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Abstrakt 

Předložená diplomová práce se zabývá tématem konstrukce obrazu Boženy Němcové a jeho funkce 

v kulturní paměti. V otázce funkce obrazu Boženy Němcové v kulturní paměti se zaměřuje na 

mechanismus utváření genderových identit v procesu vzpomínání a zkoumá také vliv mediální 

povahy konkrétní reprezentace na tento mechanismus. Funkci obrazu Boženy Němcové v kulturní 

paměti práce prověří na základě jeho intertextuality. Intertextualitu chápu jako pluralitu valencí 

obrazu Boženy Němcové k dalším postavám a tématům kánonu kulturní paměti. 

Při analýze pramenů vychází práce z konceptu Cultural Memory Studies (Jan Assmann, Astrid 

Erll, Aleida Assmann) a také z Gender Studies (Judith Butler). Pramenně vychází od současnosti 

směrem k minulosti prostřednictvím výzkumu různých typů pramenů (učebnice, film, literatura, 

odborná literatura, tisk, sociální média). 

Klíčová slova: Božena Němcová, kánon, kulturní paměť, medialita, genderová identita 

 

 

Abstract 

The presented  thesis is concerned with the topic of the construction of the portrayal of Božena 

Němcová and its functions in the cultural memory. Regarding the question of Božena Němcová´s 

portrayal, this thesis is focused on the construction of gender identities in the remembering process. 

The influence of mediality of given representation on the process of gender identity construction 

is also explored here. The examination of the function of Božena Němcová‘s portrayal in the 

cultural memory is based on its intertextuality. The intertextuality is in this thesis understood as a 

valency plurality of Božena Němcová’s portrayal in relation to other figures and themes of the 

cultural memory canon.  

The analyses in this paper is based on the concept of Cultural Memory Studies (Jan Assmann, 

Astrid Erll, Aleida Assmann), and Gender Studies (Judith Butler). There are different types of 

sources examined in this paper (textbooks, film, literature, press, social media), arranged from the 

present to the past.  

Key words: Božena Němcová, canon, cultural memory, mediality, gender identity 
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Úvod 

 

Že budu psát diplomovou práci o Boženě Němcové, mne poprvé napadlo při sledování filmu 

Dagmar Knöpfel A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu. Božena Němcová v něm mluvila německy 

a kouřila cigarety, dost nezvyklé chování na velkou národní spisovatelku. Můj zájem o obrazy 

Němcové v české vzpomínkové kultuře se prohloubil, když jsem narazila na komiks Ve stínu 

šumavských hvozdů autorů Džiana Babana a Vojtěcha Maška. Jejich příběh líčí setkání Boženy 

Němcové s Old Shatterhandem v Klenčí na Šumavě. Kromě pocitu uspokojení ze situace, která 

jako by z oka vypadla otázce z dějepisné olympiády (která česká spisovatelka se mohla setkat 

s nejslavnějším hrdinou spisovatele Karla Maye?), mě na komiksu nejvíc zaujal obraz Němcové, 

ještě méně konvenční, než ten z německého filmu. 

Němcová je v komiksu Old Shatterhandovou freudovskou Nemesis, která se snaží změnit český 

národ vydáním nudistického příběhu z Ratibořického údolí. Old Shatterhandovi se sice nakonec 

podaří překazit její plány, z Čech ale odjíždí navždy zbaven svého příznačného chlapectví. 

Němcová v komiksu vystupuje jako démonická bytost, jejíž nejděsivější charakteristikou je 

sexualita. Takový obraz Němcové není jen neobvyklý, jde přímo proti její pověsti velké české 

spisovatelky bojující za rozvoj českého národa.  

Její neobvyklý obraz v komiksu mne vedl k úvaze o tom, jaké jsou limity zobrazení Němcové – 

jaký její obraz je ještě přijatelný, jaký příběh o jejím životě ještě dokážeme vyprávět? Nezvyklá 

poloha Němcové jako freudovské femme fatale ukazuje na to, že jiný, než kanonický obraz 

Němcové je těžko představitelný – jak ostatně dokládají i odmítavé recenze1 knihy nebo 

uživatelská hodnocení komiksu na webu databazeknih.cz.2 Komiks a jeho recepce o obrazu 

Němcové říkají, že existuje jeho kanonická podoba ustálená v kulturní paměti. Narušení 

kanonického obrazu lze dosáhnout převrácením genderové charakteristiky Němcové – komiks 

vede čtenáře k pohoršení či k podvratnému smíchu proto, že Němcová odmítá být vzornou českou 

buditelkou.  

                                                           
1 Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2012/16/nadpis-clanku-30-2; 
http://www.iliteratura.cz/Clanek/29753/baban-dzian-masek-vojtech-grus-jiri-ve-stinu-sumavskych-hvozdu (náhled 
12.8.2019). 
2 Dostupné z: https://www.databazeknih.cz/recenze/ve-stinu-sumavskych-hvozdu-114126 (náhled 12.8.2019). 

https://www.respekt.cz/tydenik/2012/16/nadpis-clanku-30-2
http://www.iliteratura.cz/Clanek/29753/baban-dzian-masek-vojtech-grus-jiri-ve-stinu-sumavskych-hvozdu
https://www.databazeknih.cz/recenze/ve-stinu-sumavskych-hvozdu-114126
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Čtenářský zážitek mne utvrdil v zaměření diplomové práce a usnadnil mi také volbu metodologie, 

jejíž perspektivou chci zkoumat zvolené prameny. Výchozí perspektivou, kterou na zvolené téma 

hodlám uplatnit, jsou cultural memory studies. Zde navazuji na svou bakalářskou práci, kde jsem 

se zabývala výročím upálení Jana Husa v roce 2015 v české vzpomínkové kultuře. Současná 

paměťová studia se zaměřují na následující aspekty vzpomínání. Prvním z nich je konektivita 

paměti. Tento aspekt představuje odklon od Norova chápání paměti jako homogenního celku, který 

má své nosiče, ve kterých je paměť uložena.3 Podle Andrewa Hoskinse, který používá pojem 

konektivní obrat, paměť netvoří sedimentované vrstvy, ale spíše je stavem, který je dynamický a 

stále nový. Paměť je podle Hoskinse dokonale propojená a distribuovaná zejména v síti digitálních 

médií a technologií.4 Druhým aspektem je medialita paměti. S ní se do výzkumu paměti dostává 

důraz na média, která ovlivňují podobu vzpomínání. Média tedy nejsou jen úložiště, ale také 

spolutvůrci paměťových obsahů i praktik. Tyto badatelské trendy reprezentují zejména texty Astrid 

Erll, již zmiňovaného Andrewa Hoskinse a kolektivní text Entangled Memory.5 

Hlavní paměťovou perspektivu ve své práci doplňuji perspektivou genderových studií. Ta se nabízí 

nejen s ohledem na téma: není těžké si všimnout výlučnosti Němcové v jinak mužském národním 

pantheonu nebo zaznamenat klasická genderová témata v její biografii (rodinný vs. profesní život, 

chudoba, tělesnost). Také genderová studia prošla za dobu své existence určitým vývojem. Od 

zrodu genderových studií v 70. letech můžeme dnes mluvit o několika generacích autorek a autorů, 

kteří se od sebe odlišují pojetím genderové problematiky. Pro mě jsou zásadní přístupy, které se 

etablovaly od 90. let 20. století. V té době se gender stává analytickou kategorií v historické vědě 

především díky textu Joan W. Scott Gender: A Useful Category of Historical Analysis.6 Práce Scott 

představují zásadní odklon od „dějin žen“, založených na staticky chápané binární opozici mužský 

                                                           
3 Detailně se odklonu paměťových studií od Norova pojetí směrem k medialitě a intermediálním vztahům věnuje 
antologie Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Viz KRATOCHVIL, Alexander, ed. Paměť a trauma pohledem 
humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Vydání první. Český Těšín: Ústav pro českou literaturu 
AV ČR, 2015.  
4 HOSKINS, Andrew. Media, Memory, Metaphor: Remembering and the Connective Turn. Parallax. 2011, 17(4), 19–
31. s. 22. 
5 Viz: ERLL, Astrid. Literature, Film and the Mediality od Cultural Memory. In: Cultural Memory Studies: An 
International and Interdisciplinary Handbook. Berlin: Walter de Gruyter, 2008, s. 389–398. a také: FEINDT, Gregor, 
Félix KRAWATZEK, Daniela MEHLER, Friedemann PESTEL a Rieke TRIMÇEV. Entangled Memory: Toward a Third 
Wave in Memory Studies. History and Theory [online]. 20174, 53(1), 24–44. Dostupné 
z: https://www.jstor.org/stable/24543010 
6 SCOTT, Joan W. Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American Historical Review [online]. 1986, 
91(5), 1053–1075. ISSN 00028762, 19375239. Dostupné z: doi:10.2307/1864376 
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– ženský a na doplňování žen do stávajících historických příběhů. Kategorie genderu se v pojetí 

Scott pojí s dobovým věděním. Toto vědění pak prostupuje instituce, politiku či představy o světě 

a uspořádání společnosti. Na jeho základě pak dochází k zahrnování či vylučování a dalším 

mocenským praktikám.  

Ve stejné době publikovala své zásadní texty také Judith Butler, jejíž přístup jsem se rozhodla 

uplatnit ve své práci. Butler sdílí se Scott přesvědčení, že mocenské vztahy navázané na kategorii 

genderu prostupují celou společnost, ovšem aplikuje je také na tělo a pohlaví. Ve své performativní 

teorii genderu je identita utvářena v neustálém procesu identifikace, kdy se genderové vzorce 

vepisují do konkrétních těl. Podle Butler tedy nelze mluvit o preexistujícím subjektu, který by si 

„oblékal gender jako šaty“, ale také neexistuje nějaká vnější entita, která by dodávala pasivnímu 

subjektu genderovou identitu. Za performativním procesem se podle Butler neskrývá žádná pevně 

daná identita, ale je skrze něj neustále utvářena.  

