
Mozaika z cest

Hrad Roštejn

Nedaleko od Telče (necelou půlhodinku jízdy) leží
uprostřed lesů půvabný menší hrad. Jeho původní funkce byla
obranná, nicméně již v renesanci se využíval i jako základna pro
lovy panstva v okolní oboře.

Hrad je ve správě Muzea Vysočiny v Jihlavě, které zajistilo
opravy a vytvořilo tři prohlídkové trasy, které uspokojí široké
spektrum návštěvníků.

Trasa A (s průvodcem) nabízí pohled na historický vývoj
objektu. Začíná skvělou projekcí na níž v kouzelně provedené
animaci doprovázené kultivovaným textem poznáte vývoj hradu
od založení (za Vítkovců) až po současnost. Pokračováním jsou
naznačené interiéry věnované různým tématům. Exponáty, až na
jednu výjimku, nejsou autentické z původního hradního
vybavení, ale dobře ilustrují dobu i témata v jednotlivých sálech.

Další projekce, která pobaví dospělé i malé návštěvníky, je
v hodovním sále. Uprostřed velkého prostřeného stolu je
ponechaná volná část bílého ubrusu. Na ten se (v zrychlené
podobě) promítá průběh hostiny s jednotlivými chody.

Lovecký význam objektu je připomenutý v sálu, kde část naznačuje kancelář správce s 
vybavením z počátku 20. století (např. psací stroj, mechanická kalkulačka) a zbytek sálu je 
věnovaný ukázkám loveckých zbraní a trofejí, které doplňují dobové fotografie z honů.

Trasa A samozřejmě zahrnuje více sálů, já zde vybral jen pár věcí, které mě zaujaly či 
pobavily. Prohlídka trvá zhruba hodinu.

Zmínil jsem se o jediném autentickém exponátu. Tím je socha sv. Eustacha, patrona lovců a 
myslivců. Vidíte ji na obrázku vlevo, vpravo je kopie umístěná na nádvoří.
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Stejnému světci je zasvěcená i volně přístupná hradní kaple.
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Pokud navštívíte Roštejn s dětmi, rozhodně nevynechte trasu B. Je bez průvodce, takže čas, 
který na ní strávíte je čistě na vaší volbě. My jme se na této trase přichomejtli k partě dětí z 
nějakého letního tábora. Bylo zajímavé a poučné sledovat jejich (povětšinou nadšenou) reakci na 
expozici. Pomyslným průvodcem po trase B je „zvídavá liška“. Její kresbičky se v různých 
situacích a souvislostech objevují na informačních panelech. Velice pěkná je kresba, která jaksi 
„naruby“ ilustruje závěr honu odborně nazývaný výřad.

Motivy lovné zvěře, která si s lovci vyměňuje role, byly oblíbené v pozdní renesanci. Od 
relativně „krotkých“ motivů, kdy zajíci pronásledují lovecké psy, se tématika přitvrzovala. Pěkný 
motiv byl dva jeleni nesoucí na oštěpu zavěšeného uloveného myslivce a nejdrsnější co jsem viděl 
byla scénka na níž si lesní zvířátka na rožni opékají uloveného myslivce.

Úžasný je sál věnovaný botanice. Podařilo se zde odkrýt a restaurovat původní výmalbu, která
zobrazuje velkou škálu rostlin včetně uvedených názvů. Využití se tedy nabízelo a návštěvník může 
porovnávat vyobrazení rostlin na stěnách s herbářově zpracovanými rostlinami v plexisklových 
panelech.

3



Mozaika z cest

Dobrých nápadů i zajímavých exponátů je na trase B daleko víc. Zajímavé jsou například 
pultové vitríny s prachovnicemi a loveckými dýmkami.

Trasu trochu neorganicky uzavírá společenské téma plesů, nicméně zejména děvčata si 
vystavené exponáty prohlížela s nepředstíraným zájmem. Téma nenechávalo chladným ani kluky – 
ti se ovšem bavili především zmínkami o nenažranosti některých návštěvníků vídeňských plesů, 
mezi nimiž byli údajně nechvalně proslulí zejména huláni.

Trasa C je vlastně dosti jednoduchá – jde o výstup na hradní věž, která umožňuje rozhled do 
dalekého okolí. Tuhle trasu jsme neabsolvovali. Můj první důstojník má k rozhlednám a podobným 
atrakcím odpor a mně bolela noha a čekalo mě řízení domů, takže jsem si stoupání na věž (ač nerad)
také odpustil.

Na rubu vstupenky najdete reprodukci historického obrazu Roštejna.
Po prohlídce se na nádvoří můžete posilnit a osvěžit. Nabídka sice není bůhví jak bohatá, ale 

něco malého si snad vybere každý.
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