S KNÍŽECÍMI ZAHRADNÍKY ZA STROMY A ZA RYBNÍKY
Rájecký zámek si zachovává svůj důstojný vzhled již dobrých 250 let. Kníže Antonín Karel ze
Salm-Reiffercheidtu jej nechal vystavět v ušlechtilém stylu rokokového klasicismu a nádheře
odpovídající jeho postu komořího u císařského dvora. My se však společně vydáme do přilehlého
zámeckého parku v anglickém stylu. Je skoro k nevíře, kolik různých scenérií, vodních ploch
a vzácných dřevin se na malou plochu podařilo zámeckým zahradníkům vtěsnat. Nuže, rozhlížejte
se, objevujte a nechte v sobě znít hlas, kterým k člověku krajina odnepaměti promlouvá...

DÉLKA TRASY

2,3 km

Start: pokladna zámku v Rájci
Náročnost: snadná

Zámecká brána se dokořán otvírá
a čestný dvůr se před vámi prostírá.
Hlavní vchod střeží muž vznešené
tváře
důstojně, tak jak se sluší na císaře.
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Kabát mu zdobí řády a stuhy,
vždyť je to Josef, toho jména druhý.
My se však vydáme od zámku pryč,
kde budeme hledat k pokladu klíč.
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Kol staré vrátnice dejme se doleva,
tam, kde se dříve zvuk kočárů rozléhal.
Zdalipak poznáte, která že rostlina
po starých budovách se tady popíná?
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Nahoře nad rybníkem Kuchyňským
nás nyní čeká pouť parčíkem anglickým.
Dejte se prostřední ze tří cest
dubovým hájem měla by vás vést.
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Odtud je kousek jen k malému altánu,
kde spatřit můžeme erb knížat ze Salmu.
Od altánu dejme se po cestě vpravo,
kde mohutné kaštany šumí nad hlavou.
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Za ním se prostírá už jiná krajina
a na velkém palouku se strom mohutný vypíná.
Na hrázi rybníka řada lip šumí.
Kdopak z vás všechny je spočítat umí?

Kde dřív byla grotta a v ní Panna Marie
dnes stojí jenom stánek kinematografie.
Ačkoliv strmý je do svahu chodník
spatříte vedle něj krásný lyriovník.
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O kus dál knížepán poručil skálu odhalit
aby tu umělý vodopád mohli postavit.
Teď už snad víte, kde poklad se nachází
jděte zpět cestičkou, co začíná na hrázi.
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Od vysoké borovice dolů a v mžiku
budete stát zas u holubníku.
Až poklad podle všech nápověd najdete
správný kód nakonec určitě zadejte.
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Zastavte se u zadního zámeckého
schodiště. Louka před vámi kdysi
byla soustavou vodních kaskád,
z nichž zbyl jen spodní bazén,
který cestou budete míjet. Pak
pokračujte dál podél zámku až za
roh a pěšinou dolů.
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Doplňte název rozložitého
stromu s červenými listy.

Prohlédněte si dlažbu. Erb je tzv.
mluvicím znamením. Poznáte, co
německy znamená Salm?
Kolik ryb se v erbu Salmů nachází?
Počet je prvním číslem kódu.
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Kočárovnu poznáte podle vysokých vrat.
Co je to za rostlinu, z jejíchž plodů se vyrábí ušlechtilý nápoj?
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U branky spatříte holubník maličký,
tam měly knížecí děti své mazlíčky.
My zahneme doleva do staré zahrady,
kde dříve zurčely vodní kaskády.

V rozporu s etiketou císař odložil pokrývku hlavy.
Najdete ji na podstavci za ním. Jak se nazývá?
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Anglický park je odborný pojem.
Takový park představuje na
omezené ploše jednotlivé typy
krajiny. Tady v Rájci na několika
stech metrech projdete hustým
lesem a loukou, minete rybník
i vodopád.

5 Grotta byla obvyklou součástí šlechtických

Kolik lip je na hrázi? Pokud méně
než 10, na druhé místo kódu napiš
0, pokud více než 10, napiš 1.

