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ho do Hronova a Věnceslava Metelky do Pasek nad Jizerou. 
Přednášky a exkurze v roce 2017 budou souviset s výročím 
nálezu Rukopisu královédvorského a poznáním „míst národ-
ní paměti“. 

Z členských příspěvků byla v roce 2016 uhrazena digi-
talizace nejstarších rukopisných záznamů z jednání Matice 
české z let 1831 až 1877 (tzv. matiční knihy I., II., III.), kte-
ré budou online zpřístupněny široké veřejnosti na portálu 
Národního muzea – eSbirky.cz. Prostřednictvím programu 
Ministerstva kultury ČR se Matici české podařilo získat fi-
nanční prostředky na restaurování historické sbírky portrétů, 
polygrafických a knihařských strojů a pracovního stolu Kar-

la Havlíčka Borovského v majetku Národního muzea. Do-
tace zahrnula i příspěvek na další informační panely a také 
na reprezentativní celobarevnou publikaci o minulosti a sou-
časnosti Matice české, která by se měla dostat ke čtenářům 
v první polovině roku 2017. 

PhDr. Pavel Muchka

Obrazové přílohy – informační panely připravené v rámci 
projektu Čeští spisovatelé v regionech ČR v roce 2016
František Nepil (Olga Kubeczková)
Karel Havlíček (Magdaléna Pokorná)

Památník Karla Čapka na Strži u Dobříše, listopad 2016. Foto: Pavel Muchka.



73

 INFormačNí PaNElY PřIPravENé v rÁmCI ProJEKtU 
čEští sPIsovatElé v čr v roCE 2016

Zřizovatelé: Národní muzeum – Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea, ve spolupráci s obcí Nižbor – prosinec 2016. 

Typografie, tisk: FAST digital print studio s. r. o., Praha 10. Kontakt: Matice česká, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 333, email: matice_ceska@nm.cz.

A tak jsem se skočil narodit do Hýskova…
Prozaik, publicista, tvůrce knih pro děti František Nepil se narodil 
v Hýskově u Berouna, v domě, kde žili jeho prarodiče. Strávil 
u nich jen první dny života, ale do Hýskova se trvale vracel. 
S rodiči a starším bratrem žil nejprve ve Svatém Janu pod Skalou 
(1929–32) a pak se přestěhoval na lesní samotu v údolí potoka 
Výbrnice u Nižboru (1932–37). Toto místo se stalo osadou 5. oddílu
vodních skautů Praha, které vedl spisovatel Jaroslav Novák. Otec 
Františka Nepila zde byl správcem a jejich synové 
(František získal přezdívku Budulín) se stali členy 
oddílu podobně jako Jiří Stránský, Václav Vorlíček 
či Radim Palouš. 
Později se rodina usadila v Praze-Nuslích, kde Nepil 
absolvoval měšťanskou školu. V Berouně nastoupil 
na Obchodní akademii (1943–44), ve studiu 
pokračoval na OA v Praze-Karlíně a zde je ukončil 
maturitou (1948). Již na konci čtyřicátých let začal 
publikovat články a povídky v denním tisku. 
V padesátých letech absolvoval vojenskou službu, 
během níž se oženil (1951) se Zdeňkou Kočovou, 
původem rovněž z Hýskova. Manželům Nepilovým 
se v roce 1952 narodila dcera Helena. 
První zaměstnání našel František Nepil jako 
propagační referent Československých hotelů, poté 
byl propagačním textařem reklamního podniku 
Merkur. Tato pozice byla příležitostí pro první 
kontakty s rozhlasem a s dvojicí vypravěčů takříkajíc 
téže krevní skupiny – Janem Werichem a Miroslavem 
Horníčkem, pro které vytvářel desetiminutové 
pořady propagující různé potraviny. 

A tak Vám přeji...
Od roku 1961 Nepil spolupracoval s rozhlasem. 
Krátce (1969–72) byl zaměstnán jako člen literární 
redakce pro děti a mládež. Měl v péči pořad Dobrou 
noc, děti a přispíval do něj i autorsky. Po ukončení 
interní spolupráce zůstal posluchačům věrný, 
především jako autor a interpret fejetonů pro Dobré 
jitro stanice Praha (knižně např. Dobré a ještě lepší 
jitro, 1983). S laskavým náhledem a schopností 
hledat zaujetí a jímavost v obyčejných věcech 
vzpomínal na dětství, líčil zážitky z cest, vyznával 
se ze vztahu k jazyku, k historii, kultuře a jejím 
osobnostem. 
Dále pro rozhlas vytvořil řadu scének, propagačních 
textů, literárně-hudebních pořadů pro děti, 
apokryfní hry Noc a skála (1978) a Oldřiška (1994). 
Nepilova víc jak třicetiletá spolupráce s rozhlasem 
byla korunována Cenou Československého rozhlasu 
(1979). 

