
Babička byla: 

Moudrá a pracovitá 
– babička zastala lehce chod celého 
hospodářství, brzy ráno vstala, oběhla 
stavení, připravila vše na nový den. Přes 
den se starala o děti, kterým vyprávěla, 
učila je a hrála si s nimi. Zároveň neváhala 
poradit komukoliv, kdo si řekl o radu nebo 
potřeboval slyšet vlídné slovo. 

Vždy čistě oblečená 
– i ve starém „českém“ kroji byla babička 
vždy čistá a upravená. Sváteční šaty měla 
složené v truhle spolu s dalšími poklady. 
Babička vždy dbala na to, aby i přesto, že byla 
oblečená prostě, byla jako ze škatulky a šla 
tím příkladem i vnoučatům.

Vlastenka 
– i když žila dříve ve Vídni a pak v domácnosti 
s panem Proškem, který mluvil jen německy, 
sama byla vždy pravou Češkou. K lásce k vlasti 
vedla i děti. Paničkám, které jen německy 
švitořily a chovaly se povýšeně, neměla 
babička co říct – ani za slovo jí nestály.

Spořivá 
– nejenže by pro pírko i přes plot skočila, ale 
také nikdy ničím neplýtvala a vážila si toho, co 
má. Na druhou stranu ale byla štědrá k ostat-
ním – potřebnému pomoc nikdy neodmítla. 

Zbožná 
– i když babička už nebyla z nejmladších, 
nábožnou pouť do Vambeřic si ujít 
nenechala. Když byla bouřka, pomodlila se 
a zapálila svíčku hromničku, s Barunkou se 
často modlila za Viktorku i za boží pomoc.

Udržující tradice 
– každé roční období bylo na bělidle spojeno 
s mnoha zvyky. Vánoční a velikonoční svátky, 
vynášení smrtky, házení věnečků do potoka 
a další babička dobře znala a vyprávěla o nich 
dětem.

Česká skalice
 
Muzeum Boženy Němcové 
– v bývalém Steidlerově hostinci sídlí 
muzeum věnované životu a dílu Boženy 
Němcové. Jedná se o první české literární 
muzeum, vzniklo v roce 1931 a jeho 
součástí je Barunčina škola a naučná stezka 
Babiččiným údolím. Hostinec byl dějištěm 
její svatby i vyhlášených Jiřinkových slavností, 
které se tu pořádají až do současnosti.

Barunčina škola 
– třídu, kam chodila slavná spisovatelka 
do školy, i byt pana učitele uvidíte v areálu 
tzv. Barunčiny školy. Dále se zde seznámíte 
s historií města a prohlédnete si práce 
akademického malíře Jiřího Škopka.

Naučná stezka Babiččiným údolím 
– z České Skalice přes bažantnici k loveckému 
pavilonu, rýzmburskému altánu a dalším 
památkám vás dovede naučná stezka 
Babiččiným údolím. Na sedmikilometrové trase 
najdete dvacet pět zastavení, která návštěvníky 
provedou nejen historií Českoskalicka, ale i jeho 
přírodními zajímavostmi. 

Babiččino údolí 
(národní kulturní a přírodní památka) 
– malebné údolí řeky Úpy je místem, kde se 
odehrává děj novely Babička. Navštivte místa, 
která znáte z knížky: Staré bělidlo a Viktorčin 
splav a zastavte se i u pomníku Babička 
s dětmi od akademického sochaře Otty 
Gutfreunda. V blízkosti Starého bělidla 

se nachází také zámek Ratibořice, vodní 
mandl a mlýn.

Po stopách prusko-rakouské války r. 1866
Bitvu u České Skalice připomínají pomníky 
a válečné hroby včetně vojenského hřbitova 
při silnici z České Skalice na Zlíč a Ratibořice. 

Přehradní nádrž Rozkoš 
Místo nazývané východočeské moře je 
oblíbené pro rekreaci, vodní sporty 
a rybaření. V blízkosti přehrady je několik 
kempů s chatkami a plochou pro stany 
a karavany, dále hotel, restaurace, letní kino, 
minigolf a půjčovna kol i sportovních potřeb. 

