìmecku. Interiéry pøímo plýt-
vají v�emi tìmi zdobnými prvky typic-
kými pro tento stavební a umìlecký styl,
který je ve zdej�ích zámcích doveden
k dokonalosti.

Malé mìsto Brühl le�í mezi Kolí-
nem nad Rýnem a Bonnem. Je známé pøe-
dev�ím svým zámeckým areálem. Oba
zdej�í zámky Augustusburg a Falkenlust
jsou mistrovskými díly období rokoka
a slou�í nìmecké vládì k reprezentaèním
úèelùm. Zdej�í stavby byly pùl století vzo-
rem pro stavby dal�ích nìmeckých �lechtic-
kých sídel.

AUGUSTUSBURG
ZÁMEK  AUGUSTUSBURG

Základní kámen zámku Augustusburg
polo�il roku 1725 kurfiøt a arcibiskup
z Kolína n. R., Clemens August. Stalo se
tak na zbytcích do vzduchu vyhozeného
vodního hradu. Plán výstavby vypracoval

vestfálský architekt J. C. Schlann. Toho ale
o tøi roky pozdìji vystøídal bavorský
dvorní architekt F. Cuvilliés, který pøetvoøil
zá-mek v umìlecké architektonické dílo.
Pøepracoval fasádu, odstranil vì�e a zalo�il
terasy ve stylu francouzského rokoka. Vy-
tvoøením barokních zahrad byl povìøen
bavorský D. Girard, �ák správce parku ve
Versailles. Tyto pozoruhodné zámecké
zahrady francouzského stylu pak byly
v letech 1933�1935 velkoryse a s velkým
nákladem  rekonstruovány.
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Zámek byl vá�nì po�kozen za druhé

svìtové války. Práce na odstranìní vznik-
lých �kod trvaly velmi dlouho a byly ukon-
èeny a� v roce 1961.

Exteriér: Trojkøídlý rokokový zámek
se tøemi podla�ími a mansardou. Východní
vstup do zámku uvádìjí dvì strá�ní budky
s velkými sedícími postavami Herkula
a Minervy. Kovaná brána na severní stranì
zámeckého dvora bývala døíve vstupem
do zahrady tzv. indiánského domu. Na
èelní stranì zámku jsou na �títu
zdùraznìny hodnosti a erb kurfiøta.

Na jihovýchodní èást zámku navazuje
terasa a moderní rozlehlá zámecká zahrada
s vodotrysky, bazény a dekorativními tráv-
níky. Tì�i�tìm fontánové èásti zahrady je
vodní areál pod ji�ním køídlem zámku.
Obsahuje ètyøi vodotrysky a velký bazén
zrcadlového tvaru, z nìho� padá voda
mírnou kaskádou do dal�ího kruhového
bazénu s velkým vodotryskem. Zrcadlovì

komponovaný areál je ohranièen lipovými
alejemi ukrývajícími na obou stranách
osmiboké studny.

Interiéry: Hlavní prohlídkový okruh
prochází deseti místnostmi v prvním patøe
(Velké nové apartmány), ji�ním køídlem
v pøízemí (Letní apartmán) a severním
køídlem prvního patra (�lutý apartmán).
Prohlídka nabízí jedineènou ukázku umì-
lecké tvorby z mramoru a �tuku.

Z vestibulu se vchází na schodi�tì
(Treppenhaus). Schodi�tì navrhnul Bal-
thasar Neumann, ale pracovala na nìm
celá øada mistrù � sochaøù i �tukatérù.
Jaspisové sloupy jsou kombinovány s bí-
lými sochami a pozlaceným zábradlím.

Po schodi�ti se vystupuje do patra, kde
je první místností tzv. Gardensaal. Zde
upoutá pozornost stropní freska od Carla
Carlona pøedstavující hrdinu zajatého
bohy. Pokoj je oblo�en zeleným a �lutým
mramorem.

Zámek Augustusburg
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Následuje jídelní nebo také hudební

salon, kde kurfiøt jedl za doprovodu hudby.
Pokoj je v barvì rù�ové, �edé a bílé a je
vyzdoben stropní freskou a obrazovou
galerií.

První pøedpokoj je první místností tzv.
Velkých nových apartmánù. Pøevládají zde
zahradní motivy a gobelíny s loveckými
scénami. Z okna se otevírá pohled do
zahrad.

Druhý pøedpokoj je zaøízen prostì ke
zvý�ení kontrastu následujícího audien-
èního sálu, který je spolu se vstupním  sá-
lem nejpøepychovìj�í prostorou zámku.
Na stropì, který patøí k nejkrásnìj�ím
z doby rokoka, jsou obrazy loveckých scén.
Stìny jsou oblo�eny døevem, nad mramo-
rovým krbem visí portrét císaøe Karla VII.,
na stìnách jsou velké ozdobné koberce.