Jak se dělá reportáž…
Nepil ve svých reportážích, fejetonech, causeriích, sloupcích 
a cestopisech navázal na Karla Čapka, blízko měl i k esejistice Jana 
Wericha či Miroslava Horníčka. Od roku 1972 se věnoval jen psaní, 
které úzce korespondovalo s jeho rozhlasovou publicistikou: čtenář 
zůstává respektovaným a neustále zpřítomňovaným partnerem. 
Po satirickém souboru Kde jsi chodil, Satane? (1966) a cestopisu Srpen 
s bejbinkou (1966), na nějž navázal Malým atlasem mého srdce (1991), 

se našel ve vyprávění o věcech, které i pro čtenáře 
byly důvěrně známé a zdánlivě nestály za literární 
zájem. Sděloval v něm vtipné, často překvapující, ale 
vždy lidské postřehy o životě, jaký je. V nesvobodné 
době našel svobodu v zaujetí životem předků, 
venkovem (Střevíce z lýčí, 1982), chalupařením (Jak se 
dělá chalupa, 1968), v oslavě lidí a domova (Po Praze 
chodím, 1982, Kněžnin prsten, 1990). Humoristické 
ladění jeho textů se nezbavovalo ani vážnějších 
zamyšlení. František Nepil vyprávěl s chutí lidových 
vypravěčů, s jadrností, ale i s bohatou a nápaditě 
používanou slovní zásobou. 

Já, pohádkář 
Úspěšně se Nepil věnoval psaní pro děti. Už prvotina 
Kola, strojky, nápady (1963) naznačila jeho typické  
rysy: stylizaci do role vypravěče, práci s jazykem, 
dávku poznání a humoru. Po nonsensových 
Pohádkách z pekelce (1967) objevil pohádku blízkou 
folkloru i poetice Václava Čtvrtka (Makový mužíček, 
1976, Polní žínka Evelínka, 1979). Popularitu si 
získal Nepilův psí vypravěč Baryk (Já, Baryk, 1977). 
Fantazijní rovinu neopouštějí ani příběhy o dětech 
(např. Naschválníčci, 1981, Pět báječných strýčků, 
1987). Podívánky (1981) nebo Lipová alej (1985) 
svědčí o žánrové pestrosti Nepilových knih pro  
děti, které měly vždy štěstí na skvělé ilustrátory. 
František Nepil psal pro děti se vzácným umem 
mísit humorné a vážné, radosti a starosti, dětské 
a nedětské. V jeho textech se opakují motivy přírody, 
pevných rodových a přátelských pout.
Situační a jazykovou komiku Nepil uplatnil 
ve scénářích pro Spejbla a Hurvínka. V cyklu 
k dopravní výchově Zlatá zebra (1978) spojil zábavu 
s poučením. Zařadil se také k tvůrcům večerníčků 
(např. Domeček u tří koťátek, 1983, Já, Baryk, 2002).

František Nepil opustil tento svět na vrcholu tvůrčích 
sil. Zemřel náhle dne 8. září 1995 v Praze. Je pohřben 
ve Stradonicích u Nižboru, kam jezdili Nepilovi 
na chalupu. 

Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.

Srub v údolí potoka Výbrnice, kde pobýval F. Nepil s rodiči, 
30. léta 20. století.

František Nepil s manželkou Zdeňkou před svou chalupou. 
Foto Jovan Dezort 1986.

Naschválníčci, 
1. vydání, Albatros 1981. 

Ilustrace Miloslav Jágr.

Jak se dělá chalupa, 
7. vydání, Knižní klub 2010. 

Ilustrace Vladimír Renčín. 

No, mít tak ještě dvě hodiny na povídání, tak bych vás možná přesvědčil, co 
vím: že nejenom Berounka, ale i křivoklátské lesy jsou jenom jedny, že člověk 
by měl smeknout, když do nich vstupuje, tak jako smeká, když vstupuje 
do Svatovítského chrámu či do svatební síně, už proto, že to vždy bývaly – a ne 
náhodou – královské lesy. (Ohlédnutí, 1998)

František Nepil. 
Foto Karel Kestner 1995.

* 10. 2. 1929 Hýskov † 8. 9. 1995 Praha

František Nepil

Lišky, dobrou noc, 
4. vydání, Knižní klub 2014. 

Ilustrace Věra Faltová. 
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Typografie, tisk: FAST digital print studio s. r. o., Praha 10. Kontakt: Matice česká, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 333, email: matice_ceska@nm.cz.