Pravidelné akce 

Barunčina škola v České Skalici 
 Kam chodila Božena Němcová do školy 
(červen)

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici 
 Jiřinkové slavnosti (září)
 tematické výstavy dle kalendáře akcí na 
webových stránkách muzea 

Státní zámek Ratibořice 
 Za Babičkou Boženy Němcové 
do Ratibořic (červen)

 prohlídky zámku pro děti s komtesou 
Hortenzií (červenec)

 Knížecí Vánoce na zámku v Ratibořicích 
a advent v Babiččině údolí (prosinec)

Červený kostelec
 
Domek Boženy Němcové v novém 
– po svatbě s Josefem Němcem mladičká 
spisovatelka strávila první měsíce 
novomanželského života v kupeckém 
domku pana Hůlka. Domek naproti kostelu si 
zachoval svou původní podobu a je vybaven 
originálním dobovým zařízením. Letos se mu 
konečně dostalo nové výmalby a několika 
dalších oprav, které ještě více navodí někdejší 
atmosféru.

Pohádkové sklepení 
– děti i rodiče mohou v Domku Boženy 
Němcové navštívit tzv. Pohádkové sklepení, 
které je stylizované do prostředí dvou 
oblíbených pohádek naší významné 
spisovatelky: Čertův švagr a O Smolíčkovi. 
Rodiče mohou obě pohádky dětem přečíst 
a dát jim i jednoduchý kvíz. Pozor, kdo se bojí 
čertů, ať radši zůstane v prvním patře!

Trocha mužského světa  
– důležitou osobou v životě Boženy 
Němcové byl její manžel – ať už to myslíme 
v dobrém slova smyslu, nebo v tom špatném. 
V Domku Boženy Němcové se o něm dozvíte 
více na sezonní výstavě, která vám také 
přiblíží život tehdejší finanční stráže, kde 
pracoval. 

Hrob Viktorky 
– Viktorka je jednou z nejdiskutovanějších 
postav novely Babička. Postava dívky, která 
přišla o rozum a později i o život kvůli 

nešťastné lásce do vojáka, jehož životní pouť 
skončila na bitevním poli, má předlohu 
v ženě s podobným osudem – i když ne tak 
tragickým. A svůj symbolický hrob má 
i v zahradě Domku Boženy Němcové, kde se 
o ní můžete dozvědět více.

Červenokostelecký quest 
– z Domku Boženy Němcové můžete také 
vyrazit na tzv. quest, tedy výpravu, která 
vám zábavnou formou představí centrum 
Červeného Kostelce. 

Kemp Brodský 
Ideálním cílem vycházky s dětmi je 
Kemp Brodský, kde budete obdivovat 
unikátní dětskou pohádkovou stezku 
plnou ručně vyřezávaných dřevěných 
soch s pohádkovými a večerníčkovými 
postavičkami. Když splníte pár jednoduchých 
úkolů, třeba osvobodíte i zakletou princeznu. 
Pro dospělé: vodnická restaurace nebo 
možnost se vykoupat jsou samozřejmostí.

Pravidelné akce 

Festival zážitků 
 tradiční řemesla v Domku Boženy Němcové 
(každou sobotu v červenci i srpnu)

Kulturní léto v Domku Boženy Němcové 
 tvůrčí dílničky, komentované prohlídky, 
tematické procházky, čtení z knih Boženy 
Němcové (většina sobot od začátku května 
do konce srpna)
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ratibořice

Chvalkovice
Mladá Barunka byla do Chvalkovic poslána na 
výchovu ke správcům místního zámku, aby 
se učila panským mravům. Na budově školy, 
kterou tam tehdy navštěvovala, je umístěna 
pamětní deska. 

Josefov 
Poblíž Jaroměře v bývalé pevnosti Josefov 
na náměstí nedaleko domu, kde Božena 
Němcová žila, byl postaven její pomník. 
Jméno naší nejvýznamnější spisovatelky nese 

také náměstí, na kterém je umístěn. Ze svého 
pobytu v Josefově, tehdy ještě Plesu, Božena 
Němcová těžila při psaní Babičky, konkrétně se 
jednalo o epizodu z návštěvy císaře Josefa II. na 
stavbě pevnosti.

Žernov
Rozhlednu najdete v obci Žernov, kudy 
prochází také stezka Jakuba Míly, jehož 
Němcová znala a popsala v knize Babička. 
Stezka má třináct zastavení, z nichž některá 
se střetávají se stezkou Babiččiným údolím.  



BoŽena němcová
Drama života 
první české spisovatelky

Život a osobnost Boženy Němcové obestírá 
mnoho mýtů, předsudků a představ. 
Jedni tvrdí, že nebylo na světě oddanější 
vlastenky a dokonalejší ženy, další  
z ní dělají konkubínu české inteligence, 
někteří spekulují o jejím pravém původu 
a správném datu narození. Jedno je ale 
jisté: Božena Němcová byla zajímavá, 
charismatická a podnikavá žena. A to jistě 
budilo pozornost…

Dětství
Holčička, pokřtěná  
5. února 1820 jako Bar-
bara (nebo také Barbora 

či Barunka, později 
Božena), se na-
rodila ve Vídni 
jako nemanžel-

ské dítě služky 
Terezie Novotné 

a panského kočího Jo-
hanna Pankela. Spolu 
s panstvem se přestě-
hovali do Čech, na sídlo 
kněžny Zaháňské do 
Ratibořic, kde se rodiče 
malé Barunky v srpnu 
téhož roku vzali.

