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Zadání: Historie výskytu testrálů v Zakázaném lese 
Jakožto dlouholetá průvodkyně v Zakázaném lese a vyučující předmětu Taje lesa a jeho života 
budeš mít značný přehled o všem, co se v lese kdy hýbalo.  Nedávno se ke mně donesla informace, 
že se v Zakázaném lese usídlilo stádo testrálů. Dokážeš si představit, jak moc mě tahle informace 
potěšila. A právě z toho důvodu bych chtěl, abys prohledala všechny dostupné i méně dostupné 
prameny ze všemožných zákoutí naší školy a sepsala mi, jak se to se Zakázaným lesem a testrály 
má. Věřím, že tohle není první stádo, které v našem lese kdy žilo. Budu plný očekávání, co 
všechno se podaří vypátrat! V rámci zadání Tvé zkoušky se můžeš věnovat jak samotné historii 
Zakázaného lesa od vysazení prvního stromku až do podoby, jakou má dnes, tak i stručným 
přehledem všeho, co v něm kdy žilo, ale hlavně, již zmíněným testrálům! Ti mě zajímají opravdu 
nejvíc. 
 
Vypracování: 

 
Testrálové v Zakázaném lese v průběhu (dopátratelných) věků 

 
Ráda bych v úvodu poděkovala Tadovi jakožto zadavateli práce za pěkné téma, které krásně 
zapadá do prostředí mně dobře známého – do Zakázaného lesa.  
V této práci budu vyházet zejména z Lesní knihy a zápisů v ní provedených a ze znalostí o 
testrálech získaných při studiu Testrálologie z dob studentských. 
 
1. Historie lesa 
2. Testrálové 
3. Testrálové v Zakázaném lese 



 

 
(Obrázek z hradního archivu – vstup do lesa) 

 
1. Historie lesa 
Přestože by historie lesa mohla sahat ještě dále do dob, kdy na místě lesa byla jen 
pustina a na místě hradu taktéž, nebudu se zde věnovat vysázení prvních dřevin, ale 
přejdu rovnou k podloženým zmínkám o existenci lesa. 
 
Z archivů Denního věštce z roku 2005, tedy rok po otevření hradních bran pro 
studenty, se mi podařilo zjistit, že mezi prvními průvodci byl RiKimairae de Dragon, 
který záhadně zmizel a měl jej nahradit David Havrapírko. Další historicky ověřené 
informace ve Věštci se mi však vypátrat nepodařilo. Soudám tedy, že funkce lesa pro 
výpravy a nejen jako zakázané území, se datuje již do roku 2005. 
 
Zdokumentovaná historie výprav do Zakázaného lesa sahá dle Lesní knihy pouze do 
roku 2009, kdy první zápis do knihy zapsala Majdule Hafila. Šlo o vyvraždění kolonie 
nemocných veverek, která se usídlila kdesi za světélkujícím bludným kořenem. Z 
dnešního hlediska je toto chování v lese nepřípustné, jelikož musí být zachována 
rozmanitost druhů (tzv. biodiverzita) a nemocné kusy se musí odlovit a poslat na 
léčení při Ministerstvu kouzel. 
 
V lese našlo po dobu jeho oficiální existence velké množství obyčejných i magických 
tvorů. Za obyčejné můžu jmenovat výše zmíněné veverky, vlky, medvědy, žáby, 
šneky... z těch magických jednorožce, blátoplazi, kůrolezové, karkulinky, škrkny, ale i 
testrálové a další. 
 
Z tvorů humanoidních lze jmenovat například kentaury a různé -dlaky.  
 
Aby nedošlo k tomu, aby se magičtí tvorové svévolně nedostali z lesa ven a zvídaví 
kouzelníci a čarodějky dovnitř, je kolem lesa vystavěna hradba z Hlav na kůlech. Jejich 
původ není známý, ale traduje se, že jsou to hlavy zbloudilců, kteří skonali v lese. Jiná 
legenda praví, že hlavy zde vyčaroval jeden z ředitelů hradu, aby střežily les. 
 



 

 
(Obrázek ze soutěže Hlavy na kůlech II/II - autor Nicolette Marique Leroy) 

 
2. Testrálové 
Testrálové jsou v klasifikaci Ministerstva kouzel řazeni pod okřídlené koně a označení 
jako XXXX, tedy potenciálně nebezpečné tvory. Do skupiny s nimi patří Abraxaský 
plavák, aethonský okřídlený kůň (označen pouze jako XX z důvodu jeho atraktivního 
vzhledu) a granijský okřídlený kůň (XXX). 
 

 
(Autorská tvorba, kombinace tužka-Gimp – testrál) 

 
Testrálové vypadají vypadají jako černí, kostnatí koně s netopýřími křídly, spatřit je 
však může jen ten, kdo viděl jiného zemřít (v kronikách o HP například hlavní hrdina 
vidí testrály po smrti Cerdika Diggoriho, které byl přímým svědkem. Otázka, proč 
neviděl testrály již ve chvíli, kdy viděl zemřít svou matku, je pěkně zodpovězena od 
JKR zde – překlad z Pottermore, kde je nutná registrace). Žijí na území Britských 
ostrovů a Irska, ale není výjimkou je spatřit v částech Francie a na Pyrenejském 
poloostrově. Odborná literatura udává, že zde může být vztah s kouzelníky, kteří 
pocházejí z koní milujících Keltů. To by vysvětlovalo jejich výskyt i v našich končinách. 
 