Z výše řečeného vyplývá, že mocenské vztahy spjaté s kategorií genderu by měly být patrné i 

v kultuře vzpomínání. Konstruktivistické pojetí Butler je ostatně také v souladu 

s konstruktivismem paměťových studií. Primárně vycházím z nedávno přeložené knihy Judith 

Butler Závažná těla. Konkrétní aplikaci jejího pojmového aparátu detailně rozpracovávám v úvodu 

první kapitoly této práce.7 

S ohledem na výše popsané trendy v paměťových studiích jsem se rozhodla strukturovat práci 

podle mediálního klíče. V jednotlivých kapitolách se zabývám různými médii a tím, jak jejich 

medialita ovlivňuje obraz Němcové v kulturní paměti. Jde o kombinaci mediálního a 

chronologického přístupu, protože vždy postupuji od nejstarších reprezentací k těm nejnovějším. 

Vzhledem k síle vlivu médií na výslednou podobu obrazu Němcové vyžaduje každá kapitola 

vlastní pojmový aparát, který umožní přesně zachytit specifika zkoumaného média. S ohledem na 

přístupnost textu čtenáři konkrétní analytické nástroje v práci představuji vždy na počátku příslušné 

kapitoly. 

Vzhledem k tomu, že jsem si za hlavní předmět zájmu zvolila osobnost Boženy Němcové, nebylo 

možné v rámci diplomové práce obsáhnout její reprezentace v úplnosti. Tato situace mne vedla 

k následujícímu výběru. Rozhodla jsem se zkoumat životopisný film a obrazy Němcové, které 

                                                           
7 K vývoji genderových studií srv.: OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. Dívčí válka s ideologií: klasické texty 
angloamerického feministického myšlení. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.  
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tento žánr produkuje.8 Kromě filmu se budu zabývat také tím, jak se vzpomínání na Boženu 

Němcovou projevuje v krajině a to na příkladu Babiččina údolí v turistických průvodcích a 

v sociálních médiích (Google Mapy, TripAdvisor a Instagram). Obě tato média hrají klíčovou roli 

ve výzkumu paměti a lze tedy předpokládat, že na nich bude nejlépe viditelná dynamika 

vzpomínání na Boženu Němcovou.  

Logika výběru je vedena mediální odlišností uvedených reprezentací. Prostor a film jsou na jedné 

straně častým předmětem výzkumu paměťových studií. Na druhé straně se dá předpokládat, že 

jejich medialita formuje vzpomínání na Boženu Němcovou různými způsoby. Film chápu jako 

narativní médium, pro které je určující příběh, který vypráví: jeho zápletka, postavy, prostředí, kde 

se děj odehrává. Podle Astrid Erll vytváří film – stejně jako krásná literatura – komplexní obrazy 

minulosti, které mají tendenci cirkulovat ve společnosti.9 Měřítkem jejich úspěšnosti pak není 

přesné přiblížení se historické skutečnosti, ale spíše autenticita či věrohodnost zobrazované 

minulosti. V rámci analytické práce s filmem budu sledovat zejména intramediální vztahy. Tyto 

vztahy jsou podle Erll založené na opakování a přebírání motivů mezi filmy a vzájemnými odkazy 

mezi jednotlivými reprezentacemi - remediaci.  

Naopak v případě prostoru se nejedná o příběh, který by byl předkládán divákovi, ale spíše o 

praktiky označování prostoru rozvíjené mimo jiné v souvislosti s rozvojem turismu. Nejde tak o 

to, jaký příběh je vyprávěn, ale jak je prostor uspořádán: jaká místa jsou do něj zahrnuta a která 

jsou vyloučena, co je v centru a co na periferii apod. U prostoru je také výraznější role recipienta, 

toho, kdo prostorem prochází. Role prostoru v kultuře vzpomínání tak spočívá v dynamické souhře 

řady prvků, které vstupují do vztahu s konkrétním místem.   

Právě v oblasti recepce se snažím uplatnit aktuální trendy v paměťových studiích, a proto věnuji 

celou kapitolu sociálním médiím, která umožňují zabývat se návštěvnickými reakcemi na návštěvu 

Babiččina údolí a zmapovat tak praktiky, které se na místě odehrávají: návštěva zámku, konzumace 

občerstvení, pořizování fotografií. Uživatelská hodnocení samozřejmě nejsou dokonalým odrazem 

                                                           
8 Že má smysl zkoumat filmové obrazy Němcové dokládá také aktuálně připravovaná minisérie Božena, 
produkovaná Českou televizí: https://magazin.aktualne.cz/televize/geislerova-si-zahraje-bozenu-nemcovou-i-
dneska-vzbuzuje-siln/r~66893b00bcdc11e9a01c0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR2boGfW-
WbiQHq_7wlzMAxiq3VtIo8pinyGmAKpVgb8fx-JOO2XkZAiaeQ (náhled 12.8.2019). 
9 ERLL, s. 389 – 398. 

https://magazin.aktualne.cz/televize/geislerova-si-zahraje-bozenu-nemcovou-i-dneska-vzbuzuje-siln/r~66893b00bcdc11e9a01c0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR2boGfW-WbiQHq_7wlzMAxiq3VtIo8pinyGmAKpVgb8fx-JOO2XkZAiaeQ
https://magazin.aktualne.cz/televize/geislerova-si-zahraje-bozenu-nemcovou-i-dneska-vzbuzuje-siln/r~66893b00bcdc11e9a01c0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR2boGfW-WbiQHq_7wlzMAxiq3VtIo8pinyGmAKpVgb8fx-JOO2XkZAiaeQ
https://magazin.aktualne.cz/televize/geislerova-si-zahraje-bozenu-nemcovou-i-dneska-vzbuzuje-siln/r~66893b00bcdc11e9a01c0cc47ab5f122/?fbclid=IwAR2boGfW-WbiQHq_7wlzMAxiq3VtIo8pinyGmAKpVgb8fx-JOO2XkZAiaeQ
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skutečnosti. Přestože na první pohled působí bezprostředně, je třeba zohlednit fakt, že prostředí 

sociálních médií výrazně formuje obsah uživatelských příspěvků. 

V případě Babiččina údolí se nabízí námitka, že jeho vztah k Boženě Němcové je slabý a 

netransparentní. Jako matoucí zde může působit název „Babiččino údolí,“ ovšem prostor údolí byl 

a dodnes je vnímán jako místo úzce spjaté s Boženou Němcovou, jako místo jejího dětství, 

formování osobnosti a dějiště jejího klíčového literárního díla. Toto spojení nepotvrzuje pouze 

médium tištěných turistických průvodců, ale také uživatelské příspěvky zkoumaných digitálních 

platforem. Vztah Boženy Němcové a Babiččina údolí není ojedinělý: analogicky lze hovořit o 

Jiráskově či Máchově kraji, v zahraničí pak například o Goethově Výmaru.  

S ohledem na výše představená metodologická východiska a strukturu práce se pokusím 

zodpovědět následující badatelské otázky. Mou hlavní otázkou je vztah kategorie genderu a 

paměťových studií: lze v konkrétním badatelském projektu nalézt průnik obou přístupů 

umožňujících lépe porozumět vzpomínání na Boženu Němcovou? Výzkum se zabývá také 

následujícími otázkami: Jaký je obraz Boženy Němcové v české kulturní paměti? Jak se na 

dynamice jejího obrazu podílí medialita jednotlivých reprezentací? Zda a jakým způsobem jsou do 

tohoto obrazu vepsány mocenské vztahy spojené s kategorií genderu? 
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Božena Němcová ve filmu 

 

V této kapitole se zabývám Boženou Němcovou jako specifickým místem paměti v kulturně 

paměťovém provozu, konkrétně ve filmových reprezentacích. Kromě prostředků, které médium 

filmu užívá k upevnění své pozice v kulturní paměti, se budu snažit odpovědět na otázku, kterou 

považuji za stěžejní. Zajímá mne, jaký je ve vzpomínání na Boženu Němcovou vztah mezi 

kulturním kánonem a genderovými rolemi a jakou funkci tento vztah plní při formování její filmové 

identity. V kapitole se proto pokusím ukázat, jaký obraz osobnosti Boženy Němcové jednotlivé 

filmy konstruují a v jakém vztahu je filmový obraz Němcové ke kulturnímu kánonu. Zajímat mne 

bude i to, jakou roli hraje ve formování filmové identity Němcové její vztah k zobrazeným 

dobovým genderovým i jiným diskursivním normám. Doplňující otázkou této kapitoly je to, zda 

se mechanismy genderové performativity projevují i u jiných postav, než jen u Boženy Němcové. 

K analýze jsem vybrala osm životopisných filmů z let 1925 až 2005. V období první republiky 

nevznikl žádný film, který by byl věnován přímo životu Boženy Němcové, nicméně režisér 

Svatopluk Inneman natočil dva filmy, v nichž se Němcová objevuje jako vedlejší postava. Jedná 

se o snímky Josef Kajetán Tyl (1925) a Karel Havlíček Borovský (1931). Jak uvidíme níže, i 

v epizodické roli vykazuje postava Němcové některé zajímavé charakteristiky, které se objevují i 

v pozdějších životopisných filmech. Další zkoumané filmy byly natočeny po roce 1948 a zastupují 

tedy období státního socialismu. Jedná se o tyto filmy: Revoluční rok 1848 (1949), Horoucí srdce 

(1962), Vlčí Halíř (1975), Ako listy jedného stromu (1979) a Veronika (1985). Na prvních dvou a 

posledním socialistickém zpracování životě Němcové se podílel Otakar Vávra. Jediným 

porevolučním hraným filmem mapujícím život Boženy Němcové je film německé režisérky 

Dagmar Knöpfel A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu (2005). Vzhledem k omezenému prostoru 

jsem do svého výběru nezařadila ani dokumentární filmy o Němcové, kterých vznikla celá řada, 

ani filmová zpracování Babičky. 