Tam Barunka, jak jí 
říkali, prožila šťastné 

dětství, které na celý 
život ovlivnilo její 

literární tvorbu. 
Bylo to kouzelné 
prostředí pro malé 

děvčátko, království 
její fantazie, místo dění jejích pozdějších 
pohádek, povídek i jejího největšího díla.

Barunka bydlela se svými rodiči a sourozenci 
na Starém bělidle, kam se za nimi v roce 1825 
nastěhovala babička Magdalena Novotná. 
Později, když bylo bělidlo strženo, 
přestěhovala se rodina do 
jiného bytu poblíž ratibo-
řického zámku.

Do školy chodi-
la Barunka 
nejdřív 
do České 
Skalice, 
kde se naučila 
číst, psát a počítat. V roce 
1830 ji rodiče poslali do blízkých 

Chvalkovic, kde 
se učila něm-
čině, šití a hře 
na piano. Tam ji 
zámecký správ-
ce Augustin 
Hoch nechával 
nahlédnout do 
své knihovny, ve 
které našla tolik 
inspirace. Začala 
číst německé 
autory, jejichž 
díla nahrávala 
její romantické 
povaze a bujné 
fantazii. 

Dospělost
V roce 1837 jí 
rodiče domluvili 

sňatek se starším 
úředníkem finanční stráže Josefem Němcem 
a ještě téhož roku se slavila svatba. Sedmnác-
tiletá nevěsta nevěděla o světě a o mužích 
víc, než co si přečetla v oblíbených romá-
nech, takže o patnáct let starší manžel, 
navíc vojácké povahy, možná nebyl jejím 
vysněným princem z pohádky. Měl ale jiné 

vlastnosti – přivedl ji k vřelému vztahu k čes-
ké vlasti, která tou dobou ještě byla v područí 
Rakouského císařství. Lásku k Čechám, české      

     krajině a všemu slovanskému 
pak Němcová často vyznáva-

la ve svém díle. 

Novomanželé 
se po svatbě 

rychle 
přestě-
hovali do 

Červeného 
Kostelce, kde 

prožili první měsíce spo-
lečného života v domečku u manželů 

Hůlkových. Už v požehnaném stavu odjela 
mladá paní Němcová s manželem do Josefo-
va, kde se jim narodil první syn – Hynek. 
O necelý rok později už ale bydleli v Litomy-
šli, kde přišel na svět Karel, potom v Polné 
dcera Theodora a nakonec, v roce 1842, se 
manželům narodil v Praze nejmladší syn 
Jaroslav. Němcová měla po těžkém porodu 
zdravotní komplikace a další děti už mít 

nemohla.

Rodina Němcových se stěhovala ještě 
mnohokrát. Němcova podpora 
českých vlastenců byla trnem v oku 

vrchnosti, a tak ho pokaždé, když se jim zne-
líbil, poslali 
„o dům dál“. 
Sympatie k 
myšlence 
slovanské 

pospolitosti chovala i Němcová. Na popud 
svých přátel začala psát česky drobné texty 
a vydávat básně v časopisech, kde se pode-

pisovala novým, slovanským jménem 
Božena. Stýkala se se zajímavými 
osobnostmi, spisovateli, básníky 

a intelektuály, tančila na Slovanském 
plese a vyzývala k „akci“ české ženy. 

Neušla proto slídění c. k. policistů. V jejich 
hledáčku byl jak Josef Němec, tak i ona. 
Domů jí nasadili služebnou, která měla policii 
hlásit veškeré náznaky protirakouské nálady, 
a sledovali ji i cestou na Slovensko, kam jela 
sbírat místní zvyky a pověsti. 

Rodina Němcových ale netrpěla jen sledová-
ním. Němec dostával menší a menší plat, až 
byl suspendován úplně. Rodina proto 
bojovala s bídou a Němcová musela 
často prosit u známých o peníze nebo 
jinou podporu. Vztah obou manželů tak 
postupně uvadal. Není divu, že Božena 
hledala útěchu v dopisech nejen 
svým přátelům a podporovatelům, 
ale i obdivovatelům.

