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Zámek Parz u Grieskirchenu
Venkovský zámek Parz s renesanční zahradou 
V 15. století v Grieskirchenu založený zámek Parz ve venkovském stylu se roku 2010 proslavil 
zemskou výstavou „Renesance a reformace“ a patří k nejvýznamnějším renesančním 
stavbám Horního Rakouska. Nově založená renesanční zahrada podél jižní strany tvoří 
mimořádnou kulisu pro největší souvislou fasádu s freskovou výzdobou na sever od Alp. 
Fresky znázorňují mimořádně provokativní vyznání víry a pohled na svět humanisticky-
protestantského šlechtice Sigmunda z Polheimu v době náboženských konfliktů. Nechávají 
však také návštěvníky nahlédnout do způsobu myšlení, módy a řady dalších detailů života 
v renesanci.

  Landschloss Parz, Parz 2, A-4710 Grieskirchen      0043 (0)72486 2255
 Nur während der Veranstaltungen offen. Schlossführungen sind bei der Gemeinde 

Grieskirchen zur erfragen. Der Renaissancegarten ist von April bis Oktober täglich 
öffentlich zugänglich. / Otevřeno pouze během akcí. Prohlídky hradu jsou na vyžádání 
na obecním úřadě v Grieskirchenu. Renesanční zahrada je veřejnosti 
přístupná každý den od dubna do října.

 www.landschloss-parz.at

Slavné fresky na zahradní fasádě venkovského zámku Parz 
pochází z období kolem roku 1580 a jsou jak po umělecké, 
tak i ikonografické stránce vnímány jako nejvýznamnější 
dílo rakouského a jihoněmeckého renesančního umění.

TIP 
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OBERÖSTERREICH / HORNÍ RAKOUSKO

48°14‘02“N, 13°50‘42“E

Schloss Parz  
bei Grieskirchen
Landschloss Parz mit Renaissancegarten
Bekannt durch die Landesausstellung 2010 „Renaissance und 
Reformation“ zählt das im 15. Jahrhundert in Grieskirchen erbaute 
Landschloss Parz zu den bedeutendsten Renaissancebauten 
Oberösterreichs. Der neu angelegte Renaissancegarten entlang der 
Südseite bietet der größten zusammenhängenden Freskenwand 
aus der Renaissance nördlich der Alpen einen ganz besonderen 
Rahmen. Die Fresken stellen einerseits ein äußerst provokantes 
Glaubensbekenntnis und die Weltansicht des humanistisch-
protestantischen Adeligen Sigmund von Polheim in der Zeit der 
Glaubensauseinandersetzungen dar. Sie geben aber auch Einblick in 
Denkweise, Mode und viele andere Details des Lebens in der Renaissance.
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Die berühmten Fresken an der Gartenfassade von 
Landschloss Parz stammen aus der Zeit um 1580 und gelten 
sowohl künstlerisch als auch ikonographisch als Hauptwerk 
der österreichischen und süddeutschen Renaissancekunst.
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