Analytické nástroje: Judith Butler a Božena Němcová 

Pro rozbor filmů, v nichž se objevuje postava Boženy Němcové, jsem se rozhodla využít koncept 

genderové analýzy, jak ji ve své knize Závažná těla: O materialitě a diskursivních mezí pohlaví 
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navrhuje Judith Butler.10 Zaměřit své tázání na genderové role jednotlivých postav ve filmu jsem 

se rozhodla po zhlédnutí plesové scény ve filmu Dagmar Knöpfel A tou nocí nevidím ani jedinou 

hvězdu z roku 2005, u které se mi zdálo, že Němcová vykazuje spíše mužské než ženské genderové 

charakteristiky. Na starších filmech jsem si chtěla ověřit svůj předpoklad, že po roce 1989 pracuje 

film s postavou Boženy Němcové radikálně jinak, než jak tomu bylo v socialistické nebo ještě 

starší kinematografii. Genderový aspekt její postavy se mi jevil jako ideální východisko. 

Jak ale ukáže následující analýza, po bližším seznámení se s látkou vybraných filmů jsem musela 

své předpoklady přehodnotit a původní tázání po genderových aspektech postavy Němcové ve 

filmech rozšířit, respektive podřídit paměťovým mechanismům, zejména pak vztahu postavy 

Němcové k dobovému kulturnímu kánonu. Genderové hledisko, jak ho navrhuje Butler, se tak 

v průběhu výzkumu propojilo s hlediskem paměťovým mnohem pevněji, než jsem v počátečních 

úvahách předpokládala. Konstrukce kulturních významů na pozadí pohlaví má silný mocenský 

dopad na společnost, na produkci a potvrzování identit či mocenských hierarchií. Obdobné procesy 

se odehrávají i v paměti (v rámci kulturního kánonu). Němcová tedy představuje produktivní místo 

paměti, které má z této perspektivy smysl zkoumat.11 

Butler umožňuje uvažovat o genderu a pohlaví jako o výsledku diskursivních sil a tlaků, které 

působí na jednotlivce, v mém případě na filmovou postavu Boženy Němcové. Jak uvidíme níže, 

není gender jedinou regulační normou, která v paměťovém procesu na postavu Němcové působí, 

ve všech zkoumaných filmech se ale objevuje jako norma, která se na formování filmové identity 

Němcové významně podílí. Důraz na diskursivní regulační praktiky, které koncept Butler přináší, 

je také možností, jak v paměťových studiích uvažovat o mocenských mechanismech, aniž by bylo 

nutné vycházet z tradičního pojetí politiky paměti, která pracuje s představou cílevědomě 

hierarchicky řízeného vzpomínání. Jak ukazuje například film Ako listy jedného stromu z roku 

1979, i řízené vzpomínání se pohybuje v rámci svého diskursu. 

V následujících odstavcích krátce představím nejdůležitější pojmy, s nimiž Butler ve svém textu 

pracuje a které jsou pro mou analýzu klíčové. Prvním takovým pojmem je pohlaví. Autorka je 

                                                           
10  BUTLER, Judith. Závažná těla: o materialitě a diskursivních mezích „pohlaví". První české vydání. Přel. Josef 
FULKA. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. Limes. ISBN 978-80-246-3325-1.  
11 Že propojení paměťových a genderových studií není zcela nový či ojedinělý jev, dokládá i text Marianne Hirsch a 
Valerie Smith Feminism and Cultural Memory z roku 2002. Viz: HIRSCH, Marianne a Valerie SMITH. Feminism and 
Cultural Memory: An Introduction. Signs [online]. 2002, 28(1), Gender and Cultural Memory Special Issue, 1–19. 
Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.1086/340890. 
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nevnímá jako biologickou danost – vymezuje se vůči představě, že rozdíl mezi pohlavími je čistě 

materiální záležitost. Podle Butler je tento rozdíl utvářen spíše diskursivními praktikami. Pohlaví 

je podle ní regulační ideál – ideální konstrukt v platonském slova smyslu, který působí na 

jednotlivá těla a vynucuje si na nich respekt, nutí je, aby se mu podřídila a respektovala ho jako 

nejvyšší regulační normu. Bez přijetí této normy nemůže být tělo respektováno v rámci diskursu, 

a tedy ani ve většinové společnosti.  

Pohlaví je tedy zároveň norma, status, kterého se všechna těla snaží dosáhnout, a zároveň je i 

regulační praxí, tedy procesem vymáhání zmíněné normy pohlaví. Materializace, zhmotnění, 

nabytí pohlaví probíhá v procesu diskursivního opakování regulačních norem pohlaví.12 Tento 

proces opakovaného vymáhání regulačních norem, vedený většinou diskursivními autoritami, 

označuje Butler jako reiteraci. Reiterace představuje v materializaci pohlaví klíčový mechanismus 

– materializace pohlaví je totiž neukončený proces – těla se normám nikdy dokonale nepřizpůsobí 

a opakování norem a následné podmaňování těl je tedy nezbytné. Zároveň se v nedokonalém 

přizpůsobení otevírá prostor pro kritiku či odpor vůči těmto normám. Tělem, které má problém 

s přizpůsobením se regulačním normám pohlaví je ve filmech především Božena Němcová. 

Objevují se však i případy, kdy film jako odporující tělo zobrazuje jiné členy národního hnutí, jak 

uvidíme u filmu Revoluční rok 1848. 

Gender je další pojem, jímž se Butler v textu zabývá a který je klíčový také pro moji analýzu. 

Butler přichází s vlastní definicí vztahu mezi pohlavím a genderem, které se vymezuje vůči 

tradičnějšímu pojetí, které tělo i pohlaví považuje za cosi daného, přirozeného a pasivního, do čeho 

se gender aktivně vpisuje.13 Pohlaví je pro ni naopak diskursivně konstruováno stejně jako gender, 

jak ostatně naznačil předchozí odstavec. Vzhledem k tomu Butler odmítá ostrou hranici mezi 

pohlavím a genderem a navrhuje jiné řešení.14 

                                                           
12 Tamtéž, s. 16. 
13 Jako analogickou představu uvádí Butler tradiční chápání vztahu mezi přírodou a kulturou. Ty vůči sobě stojí 
v opozici, přičemž kultura proniká do pasivního povrchu přírody – v rámci jednosměrného procesu zkulturnění. 
V tomto smyslu lze vykládat také vztah diskursu a figury, přičemž za diskurs lze dosadit gender a za figuru pohlaví. 
Diskurs pak představuje aktivní proces konstrukce, odpovídající (skrytě maskulinnímu) vtiskování do (skrytě 
femininní) figury, odpovídající pasivnímu povrchu. Proti takovému chápání vztahů Butler poukazuje na to, že 
kultura nepůsobí na přírodu jednosměrně, ale že působení je vzájemné: příroda je sama o sobě bez hodnoty, tu 
získává až v okamžiku, kdy se díky kultuře začne vytrácet. Tamtéž, s. 19-20. 
14 Tamtéž, s. 20. 
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Gender je podle Butler sociální signifikace, tedy označení, které pohlaví (samo výsledek 

diskursivního procesu konstrukce) přebírá v rámci kultury. Proces přebírání Butler označuje jako 

desubstancializaci, tedy totální proměnu podstaty pohlaví, která celý proces výstižně 

charakterizuje. Butler totiž odmítá, že by se gender na pohlaví hromadil jako sbírka přívlastků. 

Pohlaví je naopak zcela nahrazeno sociálními významy, které gender utváří. Při osvojování 

sociálních významů se pohlaví vytrácí, a prosazuje se gender, který pohlaví vstřebá a přemění tak 

jeho podstatu, desubstancionalizuje ho.  

Pohlaví tedy Butler považuje za jazykově vytvořenou premisu utvářenou regulačními praktikami 

diskursu. Přístup k pohlaví máme pouze prostřednictvím genderu, který do sebe pohlaví vstřebal. 

Autorka se staví proti zažité představě, že pohlaví je něco objektivně existujícího, že jde o 

předjazykový, prediskursivní koncept, který existoval již před genderem. Proti tomuto předpokladu 

staví tezi, že nejen gender, ale i pohlaví se utváří v jazyce, v rámci pravidel aktuálního diskursu a 

otázka co bylo dřív tak postrádá smysl.15 

Role genderu spočívá podle Butler především v utváření subjektivity člověka, představuje základní 

podmínku pro to, aby se lidská bytost vůbec mohla stát subjektem. Tato role genderu se promítá i 

do paměťové perspektivy mého výzkumu, nabývání genderu je důležité pro paměťovou konstrukci 

identity Němcové v životopisných filmech. Nabývání subjektivity se tedy podle autorky odehrává 

v rámci genderových vztahů. Tento proces budeme sledovat u jednotlivých filmů, uvidíme, jak je 

postava Němcové konfrontována s genderovými a dalšími diskursivními normami a také to, 

nakolik je v jejím případě tato konfrontace efektivní. Důležité podle Butler je, že nabývání genderu 

není vědomý akt, člověk si gender nenasazuje ráno jako masku, aby ji večer vyměnil za jinou. 

Nabývání genderu označuje autorka jako gendering a ilustruje ho na příkladu porodníka, který 

z dítěte (to) dělá pojmenováním jeho pohlaví těsně po narození dívku nebo chlapce.16 Obdobou 

tohoto mechanismu, jehož efekt je v průběhu let posilován výroky dalších autorit, je apelace 

měšťanek ve Vlčím halíři v roce 1979, které se snaží disciplinovat jednání Němcové oznámením, 

že jako dáma některé věci nemůže dělat. 