Karel Havlíček, rodák z Borové u Přibyslavi, podle níž se  
již od mládí zval, je dodnes vnímán jako jedna 
z nejvýraznějších postav české kultury, a dokonce 
symbol českého novinářství. Jeho podnětnost se týká jak  

„čítankově“ známých skladeb Král Lávra, Tyrolské elegie a Křest svatého Vladimíra, cestopisných 
Obrazů z Rus a oblíbených epigramů, tak i jeho publicistických textů a kritik. Ty svěřoval 
Pražským novinám, které redigoval v letech 1846 až 1848, a od dubna 1848 do ledna 
1850 Národním novinám, u jejichž zrodu stál a jejichž podobu určoval. Naposledy působil  
v Slovanu, který vydával od května 1850, po úředním zákazu Národních novin, v Kutné Hoře. 
Mimořádnou cenu má také Havlíčkova korespondence.
Svým psaním, které napadalo starší idylický slavismus a formovalo moderní českou společnost, 
si Karel Havlíček už ve čtyřicátých letech vysloužil útoky i obdiv. Později čelil mnoha úředním 
zákrokům, které dokonce ústily v červenci 1851 ve vydání zákona, podle něhož mohl být 
časopis po třech výstrahách zastaven. Sám se rozhodl, když mu byly rychle za sebou uděleny 
dvě takové výstrahy, svůj Slovan zastavit 14. srpna 1851. Pro svou novinářskou činnost stál 
i před porotními soudy a odcházel z nich jako vítěz; i z toho posledního v listopadu 1851. 
Věděl ovšem, že toto vítězství mu může přinést fatální následky. Jeho obavy se naplnily. Hned 

o měsíc později, v prosinci 1851, byl Havlíček konfinován 
v Brixenu. Konfinace (příkaz pobývat na určeném místě) byla tvrdým trestem – marnil čas – daleko 
od blízkých, daleko od práce, která mu byla smyslem života. Byl tu sledován na každém kroku, úřady 
měly přehled i o jeho korespondenci a pochopitelně i o příležitostných návštěvách z domova. Pobyt mu 
tu sice po jistý čas zpříjemňovala manželka a dcerka, ale trpkost z nečinnosti, bezmoc při průběžném 
jednání o propuštění, beznaděj při pohledu do budoucna rozptýlit nemohly. 
Návrat domů v květnu 1855 byl pro něj doslova šokem, zdrtila jej zpráva o nedávné smrti manželky 
Julie (v dubnu), zklamalo jej, že se s ním bývalí přátelé báli stýkat, aby sami neupadli v podezření 
před úřady (vzácnou výjimkou byli v Praze František 
Palacký a Božena Němcová). Havlíček tedy pobýval pod 
policejním dohledem v Německém Brodě. Pro každou 
cestu do Prahy, kde žila jeho dcera Zdeňka, musel žádat 
úřady o povolení. Jeho deziluzi prohlubovaly i postupující 
zdravotní komplikace. Onemocněl totiž tuberkulózou, 
stejnou nemocí, kterou trpěla i jeho žena. Právě potřeba 
důkladného lékařského vyšetření byla důvodem k cestě 
do Prahy v květnu 1856. Na základě této prohlídky bylo 
jasné, že Havlíčkův zdravotní stav je povážlivý, tehdejší 
medicínou neléčitelný a že je jeho osud vlastně zpečetěn. 
Havlíček se měl jet nejdříve zotavit do Chuchle, později, 
i na základě osobní zkušenosti Františka Palackého, bylo 
rozhodnuto, aby odjel raději do Šternberku u Smečna, 

