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BARCHAN –  JEMNICE, 
JAROMĚŘICE  NAD  ROKYTNOU  

     
BARCHAN - jedna z najstarších historických slávností v strednej Európe. 

... píše sa rok 1312 a kráľ Ján Luxemburský prichádza do kráľovského mesta Jemnice, aby tu zanechal svoju 
manželku Elišku Přemyslovnu a sám sa vydal na vojnové ťaženie... 

TERMÍN: 16.6.2018 

 
                                                                              CENA: 37 € 

V cene je doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 

 
                                                                               PROGRAM: 
Odchod zo Žiliny o 5,00 hod., možnosť nástupu po Trenčín. Príchod do historickej Jemnice, kde sa koná tradičná slávnosť 

Barchan, jedna z najstarších historických slávností v strednej Európe, uskutočnila sa už v r. 1713. Povesti hovoria, že v ro-

ku 1312 musel kráľ Ján Luxemburský vojensky zasiahnuť proti lúpežným rytierom a svoju manželku Elišku Přemyslovnu 

nechal v Jemnici pod ochranou mešťanov. O víťazstve jej posielal správy po 4 posloch, ktorých odmenila barchetovým ná-

prsníkom, šatkou, pančuchami a vencom. Scéna je doplnená dobovými piesňami, tancom a súbojmi rytierov.  

 

Slávnosť začína sprievodom bubeníkov a trubačov, pódium pred zámkom je pripravené k uvítaniu kráľovských manželov 

a pestrého sprievodu cca 250 historických postáv. Potom sa koná tradičný Beh o barchan, kráľovná odmení poslov darmi. 

V areáli zámku prebieha historický trh s tradičnými remeslami, divadelnými scénkami, dobovými piesňami a tancami, pú-

ťovými atrakciami, vystúpeniami fakírov... 

 

Zámok Jemnice z 13.st. prešiel viacerými prestavbami do pseudo rokokovej podoby podľa plánov viedenských architektov, 

interiéry sú empírové. V súčasnosti ho spravuje medzinárodný rád križovníkov s červeným srdcom a pripravuje sa v ňom  

sanatórium pre novodobých vojnových veteránov z celého sveta. V interaktívnom armádnom múzeu sa z fotografií dozvie-

te vojnové príbehy, spoznáte osudy žien z 2.sv. vojny, zoznámite sa s natáčaním filmu Tmavomodrý svet a Nebeskí jazdci. 

Armádnym múzeom vás za dobrovoľné vstupné bude sprevádzať kapitán ženijného vojska s fundovaným výkladom.  

 

Popoludní navštívime jeden z najmohutnejších barokových zámkov v Čechách, Jaroměřice nad Rokytnou. Impozantný zá-

mok s francúzskou záhradou s radou sôch antických bohov svojou veľkoleposťou mnohonásobne prevyšuje všetky baroko-

vé sídla na Vysočine. Počas prehliadky uvidíte sálu predkov, hudobné salóniky, modrý salón s obrazárňou, pracovne, zlatý 

prijímací salón, salu terrenu... 

 

Odchod na Slovensko. 
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