Následující lo�nice je zdobena zlace-
nými �tuky. Nádherná postel byla k dispo-
zici vzácným hostùm. Následuje kabinet
s pozlaceným stropem a malbami, dále
pak knihovna. Modrobílé kni�ní skøínì
obsahují vedle knih také sbírky mu�lí,
fosilií a preparovaného hmyzu. Na skøíních
jsou vystaveny pozoruhodné vázy z èín-
ského porcelánu a na stropì èeský lustr
z 18. století.

Letní apartmán je reprezentaèním kom-
plexem, který se nachází v ji�ním køídle
pøízemí. Sklenìnými dveømi je mo�no
sestoupit na zahradní terasu. V prvním
pøedpokoji stojí pozoruhodná bílá majo-
liková kamna se zlatými ozdobami a zemì-
koulí, pocházející z roku 1741. Ve velkém
druhém pøedpokoji opìt upoutají pozor-
nost dal�í bavorská majoliková kamna
s bustou Clemense Augusta a vzácné a za-
jímavé  obrazy. Mezi nimi napøíklad por-
tréty princù a kopie maleb svìtoznámého
malíøe P. P. Rubense.

Následuje audienèní sál se stìnami
zdobenými ornamenty. Je zde i velký
portrét Clemense Augusta. Podobnì zdo-
bené stìny má i lo�nice, kde hlavní roli
v námìtech výzdoby hraje voda a vzduch,
spolu s ornamenty a scénami s vodními
ptáky. Obrazy pocházející z 18. století
pøedstavují krále, královny a princezny.

Posledním v øadì ji�ních pokojù je
modrobíle vymalovaný kabinet, který mìl
slou�it k umývání a toaletì. Hlavním expo-
nátem je zde na zdi zavì�ený figurální
portrét Clemense Augusta � velmistra nì-
meckých rytíøù.

Kaple svatého Ducha le�í na konci ji�-
ního køídla zámku v jeho jihozápadním
rohu. Byla okolo roku 1750 vyzdobena
nábo�enskými obrazy. Mramorový oltáø
stojí na døevìném podstavci bohatì zdobe-
ném ornamenty.

Vedle vestibulu v pøízemí se je�tì na-
chází letní jídelna. Její stìny jsou vylo�eny
modrobílými malovanými dla�dicemi. Ty
jsou zdobeny figurami harlekýnù, kvì-
tinami a �ánrovými obrázky. Øada z nich
byla za válek po�kozena a pozdìji obno-
vena. K originálnímu vybavení patøí mra-
morové nádr�e na vodu, kamna, novì
byla zaøazena napø. zrcadla v pozlaceném
rámu z Paøí�e z roku 1740, nebo modrobílé
talíøe z Èíny a Delft.

První patro severního køídla zámku
Augustusburg zaujímá �lutý apartmán.
Byl zøízen v letech 1720�1730 pøevá�nì
v bílých a zlatých barvách. Slou�il jako
obytný prostor kurfiøtù.

Dva dùle�ité sály � hudební a indián-
ský � byly za druhé svìtové války prak-
ticky zcela znièeny. Zachoval se pouze
pøedpokoj se znaky biskupství v rozích.
K pozoruhodným památkám patøí vyklá-
daný psací stùl, vyhotovený pro kurfiøta
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roku 1741 z palisandrového a oøechového
døeva, nebo krb z èerveno�lutého mra-
moru.

Kurfiøtská jídelna je spolu s lo�nicí nej-
bohat�ím pokojem �lutého apartmánu.
Má pozlacené a zdobené stìny i strop, dva
výklenky s nádr�kami ze svìtlého mra-
moru a z èerveného mramoru. Následuje
malý a velký kabinet s øadou obrazù, mra-
morovým krbem a nábytkem.

Lo�nici zdobí pozlacené stropní �tuky,
severní a ji�ní stìna je zcela oblo�ena
ozdob-nými øezbami, stejnì jsou
dekorována okna i dveøe. Výzdobu
doplòuje nìkolik biblic-kých obrazù. Krb
z èerveno�edého mra-moru je na bocích
zdoben loveckými scénami. K vybavení
lo�nice patøí také stolek, komoda, rohové
skøíòky s malbami a pozlaceným kováním.

Prostory Modrého zimního apartmánu
jsou umístìny v pøízemí severního køídla
zámku a byly u�ívány v zimì. Obsahují
první a druhý pøedpokoj, dekorované
obrazy a komodami. Hlavní místnost
(rytíøský pokoj) je vybavena zajímavou
ko�enou tapetou zdobenou ornamenty
a fajánsovým krbem.