Následovaly měsíce manželových 
výčitek, hádek, a došlo dokonce 
i na rány. Božena se po jednom 
z manželových výlevů vzteku 

sbalila a odjela do 
Litomyšle. Zoufalá, 
unavená na duchu 
a bez prostředků se 
zavázala nakladateli 

Augustovi, že pro 
něj bude pracovat. 

Její stav duševní ani 
zdravotní už to ale 

nedovolil. V listopadu 
1861 si pro ni přijel 
manžel a odvezl ji zpát-

ky do Prahy, kde v lednu 
1862 zemřela. 

Božena byla:

Spisovatelka na volné noze a mohli 
bychom říct, že i grafomanka. Za svůj život 
napsala spoustu povídek, pohádek, ale 
i cestopisů a národopisů 
a navíc vedla bohatou 
korespondenci s přáteli, 
nakladateli a osobnostmi 

tehdejšího společen-
ského života. Svoje dílo 
nabízela aktivně teh-
dejším nakladatelům 
a pomáhala 

zajišťovat jeho odbyt. Ho-
noráře z prodaných výtisků 
nebyly sice nijak velké, ale 
pro udržení rozpočtu do-
mácnosti důležité. Můžeme 
proto říct, že Božena byla 
první českou spisovatelkou, 
která se živila psaním.

Národní buditelka a etnografka – v době, 
ve které vrcholilo období tzv. národního 
obrození, byla pravá česká spisovatelka se 
zájmem o vše české a vůbec slovanské hoto-
vým zázrakem. Díky ní máme doklad o tom, 
jak se žilo v Podkrkonoší, na Domažlicku i na 
Slovensku. Tradice, svátky, místní zvyklosti, 
pohádky a pověsti i nářečí jsou navždy 
zaznamenány v jejím díle. 

Občanská aktivistka – riskantní věc 
udělala Božena na pohřbu Karla Havlíč-
ka Borovského. Říká se, že spisovateli, 
který byl dlouho vězněn ve vyhnanství 
v Brixenu a sledován c. k. policií, po-
ložila na náhrobek věnec z vavříno-
vých listů. Taková odvaha postavit se 
veřejně proti tehdejšímu systému byla 
přinejmenším obdivuhodná.

Feministka – Božena byla svobodo-
myslná bytost, kterou nesvázalo ani brzké 

manželství. Víc než starost o domác-
nost, která byla v té době pro ženu 
jedinou možností, kde se mohla 
realizovat, byla pro ni důležitá 
vlastní tvorba. K většímu odhodlání, 
aktivní účasti na společenském životě 

   a tvorbě vyzývala i další 
české spisovatelky. 

Múza – to, že Božena umě-
la oslnit ty, kteří ji poznali, je 
nadmíru jasné. Její charis-
ma nedalo spát mnoha je-
jím obdivovatelům. Božena 
Němcová se navždy zapsa-
la do básní např. Seiferta 
nebo Nerudy, je předmě-
tem nepřetržitého bádání, 
je hlavní postavou několika 
životopisných filmů a knih. 
Postava Boženy Němcové 
je téma, které stále budí po-
zornost a často i rozporupl-

né emoce. Právem je nejvýznamnější českou 
spisovatelkou, 
protože zájem 
o ni a o její dílo 
trvá i nyní 
– dvě stě let po 
jejím narození.

Příliš doBrá 
BaBiČka
Když babička přijela na Staré bělidlo, měla 
jen dva zuby, píše Němcová ve svém největ-
ším díle – novele Babička. Jinak je dokonalá 
– dobrácká, skoro pohádková stařenka ve 
starém, ale čistém kroji, která přijíždí, aby 
pomohla své dceři se starostí o děti. Je 
idylickým obrazem skutečné babičky 
Boženy Němcové, vlastním jménem Marie 
Magdaleny Novotné. 

Skutečný život 
V popisu babičky je něco starosvětsky čisté-
ho a krásného, moudrého a zkušeného, co 
zasluhuje největší úctu a co mluví z nejkrás-

nějších vzpomínek na bezstarostné 
dětství v Ratibořicích, v panenské 

přírodě, v chaloupce u kamen, 
v hrách se sourozenci a povídání 

se sousedy. Božena Němcová píše 
Babičku s myšlenkou na krásná léta svého 
dětství – tak, jak si ho chce připomínat. Jako 
období dokonalého štěstí, které ji nechává 
zapomenout na tragickou smrt jejího syna 
Hynka. Snad proto je Babička dílem úlevným, 
pozitivním a harmonickým. A biografickým…