Proces nabývání genderu vytváří mocenské pole, které určuje, které tělo bude v rámci diskursu 

považováno za subjekt a které nikoli. Nejvýrazněji se toto mocenské pole projevuje u bytostí, 

                                                           
15 Tamtéž, s. 21-22. 
16 Tamtéž, s. 23. 



17 
 

jejichž gender není dostatečně diferencován a vytváří tak pochybnosti, na jejichž základě mohou 

být vyloučeny ze sféry lidského. Konstrukce genderu je tedy také nekonečným procesem 

odlišování lidského od ne-lidského, který je založen na reiteraci výše uvedených norem.17  

Nabývání genderu se vždy odehrává v rámci diskursu, který umožňuje připouštět vůbec nějakou 

verzi pohlaví. Ačkoli se nepodílí přímo na jeho vzniku, je diskurs místem kde se dotváří skutečnost 

těla.18 Mechanismus citační a regulační praxe vedoucí k diskursem podmaněnému subjektu a tělu 

nazývá Butler genderovou performativitou.19 Citovatelnost je podle Butler klíčem k úspěchu 

genderové performativity. Ta se podle autorky zakládá na citační praxi, stěžejním mechanismu 

formování filmové identity Němcové. Citační praxe je založena na citaci konvencí, které v rámci 

diskursu prosazuje autorita, která zastupuje genderovou, případně jinou diskursivní normu.20  

Jak naznačuje analyzovaný materiál, citační praxe je klíčová ve filmovém zobrazování Němcové 

a setkáme se s ní také v kapitole o turistických průvodcích. Na postavě Boženy Němcové se 

ukazuje, že genderová performativita je komplexní mechanismus. Materializace pohlaví se 

neodehrává pouze v rovině vyjednávání mužských a ženských rolí ve smyslu péče o domácnost a 

zajišťování obživy. Proces materializace probíhá v celé šíři diskursu a dosahu všech jeho norem. 

V kontextu Boženy Němcové ve filmu proto není jediným kritériem úspěšné materializace pohlaví 

její plnění role/normy matky a manželky, ale také její role/normy spisovatelky a členky národního 

hnutí. 

Prostřednictvím této diskursivní normy se propojuje genderová perspektiva, užitá v této kapitole 

jako hlavní metoda, s paměťovou perspektivou, která je zastřešujícím rámcem mé diplomové 

práce. Autoritou, jejíž konvence jsou v případě Němcové a jejího vztahu k národnímu hnutí ve 

filmech citovány, je kulturní kánon. Filmová osobnost Boženy Němcové cituje kanonický obraz 

Němcové ustálený v kulturní paměti jako obraz trpící velké národní spisovatelky, vášnivé a 

nemocné ženy. Součástí tohoto obrazu je rozpor mezi vystupováním Němcové a dobovými 

genderovými a jinými diskursivními normami, které postava Němcové odmítá citovat. Důsledkem 

tohoto rozporu je životní utrpení Němcové, které je ve filmech zároveň hybatelem děje. Odmítnutí 

                                                           
17 Tamtéž, s. 24. 
18 Tamtéž, s. 29. 
19 Tamtéž, s. 16. 
20 Tamtéž, s. 32. 
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citovat dobové genderové a jiné diskursivní normy se podílí na legitimitě Němcové v kulturním 

kánonu, je jednou z klíčových složek její paměťové osobnosti. 

Moment odmítnutí citovat dobové genderové a další diskursivní normy jsem se rozhodla 

demonstrovat ve scénách zobrazujících salony, v nichž filmové postavy artikulují dobové 

diskursivní normy jako citovatelnou a většinou postav také citovanou normu. V těchto scénách se 

objevuje i výše zmiňovaná reiterace těchto norem. Před Němcovou je opakují různé typy postav, 

které vůči ní působí v dobovém kontextu autoritativně – ať už se jedná o starší vdané anebo dobře 

situované ženy, vzdělané muže, lékaře či jejího manžela. Reiterované normy jsou nástrojem 

diskursivního nátlaku, který na Němcovou ve zkoumaných filmech vyvíjí společnost. 

Než přejdu k výzkumným otázkám pro tuto kapitolu, je třeba ještě krátce vymezit pojem kulturního 

kánonu, s nímž pracuji nejen v této kapitole. Kulturní kánon přejímám z textu Aleidy Assmann 

Canon and Archive, ve kterém se autorka věnuje dvěma různým modům kulturní paměti, které 

přirovnává k veřejně přístupné části muzejní sbírky a jejímu depozitáři.21 Kulturní kánon je aktivní 

dimenzí kulturní paměti, která podporuje kolektivní identitu složenou z normativních textů, postav, 

mýtů a míst. O těchto složkách kulturní paměti se v daném společenství aktivně mluví a jsou také 

opakovaně zpřítomňovány v nových formách a médiích. Jak ukazuje postava Němcové nejen 

v životopisných filmech, nemají historické, případně společenské změny na kánon samotný vliv, 

protože každá generace si jeho obsah nově interpretuje podle aktuálního společenského rámce.22  

Filmovou podobu paměťové identity Boženy Němcové jsem se rozhodla zkoumat především proto, 

film funguje jako citační médium starších kanonických vrstev. Do dobově aktuálního kanonického 

oběhu uvádí složky paměťové identity Němcové, které dříve zprostředkovávala jiná média – ať už 

obrazy, texty, nebo pomníky. Filmová citace těchto obrazů Němcové vytváří její aktualizovanou 

identitu, která stále zůstává pevně navázána na kulturní kánon. Důležitou roli při utváření filmové 

identity Němcové hraje gender, jehož účinky regulačních mechanismů na tělo Němcové jsou 

pevnou součástí kulturního kánonu. Jeho citace je spolu s citací příslušnosti k národnímu hnutí 

hlavním stavebním kamenem při formování filmové identity Němcové. 

                                                           
21 ASSMANN, Aleida. Canon and Archive. In: Astrid ERLL, ed.  Cultural memory studies: An International and 
Interdisciplinary Handbook. Berlin: Walter de Gruyter, 2008, s. 97–108.  
22 Tamtéž, s. 100. 
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Zkoumáme-li film z paměťového hlediska, je nutné zohlednit také jeho vlastní medialitu a její vliv 

na výsledný obraz, který divákovi zprostředkovává. Proto při analýze využívám také koncept 

intermediálních vztahů, které ve svém textu popisuje Astrid Erll.23 Stěžejní je pro mne především 

pojem remediace. Jedná se o opakované zobrazování pamětihodných událostí v různých médiích 

napříč staletími. Opakováním se historická událost stabilizuje jako místo paměti, které dál obíhá 

v kulturní paměti. Erll tato místa paměti označuje za transmediální jevy – díky paměťové stabilizaci 

nejsou vázány na jedno konkrétní médium a mohou být reprezentovány všemi dostupnými médii 

najednou.24 Za transmediální jev je možné označit i osobnost Němcové, která v kulturní paměti 

nefunguje pouze jako filmová postava, ale jak uvidíme, také jako postava Babiččina údolí nebo 

jako předmět sociálních médií.  

Účinnost remediačního mechanismu je zajišťována především dojmem autenticity, kterého se 

filmové médium snaží při zobrazení historické události či osobnosti dosáhnout. Výsledný obraz by 

měl korespondovat s dobovou estetikou, aby na diváka působil uvěřitelně. Proto v úvodu každé 

kapitoly reflektuji filmové prostředky, které film používá k tomu, aby u zobrazených postav dosáhl 

autenticity – zajímá mne především práce s filmovým obrazem, psychologií postav i kulturním 

kánonem – sleduji, kde se ve filmech objevuje zmiňovaná remediace. 

 

Postava Boženy Němcové ve filmu 

Josef Kajetán Tyl 

Film byl natočen roku 1925 režisérem Svatoplukem Innemanem, scénář napsal podle knihy Josefa 

L. Turnovského Zdeněk Štěpánek, který také ztvárnil hlavní roli. Jedná se o životopisný film 

mapující Tylovo působení v rámci české obrozenecké společnosti, jeho divadelní i milostné 

aktivity.  

Filmové prostředky25 

Jedná se o jediný němý film, kterým se budu v této kapitole zabývat, do jisté míry se tedy filmové 

prostředky, zajišťující dojem autenticity u diváka, liší od filmů disponujících zvukovou stopou. 

                                                           
23 ERLL, Astrid. Literature, Film and the Mediality od Cultural Memory. In: Cultural Memory Studies: An International 
and Interdisciplinary Handbook. Berlin: Walter de Gruyter, 2008, s. 389–398.  
24 Tamtéž, s. 392. 
25 Analýzou filmových obrazů minulosti se zabývá řada publikací. V českém prostředí má významnou pozici ediční 
řada Film a dějiny Petra Kopala. Viz: KOPAL, Petr, Film a dějiny, 7 sv., Praha: ÚSTR, 2004-2018. 
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Film s divákem komunikuje především prostřednictvím obrazu, který je proto maximálně 

výpravný. Týká se to i herců, kteří jsou výrazně nalíčeni, aby vynikla jejich mimika, díky níž se 

divák orientuje ve vztazích mezi jednotlivými postavami a také v jejich psychologii. Podobně jako 

mimika jsou expresivní i gesta, aby poutala divákovu pozornost, a aby byla zároveň snadno 

srozumitelná. Specificky film pracuje i s kamerou - záběry jsou často ořezány tak aby připomínaly 

pohled kukátkem, často se střídají celkové pohledy na scénu a detaily tváří hlavních hrdinů. 

Postava Boženy Němcové, tak jak je zobrazena v tomto filmu, se v obdobném provedení objevuje 

také v druhém Innemanově filmu K. H. Borovský a její remediované stopy lze sledovat ještě i 

v poválečném Revolučním roce 1948. Film pracuje s citací její kanonické podoby, divák ji na první 

pohled rozezná díky tmavým vlasům staženým do uzlu a tmavým šatům se širokým výstřihem, obě 

složky kostýmu spolu s výraznými náušnicemi evokují Hellichův portrét Němcové. 

Postava Boženy Němcové ve filmu 

Pro následnou analýzu je klíčový vztah Tyla s Havlíčkem. Ten napíše do České včely negativní 

recenzi a obviní Tyla z teoretického „vlastenčení.“ Tyl je Havlíčkovou recenzí hluboce zasažen, 

což film dokládá zejména v okamžiku Tylova zranění na barikádách, kdy se mu při blouznění 

zjevuje Havlíčkova démonická tvář, burcující Tyla k činu pro národ. K obratu vztahu mezi 

Havlíčkem a Tylem přispívá Němcová svým jediný výstupem v celém filmu. Na ulici, mezi 

běžícími barikádníky, zastaví Němcová Tyla s Havlíčkem a vyžaduje jejich smíření v zájmu 

národa, jemuž oba prospějí spíše jako přátelé. Němcová je zde oblečena do černých šatů s černým 

plédem, vlasy má stažené do hladkého drdolu, na uších má výrazné náušnice. 

