B

arokní zahrada Großsedlitz patří
mezi nejautentičtější zahradní umělecká díla německého baroka. Říšský
hrabě August Christoph von Wackerbarth
koupil rytířské panství Sedlitz v roce 1719
a měl v plánu vybudovat ve zdejší kopcovité
krajině mezi Pirnou a Drážďanami reprezentativní venkovské sídlo. Proměnou
jeho nové državy byl pověřen Johann
Christoph Knöffel. Ten šikovně využil
terén a díky výstavbě opěrných zdí,
pískovcových balustrád a schodišť vzniklo několik zahradních teras. Z nich se

návštěvníkovi
otevírají
výhledy na údolí Labe s
vinohrady v Pillnitz a výběžky
východní partií Krušných hor.
Nemovitost koupil v roce 1723
August Silný. Po další přestavbě
a rozšíření patřila zahrada v
18. století mezi nejdůležitější
místa koná-ní slavností saského
dvora. Obzvláštní pozornost
věnoval král každoročním
„Slavnostem polského Řádu
bílého orla“. Rozsáhlé plány na
přestavbu a rozšíření, jejichž
součástí byla i centrální zámecká
budova, byly však realizovány
jen částečně. Později zahrada
sloužila Wettinům k letním
pobytům, neboť se nacházela
mimo drážďanskou rezidenci.
Široká schodiště, nápadité
fontány, peč-livě vyvedené

trávníky,
60
uměleckých
pískovcových plastik a intimní
boskety propůjčují zahradě,
která si do dnešních dní
zachovala dvorní charakter,
mimořádný půvab. Kde kdysi
slavila a promenovala se
společnost saského dvora, tam
se dnes návštěvníkovi nabízí
krása, klid a odpočinek.
Mezi lety 1719 a 1726 byla
vybudována Horní a Dolní
oranžérie. Zde přezimovalo
až 1250 pomerančovníků. Příze
mí Dolní oranžerie dnes v období od května do září opět
zdobí 130 pomerančovníků.
V přesných řadách podél cest
podtrhují barokní architekturu
zahrady a návštěvníka tak vrací
do doby jejího vzniku. Pome-

OTEVÍRACÍ DOBA:
Duben až říjen denně 10:00 až 18:00 hod. (poslední vstup!)

VEŘEJNÉ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM:
Neděle a svátky | 14:00 hod. | místo setkání: hlavní vchod
Prohlídky pro skupiny po předchozím ohlášení
GASTRONOMIE:
Restaurace a kavárna ve Friedrichschlösschen
Duben až říjen denně 10:00 až 18:00 hod.
Nedělní brunch od 11:00 hod. (prosíme o přihlášení!)
Kontakt: Tel. +49 (0)35027-629152

rančovníky byly na saském
kurfiřtském dvoře považovány
za symbol vyššího postavení a
propůjčovaly mu středomořskou
atmosféru.
Pomerančovníky
a až 400 rostlin v nádobách
přezimuje v Dolní oranžerii,
zatímco Horní oranžerie je
určena pro slavnostní příležitosti všeho druhu v jedinečném
romantickém rámci.
Prostor před Friedrichovým
zámečkem a Horní oranžerií
oživují
barevné
květinové
záhony, které jsou každý rok
osazovány podle historických
osazovacích plánů. Laskaví
zahradníci rádi odpoví na
otázky týkající se druhů a
odrůd. Objevujte překvapující
perspektivy v jednotlivých
částech zahrady a pohledové
osy a nechejte se okouzlit
bezpočtem fontán, které jsou
duší zahrady.
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Barockgarten Großsedlitz
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Telefon +49 (0) 3 50 29 5 63 90
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grosssedlitz@schloesserland-sachsen.de
www.barockgarten-grosssedlitz.de