Ve skutečnosti to ale taková idylka nebyla. 
Když babička přijela v roce 1825 na Staré 
bělidlo, bylo jí jen padesát pět let. Zubů měla 
asi o trochu víc, ale za sebou těžký osud 
ovdovělé ženy. Stěhování na bělidlo mělo 
být pro ni kýženým odpočinkem. A ze 
začátku asi také bylo. Babička se starala 
o vnoučata, z nich nejstarší Barunka, tedy 
později Božena Němcová, jí přirostla k srdci 
pro její jemnou a učenlivou povahu. Babička 
se starala svědomitě o domácnost 
a děti, vyprávěla jim a učila je. Nero-
zuměla si ale příliš se svou dcerou, 
a tak její pobyt v Ratibořicích 
skončil už v roce 1830. Babička se 

odstěhovala za svou mladší dcerou – zámec-
kou kuchařkou Johanou. Nejdřív do 
jejího bytu v Ratibořicích, později 
do Vídně, kde v roce 1841 zemřela. 

Knižní idyla
Němcová „obsadila“ do novely Babička celou 
svou rodinu – tedy skoro celou. Manžele 
Proškovy, tedy maminku a tatínka, sebe sa-
motnou jako Barunku a své sourozence – nej-
mladší Adélku, Viléma a Jana. Ve skutečnosti 
bylo sourozenců celkem třináct. Většina 
z nich se ale nedožila dospělého věku. 

Božena v Babičce nezapomněla ani na souse-
dy, služky a paní ze zámku, ani na samotnou 
kněžnu Zaháňskou a její schovanku Horten-
zii. Mnozí si upamatují na rodinu Kudrnovu 
a jejich chudý jídelníček.

Mimořádné postavení v povídce má příběh 
Viktorky. Temperamentní ztepilá dívka, která 
si se vším poradí, je pronásledována černým 
myslivcem – jedním z vojáků, kteří bydlí ve 
vsi. Jeho oči ji provázejí na každém kroku, až 
mu Viktorka nakonec podlehne a uteče za 
ním do ciziny. Po jeho smrti na vojně se vrací 
do rodné vesnice. Je šílená smutkem a navíc 
čeká jeho dítě. 

Viktorka ve skutečnosti opravdu prožila ro-
mánek s vojákem – polním myslivcem, s nímž 
odešla do ciziny. Potom, co zemřel, vrátila se 
bláznivá a svého dítěte se zbavila. Nezemřela 
náhlou smrtí, jak vypráví Němcová. Dožila se 

vysokého věku a je pochována na 
starém hřbitově v Červeném Kostelci. 
Její symbolický hrob najdete za  
 domkem kupce Hůlky, 

kde kdysi Božena 
Němcová trávila 
své první měsí-
ce po svatbě.  

1820 narození Barunky Panklové (později známé jako Boženy Němcové)

1821  Ratibořice

1825 příjezd babičky
na Staré bělidlo

Chvalkovice
1837 svatba
s Josefem
Němcem

18
37

 Č
er

ve
ný

 K
os

te
le

c

1838 Josefov
narození Hynka

1862 úmrtí
Boženy 
Němcové

1861 Litomyšl
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1852 cesty Boženy na Slovensko a do Uher

1853 úmrtí Hynek policejní dohled

1848

revoluční rok 1841 Polná
narození Theodory

1842 Praha
narození Jaroslava

1839 Litom
yšl

narození Karla

navštiv Barunčinu školu

zde nakresli svou babičku

doplň

vybarvi jiřiny

doplň jména babiččiných
vnoučat a psů 1. Divá   . . . .

2. Hrdinka z Babičky
3. Josef Němec
4. Bydliště Němcových
5. Kateřina Zaháňská
6. Dcera Boženy (krátce)

milému Viktorky se říkalo:
a) švarný myslivec
b) polní myslivec
c) černý myslivec

Životní cesta BoŽenY
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cova v sekci Ke stažení•	 Dopis dceři Doře Němcové. 
•	 Kalamář z první poloviny 19. století. 
•	 Vějíř Boženy Němcové, dar Vojtěcha Šembery ze Slovanského 

bálu ve Vídni v roce 1848. 
•	 Cvikr Boženy Němcové s přáním od syna Karla. 
•	 Socha Barunky Panklové před Muzeem Boženy Němcové od 

akademické sochařky Marie Uchytilové Kučové. 
•	 Obraz Josefa Vojtěcha Hellicha namalovaný pro salón doktora 

Staňka z Prahy, originál je umístěn ve sbírkách Pražského hradu. 
•	 Model pomníku Babička s dětmi od Otty Gutfreunda.

Zdroj: fotografie sbírkových předmětů Muzea Boženy Němcové