 

Testrál je od přírody masožravec, ale ve výjimečných případech jej lze spatřit, jak se 
pase. Nejoblíbenější pochoutkou je syrové maso, na které se dá téměř vždy nalákat. Je 
velice pravděpodobné, že přítomnost testrála odhalíte ve chvíli, kdy se začnou ztrácet 
z oblohy ptáci, nebo z dvorečku u lesa ovce a králíci. Dalšími znaky, že se na vašem 
území vyskytuje testrál, jsou jeho stopy, trus a odřená kůra na stromech. Potvrdit 
přítomnost lze masem či někým, kdo testrály vidí. 
 
Testrálové jsou velmi společenští a oddaní tvorové, jsou velmi dobrými letci a mají 
úžasný orientační smysl. Pokud využíváme testrála k přepravě, stačí jen pomyslet na 
místo, kam chceme letět, a on nás tam zanese. Je však důležité dbát na bezpečnost a 
proto je nezbytné při letu na testrálech používat zastírací kouzla (nebo neviditelný 
plášť). 
 
Žíně z testrálí hřívy se používá jako jádro do kouzelnických hůlek. Nejznámější 
hůlkou, jejíž jádro byla testrálí žíně, je bezová hůlka. 
 
3. Testrálové v Zakázaném lese 
Při mapování výskytu testrálů v lese jsem využila dostupných záznamů z lesní knihy. 
Jak je z vodního slova o lese patrné, informace nesou starší než z roku 2005.  
 
• První potvrzený výskyt testrálů v lese je z 13. 2. 2009, kdy s pomocí ochočeného 

stáda letěla Majdule Hafila a žlutá výprava shánět kůru z nejvyššího stromu v lese 
pro Consuelu Zirkon. Co se se stádem dělo dál není zaznamenáno. 

 
• Druhý výskyt testrálů je zaznamenán ze dne 7. 10. 2011, tedy o téměř 4 roky 

později. Zajímavostí zůstává, že se jednalo opět o žlutou výpravu. Testrálové však 
v tomto případě nalezeni nebyli, neboť během jejich hledání došlo ke komplikacím 
v podobě únosu Matthewa a jeho záchrany.  Výpravu v té době vedla Monny 
Whitecrow (dříve von Schatz). 

 
• Třetí výskyt testrálů (či jejich pozůstatků po útoku magických nadpřirozených 

bytostí, které je zabili a ohlodali na kost) je ze dne 2. 9. 2012. Zde vidíme rozestup 
už pouhý rok. Můžeme se dohadovat, zda šlo o testrály přemnožené a jejich 
likvidaci přirozeným nepřítelem, nebo zda šlo o tajemnou magickou bytost. 
Výprava byla smíšená pod vedením Monny Whitecrow a o živých testrálech není 
v popisu výpravy zmínka. 

 
• Čtvrtý výskyt živých testrálů je nepřekvapivě opět v režii žluté výpravy pod 

vedením Jostein Lauierové ze dne 28. 2. 2015. Bližší informace, než že "U testrálů 
to bylo krásné a pohodové" Merlinužel nemáme.  



 

• Pátý výskyt 30. 5. 2015 je necelé 3 měsíce po předchozím výskytu. Pod vedením 
Monny Whitecrow se červená výprava (a Zpytlehvěv) vydali najít testrálí stádo, 
což se jim povedlo. Jelikož stádo neviděli, museli si pomoci výše zmíneným 
detekováním testrálů pomocí steaku. Je zde rovněž první popis průletu na 
testrálích hřbetech.  

 
• 8. 9. 2017 jsem se do šestice setkala s testrály já osobně (Barbara Arianne Lecter) po 

téměř dvou letech od pslendího shledání s barevnou výpravou, která měla za úkol 
uklidit část lesa. Během úklidu jsme narazili na testrály. Zápis se následně zmiňuje 
pouze o jejich krmení.  

 
• Poslední výskyt testrálů (sedmý) byl 30. 4. 2019, kdy se na ně šla podívat skupina 

studentů (a profesor) z hodin Testrálologie. Průběh výpravy nemusím popisovat, 
ilustračně přikládám tři upomínkové obrázky pro osvěžení paměti. I v tomto 
případě výpravu vedla má maličkost, Barbara Arianne Lecter. 

 

 
 

 



 

 
(neautorské obrázky použité při výpravě do lesa 30. 4. 2019) 

  
Z výše zjištěných informací vyplývá, že v lese zřejmě nežije trvale žádné stádo, ale 
nepravidelně se sem vrací. Testrály není lehké spatřit, ale všechny zážitky s nimi stojí 
za to. Nejsem rovněž schopna odhadnout ani podle věku a ani podle počtu kusů, zda 
s ejedná o stále stejné jedince, nebo o mladé testrály narozené mimo les.  
 
Navíc jsem si díky této zkoušce uvědomila ještě jednu věc – opravdu mě nebavilo číst 
o 90 % výprav kolegů „o ničem“, pokud se aspoň dokopali k tomu napsat více, než 
dva řádky. Pokud tedy byl výskyt testrálů v lese kolegy zamlčen, Merlinužel nemám 
žádné další možnosti, jak jejich výskyt vypátrat a zhodnotit. 
 
 
Zdroje informací: 
Výklady z Hogwarts; soutěže a semináře 
Fantastická zvířata a kde je najít, Mlok Scamander 
https://ovce.hogwarts.cz/index.php?akce=student&c=1448 
http://www.ceskyzpottermore.9e.cz/2015/01/nove-od-j-k-r-testralove/  
https://lea-kouzelni-tvorove.webnode.cz/vyklady/vyklady-5-rocnik/a6-hodina/ 