Pozdnì gotický zámecký kostel je
pozùstatkem nìkdej�ího hradu. Byl
vysvìcen jako klá�terní chrám roku 1493
franti�kány, od 18. století pak pøemìnìn
v katolický farní kostel. Skromnost archi-
tektury je v protikladu k hlavnímu oltáøi
z barevného mramoru, který vyplòuje celý
prostor chóru. Je to mistrovské dílo Baltha-
sara Neumanna.

FALKENLUST
ZÁMEK FALKENLUST

Stavba zámku byla zahájena  roku 1729
na pøíkaz kurfiøta a arcibiskupa  Clemense
Augusta z Kolína. Areál byl postaven podle
plánù architekta Cuvilliého jako lovecký
zámeèek (Falkenlust znamená v pøekladu
»Sokolí potì�ení«). Od roku 1733 byl ji�
vyu�íván. V roce 1763 jej nav�tívil i mladý
Mozart. Kaple byla v roce 1740 zasvìcena
svaté Marii Egyp�ance a zalo�ena v duchu
poustevnických jeskyní.

Roku 1794 padl zámek do rukou fran-
couzských revoluèních oddílù, pozdìji jej
130 let obývala rodina Gieslerù, která od-
stranila i podstatné �kody zpùsobené za
druhé svìtové války.

V roce 1960 pøe�el zámek spolu s par-
kem do majetku státu, byl restaurován
a zpøístupnìn veøejnosti. Práce byly ukon-
èeny v roce 1979 restaurováním parkové
kaple, vybudované francouzským umìl-
cem Laporteriem. V severní vedlej�í bu-
dovì byla v letech 1974�1977 instalována
expozice sokolnictví.

Exteriér: Jednopatrový centrální zá-
mek stojí v pravoúhlém uspoøádání se
dvìma dal�ími pøízemními budovami.
Zámek má na støe�e ochoz s ozdobným
zábradlím a lucernami, fasády jsou èlenité

Významná data.

1689 - Vyhozen byl do vzduchu Vodní hrad
v Brühlu.
1725 - Polo�ení základního kamene zámku
Augustusburg.
1729 - Zahájení výstavby zámku Falkenlust.
1961 - Ukonèení pováleèných oprav zámku
Augustusburg.
1979 - Ukonèení restaurátorských prací na
zámku Falkenlust.
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podle principù francouzské architektury,
které mají navodit dojem èistoty a pohodlí.

Vedlej�í budovy slou�ily lovcùm.
V souèasnosti  jsou zaøízeny jednak pro
výstavní úèely a také jako místo pobytu
vládních hostù.

Vysoký møí�ový plot spojuje objekty
a oddìluje zámecký dvùr od parku se
vzrostlými stromy. Dvùr má obnoven
volný prostor bez zahradnického zaøízení,
budovy mají pùvodní barvu omítky
(centrální zámek �edou a bílou, vedlej�í
objekty svìtle �lutou).

V bezprostøední blízkosti stojí osmi-
stìnná kaple symbolizující poustevnickou
jeskyni. Má malou sakristii a mansardovou
støechu. Výplnì dveøí jsou z jeskynních
materiálù � minerálù a mu�lí, prostory
nad dveømi zdobí skulptury. Vrchol kaple
je korunován køí�em velmistra.

Interiér: Vestibul vítá náv�tìvníky
sochami nymf a satyrù, pøedstavujícími
lovce sokolù a ochránce volavek. Hlavy
satyrù jsou umístìny i v medailonu nade
dveømi. Strop zdobí znak Clemense Au-
gusta a malba Aurory a bohynì lovu Diany
jako�to personifikací rána a veèera.

Ve spodním salonu se scházela lovecká
spoleènost kurfiøtù. Na stìnách visí figu-
rální portréty sokolníkù v uniformách.

Sousední spoleèenská místnost zámku
(jídelna) je oblo�ena døevem. Nad mra-
morovým krbem visí figurální portrét kur-
fiøta Karla Albrechta � pozdìj�ího císaøe
Karla VII., nad dveømi je podobizna barona
von Nagel.

Místnost je vybavena stolky, vyzdobena
rostlinnými dekoracemi a loveckými tro-
fejemi. Lo�nice na protìj�í stranì je zdobena
�tuky z roku 1733, které pozoruhodným
zpùsobem zobrazují  scény ze �ivota sokolù
a volavek.

Vedlej�í men�í Lakovaný kabinet patøí
pravdìpodobnì k nejhezèím svého druhu
v Nìmecku. �edobílá døevìná tabulová
zeï je zdobena bohatými zlatými �tuky,
barevnými rostlinnými dekoracemi a èín-
skými motivy. Nad kamny z èerveného
mramoru visí ve zlaceném rámu zrcadlo
a portrét kurfiøta Clemense Augusta z roku
okolo 1725 od J. Viviena. Mimoøádnì bo-
hatì je pozlacena stropní klenba zdobená
motivy rostlin a zvíøat. Na konzolách a na
kamnech stojí so�ky zvíøat a lidí ze saského
porcelánu.