do lázní, o které pečlivě dbal jejich vlastník hrabě Clam-Martinic.
Mnoho zpráv se o Havlíčkově zdejším pobytu nedochovalo, paradoxně jedním z pramenů 
jsou policejní hlášení, protože podezření, že se Havlíček jen vymlouvá na zdravotní potíže, 
u úřadů přetrvávalo, a tak zkoumaly, čím se zde zabývá. A přitom ten tu zůstával hodně 
osamělý. Kromě místních byl v kontaktu prostřednictvím dopisů pouze se svou rodinou a se 
svými dávnými přáteli ze studií, s kněžími Františkem Josefem Řezáčem a zejména Františkem 
Mudrou. Speciálně na jeho návštěvu se těšil a těšil se také na to, že s sebou přiveze nějakou 
„dobrou buchtu“ ke kávě. Na tvůrčí činnost mu zde již nezbývalo sil, uvádí se, že jedním 
z jeho posledních textů, právě ve Šternberku sepsaných, byl epigram, který se stal mottem 
tohoto textu. Havlíček měl při pobytu zde doporučený přísný denní režim. V šest pil za chůze 
vlažnou syrovátku, v osm dietně posnídal, kolem desáté pil zdejší lázeňský železitý pramen, 
k obědu měl naordinovanou pouze masitou stravu, kterou směl zapít žejdlíkem piva. Po obědě 
odpočíval, kolem páté posvačil obdobu toho, co snídal. Místo večeře pak pil sklenici čerstvě 
nadojeného mléka, jehož kvalitu si velmi pochvaloval. 
Havlíček do Šternberka přijel za chladného deštivého počasí a v návaznosti na to ještě s humorem 
psal: „Je zima a deště, proto taky jsem se ještě ani kapku neuzdravil, jak ale nastanou hezké 
časy, pak si dám záležet.“ Ale ani letní vedra mu nepřinesla úlevu, ba právě naopak. Ke všemu 
jeho trápení se přidala ještě nespavost. Pro úlevu proto z Prahy dostal tablety morfia, aby je 
užíval vždy po jedné před spaním. Havlíček ovšem spolykal hned první večer všechny naráz. 
Upadl do dlouhotrvajícího spánku, z něhož se už vlastně k úplnému vědomí neprobral. Ze 
zdejších lázní jej odvezli 24. července 1856 do Prahy do domu jeho švagra Františka Jaroše. 
Tady, v dnešní Havlíčkově ulici, naproti Masarykovu nádraží zemřel 29. července. Jeho pohřeb 
1. srpna na Olšany se stal v  politicky stísněné atmosféře tzv. Bachova neoabsolutismu národní 
manifestací.

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 

Veduta lázní Šternberk od Karla Karrera 
(1808–1862), první polovina 19. století. 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově.

Poslední náprsní tobolka 
Karla Havlíčka Borovského, užívaná jím v lázních 

Šternberk, kde se léčil těsně před smrtí, 
od 22. 6. do 24. 7. 1856. Sloužila k uložení dvou 
doutníků a obsahuje i zápisník s Havlíčkovými 

záznamy o jeho finanční hotovosti (poslední záznam 
z 10. července). Vyrobeno v Anglii z kovu, usně 

a hedvábí, doplněn český lvíček z mosazi. 
Národní muzeum.

Havlíčkova kresba tužkou „Domek můj v Brixenu: 
Elephanterstöcke zvaný.“  

Literární archiv PNP.

Autograf satirické básně Tyrolské elegie, 
které Karel Havlíček Borovský napsal 
v době nuceného pobytu v Brixenu 

(rukopis byl dokončen v roce 1852). 
Literární archiv PNP.

Nekřesej do kaše, 
křesej do troudu

a o lásce k vlasti
nekaž velbloudu

* 31. října 1821
† 29. července 1856

* 31. října 1821
† 29. července 1856

Karel Havlíček 
Borovský

Daguerrotypie Karla Havlíčka 
Borovského od Josefa Krtičky 

asi z let 1846–1847. 
Literární archiv PNP.
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PamÁtKY Na Karla HavlíčKa vE sBírKÁCH NÁroDNíHo mUZEa  
a PamÁtNíKU NÁroDNíHo PísEmNICtví

PortrétY

Daguerrotypie Karla Havlíčka Borovského pravděpodobně od Josefa 
Krtičky z let 1846–1847. „Leccos malíři vyvedli, jenom světlo nedo-
vedli, teď se na ně světlo rozhněvalo, a samo se do malířství dalo“.
Literární archiv PNP, fond Karel Havlíček.
Foto: Jana Štursová.

Podobizna Karla Havlíčka Borovského od Viléma  
Gablera (1821–1897).
Literární archiv PNP, fond Vilém Gabler.
Gablerova kresba tužkou na poslední straně jeho zápis-
níku. Foto: Jana Štursová.
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Grafický list „Památce Havlíčkově“. Podle kresby 
Josefa Scheiwla (1833–1912) ryl Hynek Lechleitner 
(1827–?), vydal nakladatel Ignác Leopold Kober, tis-
kl K. André v Praze roku 1863. Ocelorytina na papíře 
423 × 277 mm. Kromě ústřední podobizny Karla Ha-
vlíčka Borovského zobrazuje list vlevo jeho ženu Julii, 
vpravo matku Josefu a dole dcerku Zdeňku. Portréty 
jsou doplněny pohledy na Havlíčkův rodný dům v Boro-
vé, na ves Borovou, na Brixen a původní náhrobek man-
želů Havlíčkových na pražských Olšanech. NM, OSČD, 
inv. č. H2-63 984. Foto: Jana Kuříková.
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Karel Havlíček jako ústřední osobnost na tablu „Čechoslovan-
ští výtečníkové. Skupení sedmé“. Podle kreseb Josefa Ruperta 
Přecechtěla (1821–1897) litografoval R. Weibezahl (? – ?), tiskli 
Rohn & Grund v Pešti (nyní Budapešť), 1863. Křídová litogra-
fie na papíře 499 × 664 mm. Poslední ze série sedmi listů, za-
chycujících významné osobnosti českých dějin od středověku po 
tehdejší „současnost“. Kněz řádu servitů a velký český vlastenec 
J. R. Přecechtěl umístil Havlíčkovu podobiznu lemovanou vavří-
ny na nejčestnější místo tabla. NM, OSČD, inv. č. H2-109 236.  
Foto: Lubomír Sršeň. 
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Pamětní medaile na odhalení desky na Havlíčkově rodném domě v Borové, neznámý autor, Čechy, 1862. Ražena z mědi, prů-
měr 27 mm, s očkem na zavěšení. Slavnostní odhalení pamětní desky dne 19. srpna 1862 se stalo velkou národní manifestací. 
NM, OSČD, inv. č. H2-158 037. Foto: Lubomír Sršeň.  