Postava Němcové plní ve filmu především symbolickou funkci.26 Na ní se podílí především kostým 

herečky, která má mohutnou postavu, evokující mateřský charakter postavy Němcové. Vzhled 

postavu Němcové vyděluje z kontextu ostatních ženských postav, které jsou ve filmu oděny 

především do světlých šatů a kterým film upírá možnost samostatného jednání – jejich myšlenky 

za ně vyslovují mužské postavy. V rovině dobových konvencí tedy vidíme, že postava Němcové 

normy ženského jednání necituje – místo pasivní dekorativnosti aktivně zasahuje do běhu událostí.  

Zajímavé je, že se její jednání nesetkává s odporem, Němcová naopak své vůli podřizuje hlavní 

postavy filmu, zdánlivě na smrt znepřátelené. Domnívám se, že této silné pozice dosáhla filmová 

                                                           
26 Viz příloha kapitoly č. 1 na konci této kapitoly. 
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postava Němcové proto, že místo genderové normy cituje normu kulturního kánonu, tedy že cituje 

aspekty, které jí kulturní paměť přisuzuje coby člence národního hnutí. Jedním z těchto aspektů je 

již zmiňovaný vzhled, v kontextu ostatních žen ve filmu působí Němcová až neskutečně, jako 

bytost z jiného světa, která se pouze zjevuje v rozhodujícím okamžiku. Film tak cituje její pozici 

patronky národního hnutí, která má schopnost zasahovat ve prospěch národa – v jeho jménu smířit 

dvě hlavní postavy filmového národního hnutí. Další aspekt je vyjádřen právě argumentací, kterou 

ke smíření Tyla s Borovským používá – Němcové je zde přidělena role symbolické personifikace 

národní jednoty, jejími ústy promlouvá jasnozřivě národ. 

Postava Němcové ve filmu Josef Kajetán Tyl tedy ukazuje, že genderová performativita nemusí 

nutně působit pouze prostřednictvím genderových norem, důležité jsou i další diskursivně 

prosazované normy. V tomto případě jde o kanonickou pozici Němcové v kulturním kánonu, jejíž 

filmová citace postavě umožňuje nabýt subjektivitu – tedy aktivně jednat a být ostatními postavami 

uznána jako hodnotná bytost. Normy kulturního kánonu se v tomto případě zdají efektivnější než 

normy genderové, které postava Němcové necituje, a přesto se v rámci filmu setkává s úspěchem. 

K. H. Borovský 

Karel Havlíček Borovský je film režiséra Svatopluka Innemana z roku 1931. Děj se zaměřuje na 

politickou situaci po roce 1848, zejména na politické represe a na jejich nelegitimitu, jejíž obětí je 

i Havlíček – výrazem této situace je devastující pobyt v Brixenu. Havlíček je ve filmu zobrazen 

jako politicky aktivní, silná osobnost, pohybující se v prostředí jiných obrozenců a vlastenců, kteří 

jej obdivují a podporují. Po jeho návratu z Brixenu je však situace již jiná a Havlíček je zklamán, 

že se čeští vlastenci nechali zastrašit Bachem. Jako jedinou osobu, která se mu v Praze nevyhýbá, 

jmenuje Boženu Němcovou. Ta se objevuje až v samém závěru filmu, přichází ve chvíli 

Havlíčkovy smrti a velmi dramaticky doufá, že jednou přijde člověk, který to všechno pomstí. 

Němcová zde vystupuje sveřepě, podobá se věštkyni hledící do daleké budoucnosti. Je oblečená 

do černých šatů s jemným šálem přehozeným přes tmavé vlasy. 

Filmové prostředky 

Podobně jako v prvním Innemanově filmu se i zde objevují expresivní výrazové prostředky herců, 

s nimiž se po druhé světové válce již nesetkáme. I tentokrát umožňují diváku hlouběji proniknout 

do psychologických pochodů snímané postavy. Velmi výrazné je to v případě Havlíčka, jehož 

tuberkulóza se v závěrečném stádiu projevuje především v jeho vytřeštěném výrazu tváře. Jejich 
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opakované využití lze považovat za známku toho, že ještě v roce 1931 vyvolávaly divadelní 

postupy v herectví hraného filmu u diváků dojem autenticity a zajišťovaly tak jeho kladné přijetí. 

I v druhém svém filmu využívá Inneman při zobrazení Boženy Němcové citaci kanonického 

Hellichova portrétu. Na rozdíl od pozdějších filmových zpracování jsou však šaty Němcové 

očividně velmi nákladné, na krku má výrazný šperk. Kostým připomínající spíš večerní róbu než 

šaty na každý den ve filmu neodkazují k sociálnímu postavení Němcové, které je ostatně pro její 

roli ve filmu podružné. Drahé šaty vysílají k divákovi signál, že se jedná o důležitou osobu, 

reprezentují tak její společenskou autoritu získanou příslušností k národnímu hnutí. 

Postava Boženy Němcové ve filmu 

V případě filmu o Karlu Havlíčku Borovském je postava Němcové v komplikovaném vztahu 

k citaci dobových norem, které jí mají prostřednictvím stabilizované genderové identity zajistit 

status subjektu v rámci filmového diskursu. Podobně jako u filmu J. K. Tyl zde Němcová hraje 

epizodickou úlohu, analýza jejího citování dobových norem či konvencí se proto musí odehrát na 

poměrně malém prostoru.  

Postava Němcové cituje jen část zobrazených genderových norem. Na jedné straně přijímá ženské 

prvky jednání: přichází starostlivě za nemocným, utěšuje jeho malou dceru a je smutečně oblečena. 

Vzhled a péče jsou tedy momentem, kdy postava Němcové cituje dobovou konvenci – jedná tak, 

jak se od ženy jejího věku a postavení očekává. Ke změně v jejím jednání dochází poté, co lékař 

ohlásí Havlíčkovu smrt. Zatímco Borovského matka vsedě pláče, Němcová se k ní nepřidá: zůstává 

naopak stát spolu s mužskými postavami v místnosti. Na rozdíl od Havlíčkovy matky si je 

Němcová – podobně jako přítomní muži – vědoma celého rozměru Havlíčkovy smrti – nejedná se 

jen o osobní, rodinnou tragédii, naopak – s jeho úmrtím bylo vážně poškozeno národní hnutí. Tuto 

rovinu tragédie reflektuje postava Němcové závěrečnou replikou filmu, v níž vyjadřuje naději, že 

se snad jednou najde ten, kdo tohle vše pomstí. Při pronášení pomyslné závěrečné řeči filmu sleduje 

divák postavu Němcové v detailním záběru: vidí v detailu její tvář s výrazem připomínajícím 

věštecké vytržení. Němcová jako by v tu chvíli mezi ostatní postavy ani nepatřila – skrz oddanost 

národu se ve filmu stává národní věštkyní.27 

                                                           
27 Viz příloha č. 2 na konci kapitoly. 
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Jak je ze závěru filmu patrné, postava Němcové svým jednáním cituje pouze některé dobové 

společenské normy. Přijímá normu vhodného oděvu a pečovatelské, empatické jednání. Na druhou 

stranu odmítá filmem zobrazenou ženskou formu zármutku, prožívanou primárně v osobní rovině. 

V tom se s citační praxí rozchází a přejímá jednání spojené ve filmu s mužským genderem, 

zaměřené na politický a národní význam Havlíčkova úmrtí. Podobně jako v případě filmu o Tylovi 

se ani zde postava Němcová nesetkává s odmítnutím takového jednání, spíš naopak, pro formování 

její subjektivity se citace dobových norem spojených s národním hnutím jeví opět jako klíčová. 

I zde se subjektivita postavy Němcové utváří především pomocí citace kulturního kánonu. Jak dále 

v textu ukáží průvodci Babiččiným údolím ze stejného období, nebo první zkoumaný Innemanův 

film, byl obraz Němcové v období první republiky spojen především s národním hnutím. Toto 

propojení se objevuje i ve zkoumaném filmu, Němcová se jako národní věštkyně, důležitá 

vlastenka po boku mužských postav přidává k obavám o budoucnost národa. Respekt ostatních 

postav vůči její pozici naznačuje, že rozhodující autoritou, jejíž citací je ve filmu možné získat 

subjektivitu, není autorita genderového dělení rolí, ale spíše autorita národního hnutí. Citováním 

této autority je možné být součástí tohoto hnutí, vyloučení z něj lze dosáhnout odmítnutím této 

autority. 

 

Revoluční rok 1848 

Dalším zkoumaným filmem je Revoluční rok 1848 režiséra Václava Kršky z roku 1949, natočený 

jako film tvůrčí skupiny Otakara Vávry. Scénář i námět filmu napsali Otakar Vávra a Miloš V. 

Kratochvíl. V kontextu revoluce 1948 vnáší do příběhu českého národního hnutí nový rozměr – 

důraz na sociální charakter zobrazované revoluce. V kontextu doby vzniku filmu tak lze revoluci 

1848 chápat jako premediaci revoluce 1948, jako nevydařený pokus o pokrok, na který okolí 

nebylo připraveno a který se úspěšně dovršil až nyní, v roce 1948. 

Filmové prostředky 

Filmová vizualita vykazuje silnou vazbu na dobový kulturní kánon – zobrazené postavy velmi 

doslovně citují své kanonické podoby. Divákovi má tato citace usnadnit orientaci v příběhu i 

v postavách, kterých je značné množství. Výsledný dojem, že divák postavy důvěrně zná, má 

usnadnit přijetí celého obrazu, posiluje u publika dojem autenticity, která filmu pomáhá upevnit se 

v kulturní paměti. Poznání toho, kdo je kdo má zajistit také lepší porozumění vztahům mezi 
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jednotlivými postavami – snadno se dají odlišit příslušníci starší generace obrozenců, katolický 

kněz a samozřejmě i Božena Němcová a mladší generace národního hnutí. 

