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V  roce 1449 provdal Oldřich  II. 
z Rožmberka svou dvacetiletou 
dceru Perchtu (1429 až 1476) 
za Jana z  Liechtenteinu (ze-
mřel 1473), moravského šlech-
tice z  významného a  bohaté-
ho rodu. Ten ji odvezl na zá-

mek v  Mikulově. Manželé však 
k  sobě nikdy nenalezli cestu. 
Jan se manželce vyhýbal, ne-
náviděl ji, nedával jí peníze na 
běžné výdaje a držel ji v miku-
lovském zámku v nedůstojných 
podmínkách. Perchta posíla-
la dopisy plné zoufalství otci 
a bratrům a snažila se z neblahé 
situace vymanit. Mezi lety 1450 
až 1470 napsala dvacet pět do-
pisů, popisujících její utrpení. 
Dnes jsou uloženy ve Státním 
oblastním archivu v  Třeboni. 
Rozvod ve vysoce postavené 
aristokratické rodině však ne-

připadal v úvahu a tak nakonec 
rezignovala a  přijala svůj úděl. 
Svého muže přežila o  tři roky, 
zemřela v  roce 1476 ve Vídni, 
kde byla i pochována.

Ve druhé polovině 17. století 
si Perchtiných dopisů v  rožm-
berském archivu všiml barokní 
historik Bohuslav Balbín. Toužil 
odhalit v  legendě o  bílé paní, 
která se od nepaměti měla zje-

vovat na zámcích pánů z Rožm-
berka a  z  Jindřichova Hradce 
a  ohlašovat osudy členů jejich 
rodů, skutečnou osobu. Perchta 
se k tomu svým smutným a do-
jemným příběhem mimořádně 
hodila. Stvořil pověst, která je 
spojována s  údajnými portréty 
rožmberské bílé paní dodnes.
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ANEB ZE ZÁHONU PŘÍMO DO KUCHYNĚ

… a  milý pane, vědětiť Tvé 
Milosti dávám, že já se mám 
tak jako jedna sirá a  žalosti-
vá žena a  od vás ode všech 
přieliš opuštěná. A  věřím 
toho pánu bohu, žeť jsem 
toho Vaší Milosti nikdy ne-
zavinila. A  by tomu byl milý 
buoh ráčil, by mě byl ten den 
mrtvú viděl, kterýž’s mě den 
jemu dal, byl by toho Tvá 
Milost větčí radost měl, nežli 
jie nade mnú dočkáte, jest-
liže mě neopatříte… Protož, 
milý pane, milý otče, slituj 
se nade mnú jako otec nad 
svým dietětem a  rozpomeň 
se na to, milý pane, žeť jsem 
se z své vuole nevdávala…

Perchta z Rožmberka otci 
Oldřichovi II. z Rožmberka 

v listopadu 1450
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Expozice Podoby a  příběhy – Portréty renesanční šlechty 
představuje výběr z dochovaných renesančních portrétů ze sbí-
rek českých a moravských hradů a zámků. Medailonky věnované 
mnohým slavným rodům přibližují osobnosti české a moravské 
aristokracie doby renesance, protestantské i katolické a jejich ži-
votní příběhy. České a moravské šlechtické rody připomenou he-
raldické a genealogické památky, archiválie, předměty umělec-
kého řemesla. Vystavené soubory rozšiřují vybrané renesanční 
portréty, které do zámeckých sbírek přinesly aristokratické rody 
usazené v Čechách a na Moravě v pozdějších staletích. Nechybí 
ani nejstarší portrét legendární Perchty z Rožmberka, vytvořený 
na přání vzdálených potomků jejího rodu.
Do neděle 4. března 2018 v konírně Šternberského paláce v Pra-
ze. Otevřeno denně od 10 do 18 hodin, mimo pondělí.
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