Vizitková fotografie medailonu Karla Havlíčka Borovského.  
Medailon od Bohuslava Schnircha je umístěn na Havlíčko-
vě hrobce (realizace arch. Josef Zítek v roce 1870) na Ol-
šanských hřbitovech. Fotografie Jana Tomáše (1841–1912) 
z Prahy na kartonové podložce firmy J. Tomáš, 60 × 102 mm, 
poslední třetina 19. století.
Archiv NM, fond Bohuslav Dušek, č. 118/2. 
Foto: Milena Běličová.
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Portrét Karla Havlíčka Borovského. Podle fotografie Jana Tomáše (1841–1912), reprodukující daguerrotypii od Josefa Krtičky 
asi z let 1846–1847, kreslil Bedřich Kriehuber (1836–1871) a ryl Václav Mára (1842–1902), Praha 1870. Dřevoryt otištěný 
v časopise Světozor, roč. 4, čís. 20, s. 157, ze dne 13. května 1870, ilustroval článek, který zval ke slavnosti odhalení nového 
Havlíčkova náhrobku na Olšanech dne 15. května 1870. Foto: Lubomír Sršeň.
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Portrét Josefa Vorlického (1786–1864) a jeho man-
želky Rosálie, roz. Polzerové (1792–1864). Učitel  
J. Vorlický působil na hlavní škole v Německém Bro-
dě v době, kdy tam v letech 1831–1832 chodil Karel 
Havlíček. Neznámý autor, 1831. Siluety vystřižené 
z papíru, zasklené v rámečku 21 × 22,3 cm. NM, 
OSČD, inv. č. H2-146 019. Foto: Ludmila Fiedle-
rová. 

Portrét premonstráta Víta Václava Daníčka (1786–1846), prefekta 
německobrodského gymnázia v době, kdy tam studoval v letech 1832–
1838 Karel Havlíček. Antonín Špulák (1812–? /po r. 1854/), východní 
Čechy (Hradec Králové?), 1846. Olejomalba na plátně 37 × 30 cm, 
rám 51,3 × 44,2 cm. NM, OSČD, inv. č. H2-186 986. Foto: Radovan 
Boček.

Portrét Havlíčkovy matky Josefíny, roz. Dvo-
řákové (1791–1884), vizitková fotografie od Jo-
sefa Menšíka z Německého Brodu, na kartonové 
podložce vídeňské tiskárny TRAPP & MÜNCH,  
106 × 64 mm, asi ze 60. let 19. století. NM, OSČD,  
inv. č. H2-185 710.  Foto: Dagmar Landová.

Portrét Havlíčkovy dcery Zdeňky (1848–1872), od Terezie Chramos-
tové (1831–1889), majitelky fotoateliéru v Praze na Václavském nám. 
čp. 784-II. Vizitková fotografie asi z r. 1862, prodávaná pražským 
Národním knihkupectvím E. Petříka, 10,2 × 6,5 cm. NM, OSČD, inv.  
č. H2-54 903. Foto: Dagmar Landová.
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Portrét dr. Viléma Gablera (1821–1897), 
pedagoga, novináře a politika, Havlíčko-
va spolupracovníka a přítele. Jan Maloch 
(1825–1911), Praha, 1852, daguerrotypie  
v pouzdře 83 × 66 × 18 mm. NM, OSČD, inv.  
č. H2-22 001. Foto: Jaroslav Bárta.
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osoBNí PřEDmětY

Šachové figurky a kazeta na šachy a dámu, z Havlíčkova majetku. Havlíček hrával šachy v Německém Brodě s přítelem Žákem 
po svém návratu z Brixenu (tedy po 27. dubnu 1855). Jde o pozůstatky ze dvou her, jež od Josefy Menšíkové, manželky staros-
ty Německého Brodu, získala před svou smrtí Marie Červinková-Riegrová (1854–1895). Její manžel Václav Červinka je věnoval 
do NM r. 1926. Rozměry kazety: 29 × 29 × 14,3 cm. NM, OSČD, inv. č. H2-13 902. Foto: Lubomír Sršeň. 

