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❖ W roku 1392 hrabiowie Blois

odsprzedali rozległe, pokryte 

lasem ziemie Chambord rodowi 

d’Orleans. Kiedy w roku 1498 

książę orleański objął jako Ludwik 

XII tron Francji, ziemie te stały się 

własnością korony francuskiej.

HISTORIA ZAMKU



❖ W 1516 Franciszek I powrócił z Włoch wraz z Leonardem da Vinci, pragnąc 

wznieść wielką budowlę w stylu włoskiego renesansu. 6 września 1519 roku 

Franciszek I zaakceptował plany budowy w Chambord rezydencji myśliwskiej, 

mającej przypominać zamek obronny. 



❖ Usytuowano ją na miejscu dawnej warowni, która została wyburzona. Od 

1526 ponad 1800 robotników i rzemieślników pracowało przy rozrastającej się na 

coraz szerszą skalę budowie, którą zakończono po śmierci króla. 



❖ Franciszek spędził w Chambord niewiele czasu, przeważnie na polowaniach. W 

1539 gościł w zamku swego głównego adwersarza - cesarza Karola V Habsburga -

chwaląc się przed nim tym symbolem potęgi i bogactwa. 



❖ W 1639 Ludwik XIII przekazał Chambord swemu bratu księciu Gastonowi 

Orleańskiemu. Ludwik XIV na nowo rozpoczął przebudowę w 1684, zlecając 

przykrycie dachem kaplicy oraz połączenie amfiladą apartamentów północnego 

przedsionka na pierwszym piętrze (miała tam być jego siedziba). 



❖ Architektura wnętrz w tej części przypomina strukturą pałac w 

Wersalu.



❖ Największym spośród zamków nad 

Loarą jest zamek w Chambord, 

uznawany za jedno z najbardziej 

imponujących dzieł renesansu. Zamek 

został wybudowany na planie 

nawiązującym do gotyckich zamków 

obronnych, przez co przypomina 

średniowieczną twierdzę - wznosi się na 

planie prostokąta.

ARCHITEKTURA



❖ W jego rogach stoją wieże o 

średnicy 20 metrów każda, a cały 

teren otoczony jest fosą. Długość 

fasady zamku w Chambord wynosi 

128 metrów, posiada on 6 wielkich 

wież, 440 komnat, 84 klatki 

schodowe i... 365 kominków. 



❖ Klatka schodowa w centrum 

zamku stanowi szczególny 

przykład stylu Leonarda da Vinci 

- zbudowane w jej wnętrzu dwie 

spirale schodów skręcają w tę 

samą stronę, nie krzyżując się ze 

sobą



❖ Za autora projektu zamku w 

Chambord uznaje się włoskiego 

architekta Domenico da 

Cortony, choć w przeciągu 40 lat 

budowy (1519-1559) pierwotny 

projekt uległ wielu zmianom.



❖ Po utracie tronu polskiego, 

mieszkańcem zamku był w latach 1725-

1733[2] Stanisław Leszczyński, teść 

Ludwika XV.

❖ W 1746 roku zamek został 

podarowany[3] przez Ludwika XV 

polskiemu szlachcicowi Maurycemu 

Saskiemu, który zmarł tamże w 1750 

roku.

POLONICA



GALERIA





PODSUMOWANIE

❖ Zrobiłam prezentacje na temat tego zamku ponieważ ma ciekawą historię. 

Moim zdaniem zamek jest piękny. Wydaje mi się że jest wart zobaczenia. 


