Zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Kraj: Vysočina

Okres: Třebíč

GPS souřadnice: 49.093661N, 15.892153E

Adresa URL: www.zamek-jaromerice.cz

Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou s dominantní kupolí farního kostela sv. Markéty patří k
nejmohutnějším architekturám 1. poloviny 18. století u nás i v Evropě.
Původní středověká tvrz byla koncem 16. století přestavěna na renesanční zámek, který se dochoval
ve zdivu nynější barokní budovy. Podobu renesančního zámku a jeho existenci dokládají stará
vyobrazení Jaroměřic (např. to z roku 1693) a skalní sklepy s chodbami. K přestavbě tvrze na zámek
přikročil Ludvík Meziříčský (vládl v letech 1554–1576) hned zkraje své vlády. Tvrz se stala zámkem
se třemi jednopatrovými křídly.
Do barokní podoby byl zámek přebudován za nejvýznamnějšího rodu, který vlastnil jaroměřické
panství, Questenberků v letech 1700–1737. Projekt přestavby vypracoval známý rakouský architekt J.
Prandtauer.
Současně s budovami vznikla i zámecká zahrada francouzské typu. Na druhé straně říčky Rokytné,
na jejíchž březích se park rozkládá, pokračuje rozsáhlá část v anglickém stylu. Zámecký park má
rozlohu přibližně 9 ha, z toho asi 8 ha právě na pravém břehu. Vody říčky Rokytné byly vzduty, a
tím cíleně mohla v parku vzniknout dvě slepá říční ramena vytvářející z části zahrady umělý
ostrov.
Ve své nejslavnější době byly Jaroměřice nad Rokytnou centrem kulturního života, který zde organizoval
Jan Adam Questenberk (1678–1752). Jaroměřice tehdy měly velkou knihovnu, galerii, divadlo a vlastní kapelu.
Kapelníkem zámecké kapely byl také známý český hudební skladatel František Václav Míča, který
je autorem vůbec první české opery O založení města Jaroměřic.
Zámecká instalace je stylovou rekonstrukcí barokního sídla i interiéru 19. století. Jednotlivé místnosti jsou
zařízeny podle jejich bývalých funkcí a navráceny účelům, ke kterým dříve sloužily. Jsou v ní
také zastoupeny dobové hudební nástroje a další mobilie související s hudebním životem na zámku,
jako připomínka slavné hudební minulosti. V blízkosti barokního zámku Jaroměřice nad Rokytnou lze
navštívit farní kostel sv. Markéty, postavený spolu se zámkem v duchu vrcholného baroka.
V současnosti je zámek Jaroměřice nad Rokytnou využíván ke konání koncertů a různých kulturních
akcí. Jednou z nejvýznamnějších je Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského. Na zámku se kromě
prohlídek pořádají kulturní akce, zámecké a svatební obřady či firemní akce, rauty a hostiny.
Zámecký park je volně přístupný veřejnosti.
PROHLÍDKOVÉ OKRUHY:
Hraběcí apartmán

Hostinské pokoje a kuchyně

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/body-zajmu/550/zamek-jaromerice-nad-rokytnou/

Strana 1/2 , Vytisknuto: 19.11.2019 23:51:25

Chrám sv. Markéty

Hračky z půdy
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