Havlíčkova kytara z dob mládí, zhotovená Antonem 
Mitteisem v Litoměřicích kolem r. 1840, užívaná poz-
ději i Zdeňkou Havlíčkovou. Celkem běžná, levná kyta-
ra (dl. 93 cm, max. š. 29,8 cm) s původními okrasnými 
stuhami se stala velmi brzy uctívanou památkou a pro-
dělala velmi pohnuté osudy. Muzeum ji získalo r. 1988. 
NM, OSČD, inv. č. H2-186 810. Foto: Lubomír Sršeň. 

Poslední náprsní tobolka Karla Ha-
vlíčka Borovského, užívaná jím v láz-
ních Šternberk, kde se léčil těsně před 
smrtí, od 22. 6. do 24. 7. 1856. Sloužila 
k uložení dvou doutníků a obsahuje 
i zápisník s Havlíčkovými záznamy 
o jeho finanční hotovosti (poslední zá-
znam z 10. 7.). Vyrobeno v Anglii 
z kovu, usně a hedvábí, doplněn čes-
ký lvíček z mosazi, rozměry při za-
vření 14,5 × 8,8 cm, tl. 1,2 cm.  NM, 
OSČD, inv. č. H2-10 147. 
Foto: Lubomír Sršeň. 



83

Památeční pramínek vlasů Havlíčkovy ženy Julie, rozené Sýkorové (* 16. 4. 1826 ve Svojšicích – † 10. 4. 1855 v Praze), odstřižený 
pravděpodobně vzápětí po její smrti. Tuto „relikvii“ získalo NM po r. 1890 spolu s dalšími památkami na KHB ze sbírky Františka 
Jana Zoubka (1832–1890), Havlíčkova obdivovatele.  V r. 1904 byly vlasy adjustovány na karton pod sklíčko 9,8 × 7,4 cm. NM, 
OSČD, inv. č. H2-5976/b. Foto: Lubomír Sršeň. 

Památeční pramínek vlasů Karla Havlíčka Borovského, odstřižený pravděpodobně vzápětí po jeho smrti († 29. července 1856). 
Památku získalo NM stejným způsobem jako pramínek vlasů Julie Havlíčkové. V r. 1904 byly vlasy adjustovány na karton pod 
sklíčko 9,7 × 7,2 cm. NM, OSČD, inv. č. H2-5976/a. Foto: Lubomír Sršeň. 

Vlasy Karla Havlíčka Borovského.
Literární archiv PNP, fond Karel Havlíček. 
Foto: Blanka Kropáčková.
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Sametová vyšívaná kabelka z rodiny Karla Havlíčka Borovského. 
Literární archiv PNP, fond Karel Havlíček. Foto: Blanka Kropáčková. 

Vyšívané pouzdro (peněženka) z pozůstalosti Karla 
Havlíčka Borovského.
Literární archiv PNP, fond Karel Havlíček.  
Foto: Blanka Kropáčková. 

Pečeť Karla Havlíčka Borovského.
Literární archiv PNP, fond Karel Petr Kheil.  
Foto: Blanka Kropáčková.

Košíček v podobě úlu z pozůstalosti Karla Havlíčka Borovského.
Literární archiv PNP, fond Karel Havlíček. Foto: Blanka Kropáčková.
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Dýmka Karla Havlíčka Borovského.
Literární archiv PNP, fond Karel Havlíček. 
Foto: Blanka Kropáčková.

Úmrtní oznámení a šátek, kterým byla po smrti Havlíčkovi pod-
vázána brada.
Literární archiv PNP, fond Karel Havlíček. 
Foto: Blanka Kropáčková.

Úmrtní oznámení Karla Havlíčka Borovského, vytištěné v nákladu 2200 ks pražskou tiskárnou Bohumila Haase a synů  
30. července 1856. Papír 21,5 × 26 cm, zasklený rámeček 31 × 36 cm. Jak zaznamenal ve svém deníku historik Josef Kalousek, 
byl každý exemplář parte oceňován jako vzácná relikvie. Tento kus získal při pohřbu Tobiáš Žalud, starosta Hořovic. Parte zdo-
bilo domácnosti jeho potomků až do r. 1992, kdy se dostalo do muzejních sbírek díky jeho pravnučce Boženě Jadrníčkové. NM, 
OSČD, inv. č. H2-187 928. Foto: Lubomír Sršeň. 
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Svíčka s černým flórem, kterou nesl při Havlíčkově pohřbu  
1. srpna 1856 dr. Antonín Frič (1832–1913), pozdější ředitel 
zoologických sbírek Muzea Království českého. Do sbírek ji vě-
noval r. 1913. Běžná vosková svíce má délku 16,2 cm a průměr 
2,1 cm. NM, OSČD, inv. č. H2-7472. Foto: Olga Tlapáková.

