Park zámecký, Dolní Rožínka
Popis:
Zámecký park byl založen majiteli panství v Dolní Rožínce ve druhé polovině 18. století. Krátce po
založení parku byla v jeho areálu vystavěna řada drobných staveb. Mezi dochované objekty se řadí
zejména pohřební kaple rodiny Mistrovských z konce 18. století, obelisk či pozůstatky lázní.
Podrobný popis:
Zakladatel parku Jan Nepomuk Mitrovský byl představitelem pozdního osvícenectví, reformního
zednářství, byl historizující přírodovědec, filantrop a kosmopolita. Na svých cestách poznal řadu
tehdy moderních zahrad a při tvorbě svého sídla přispíval i vlastními návrhy. Roku 1781 začal
budovat zdejší park. Prostor před zámkem byl upraven v tehdy obvyklém stylu francouzské zahrady,
po stranách lemovaný exotickými dřevinami. Na formální parter navazoval poměrně malý krajinářský
park. Na severovýchod od zámku byla upravena i okolní krajina. Hlavní myšlenkou této krajinné
úpravy je cesta. Ta započala alejí stromů vedoucím ke kopci porostlým pohádkovým lesem, zvaným
dnes Templ. Zde se dodnes zachovaly pozůstatky anglických lázní. Po "očistě" cesta přivedla
návštěvníka až k egyptskému obelisku – symbolu moudrosti a vědy, svobodného zednářství a
osvícenectví, který zde stojí v plné kráse dodnes. Na hranolovém podstavci je osazen štíhlý jehlan,
po stranách základny spočívající na nárožních koulích. Pouť dále vedla k potůčku s kaskádami a
vodopádem a vrcholila u chrámu Přátelství, později přeměněném v pohřební kapli pro majitele
panství J. N. Mitrovského (†1799) a jeho ženu Antonínu (†1809). Čtyřboká kaple byla vystavěna
okolo roku 1800 na vysoké kamenné podezdívce s umělou jeskyní (grottou) dle vzoru antického
chrámu (peripteru), která je po stranách opatřena sloupy korintského řádu nesoucí trojúhelníkové
kladí. V chrámu bylo ukázáno na temnou jeskyni, z níž byl zasvěcenec přiváděn k jasu Pravdy, k
osvícení Duchem a k vyrovnání Rozumem. Parků, které byly komponovány do podoby příběhu, je v
kraji poskromnu. Mezi ně patří např. park v Jinošově, rovněž známý svými nevšedními stavbami
spjatými s kulturním a společenským životem šlechty. Park i stavby v Dolní Rožínce jsou veřejnosti
volně přístupné.
Region: Bystřicko
Město: Dolní Rožínka
URL:
Zpřístupnění: volně přístupné
Bezbariérový přístup: ne
GPS: 49°28'39.364"N, 16°12'58.456"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.4776011,16.2162378&z=12
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