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Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci
Jihočeského kraje v ČR i zahraničí – 1. část je spolufinancován Evropskou unií

Pro Jihočeský kraj vytvořila společnost freytag & berndt v roce 2010.
Fotografie použity z archivu freytag & berndt, České centrály cestovního
ruchu a Jihočeské centrály cestovního ruchu.

jako v pohádce

ROŽMBERK
Na hradě Rožmberk, jenž své jméno získal podle

a zámcích, třeba v Českém Krumlově či Jindři-

pětilisté růže, kterou si do erbu vetkl rod Rožm-

chově Hradci. V rožmberském hradě je však nej-

berků, žila krásná a ušlechtilá paní Perchta.

originálnější Perchtin portrét – žena se záhad-

Měla zlého muže, který ji trápil. Překonala však

ným úsměvem ukazuje hůlkou na zašifrovaný

všechna hoře a i po své smrti dohlížela jako Bílá

nápis. Pověst říká, že kdo nápis vyluští, osvobodí

paní na to, aby se jižním Čechám dařilo dobře.

duši Bílé paní a nádavkem získá poklad. Šifra

S Perchtou se setkáváme i na dalších hradech

Bílé paní však na své rozluštění zatím čeká...
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Hrad Zvíkov dohlíží na mírumilovný soutok dvou

středověku, kdy pouze pevné hradní zdi dodávaly

jihočeských řek Vltavy a Otavy. Že však nebyly

pocit bezpečí. Navštívit můžete královský palác,

časy vždy tak mírumilovné, dokládá zvláštní tvar

věž Hlásku, jež sloužila jako hladomorna, či věž

jeho věže. Ta není kulatá, ale má břit, který měl

Markomanku, v níž údajně straší rarášek. Zvíkov

odrážet útoky dělových koulí. Zvíkov, král českých

také před dostavbou Karlštejna ukrýval za vlády

hradů, vznikl již ve 12. století, a když nahlédne-

krále Karla IV. české korunovační klenoty. Svou

te za jeho těžkou železnou bránu, octnete se ve

nedobytnost dokázal i za husitských válek.

1 Bechyně – zámek
2 Dívčí Kámen – zřícenina hradu
3 Helfenburk – zřícenina hradu
4 Dačice – zámek
5 Nové Hrady – hrad
6 Kotnov – hrad
7 Třeboň – zámek
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Jihočeský kraj patří k regionům s největším

většina z nich má brány otevřené. Památky rády

počtem památek. Rožmberkové, Schwarzenber-

hostí návštěvníky a některé vyprávějí po setmě-

gové a další slavné rody zde zanechaly obrovské

ní svůj tajuplný příběh, v němž se zjevuje třeba

dědictví, jehož krása bere dech a dramatická his-

Perchta z Rožmberka nazývaná Bílou paní. Pře-

torie nás učí moudrosti. Třináct nejvýznamněj-

neste se spolu s námi do historie, staňte se prin-

ších objektů spravuje stát, o další stovky pamá-

ci a princeznami, nechte se zlákat do jihočeské

tek pečují obce i soukromí majitelé, ale naprostá

říše pohádek!
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1 Červená Lhota – zámek
2 Blatná – zámek
3 Český Krumlov – hrad a zámek
4 Hluboká nad Vltavou – zámek
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