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Hrad Rožmberk
Po stopách Bílé paní 
Hrad pochází z poloviny 13. století a patří mezi 
nejstarší hrady Vítkovců, předchůdců významného 
českého šlechtického rodu - Rožmberků. Jde vlastně 
o komplex původně dvou hradů tzv. Dolního hradu 
a Horního hradu, z něhož se dodnes zachovala 
pouze kamenná věž zvaná Jakobínka. Dolní hrad 
prošel několika přestavbami, z nichž nejvýrazněji 
ovlivnily podobu hradu renesance a styl anglické 
novogotiky. Poslední majitelé hradu – rod Buquoyů, 
tuto část přeměnili na romantické muzeum 
přístupné veřejnosti. Jeho interiér dnes doplňují 
cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu  
a skla. V Rožmberské síni je portrét Bílé paní Perchty 
z Rožmberka, která se zde dle pověsti zjevuje. 
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V roce 2019 úspěšně skončila obnova věže Jakobínky  
s využitím středověkých stavebních postupů, včetně funkční 
repliky středověkého otáčecího jeřábu. Při její návštěvě Vás 

čeká nejen model jeřábu, ale i nádherný výhled.

TIP 
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SÜDBÖHMEN / JIHOČESKÝ KRAJ

48°39‘21“N, 14°21‘54“E

Burg Rožmberk (Rosenberg)
Auf den Spuren der Weissen Frau
Die Burg wurde in der Mitte des 13. Jahrhunderts errichtet und gehört zu den ältesten 
Burgen der Witigonen, den Vorfahren des bedeutenden böhmischen Adelsgeschlechts 
der Rosenberger. Es handelt sich eigentlich um einen Komplex von ursprünglich zwei 
Burgen, der sog. Unterburg und Oberburg, von der bis heute nur der steinerne Turm, 
genannt Jakobínka, erhalten geblieben ist. Die Unterburg wurde einige Male umgebaut, 
am meisten beeinflussten das Aussehen der Burg die Renaissance und der englische 

Neugotik-Stil. Der letzte Eigentümer 
der Burg - das Adelsgeschlecht 
Buquoy, hat die Unterburg  in ein 
Romantik-Museum verwandelt und 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Das Interieur schmückt heute eine 
wertvolle Sammlung von Gemälden, 
Waffen, Möbeln, Porzellan und Glas. Im 
Rosenberger Salon hängt ein Porträt der 
Weißen Frau Perchta von Rosenberg, die 
hier der Legende nach spukt. 
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Im Jahr 2019 wurde die Sanierung des Turms Jakobínka unter 
Anwendung von mittelalterlichen Baumethoden, einschließlich 
der funktionsfähigen Replik eines mittelalterlichen Drehkrans, 
erfolgreich abgeschlossen. Den Besucher erwartet nicht nur 

das Kranmodell, sondern auch eine herrliche Aussicht.

TIPP 
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