Klíček od druhotné rakve Karla Havlíčka Borovského, 
pořízené při uložení jeho ostatků do hrobu s novým ná-
hrobkem na Olšanských hřbitovech v r. 1870. Železný, 
pozlacený, zdobený písmeny alfa a omega, d. 6 cm, max. 
š. 2 cm. Klíček vlastnil jednatel Svatoboru Václav Zelený 
(1825–1875), Havlíčkův životopisec. R. 1894 jej do Muzea 
darovala jeho dcera Božena, provdaná Augustinová. NM, 
OSČD, inv. č. H2-5902. Foto: Lubomír Sršeň. 

NÁBYtEK

Stolek z domácnosti Karla Havlíčka Borovského, asi z dru-
hé čtvrtiny 19. století, z mořeného a leštěného dubového dře-
va, v. 80,5 cm, s deskou 90,5 × 53,5 cm. NM, OSČD, inv. č. 
H2-22 471. Foto: Ludmila Fiedlerová.

Dvě židle z bytu v Kutné Hoře, kde Havlíček pobýval v le-
tech 1850–1851. Židle s mírně odlišnými opěradly, z dubo-
vého dřeva na opěradlech dýhovaného, asi z druhé čtvrtiny  
19. století. Výška 90,5 cm a 90 cm. NM, OSČD, inv.  
č. H2-7639 a H2-7640. Foto: Ludmila Fiedlerová.
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Pracovní stůl Karla Havlíčka z pražské redakce Národních novin (1848–1850).
Knihovna NM, inv. č. Nábytek K. Havlíček 1, dl. 126 cm, v. 81 cm, hl. 71 cm.
Běžný pracovní stůl s ohrádkou se šprušlemi ze smrkového dřeva z první poloviny 19. století byl pravděpodobně 
dříve zcela bez zámků a nátěru, později byl opatřen hnědočernou barvou, nahrazenou fládrem s imitací světlý dub. 
Do sbírek NM přešel po roce 1890 z pozůstalosti Františka Jana Zoubka. Byl naposledy konzervován v roce 2016. 
Foto: Pavel Muchka. 

Úmrtní postel Karla Havlíčka Borovského, z pražského bytu Havlíčkova švagra Frant. Jaroše (čp.1029-II), asi  
z 2. čtvrtiny 19. století, z dubového dřeva, dl. 178 cm, v. 95 cm. Postel získalo NM po r. 1890 spolu s dalšími 
památkami na KHB ze sbírky Františka Jana Zoubka (1832–1890), Havlíčkova obdivovatele. NM, OSČD, inv.  
č. H2-191 514. Foto: Alžběta Kumstátová.
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rUKoPIsY a tIsKY

Karel Havlíček Borovský – „Domek můj v Brixenu: Elephanterstöcke 
zvaný.“ 
Kresba tužkou. Literární archiv PNP, fond Karel Havlíček.
Foto: Jana Štursová.

Karel Havlíček Borovský – „Nic drotovať? Dajte 
hospodinky, dajte!“
Perokresba zřejmě z let 1841–1842. Literární  
archiv PNP, fond Karel Havlíček.
Foto: Jana Štursová.

Karel Havlíček Borovský – Křest svatého Vladimíra.
Archiv NM, fond František Ladislav Rieger, archivní kulturní památka č. 64.
Autograf satirické básně Křest svatého Vladimíra, napsaný Karlem Havlíčkem Borovským v roce 1855 v brixenském exilu, se do-
choval v Archivu Národního muzea jako součást osobní písemné pozůstalosti významného politika a veřejného činitele Františka 
Ladislava Riegra (1818–1903). V roce 2010 byl restaurován v Národním archivu. 26 listů. Foto: Milena Běličová.
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Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie.
Literární archiv PNP, fond Karel Havlíček.
Autograf satirické básně Tyrolské elegie, které Karel Havlíček Borovský napsal v době konfinace v Brixenu (rukopis byl dokon-
čen v roce 1852). 5 listů. Foto: Jana Štursová.
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Brixen – fotografie domu, ve kterém žil Karel Havlíček, od Josefa Marcha z doby kolem roku 1884. 
Literární archiv PNP, fond Karel Havlíček. Foto: Jana Štursová.

