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Lesy na našem území
V současnosti je v České republice vyšší míra 
zalesnění, než tomu bylo v době vzniku hradu Roštejn. 
Dřevo bylo totiž ve středověku a renesanci hojně 
využíváno pro kovářství a sklářství, kde ho bylo potřeba 
velké množství. Plošně se území začala zalesňovat opět 
s rozvojem lesnictví v 18. století. Kromě míry zalesnění 
se významně změnila i druhová skladba lesů – od 
převládajících smíšených, přes dominanci lesů 
jehličnatých až ke snaze o větší druhovou rozmanitost.
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Napadlo vás někdy, že dřevo, 
které využíváme dnes my, 
pochází ze stromů vysazených 
před 100 a více lety? Právě 
v lesním hospodářství více 
než v kterémkoli jiném oboru 
platí, že tradice a úcta k práci 
předků je vším.



Myslivost jako kulturní tradice
Ačkoli se na českých památkách nacházejí 
sbírky loveckých zbraní a trofejí nebo celé 
lovecké salony, není většinou zvykem vnímat 
myslivost jako součást kulturního dědictví. 
Přitom právě historie mnoha hradů a zámků 
(včetně Roštejna) je s lovem a myslivostí 
neodmyslitelně spjata. Navíc k významným 
zdrojům příjmů aristokratických rodin často 
patřilo i lesní hospodářství.
Myslivost je zařazena mezi položkami na 
Seznamu nemateriálních statků tradiční 
a lidové kultury České republiky. Nejedná se 
tedy o pouhý lov zvěře ale o významný kulturní 
fenomén.

Hajný versus myslivec
Jedná se o pojmy, které se často v běžné mluvě 
zaměňují, nejde ale o totéž. Hajný je odborný 
pracovník, který má na starosti určitý lesnický 
úsek a organizuje zde práce. Svůj obor vystudoval. 
Myslivec svou činnost v přírodě provádí jako 
hobby neboli zájmovou činnost a vykonává právo 
myslivosti se všemi nutnými povoleními. Zajímá 
se zejména o zvěř. Mnoho lesníků je ovšem ve 
svém volném čase zároveň myslivci.

Lovecké trofeje
Trofeje, které nacházíme na stěnách hradů 
a zámků, nejsou pouhou výzdobou. Dokládají 
totiž, jak zdatnými lovci a hospodáři byli 
majitelé těchto sídel. Z trofeje se dá vyčíst 
nejen přibližné stáří daného kusu zvěře, ale 
také ukazuje na podmínky, ve kterých zvíře 
žilo. Neplatí ale, že jelen, který má na paroží 
deset výsad (výstupků) je starý přesně deset let. 
O něco lépe je možné odhadnout stáří zvěře 
v případě toulců / rohů u muflona.

Ve speciální myslivecké 
mluvě je možné popsat 
například i jednotlivé části 
paroží použitého na trofej.

Hradní hostiny – co všechno se během 
nich snědlo?
Lovecká setkání byla v historii často zakončována 
opulentními hostinami, které se konaly ve speciálních 
hodovních sálech podobných tomu na Roštejně. 
Základem řádné hostiny byla zejména zvěřina. 
Na svatbě Viléma z Rožmberka se například 
zkonzumovalo 50 srnců a daňků, 50 divočáků, 
40 jelenů, 30 tetřevů, 2130 zajíců, 2050 koroptví, 
250 bažantů, 20 688 kvíčal a 30 sudů naložené zvěřiny.

Lovečtí patroni aneb kdo ochraňuje lovce
Lovečtí patroni jsou vzýváni odnepaměti. Pro staré Slovany 
to byla bohyně Lověna, pro Kelty bůh Cernnunos, v řecko-
římském panteonu známá Artemis / Diana. Ta se objevovala 
na předmětech spojených s lovem i v průběhu období baroka 
a renesance (např. na obrazech, sochách ale i stolovacím nádobí). 
Křesťanství přineslo nové patrony – především sv. Eustacha 
a sv. Huberta. Ti dva se často zaměňují, jsou totiž shodně 
zobrazováni spolu s jelenem s křížem mezi parohy. Na Roštejně 
najdete jak kapli sv. Eustacha, tak sochu sv. Huberta.

Věděli jste, že sv. Eustach nemá 
nic společného s Eustachovou 
trubicí sluchového ústrojí? Ta je 
pojmenována po italském lékaři 
z 16. století Bartolomeu Eustachiovi.

Ani mezi těmi nejbohatšími nebylo vždy 
možné konzumovat zvěřinu, která byla 
ovšem tou největší lahůdkou. Renesanční 
a barokní kuchaři se proto všemožně 
snažili dosáhnout chuti zvěřiny i u jiných 
mas. Známé jsou tak recepty jako jelen 
nový z hovězího masa nebo jelen z vola.

Také se vám pletou 
parohy a rohy? Ty první 
jsou tvořeny kostěnými 
výrůstky a zvěř je 
pravidelně shazuje, 
druhé jsou v podstatě 
zrohovatělá kůže 
a neshazují se nikdy. 
Paroh navíc přirůstá na 
svých špicích, roh odspodu.
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