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Hrad Roštejn
Lovecké sídlo uprostřed lesů 
Pozdně gotický hrad, který se zvedá v romantické krajině Javořických vrchů u obce Doupě, 
vybudovali páni z Hradce v první polovině 14. století. Původní označení hradu Rosenstein 
koresponduje s erbem rodiny se zlatou pětilistou růží. K nejvýznamnější přestavbě došlo 
za držení Zachariáše z Hradce, kdy v renesančním duchu povstává lovecký hrádek, 
obklopený rozlehlou oborou. Přes historické peripetie zůstal hrad tématu lovectví věrný 
až do současnosti. Důkazem je nově otevřená interaktivní expozice zaměřená na přírodu, 
lovectví a myslivost s unikátním botanickým sálem. 

  Hrad Roštejn, Doupě 1, CZ-588 56 Telč    
 00420 / 733 161 817
 April - Oktober / duben - říjen
 www.hrad-rostejn.cz

Veřejnosti je volně přístupná restaurovaná 
kaple sv. Eustacha a nevšední sedmiboká 

věž, která nabízí jedinečný pohled na 
okolní lesní komplexy.

TIP 
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49°15‘07“N, 15°25‘34“E

Burg Roštejn (Rosenstein)
Jagdresidenz mitten in den Wäldern
Die spätgotische Burg, die sich in der romantischen Landschaft 
Javořické vrchy in der Nähe der Gemeinde Doupě erhebt, wurde von 
den Herren von Neuhaus in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
errichtet. Die ursprüngliche Bezeichnung der Burg „Rosenstein“ wird 
auf das Wappen der Familie mit einer goldenen fünfblättrigen Rose 
zurückgeführt. Zum bedeutendsten Umbau kam es unter Zacharias 
von Neuhaus, als er die Burg im Renaissancestil in ein Jagdschloss 
umbauen ließ, umgeben von einem großflächigen Wildgatter. Trotz der 
geschichtlichen Veränderungen blieb die Burg dem Thema Jagd bis in 
die Gegenwart treu. Ein Beweis dafür ist die neu eröffnete interaktive 
Ausstellung mit den Themen Natur, Jäger und Jagdwesen, ergänzt mit 
einem einzigartigen botanischen Saal.   
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Für die Öffentlichkeit sind die restaurierte 
Kapelle des Hl. Eustachius und der besondere 
siebeneckige Turm frei zugänglich. Von dort 
hat man eine einzigartige Aussicht auf die 

umliegende Waldlandschaft.

TIPP 
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