Zámek, Okříšky
Popis:
Zeměpanská tvrz je zde zmiňovaná již k roku 1378. V roce 1466 získal Okříšky s tvrzí Petrovice
rytířský rod z Hrochova. Pozdně gotická tvrz se později měnila v rukou dalších držitelů postupně v
renesanční, barokní a empírový zámek. Každé období tu zanechalo svoji historickou stopu.
Podrobný popis:
První zmínka o Okříškách pochází z roku 1371, kdy se objevily v testamentu moravského
markraběte Jana Jindřicha, podle archeologických výzkumů jsou však nejméně o sto let starší.
V těsné blízkosti kostela v Okříškách je zámecký areál s hospodářským dvorem. Jádrem objektu je
stará zemanská věž přestavěná v 16. století na reprezentační renesanční sídlo. Zámek získal již v
této době podobu obdélného patrového jednotraktu se zaklenutým přízemím a pravděpodobně
plochostropým patrem. Fasáda renesančního zámku byla bohatě zdobena sgrafitem. Sgrafitová
fasáda s motivy mořských panen zůstala zachována i pod pozdější barokní omítkou. Barokizace
zámku probíhala ve dvou základních stavebních etapách. V první fázi byla upravena dispozice
patra, zejména byly vyzděny příčky některých místností, kde byla v koutových výklencích
nepochybně postavena kachlová kamna obsluhovaná z otopné niky přístupné zřejmě ze stále
užívané renesanční pavlače. Barokizaci objektu prováděl Jan Vilém Adalbert z Levese a je
datována do roku 1673. K rozsáhlejším úpravám došlo v prvním dvacetiletí 18. století za rytířů von
Hoch, kdy byla barokizována průčelí a předpokládanou dřevěnou pavlač nahradila zděná patrová
arkáda se stlačenými záklenky s cihlovými klenáky ve vrcholu. Zámek zvelebovali a užívali i další
majitelé, kteří jím byli obdarováni či si jej koupili. Posledními zámeckými pány byli Collaltové, kteří jej
připojili k brtnickému panství v roce 1751 a vlastnili jej až do roku 1945. Po roce 1945 získalo zámek
s přilehlým dvorem místní Jednotné zemědělské družstvo. V následujících letech zámek chátral a
byla provedena řada nevhodných stavebních úprav. V letech 2008-2009 prošel zámek celkovou
stavební obnovou a byla mu navrácena jeho historická podoba. Dnes zde sídlí Městys Okříšky.
Region: Třebíčsko
Město: Okříšky
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