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Belvedere je po Schönbrunnu druhý největší vídeňský palácový komplex 
skládající se z parku a dvou zámeckých budov ukrývajících zejména 
galerijní sbírky rakouských umělců. 

Zámek nechal postavit v letech 1714 až 1723 jako své letní sídlo významný 
voják rakouské historie a milovník umění všeho druhu Evžen Savoy.   
Úkolu stavitele se s bravurou zhostil 

barokní architekt Johann Lukas von Hildebrandt. 



Zahrada byla navržena Dominiquem Girardem.

Byl žákem André le Notre (zahrady obklopující Versailles – Ludvík XIV.)

Povolán na Mnichovský dvůr – návrh zahrady pro palác Nymphenburg

Jeho návrhy zahrad pro paláce Schleissheim a Brühl mu zajistily přední postavení 
mezi zahradními architekty ve střední Evropě.

V roce 1717 byl pověřen princem Evženem Savoy, aby navrhnul zahrady jeho letní 
rezidence



Umístění: princ Evžen vybral parcelu vně 
opevněného města, kde na velkém 
pozemku (kombinace svahu+úrovně 
terénu+umístění) uplatnil 3 základní 
představy teorie barokní zahradní 
architektury: panoramatický pohled, 
příjemná okolní scenérie a přirozená 
perspektiva.

Okázalý pohled na město dal paláci 
jméno = Belvedere





Čestný dvůrZahrada
Horní palácDolní palác

Osobní zahradaOranžérie 



Zahrada rozvíjí přísnou symetrii podél střední osy od Dolního Paláce k Hornímu Paláci    
a spojuje hlavní sály obou paláců – Mramorové sály. 

Systém cest a osové perspektivy vedou návštěvníky do srdce komplexu – do Horního 
Paláce.







Struktura paláců se shoduje s Olympem – se sídlem bohů.

Princ Evžen si takto užívá své glorifikace – jako druhý Apollón nebo Herkules s 
mytologickými asociacemi v zahradě.
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Mramorová galerie



Mramorový sál Zlatý sál



Fontány a kaskády: dvě kaskády působí na pohled jako monumentální základ 
Horního paláce. Hlavní kaskáda je umístěna mezi horní a střední terasou. Ozdobou 
bazénů jsou hrdinové a bojující příšery.

Druhá kaskáda vytváří přístup k dolní terase s fontánami lasturových tvarů se 
sochami Tritonů a Nereid (mořské nymfy).









Čestný dvůr: dominantním prvkem je velký bazén, který má jako orámované zrcadlo 
zrcadlit architekturu Johanna Lucase von Hildebrandta





Sochy a plastiky: barokní zahrada zahrnuje ve svém inventáři velký počet 
plastik. 

Múzy, výjevy z náboženského života, alegorie měsíců, putti a vázy kolem cest 
a tvarovaných schodů.





Dvě sfingy stojí jako strážci 
před vstupem do Horního 

Paláce. 



Bájná ženská stvoření s lidskou 
hlavou a lvím tělem jsou 

symbolem moci a síly 
doprovázeným lidskou tváří.



K západní straně Dolního Paláce je 
umístěná Soukromá zahrada pro prince 
Evžena, která má  jako dominantní 
prvek – Oranžérii. Oranžovníky mohly 
být pěstovány přímo v zemi, střecha 
mohla být zasunuta na kladkách a jižní 
fasáda byla kompletně demontovatelná. 
Ze sedmi pavilonů, které jsou z 
příhradové konstrukce a ozdobeny 
dřevořezbami, se dochovaly jen dva.






