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Staré pověsti české je kniha pro mládež Aloise Jiráska. Popisuje události 

z české historie založené na lidové slovesnosti a některých historických faktech. 
Předlohou byly Hájkova kronika, Kosmova kronika česká  a Dalimilova 

kronika, ale použity byly také Staré letopisy české a mnoho dalších pramenů. 
Do díla nebyly zapracovány některé známé české pověsti jako o Oldřichu a 

Boženě nebo Břetislavu a Jitce. Naopak byly zařazeny méně známé židovské, 
moravské a slovenské pověsti.  
Vyprávění jsou v knize rozdělena na tři části.  
1.  Staré pověsti české 2. Pověsti doby křesťanské 3. Ze starobylých proroctví 
 O Čechovi  O králi Svatoplukovi  Sibylina proroctví 

 O Krokovi a jeho dcerách  O králi Ječmínkovi  Proroctví slepého mládence 

 O Bivoji  Praporec svatého Václava  Proroctví Havlasa Pavlaty 

 O Libuši  O Bruncvíkovi  Různá proroctví 
 O Přemyslovi  Opatovický poklad  Blaničtí rytíři 
 Libušina proroctví  O staré Praze  

 Dívčí válka o O staré Praze  

 O Křesomyslu a Horymírovi o Žito kouzelník  

 Lucká válka o O králi Václavovi IV.  

 Durynk a Neklan o Staroměstský orloj  

 o O Daliborovi  

 o Ze židovského města  

 o Smutná místa  

 o O Golemovi  

 o Faustův dům  

  O Žižkovi  

  Kutnohorští havíři  

  Bílá paní  

  Růžový palouček  

  Boží soud  

  O Janošíkovi  

S červeně vyznačenými pověstmi se seznámíme blíže. Některé zpracovali i jiní autoři (zelené) 

a najdeme je v naší čítance. Např. Hana Doskočilová - Pověst o pražském Golemovi – str. 97  

                                                       Kamil Bednář – Psohlavci (Boží soud) – str. 102 

                                                       Ivana Pecháčková – Pověst o Blaníku – str. 15 

Staré pověsti české nevycházejí pouze v původním znění, ale i převyprávěné 
srozumitelnějším jazykem pro současné čtenáře - zpracování pověstí od Jany Eislerové s 

ilustracemi Antonína Šplíchala a rovněž obrázkové české pověsti od autorů Břetislava 
Olšera, Zdeňka Jandy a Bohuslava Žárského. 
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1/ Perchta z Rožmberka nebo Markéta z Hardegga - Bílá paní 
Bílá paní je v pověstech, případně i pohádkách nadpřirozená bytost oblečená 
v bílém a zjevující se na hradech či zámcích jakožto duch nějaké zemřelé ženy. V 

Česku je známá pověst o duchu Perchty z Rožmberka, která je od 17. století 

ztotožňována s bílou paní, zobrazována je jako tajuplná dáma, často s vysokým 
kloboukem kuželovitého tvaru 

1. varianta pověsti 
            Perchta z Rožmberka je skutečná postava z historie. Je to dcera 

Oldřicha z Rožmberka, která prožila celé své šťastné dětství na Krumlově. 
Otec ji provdal proti její vůli za bohatého, mocného, ale hrubého a zlého Jana 

z Lichtenštejna. V manželství byla nešťastná. Nebylo jí pomoci, protože tehdejší mrav nedovolil, aby 
žena odešla od muže, i kdyby s ní nakládal sebeukrutněji. Když její muž umíral, prosil ji za odpuštění, 
ale ona mu odpustit nechtěla. Po manželově smrti se vrátila na Krumlov a stala se tu laskavou 
ochranitelkou všech trpících. Zemřela roku 1476, bylo jí 49 let. Všichni ji oplakávali.  
            Protože svému muži neodpustila, prý nemohla normálně zemřít a dodnes se zjevuje na 

rožmberských panstvích, tedy i na Krumlově. Chodí v bílém splývavém rouchu a s klíči za pasem 
obchází pokoje a chodby hradu. Bílá paní bděla nad dětmi svých příbuzných. Když chůvy únavou 
usínaly, brala sama nemluvňata na lokty, uspávala je. Chůvy si na ni zvykly a nebály se jí, dopřávaly jí 
to. Velikou péči věnovala Bílá paní zvláště poslednímu potomku svého rodu Petru Vokovi. Jedna nová 

chůva se ale rozzlobila na Bílou paní, chtěla jí dítě vzít. Bílá paní se nedala. Hájila se, že o dítě vzorně 
pečuje hlavně v době, když služebné usnou. 
            Až Petříček (Petr Vok) dospěje, řekněte mu, že jsem ho milovala a ukažte mu, kudy jsem k 
jeho kolébce chodila.“ Když Petr Vok dospěl a uslyšel vzkaz Bílé paní, dal probourat zeď, kterou 
mizela. Našel prý v těch místech veliký poklad. Uvidíš-li Bílou paní a ona bude mít bílé rukavičky a 
bude se usmívat, je to znamení, že se k domu přikloní štěstí, případně se narodí dítě. Má-li černé 
rukavice a tváře pokryty smutkem, znamená to blížící se neštěstí nebo  

smrt. 

2. varianta pověsti (pověst převzata z etikety "Nápoj Bílá paní) 
Bílá paní jindřichohradecká (Perchta z Rožmberka nebo Markéta z Hardegga?) 
  Ve stěnách hradu a zámku v Jindřichově Hradci žije již několik staletí dobrý duch 
Bílé paní. Jako Bílou paní označil Perchtu z Rožmberka známý český historik 
Bohuslav Balbín. Tato rožmberská šlechtična byla provdána proti své vůli za Jana z 
Lichtenštejna. Během společného života ji i své poddané velmi trápil, protože 
Perchtin otec nevyplatil takové věno, jaké slíbil před svatbou. Její trpký životní 
osud je znám z dochovaných dopisů uložených ve zdejším archivu. Tajemný 
přízrak zosobněný Perchtou je původcem nesčetných úkazů. Její bílá postava se má 
zjevovat v komnatách Jindřichova Hradce, Třeboně, Českého Krumlova, 
Rožmberka a Telče. Podle nasazených rukaviček předvídá budoucnost. Pokud je 
viděna v červených rukavičkách, upozorňuje na požár. Černými rukavičkami varuje 
před neštěstím nebo před smrtí. Bílé rukavičky předvídají dobrou událost - narození 

dítěte či svatbu. Legenda vypráví, že v černé kuchyni vařila sladkou kaši a 
rozdávala ji ve sváteční dny lidu. Svým konáním chtěla odčinit hříchy svého 
manžela. Traduje se, že byl též vyráběn speciální "Nápoj Bílá paní". 
                                                                     (zdroj:http://www.akaska.cz/?page=116)                                  
Ústní úkol: porovnej obě varianty pověsti, pozoruj shody a rozdíly, najdi pravdivé jádro 
pověsti. Pokus se popsat Bílou paní, její vzhled a vlastnosti.              
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