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Dvojmûstí Rájec-Jestfiebí, které se nachází nedaleko mûsta Blanska, se fiadí k dal‰ím vyhledávan˘m turistick˘m cílÛm na-
‰eho regionu. Pfiedev‰ím je to místní zámek, jenÏ se kaÏdoroãnû stává v˘letním cílem mnoha náv‰tûvníkÛ. Na své si tu pfiijdou
také milovníci kvûtin, neboÈ specializací zámeckého zahradnictví je pûstování kamélií a jifiin.

Nejstar‰í historie Rájce je spjata s dûji-
nami mûsta Blanska. UÏ dfiíve jsme si 
fiíkali, Ïe nejstar‰í osídlení Blanska a oko-
lí spadá jiÏ do dob pravûk˘ch. A nejinak
tomu není ani v pfiípadû Rájce. Ov‰em
konkrétnûj‰í zprávy z tohoto období dûjin
chybí, a tak první dochovanou písemnou
zmínku o Rájci datujeme, stejnû jako
v pfiípadû Blanska, aÏ do roku 1131. Tehdy
olomouck˘ biskup Jindfiich Zdík vydal lis-
tinu, která potvrzovala vlastnictví statkÛ
olomoucké diecéze. Mezi vyjmenovan˘mi
statky se nacházela i Rájec, tehdy spojená
právû s Blanskem.

Ve 13. století jsou ale jiÏ jako majitelé
Rájce uvádûni páni z Rájce, kter˘m patfii-
ly také dvû místní stfiedovûké tvrze. Uvádí
se, Ïe oba gotické hrady byly pravdûpo-
dobnû zniãeny za tzv. moravsk˘ch mark-
rabûcích válek, jeÏ probíhaly na pfielomu
14. a 15. století. Pod tímto názvem tak do
dûjin vstoupil mocensk˘ souboj mezi dvû-
ma bratry Prokopem a Jo‰tem, syny Jana
Jindfiicha Lucemburského, kter˘ byl mlad-
‰ím bratrem ãeského krále Karla IV.

Roku 1464 se majiteli Rájce stali páni
z Drnovic. Ti se postupnû zaslouÏili o ob-
novu jednoho z rozbofien˘ch hradÛ, jenÏ
se nacházel na místû dne‰ního zámku.
Zhruba o sto let pozdûji pak tehdej‰í maji-
tel Bernard Drnovsk˘ z Drnovic zapoãal
pfiestavbu tohoto sídla a roz‰ífiil jej v té do-
bû ve velmi módním duchu na renesanãní

zámek. Zaãátkem 17. století ale rod
Drnovsk˘ch vymfiel po meãi a celé rájec-
ké panství pfie‰lo skrze sÀatek poslední
ãlenky Johanny Drnovské na hrabûcí rod
RoggendorfÛ. 

Ov‰em jak uÏ to tak v historii nûkdy b˘-
vá, v polovinû 18. století cel˘ zámek za-
chvátil poÏár a nezÛstalo z nûj témûfi nic.
Záchranou se tak pro Rájec stal rok 1763.
Tenkrát totiÏ celé panství koupil Antonín

Karel hrabû Salm-
Rei ffe rsche id t ,
kter˘ jiÏ vlastnil
panství blanenské,
a rozhodl se zbyt-
ky zámku zcela strhnout a vybudovat si
nové reprezentaãní sídlo. Nov˘ zámeck˘
komplex, jenÏ náv‰tûvníci mohou dodnes
obdivovat, byl vystavûn podle vzoru fran-
couzského dvora krále Ludvíka XVI. na-
z˘vaného jako rokokov˘, nûkdy téÏ jako
luisézovsk˘ klasicismus. Rodina SalmÛ
pak rájecké panství vlastnila aÏ do konce
druhé svûtové války, kdy jim byl majetek
na základû Bene‰ov˘ch dekretÛ znárod-
nûn.

Roku 1960 byl oficiálnû potvrzen vznik
soumûstí Rájec-Jestfiebí. Historie Jestfiebí
ale nebyla vÏdy spojena s Rájcí. První
zmínku o obci v písemn˘ch záznamech mÛ-
Ïeme datovat do roku 1371. Tehdy patfiilo
Jestfiebí vladyckému rodu pánÛ z Bofiitova.
K bofiitovskému panství pak náleÏelo aÏ do
konce 16. století, kdy pfie‰lo pod správu
panství ãernohorského, ke kterému se fiadi-
lo aÏ do poloviny 19. století. Náv‰tûvníci si
mohou v mûstské ãásti Jestfiebí prohlédnout
kapli Svaté Anny, ve které se nachází pa-
mátn˘ zvon z poãátku 19. století.  
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Pohled z námûstí Míru ke kostelu V‰ech svat˘ch. (Foto: RePo)