V Revolučním roce 1848 se také poprvé objevuje salon jako místo, v němž se scházejí členové 

českého národního hnutí.28 Jak uvidíme v následující analýze, přejímají tento způsob zobrazení 

obrozenecké společnosti všechny pozdější filmy, které se věnují životu Boženy Němcové. Naopak 

filmy z období I. republiky salon jako místo setkávání nevyužívají, v případě K. H. Borovského 

plní tuto funkci spíše hospoda, v níž se Havlíček stýká s přáteli. Využití salonu jako obrozeneckého 

životního prostředí potvrzuje v Horoucím srdci Otakar Vávra a posiluje tak jeho pozici, na které 

se tvorbou scénáře Revolučního roku 1848 i sám podílel. 

Postava Boženy Němcové ve filmu 

Film se zaměřuje především na členy skupiny Repeal a jejich činnost v průběhu revoluce a také na 

jejich vztahy s českou vlasteneckou společností v Praze. Hlavní postavou je Josef Václav Frič, 

který je ve filmu zobrazen jako pravý revolucionář, Havlíček je vedle něj zrádcem sociální 

revoluce, o níž podle Friče v roce 1848 především jde. Charakter revoluce je filmovou štěpnou 

linií, jejímž prostřednictvím režisér demonstruje jednotlivé názorové frakce uvnitř vlasteneckého 

hnutí – dělníci se odmítají smířit pouze s národní revolucí, s tou by se naopak rádi spokojili 

měšťané a také starší generace obrozenců, která se bojí o svou pozici vybudovanou v monarchii. 

Spor o povahu revoluce se ve filmu otevírá hned na začátku, v salonu u Fričových. Krška do 

jednoho prostoru a odpoledne umístil všechny důležité vlastence revoluční doby – vedle sebe zde 

sedí Palacký, Smetana, Frič, Schmiedinger, Mánes, Borovský a Němcová a vedou konverzaci o 

tom, jak je na tom venkovský lid se čtenářstvím. Za průkopníky venkovského čtenářství jsou tu 

označováni Schmiedinger a Němcová. Tématem hovoru je také situace ve Francii a možná revoluce 

v českých zemích, proti sobě tu stojí Frič s Palackým, který se bojí ohrozit radikalismem české 

národní hnutí. Němcová se kloní na Fričovu stranu, je okouzlena Fričovou básní a jeho sociálním 

radikalismem. Svou úlohu v českém hnutí vidí ve vzdělávání českého lidu. Je oblečená v tmavých 

šatech s šálem přehozeným přes vlasy, stylizace odkazuje k náboženským obrazům, případně 

k podobě Panny Marie. 

V Revolučním roce 1848 má postava Boženy Němcové více prostoru – i když ani v tomto filmu 

není hlavní postavou. Divák se s ní setkává v salonu u Fričových, mezi podstatnými postavami 

                                                           
28 Viz příloha této kapitoly č. 3. 
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poloviny 19. století samozřejmě nechybí ani Němcová. V místnosti se nachází také neurčitý počet 

žen různého stáří, ty však plní především dekorativní funkci – kromě paní Fričové a Palacké nijak 

nepřispívají do debaty, ani nejsou pojmenovány. Kromě zmiňovaných manželek jsou ženy 

oblečeny do světlých šatů, vdané ženy mají na sobě tmavý a zdobený oděv. Ve společnosti se sice 

vyskytují i muži, jejichž jméno v uvedené scéně není zmíněno a kteří aktivně do debaty 

nepřispívají, přesto počet „dekorativních“ žen dalece převyšuje počet „dekorativních mužů.“29 

Zmiňované manželky také nepronášejí nic fakticky podstatného – Palacká se jen ptá Němcové, jak 

funguje její vydavatelství a Fričová se snaží mateřskou autoritou mírnit syna, když se jí zdá, že 

moc radikálně útočí na Palackého – hosta. Film prostřednictvím vedlejších postav zobrazuje 

dobové genderové normy jednání, které tyto postavy samy citují. Subjekty, které citují ženské 

normy chování, jsou ve filmu ve služebné, pečující, případně ilustrativní, dekorativní pozici – jejích 

účelem je vytvářet příjemnou atmosféru. 

Postava Boženy Němcové tyto genderové normy cituje pouze částečně. Podobně jako ve filmu K. 

H. Borovský přejímá normu oblékání – jako vdaná žena je oblečena v tmavých šatech a má 

závojem pokrytou hlavu. Ale již v této citaci lze vidět snahu filmu zdůraznit, že Němcová 

buržoazní oděvní normu necituje dokonale – na rozdíl od ostatních vdaných žen je Němcová 

oblečena velmi jednoduše, místo složitých ozdob na šatech má jen drobnou brož, místo zdobeného 

čepce má jen průsvitný krajkový závoj. Je patrné, že kostým se snaží poukázat na sociální rozdíly 

mezi postavou Němcové a zbytkem zobrazené obrozenecké společnosti. 

Nedokonalá citace oděvní normy poukazuje na autoritu, která filmovému obrazu Němcové v roce 

1949 dominovala: pozice Němcové v dobovém kulturním kánonu. Film naznačuje, že její obraz 

utvářela především její klíčová role v českém národním hnutí. Postava Němcové proto cituje ty 

normy jednání, které film zobrazuje prostřednictvím postav obrozenců. V rámci této citace 

                                                           
29 Nicméně absence pojmenování některých mužských postav naznačuje, že dělení na závažná a nezávažná těla 
zdaleka nemusí probíhat jen podle pohlaví, jako důležitější se ukazuje pozice nebo vůbec příslušnost k citovanému 
kulturnímu kánonu národního obrození. Absence pojmenování ukazuje i na vztah kulturního kánonu k archivu – 
zatímco v roce 2019 je již obtížné poznat na první pohled, které obrozence některé postavy ztvárňují, Jiří Rak je 
v roce 1988 pojmenovává bez větších obtíží: „Z vůle tvůrců filmu se u Fričů shromáždili: František Palacký, František 
Augustin Brauner, Alois Pravoslav Trojan, Karel Havlíček Borovský, Bedřich Smetana, Josef Mánes, Božena Němcová, 
P. Josef Schmiedinger, abychom jmenovali pouze ty nejznámější, a každý z nich je také náležitě představen.“ 
Opakovaný pohled na zkoumanou scénu však ukazuje, že Brauner ani Trojan jmenovitě představeni nejsou. 
Současné publikum filmu tedy může sledovat postupný přesun některých postav z kulturního kánonu do archivu, 
projevujícího se obtížemi rozeznat nepojmenované postavy národního hnutí. Viz: RAK, Jiří. Film Revoluční rok 1848 
v kontextu historického myšlení. Filmový sborník historický. 1988, 1, 131–148.  
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Němcová mluví s dalšími a výhradně mužskými „důležitými“ vlastenci jako rovná s rovnými, 

vzniká tak dojem, že její postava patří spíše do světa filmem deklarovaného mužského vzorce 

jednání. Citace kulturního kánonu však lépe vysvětluje, proč vzhled Němcové cituje některé prvky 

asociované ve filmu s ženským genderem: oblečením a způsobem, jakým je Němcová zachycena 

kamerou, evokuje film její podobnost s Pannou Marií.  

Toto paměťové propojení se objevuje také v průvodci Babiččiným údolím z roku 1946, tedy ještě 

v době před převratem vedoucím ke vzniku státního socialismu. Domnívám se, že opakující se 

stylizace Němcové do mariánského obrazu není důsledkem snahy dodávat Němcové náboženský 

rozměr. Jedná se nejspíš o přenos či pozůstatek patetického národního aspektu, který vyvrcholil 

v období protektorátu především v literární tvorbě. Příkladem může být básnická sbírka Naše paní 

Božena Němcová Františka Halase, 30 k tomuto paměťovému pohybu by bylo možné zařadit i 

protektorátní filmové zpracování Babičky. Postava Němcové získala v období protektorátu 

charakter národní patronky a ochranitelky, do kterého se ve filmovém zpracování promítly 

mariánské rysy.31  

Přihlášení se k národnímu hnutí a aktivní účast v něm zajišťuje postavě Němcové převzetí té 

normy, která jí v zobrazeném diskursu národního obrození umožňuje získat subjektivitu, 

v kontextu ostatních ženských postav poněkud specifickou, ale přesto uznávanou společenskou 

pozici. Proces genderové performativity se v případě Němcové ukázal jako úspěšný – její postava 

ve filmu cituje přesně ty normy, které jí umožní naplnit tu roli, kterou ve filmu zobrazený diskurs 

považuje za hodnotnou.  

Ve scéně salonu u Fričů však Němcová není jediná, kdo je mechanismům genderové performativity 

vystaven. Jádrem zobrazené debaty je buditelská práce přítomných, přítomní vyjmenovávají, jak 

přispěli k pozvednutí českého lidu. Obsah debaty odkazuje k motivu sociální revoluce, na kterou 

se film zaměřuje a která představuje nejen již zmiňovanou štěpnou linii mezi postavami, ale 

především prostor pro socialistickou kritiku obrozenecké společnosti, kterou film zobrazuje jako 

buržoazní a konzervativní.  

Film tedy starou generaci – včetně Němcové – nechává vyjmenovat své zásluhy a referovat „čí lid 

víc čte či recituje zpaměti,“ aby pak prostřednictvím Friče ukázal, že obrozenci ve skutečnosti lidu 

                                                           
30 HALAS, František. Naše paní Božena Němcová. Vydání čtvrté. Praha: Fr. Borový, 1940.  
31 Viz příloha č. 4 na konci kapitoly. 
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nenaslouchají, ale jen ho využívají pro své národní zájmy, které ale samy o sobě společenskou 

nespravedlnost nenapraví. Frič starší generaci obrozenců osočuje z nezájmu o dělníky, které 

považuje za nevyužitelné pro národní boj. Frič tedy očividně odmítá citovat normy jednání, které 

dominují zobrazenému diskursu národního obrození. 

