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Náv‰tûvníkovi je poprvé pfiedstaven
zcela unikátní soubor umûleck˘ch pfied-
mûtÛ z horského kfii‰Èálu doplnûn˘ arte-
fakty, které také b˘valy souãástí man˘-
ristick˘ch a barokních umûleck˘ch sbí-

rek – pokladnic a kunstkomor (poháry
z kokosového ofiechu). Nejstar‰ím ex-
ponátem klenotnice je kfii‰Èálov˘ pod-
nos s fiezan˘mi ovidiovsk˘mi scénami,
kter˘ pochází z milánské dílny bratfií
SaracchiÛ (kolem 1580–1585). Mnohé
v˘tvory z horského kfii‰Èálu pocházejí
od brusiãe kamenÛ Miseroniho, kter˘
pracoval na dvofie Rudolfa II. Dále jsou
k vidûní ¤ády zlatého rouna, vyzname-
nání, které udûloval vládnoucí rod
HabsburkÛ, které bylo celkem 2x udûle-
no SalmÛm. Poprvé jej obdrÏel v roce
1765 Antonín Karel Salm (zakladatel

zámku) od císafie Josefa II. a podruhé
Hugo Karel Eduard v roce 1852 od cí-
safie Franti‰ka Josefa I. 

Rájecká kolekce horsk˘ch kfii‰ÈálÛ
nemá obdobu v Ïádné dochované aristo-
kratické sbírce na Moravû; její artefakty
jsou srovnatelné s dochovan˘mi umû-
leck˘mi pfiedmûty z panovnick˘ch sbí-
rek jako napfiíklad rudolfínské kunstko-
mory ve vídeÀském Kunsthistorisches
Museum, bavorsk˘ch kurfifitÛ v Mni-
chovû nebo sask˘ch umûleck˘ch sbírek
v dráÏìanské Grünes Gewölbe.
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Na zámku v Rájci mají
novou klenotnici

Zámek Rájec nad Svitavou, 
zdroj: Archiv zámku

Pohár tvaru ryby Miseroni – dílna, Milán,
konec 16. století, zdroj: Archiv zámku

Státní zámek Rájec nad Svitavou se od ãervence py‰ní novou klenotnicí kníÏat ze Salm-
Reifferscheidtu, jenÏ je posledním zastavením prohlídkové trasy prvního patra zámku, která zavádí ná-
v‰tûvníky do appartementÛ Huga III. kníÏete ze Salm-Reifferscheidtu (1832–1890) a jeho manÏelky
AlÏbûty, roz. princezny Liechtenstein (1832–1894). Instalace klenotnice byla pfiipravena jako pfiipomín-
ka 400. v˘roãí úmrtí císafie Rudolfa II. jako mecená‰e a sbûratele umûní. 

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
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