Karel Havlíček Borovský – dopis Předsednictvu c. k. okresního soudu sborového v Kutné Hoře ze dne 11. srpna 1851.
Archiv NM, fond Bohuslav Dušek, č. 111.
K. Havlíček si v dopise stěžuje na pomalé rozhodování soudů v tiskových záležitostech, pro které neprávem čelí žalobám. 2 listy. 
Foto: Milena Běličová. 
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Karel Havlíček Borovský – dopis bratru Františkovi z Brixenu ze dne 27. prosince 1853. Archiv NM, fond Bohuslav Dušek, č. 112.
K. Havlíček podrobně informuje o každodennosti v Brixenu, píše zde o strávených Vánocích s rodinou a plánuje svoji budoucnost 
po návratu do Čech. Na konci dopisu je přípis Julie Havlíčkové, která tehdy trávila dny s manželem a dcerou v Brixenu. Zacho-
vala se také obálka dopisu s neporušenou pečetí Karla Havlíčka Borovského. 3 listy. Foto: Milena Běličová.



93



94

Tiskárna Františka Procházky v Kutné Hoře, 5. března 1854. 
Archiv NM, fond Bohuslav Dušek, č. 119/4.
Litografie znázorňuje prostředí tiskárny Františka Procházky (1809–1880) v Kutné Hoře, kde byl tištěn Havlíčkův Slovan nebo 
v roce 1851 soubor Havlíčkových článků z Národních novin pod názvem Duch Národních novin. Foto: Milena Běličová.

Obálka prvního čísla Havlíčkova Slovana ze dne 8. května 1850.
Archiv NM, fond Bohuslav Dušek, č. 117. 
V Kutné Hoře Karel Havlíček Borovský vydával Slovana od 8. května 1850 
do 14. srpna 1851, kdy jeho vydávání z obavy před úředním zákazem dob-
rovolně ukončil. Výběr článků ze Slovana pak připravil k tisku pod názvem 
Epištoly kutnohorské v roce 1851 u kutnohorského tiskaře Františka Pro-
cházky. Foto: Milena Běličová.
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List z památníku Honoraty Zapové (1825–1856) se vzkazem Karla Havlíčka Borovského, Lvov, 1. ledna 1843.
Archiv NM, fond Bohuslav Dušek, č. 113. 1 list. Foto: Milena Běličová.

Karel Havlíček Borovský – výpisek z cestopisu Ludovica de Varthema (1470?–1517). 
Archiv NM, fond Bohuslav Dušek, č. 115. 1 list. Foto: Milena Běličová.
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Karel Havlíček Borovský – dopis úřadům z Brixenu ze dne 29. října 1853.
Archiv NM, fond Bohuslav Dušek, č. 114. 
K. Havlíček se v dopise snaží obhajovat nadčasovost Křtu sv. Vladimíra. 1 list. Foto: Milena Běličová. 
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Detail podpisu Karla Havlíčka Borovského v knize 
The Catechism of the history of England.
Knihovna NM, sign. 55 G 20, přívazek č. 1.  
Foto: Michal Klacek.

Titulní strana knihy The Catechism of the history of England s pod-
pisem Karla Havlíčka Borovského.
Knihovna NM, sign. 55 G 20, přívazek č. 1. Foto: Michal Klacek. 

Obálka čtvrtého čísla Časopisu Českého museum 
z roku 1842 s podpisem Karla Havlíčka Borovského.
Knihovna NM, sign. Obrození 9 E 76. 
Foto: Michal Klacek.

Detail podpisu Karla Havlíčka Borovského v knize 
Věneček uvit třicetileté památce nalezení Rukopisu 
kralodvorského od Jana Č. Brdičky z roku 1847. 
Knihovna NM, sign. Obrození 7 C 33. 
Foto: Michal Klacek. 
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Titulní strana knihy 
Věneček uvit třicetileté 
památce nalezení Ru-
kopisu kralodvorského 
od Jana Č. Brdičky 
z roku 1847 s podpisem 
Karla Havlíčka Borov-
ského.
Knihovna NM,  
sign. Obrození 7 C 33. 
Foto: Michal Klacek. 

Titulní strana knihy Sjlozpyt čili Fysika od Josefa Františka 
Smetany z roku 1842 s podpisem Karla Havlíčka Borovského.
Knihovna NM, sign. Obrození 7 E 98. Foto: Michal Klacek.  

Titulní strana tisku Sztuka rymotworcza. Poe-
ma we czterech pisniach od Franciszka Dmo-
chowského z roku 1820 s podpisem Karla Ha-
vlíčka Borovského.
Knihovna NM, sign. Obrození 9 E 95, přívazek. 
Foto: Michal Klacek.  

Dobrozdání Miloslava Novotného ze dne 3. prosince 1951, 
které potvrzuje pravost Havlíčkova podpisu v tisku Sztuka 
rymotworcza. Poema we czterech pisniach od Franciszka 
Dmochowského z roku 1820.
Knihovna NM, sign. Obrození 9 E 95, přívazek. 
Foto: Michal Klacek.  