Dostává se tak do přímého, otevřeného střetu s autoritami vymáhající diskursem stanovené 

regulační normy. Jeho subjektivita je tak ohrožena. To se projevuje všeobecným odsouzením jeho 

radikálních postojů – naplno se tak vyjevuje konzervativnost obrozenecké společnosti v čele 

s Palackým, který coby uznávaný vlastenec a hlavní obrozenecká autorita otevřeně definuje 

přípustné chování obrozence: „To je úkol každého vlastence, napravovat všechno to zlo, které nás 

tolikrát hodilo zpět.“ Spor mezi obrozenci a Fričem je nakonec ukončen zásahem jeho rodičů, kteří 

jej umlčí z pozice rodičovské autority. Frič následně uraženě odchází ze středu sešlosti k oknu. 

V případě Friče pozorujeme reiterativní vymáhání dobových norem – po osobnostech národního 

obrození, kteří jsou vůči Fričovi v autoritativní pozici v politickém smyslu, se diskurs pokouší o 

vymáhání svých pravidel prostřednictvím rodičů. Ti se primárně soustředí na mocenské vztahy 

mezi přítomnými, vůči nimž je Frič v podřízené pozici a měl by je proto respektovat.  

Uposlechnutím rodičů sice Frič alespoň částečně přejímá diskursem vyžadované normy jednání, i 

přesto je ale ze společnosti obrozenců symbolicky vyloučen – odchází z jejich středu na kraj 

místnosti, k oknu. V tomto motivu se opět ukazuje důležitost dobového kulturního kánonu, který 

hraje ve vytváření filmových obrazů jednotlivých postav rozhodující roli – Frič cituje svůj 

kanonický obraz zneuznaného revolucionáře a podřizuje se mu i ve chvíli, kdy v obsahu filmové 

konverzace dochází k vynucenému smíru.  

Ačkoli se Němcová v úvodu scény podílí na debatě o buditelských zásluhách jednotlivých 

obrozenců, její výsledný filmový obraz nevyznívá konzervativně nebo zpátečnicky. Naopak, ve 

vyostřené výměně názorů mezi Fričem a Palackým se zastává sociální revoluce a dostává se tak do 

filmem konstruované progresivní, socialistické skupiny obrozenců. K Fričově podpoře se přidává 

i mladý Bedřich Smetana, spor o revoluci tak získává i generační rozměr.32 Podpora Friče 

představuje další filmový postup, který postavě Němcové umožňuje citovat svůj dobový kanonický 

obraz: Němcová není jen národní spisovatelkou ve smyslu vysoké, buržoazní kultury, je také 

                                                           
32 „Fričův fanklub“ tedy ve filmu tvoří oblíbenci Zdeňka Nejedlého, osobnosti, které tvoří základ porevoluční – 
státně-socialistické – národní kultury. 
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bojovnicí za sociální spravedlnost jak naznačuje nejen její sběratelská literární činnost a zájem o 

lidovou kulturu, ale především podpora sociálního rozměru chystané revoluce.33 

Genderová performativita se tedy ve filmu projevuje v různých směrech. Jako klíčové se 

v normativní regulaci neukazuje dělení na ženskou a mužskou sféru jednání, ačkoli jeho citace lze 

využít k posílení vlastní subjektivity. Jako důležitější se jeví dobovým diskursem vyžadované či 

vylučované hodnotové postoje, ztělesňované příslušností a aktivní účastí na národním hnutí, které 

mohou zastávat jak muži, tak ženy a které filmu umožňují konstruovat historické osobnosti a 

události v souladu s vlastním kulturním kánonem odpovídajícím aktuálnímu dobovému diskursu. 

 

Horoucí srdce 

Horoucí srdce je film režiséra Otakara Vávry, natočený v roce stého výročí smrti Boženy 

Němcové, tedy v roce 1962 a věnovaný spisovatelčině památce.34 Scénář k filmu napsal František 

Pavlíček, který se jako scénárista podílel na mnoha dalších filmech spojených s Boženou 

Němcovou – na filmu Babička z roku 1971 a na filmových zpracováních některých pohádek 

Němcové – napsal scénář například ke Třem oříškům pro popelku z roku 1973. 

Děj filmu se odehrává v době Bachova absolutismu, v letech 1851-1856. Mottem příběhu je úvodní 

citát Němcové z roku 1851: „Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova, asi za dvě 

stě let anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v jakém bych já chtěla žíti 

s rozkoší.“ Příběh filmu začíná Němcovým odjezdem do Uher a jeho sporem s Němcovou, která 

kvůli vzdělání dětí odmítá manžela následovat. Pro své rozhodnutí zůstat v Čechách je Němcová 

později vystavena kritice v salonu u Staňků. Divák se zde setkává s okruhem přátel Němcové: 

s Lamblem, Purkyněm, Mužákem, sestrami Rottovými a s Lotty Staňkovou. Ta společně s Johanou 

Rottovou Němcové vyčítá, že nechala svého manžela odjet do Uher samotného a že tak neplní svou 

povinnost manželky, která se má pro manžela obětovat – i na úkor vlastních zájmů. V pozdějších 

diskusích je Němcové za vzor dávána Julie Havlíčková, která přes svou nemoc neváhá a jede i 

s dítětem za manželem – jak jí velí její ženská povinnost.  

                                                           
33 Na tento její obraz neukazuje jen text Zdeňka Nejedlého Božena Němcová, ale také analyzovaní průvodci 
Babiččiným údolím z počátku 50. let 20. století. 
34 V roce 1961 vznikl televizní film Božena Němcová režisérky Evy Marie Bergerové. Při výběru analyzovaných filmů 
jsem se v tomto případě rozhodla řídit dosahem dané reprezentace a analyzuji proto Vávrovo Horoucí srdce. 
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Filmové prostředky 

Horoucí srdce je druhým analyzovaným filmem o Němcové, za nímž stojí Otakar Vávra. Je zároveň 

prvním filmem, který se věnuje výhradně životu Boženy Němcové. Využité filmové prostředky 

přispívají dvojím způsobem k vytvoření dojmu autenticity u publika. Jednak jako rozvinutí 

postupů, s nimiž přišel již v Krškově Revolučním roce 1848 a jednak jako vzorové zobrazení života 

Němcové na filmovém plátně, s nímž se pozdější zpracování musí vyrovnávat.  

Konstrukce analyzovaného salonu u Staňků, ukazuje, že je remediací obdobné scény salonu u Fričů 

v Revolučním roce 1848.35 Vávra v roce 1962 zopakoval svou přehlídku obrozenců, úplný začátek 

scény připomíná spíše pohled na živý obraz, než na skutečné osoby, které se film snaží zachytit. 

Podobně je to i s kulisami scény – velký důraz je kladen na „buržoaznost“ hostitelské domácnosti 

– film zobrazuje okázalou porcelánovou soupravu a bábovku, prvky náležející do měšťanské 

domácnosti, nikoli však do domácnosti Němcové. Okázalost buržoazní domácnosti Vávra nepřímo 

odsuzuje jednoduchým kostýmem Němcové, kterým se diváka snaží v obou filmech upozornit, že 

do takového prostředí Němcová ve skutečnosti nepatří. Tento kontrast Vávra v Horoucím srdci dál 

rozvíjí, když ukazuje podmínky, ve kterých Němcová musí žít po odloučení od manžela. 

Remediace salonního motivu z filmu natočeného v roce 1949 se projevuje i v zobrazených 

osobnostech v salonu u Staňků, vzhledem k hlavní postavě filmu se však složení zobrazených 

postav proměňuje: zatímco v Revolučním roce 1848 Vávra zobrazil univerzální kánon postav 

národního obrození, v roce 1962 je okruh zobrazených osobností v těsné souvislosti s životem 

Boženy Němcové. Proto se ve filmu již neobjevuje František Palacký, nebo Bedřich Smetana, ale 

naopak doktor Lambl, Johana Mužáková s manželem, Sofie Rottová nebo Jan Evangelista Purkyně. 

Scény salonů, jsou jako celek motivem, který je v dalších filmech remediován. Vávra ze salonů 

udělal místo, ve kterém se divákovi ukazuje činnost obrozenců. Stává se díky němu místem, ve 

kterém se vyjednává vztah postavy Němcové ke kulturnímu kánonu a také k zobrazeným dobovým 

genderovým a případně dalším normám. V salonu se zřetelně ukazuje, kdo je dobrým obrozencem 

a kdo je nepřítel. Salon také představuje bezpečné místo, ve kterém je možné mluvit otevřeně, bez 

obav z policie nebo obecněji ze státního aparátu. Všechny tyto rysy se v různé míře objevují i 

v ostatních filmech, které byly natočeny po Horoucím srdci – s výjimkou Veroniky, v níž absenci 

                                                           
35 Viz příloha č. 5. 
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salonu lze chápat jako projev osamění a ztrátu bezpečí, které Němcová prožívala v době Bachova 

absolutismu. 

Postava Boženy Němcové ve filmu 

V salonu u Staňků se tedy divák opět setkává s obrozeneckou společností i s hovorem, jehož 

obsahem jsou především dvě témata – boj za český národ a normy společenského jednání. Obě 

témata je možné pojmenovat také jinak – jako kulturně-kanonické a genderové normy, které 

zobrazený dobový diskurs vymáhá na jednotlivých postavách. Zatímco v Revolučním roce 1848 

byl regulační praxi vystaven kromě Němcové také Frič, v Horoucím srdci se pozornost dobového 

diskursu soustředí na Boženu Němcovou. 

Příslušnost k národnímu hnutí je prvním normativním ideálem, který se zobrazené autority na 

postavě Němcové snaží vymáhat. Ve filmu se snaha podrobit Němcovou citační praxi objevuje 

několikrát – i mimo salon u Staňků. Prvním případem je vydání Báchorek, které vydavatel 

Němcové nepovažuje za dostatečně hodnotné – místo pohádek po ní požaduje zvyky, kroje, 

písničky. Podpory se dožaduje od přítomného Havlíčka, který se však postaví za Němcovou. 

Ve filmu tak poprvé zaznívá obrozenecký pragmatismus, jehož přístup Němcová odmítá citovat. 

