Park zámecký, Jaroměřice nad Rokytnou
Popis:
Zahrada u barokního zámku nese stopy několika slohových období. Původní barokní podoba podle
návrhu Jeana Treheta z roku 1715 se nedochovala. Při rekonstrukci v letech 1956-1965 získala
zahrada nynější podobu. Část zvaná štěpnice byla již v 19. století přeměněna na krajinářský park.
Podrobný popis:
Zahrada zde vznikla již pod renesanční tvrzí na konci 16. století za pánů z Lomnice. V letech
1709-1737 proběhla přestavba zámku pro Jana Adama hraběte Questenberka podle návrhu Jakoba
Prandtauera. Návaznost zámku na zahradu byla vytvořena salla terrenou a tzv. římskými lázněmi.
Současně byla zakládána reprezentační zahrada, kterou navrhoval francouzský zahradní architekt
Jean Trehet v roce 1715. Dochoval se ideální návrh zahrady.
V ose nového zámku bylo dvojramenné schodiště, kterým se sestupovalo do zahrady. Dále v ose
byla kruhová kašna, okolo bohatý broderiový parter a na bocích stromové boskety. Osa
překračovala říčku Rokytnou, která byla vyrovnána na kanál. Přes Rokytnou byl vybudován most,
který vedl na ostrov, jenž měl tvar bastionu. Na tomto ostrově byla v ose terasa zahradní scény.
Kolem ramene Rokytné bylo vysázeno dvouřadé stromořadí. Osa pokračovala stromořadím dále do
krajiny. Vpravo od osy v západní části byla štěpnice vysázena v soustředných kruzích. Za mostem
jsou vedeny dvě vedlejší šikmé osy. Východní osa směřovala na klášter servitů (založený
Questenberkem roku 1678) a západní do štěpnice. Štěpnice v západní části byla v 19. století
proměněna na drobný krajinářský park, seskupený podél průhledu na zámek. I další části byly podle
dobové módy měněny. V roce 1956 byla rekonstruována broderie parteru podle návrhu Břetislava
Štorma a v letech 1962-1965 byla celá zahrada rekonstruována podle návrhu Dušana Riedla a
Zdeňka Horsáka.
V parku se nachází soubor antických soch a čtyři kamenné barokní lavice z 18. století.
Region: Třebíčsko
Město: Jaroměřice nad Rokytnou
URL:
Zpřístupnění: přístupné s omezením
Bezbariérový přístup: ano
GPS: 49°5'35.08"N, 15°53'31.17"E
Mapa: http://maps.google.com/maps?q=49.0930778,15.8919917&z=12
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