Zpìt do vstupní haly se prochází �atnou
obsahující výklenek pro toaletu.

Zámek Falkenlust
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Do prvního poschodí vede schodi�tì
nejprve vestibulem k hornímu salonu s na-
zelenale modrou, �edou a bílou malbou.
Podélné zdi jsou profilovány zdobenými
rámy obklopujícími hlavy lvù. Lev s kvì-
tinami v tlamì byl symbolickým zvíøetem
kurfiøtù.

Zrcadla naproti oknùm zesilují svìtelný
dojem v místnosti. Stropní výzdoba,
podobnì jako v dal�ích pokojích, pochází
od C. P. Morsegna (1731).

Vpravo pøiléhá k salonu Èínský kávový
kabinet, který byl u�íván k soukromým
úèelùm. V rozích je zdoben �tuky se scé-
nami sokolù a volavek, uprostøed s hla-
vami satyrù a nymf. Nad krbem visí portrét
kardinála � lovce sokolù. Pùvodnì byla
zeï pota�ena hedvábím s malbou Èíòana
v �ivotní velikosti, dekorace se ale ztratila
a dnes ji nahrazuje skøíò s èínskými mal-
bami.

Na opaèné stranì salonu se vchází do
lo�nice kurfiøtù s mramorovým krbem
a pozlaceným stropem. Rohová zobrazení
ukazují lovce sokolníky pod stany. Stropní
rù�ice je obklopena vzná�ejícími se neto-
pýry a zosobòuje noc. Na horním konci
vychází slunce, na dolním zapadá mìsíc.

V místnosti stojí stùl z poloviny 18.
století, nad kamny visí podobizna vévody
Ferdinanda M. Innozenze z Bavorska.

Na dal�ích obrazech v místnosti jsou
pøedstaveni svatý pape� Clemens a Venu�e
s Amorem.

Pozoruhodný je sousední zrcadlový
kabinet. Stìny jsou pokryty zrcadly nej-
rùznìj�ích tvarù v pozlacených rámech.
Mramorová kamna a rámy zrcadel zdobí
mno�ství figurek a nádobek z porcelánu.
Stropní omítka nastiòuje jakýsi program
vlády zdej�ího panovníka. Uprostøed rù-
�ice je umístìna hlava Clemense Augusta,
ztìlesòující absolutistického �lechtice
a vládce, ale také symbol umìní. Váleènou
sílu a èistotu panování zosobòují busty
Marta a Athény. Merkur je pøedstaven
jako bùh obchodu a zdatnosti.

Poslední místností je �atna, vyzdobená
tapetami s modrozelenými ornamenty na
èerném pozadí, na nich� jsou zobrazeny
krajinné scény, ptáci, kvìtiny a ovoce.

Kaple v parku má interiér ve stylu jes-
kyní v barvách bílé, modré a zelené. Na
podlaze je velmistrovský køí�, výklenek
oltáøe tvoøí jeskynní stìny z krystalù.

V muzejní budovì je instalována expo-
zice sokolnictví.

V její vstupní místnosti jsou umístìny
dva modely zámku a jeho okolí .

Mimo jiné je zde mo�no také zhlédnout
zajímavý diaprogram na tøech plátnech,
který pøibli�uje historii zámku a sokol-
nictví.

Zámek Falkenlust
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INFO
AUGUSTUSBURG
ZÁMEK AUGUSTUSBURG

Adresa: 50321 Brühl, Schloßstraße 6,
Westfalen
Telefon: 02232/42 471
Fax: 43 254
Umístìní: Jihovýchodnì od centra
mìsta, 300 metrù od nádra�í.
Otevøeno: Úterý a� nedìle 9�12
a 13.30�16 hodin. Prosinec a leden
zavøeno. Po pøedchozí domluvì mo�ná
náv�tìva i mimo vyznaèenou dobu.
Prohlídka pouze s prùvodcem.

FALKENLUST
ZÁMEK FALKENLUST

Adresa: 50321 Brühl, Verwaltungschloß,
Schloßstraße 6, Westfalen
Umístìní: 1,5 km jihovýchodnì od
mìsta Brühl v malém lesíku. Z parku
kolem zámku Augustusburg vede do
vstupního dvora Falkenlustu alej.
Otevøeno: Úterý a� nedìle 9�12
a 14�16 hodin.
Prosinec a leden zavøeno.

TIP V OKOLÍ

Na jihozápadním okraji mìsta, 4 km od
zámkù, se nachází zábavní park
Phantasialand. Je vybaven nejrùznìj�ími
houpaèkami, kolotoèi a pod., ale také
modely prehistorických zvíøat, salonem
z divokého západu, dolem na støíbro,
delfináriem a dal�ími atrakcemi.
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