TIP

zahrad. Je to dutina v umělé skále, neboli umělá...
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Poznáte vzácný strom lyriovník?
Dívejte se na listy stromů.
Lyriovník má listy ve tvaru lyry.
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Soustava zámeckých vodních děl je
napájena z rybníka zvaného Rusalka,
ten se nachází asi 2 km odsud. Kolik
vodních ploch jste ale na zámku
a v zámeckém parku celkem viděli?
Počet je posledním číslem kódu.
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Podařilo se vám truhlici najít a otevřít? Gratulujeme! Pokud ne, obraťte se na obsluhu v pokladně zámku, ta
vám jistě poradí. Z Rájce však rozhodně nepospíchejte! Prohlídkové trasy zámkem bezpochyby za zdržení
stojí, a pokud vás dožene hlad či žízeň, můžete poobědvat v Zámeckém penzionu Kopeček vzdáleném jen
400 m od zámku, hned pod kostelem. Historie penzionu sahá až do roku 1747 – jde tedy o podnik s knížecí
tradicí, kde můžete poobědvat v nekuřácké restauraci, stylové pivnici nebo na letní zahrádce. Zámecký
penzion je také pohádkovou kanceláří, obdržíte zde razítko do cestovního pasu a případně Krasíkovu odměnu.
autor textu: Jiří Kučera, autorka trasy: Klára Kučerová

restaurace pivnice penzion
kopecek@kopecek.cz
www.kopecek.cz
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Líbilo se vám S KNÍŽECÍMI ZAHRADNÍKY ZA STROMY A ZA RYBNÍKY?
Vydejte se na další putování šneka Krasíka za kamarády.

Velké Opatovice

Sochy, kříže, kapličky
uctívaly babičky

Start: Infocentrum, Žleb 264,
Velké Opatovice
Délka: 1,5 km a 3, 5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva Moravského
kartografického centra
Web: www.velkeopatovice.cz

Blansko

Za dávnými hrdiny z umělecké litiny
Start: IC Blanka, Rožmitálova 6,
Blansko
Délka: 0,5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.muzeum-blanenska.cz
www.blansko.cz

Sloup

Křtiny

Rudice

Výlet po Křtinách
s překvapením

Putování za rudickými
vodami

Start: Zámek Křtiny, Křtiny 1
Délka: 5 km a 10 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: zvonohra v ambitech chrámu
Web: www.zamek-krtiny.cz
www.penzionkrtiny.cz

Start: TIC Větrný mlýn, U větřáku 90,
Rudice
Délka: 5 km
Náročnost: střední
Tip: návštěva větrného mlýna
Web: www.rudice.cz

Češkovice

Rájec-Jestřebí

Lažánky

Za vůní vosku a mýdla

Za dalekými výhledy
ze Sloupu do Šošůvky

Start: Mydlárna a svíčkařství
Mydlidědek s. r. o., Lažánky 204
Délka: 0 km / pod střechou
Náročnost: snadná
Tip: výroba vlastního mýdla
Web: www.mydlidedek.cz

Start: hotel Stará škola, Sloup 30
Délka: 4,5 km
Náročnost: střední
Tip: vyhlídka z nejvyššího místa
Moravského krasu
Web: www.staraskola.cz

Olomučany

Putování s Velenem

Naučná včelí stezka

Putování s letovickou bludičkou

Start: Hotel Olberg, Olomučany 58
Délka: 7 km
Náročnost: snadná
Tip: Máchův památník
Web: www.olberg.cz

Start: Muzeum Boskovicka,
Hradní 642, Boskovice
Délka: 2 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva muzea
Web: www.muzeum-boskovicka.cz

Start: Penzion U Hraběnky,
Petrovice 20
Délka: 3 km
Náročnost: střední
Tip: včelí muzeum ve Veselici
Web: www.hrabenka.cz

Start: Turistické informační centrum
Letovice, Tyršova 2, Letovice
Délka: 3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.mks-letovice.cz/tic

Kolem studánek a pomníčků

Boskovice

Putování za oslíky
Start: Wellness hotel Panorama,
Češkovice 168
Délka: 2,5 km a 7 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: návštěva rozhledny Podvrší
Web: www.hotelpanorama.cz

Petrovice

město Rájec-Jestřebí
www.rajec-jestrebi.cz

S knížecími zahradníky
za stromy a za rybníky

Start: zámek Rájec nad Svitavou
Délka: 2,3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.zamek-rajec.cz

Letovice

restaurace pivnice penzion