Sandstein, Wasser
und Musik

D

er Barockgarten Großsedlitz zählt zu
den authentischsten Gartenkunstwerken
des deut- schen Barocks. Im Jahr 1719 kaufte
Reichsgraf August Christoph von Wackerbarth
das Rittergut Sedlitz und plante hier in der
zwischen Pirna und Dresden gelegenen
Hügellandschaft
einen
repräsentativen
Landsitz. Geschickt das Gelände nutzend,
entstanden durch den Bau von Stütz-mauern,
Sandsteinbalustraden und Treppenanla-gen

mehrere Gartenterrassen. Von
ihnen öffnen sich dem Besucher
Blicke in das Elbtal mit den
Weinhängen in Pillnitz und die
Ausläufer des Osterzgebirges.
Im Jahr 1723 kaufte August der
Starke das Anwesen. Umgestaltet
und erweitert, gehörte die
Anlage im 18. Jahrhundert
zu den wichtigsten Festorten
des sächsischen Hofes. Dem
jährlich stattfindenden »Fest des
Polnischen Weißen Adlerordens«
widmete der König besondere
Aufmerksamkeit. Umfangreiche
Umbau- und Erweiterungspläne
wurden jedoch nur teilweise
verwirklicht. Später diente der
abseits der Dresdner Residenz

gelegene Garten den Wetti- nern
als Sommeraufenthaltsort.
Breite
Treppenanlagen,
fantasievolle
Wasserspiele,
akkurate
Rasenflächen,
60
kunstvolle Sandsteinskulpturen
und intime Bosketts machen den
besonderen Reiz der Anlage aus.
Wo einst die Gesellschaft des
sächsischen Hofes feierte und
lustwandelte, bietet sich dem
Besucher heute Schönheit, Ruhe
und Entspannung.
Von 1719 bis 1726 wurden die
Obere und die Untere Orangerie
errichtet. Hier überwinterten
bis zu 1250 Orangenbäumchen.
Heute schmük- ken wieder 130
Orangenbäume von Mai bis

ÖFFNUNGSZEITEN:
April bis Oktober täglich 10:00 bis 18:00 Uhr (letzter Einlass)
Öffentliche Führungen:
Sonn- und feiertags 14:00 Uhr | Treffpunkt: Haupteingang
Gruppenführungen nach Voranmeldung.

ZÁMECKÁ ZAHRADA GROSSSEDLITZ

GASTRONOMIE:
Restaurant und Café im Friedrichschlösschen
April bis Oktober täglich 10:00 bis 18:00 Uhr
Sonntags ab 11:00 Uhr Brunch (Anmeldung erbeten!)
Kontakt: Tel. +49 (0)35027 629152

Zámecká zahrada
Großsedlitz

GARTENFÜHRUNG
mit der SchlösserlandAPP
Kostenfrei im App-Store und Google-Play

Sen o saském Versailles

ANFAHRT
Navigation: 01809 Heidenau, Am Hasensprung
PKW: A 17 Dresden - Prag, Abfahrt Pirna oder Heidenau zur S172,
in Heidenau bzw. Pirna Wegweiser zum Barockgarten folgen
S-Bahn (S1, S2) bis HP Heidenau Großssedlitz, Fußweg 20 Minuten

September das Untere Orangerieparterre. In exakten Reihen entlang der Wegeinfassung unterstreichen sie die barocke Architektur
des Gartens und versetzen so den
Besucher in die Entstehungszeit der
Anlage zurück. Orangenbäume galten dem sächsischen Kurfürsten als
Statussymbol und holten so mediterranes Flair an den sächsischen Hof.
Die Pomeranzen und bis zu 400
Kübelpflanzen überwintern in der
Unteren Orangerie, während die
Obere Orangerie für Feierlichkeiten
jeder Art einen einmaligen romantischen Rahmen bietet.
Vor dem Friedrichschlösschen und
der Oberen Orangerie schmücken
farbenfrohe Blumenrabatten, welche jedes Jahr entsprechend historischer Pflanzpläne gestaltet werden,
das Parterre. Fragen Sie gern die
freundlichen Gärtner nach den
Arten und Sorten. Entdecken Sie
überraschende Perspektiven in den
Gartenräumen und Sichtachsen und
genießen Sie die zahlreichen Wasserspiele als die Seele des Gartens.
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