Ukazuje se zde také, že ne všichni jsou ve filmu proti Němcové – Havlíček Němcovou povzbuzuje 

v umělecké, nikoli vědecké tvorbě a podobně se později vyjadřuje také profesor Purkyně, který by 

si přál, aby Němcová místo „popisování fáborů a čepců“ na Slovensku popsala lidský osud. Z jeho 

řeči se zdá, že se domnívá, že právě Němcová je k takovému typu psaní osudově předurčena. Film 

tedy postavám, které jsou zobrazeny jako kladné, vkládá do úst důležitost a význam umělecké 

tvorby Němcové, její budoucí potenciální přínos české literatuře považují za hodnotnější než její 

snahy o etnografii.  

Vzhledem k tomu, že tento přístup prosazují kladné postavy, je záměrem filmu, aby si tento názor 

jejich prostřednictvím osvojil i divák. Ve vztahu ke kulturnímu kánonu tedy film jasně říká, co je 

tím skutečným přínosem Boženy Němcové k národnímu hnutí – je to Babička, čeho bychom si 

z jejího díla měli vážit především. Nárok, který na Němcovou kladou Havlíček a Purkyně tak 

odkazuje ke vztahu postavy Němcové a kulturního kánonu, v jehož rámci film v roce 1962 vznikl: 

postava Němcové tuto součást svého kanonického obrazu ve filmu cituje, na konci filmu dává 

přednost dokončení Babičky před rozloučením s odjíždějícím Lamblem. Citací tohoto klíčového 
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motivu si film zajišťuje konformitu s kulturním kánonem a jejím prostřednictvím tak usiluje o 

bezproblémové přijetí u publika. 

K přesvědčivému a úplnému příběhu o vzniku Babičky však nestačí kladné autoritativní postavy, 

které Němcovou podporují v té tvorbě, která je jí blízká. Stejně podstatné jako autorství Babičky 

se pro formování filmové postavy Němcové jeví i ta část kanonické, k národnímu hnutí odkazující, 

dobové normy, kterou Němcová ve filmu odmítá citovat a kterou reprezentují ty postavy, které ji 

nutí k vědeckému typu práce, jako již zmíněný nakladatel Pospíšil. Námitka, že její práce pro národ 

není dostatečně seriózní, se objevuje i v salonu u Staňků, kde se do kritiky pouští především 

hostitel, doktor Václav Staněk: „Boženo, dělat politiku není tak jednoduché jako psát pohádky. My 

jsme odpovědni za budoucnost národa!“   

Staněk tak reaguje na slova Němcové, že je třeba se nebát policejních represí a dál pokračovat 

v započatém díle pro národ. Označením za naivní pohádkářku Staněk naznačuje, že se Němcová 

svou prací na národním hnutí nepodílí dostatečně, a že navíc svým nepochopením vážnosti situace 

znevažuje nebezpečí, kterému jsou (především mužští) členové národního hnutí vystaveni. Jeho 

manželka se pokouší otupit ostří konfliktu: „nechte už té politiky, vystydne nám kafíčko.“ Mimoděk 

tak poukazuje na genderové dělení scény i rolí v tomto drobném konfliktu. 

Autoritou, která zde vymáhá citaci dobového národního diskursu je muž, navíc hostitel a lékař, 

který je ve filmu obklopen skupinou jiných mužů, s nimiž diskutuje o politické situaci a o možných 

perzekucích. Paní Staňková, jeho manželka, je zase na první pohled ztělesněním feminních 

charakteristik – do politické, tedy na první pohled mužské sféry nijak nevstupuje, naopak se 

konflikt politického charakteru snaží ukončit zcela přízemní námitkou o stydnoucí kávě. Paní 

Staňková je jako ostatní ženy v sále (včetně Němcové!) oblečena do světlých šatů a do mužské 

sféry v průběhu konfliktu stejně jako ostatní ženy nevstupuje. Mohlo by se tedy zdát, že se na 

postavě Němcové performuje tradiční genderové dělení rolí – ženy pečují o domácí krb a kávový 

servis, v krajním případě píšou beletrii. Muži jsou zde naopak od toho, aby se účastnili politického 

boje, kterému ostatně lépe rozumějí. 

Případ podpory Havlíčka a profesora Purkyně však ukazují, že konflikt, který se u Staňků odehrává, 

není otázkou pouze genderového dělení rolí – film ukazuje, že na straně Němcové stojí i dobově 
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významní muži.36 Ti ovšem ve vztahu k Němcové fungují ve filmu spíše jako autorita kulturního 

kánonu, kterou postava Němcové cituje. Jako důležitější se tedy v interpretaci scény jeví mocenský 

vztah, který v konfliktu vzniká mezi Staňkem a Němcovou: hlavní výtkou je nevědecké psaní 

Němcové, které neodpovídá zobrazenému normativnímu ideálu národního obrození, jehož 

autoritou se zde Staněk stává. I touto drobnou narážkou se přidává k nakladateli Novotnému a snaží 

se Němcovou přimět k citaci politického a vědeckého boje za český národ, který však postavě 

Němcové není vlastní a kterou film zobrazuje jako pro ni nepřirozenou – nikoli kvůli genderovému 

rozdělení, ale spíše kvůli jejímu vztahu ke kulturnímu kánonu, který je pro Němcovou autoritou 

rozhodující. 

Že je jednoduché dělení na mocné muže a podřízené ženy v případě Horoucího srdce neplatné, se 

ukazuje i v pokračování salonní scény u Staňků. Celá společnost zasedne ke kávě a paní Staňková 

se začne Němcové vyptávat na manželství a manželské povinnosti a na její rozhodnutí věnovat se 

nejen domácnosti, ale také psaní. Téma hovoru navazuje na úvodní scénu filmu, v níž Němec 

odjíždí do Uher a Němcová s dětmi zůstává v Praze. Manžel jejímu rozhodnutí nerozumí a i děti 

by raději zůstaly s otcem pohromadě – Němcová tak zůstává vlastní rodinou nepochopená, i když 

argumentuje zaostalostí uherského venkova, který by dětem nezajistil kvalitní české vzdělání. 

Se stejným nepochopením se setká i u svých obrozeneckých přátel. Hlavní odpůrkyní Němcové se 

zde stává zmiňovaná paní Staňková, která při krájení bábovky namítá, že povinností ženy je 

obětovat se pro rodinu a domácnost, že není správné nechat manžela samotného daleko v cizině. 

Je očividné, že v otázce plnění svých genderově určených společenských a především manželských 

povinností Němcová selhává. Odmítá citovat genderové normy, které zobrazená buržoazní 

společnost nastavila, a proto se s ní ocitá v konfliktu. V pozici hlavní autority této normy, která na 

její citaci u Němcové v dané scéně dohlíží, je právě paní Staňková. Plnění manželské povinnosti 

může na Němcové vymáhat ze své pozice vdané a velmi dobře situované ženy, která je sama 

                                                           
36 Je možné namítnout, že obě postavy, Havlíček i Purkyně pravděpodobně nevykazují čistě mužské charakteristiky 
– Purkyně coby stará osoba ztrácí část z mužské aktivity a Havlíček je nemocný, tedy implicitně slabý. Jeho nemoc 
jej na symbolické úrovni spojuje s Boženou Němcovou, která má místy s materializací vlastního pohlaví značné 
obtíže, jak naznačuje má analýza. V úvodu salonní scény páter Štulc odsuzuje lehkovážnost zatčeného Havlíčka, 
který prý „říkal, co si myslí.“ Štulc jako církevní představitel je ve filmu vylíčen podobně jako Staněk – jako autorita 
ve vztahu k ostatním postavám, ale zároveň konzervativní svým myšlením. Na stranu Havlíčka se přiklání přítomný 
profesor Purkyně, a jeho ústy opět promlouvá režisér a kulturní kánon, jehož autoritu zde postava Purkyněho 
zastává. I touto obranou se postavy Havlíčka, Purkyněho a Němcové propojují ve vztahu ke kulturnímu kánonu 60. 
let 20. století. 
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ztělesněním péče o rodinu a domácnost. Mohlo by se nyní zdát, že ženy vymáhají „ženské“ dobové 

normy jednání a že dělení na mužskou a ženskou sféru je přeci jen ve zkoumané scéně rozhodující. 

Takovou představu ale vyvrací profesor Petr Mužák, manžel přítelkyně Němcové, Johanny 

Mužákové, tedy budoucí Karoliny Světlé, který do debaty vstupuje právě na výzvu své ženy, aby 

ostatním sdělil svůj názor.37 Mužák sice tvrdí, že emancipaci uznává, ale že mnohem podstatnější 

je plnění povinností. Autoritou vymáhající na Němcové citaci genderových rolí buržoazní 

společnosti tak není jen paní Staňková, ale ve srovnatelné míře i Mužák, který je sám ženatý, jeho 

autoritu navíc podporuje i filmem udaný profesorský titul. I v otázce toho, jak být správnou 

manželkou tedy není jedinou autoritou žena, paní Staňková, její postoj potvrzuje i Mužák nejen 

jako muž, ale především jako manžel, který ví, o čem sám hovoří. 

Vymáhání dvou rozhodujících norem ve vztahu ke konstrukci Boženy Němcové tedy není založeno 

striktně na dělení mužských a ženských rolí – paní Staňková ukazuje, že nejen muži jsou ve vztahu 

k Němcové v pozici autority a Havlíček s Purkyněm zase dokládají, že ne všichni muži ve filmu 

prosazují tytéž kanonické konvence. Zatímco Pospíšil a Staněk citují kanonický obraz buržoazní 

části národního hnutí, která Němcovou nedokáže docenit, Havlíček s Purkyněm citují svůj obraz 

vytvořený socialistickým kánonem,38 podle něhož je rozhodujícím přínosem Němcové nikoli její 

etnografické dílo, ale Babička. 39 Na místo genderového dělení moci mezi postavami se jako 

podstatnější ukazuje, nakolik daná postava cituje tu normu, kterou na postavě Němcové následně 

vymáhá. 

Božena Němcová zobrazená v Horoucím srdci má očividné problémy s citací těch norem, které 

zobrazená buržoazní společnost považuje za klíčové. Jako podstatnější se v kontextu celého filmu 

jeví odmítnutí naplňovat dobovou představu o dělení genderových rolí vyjádřených manželskými 

                                                           
37 A nejen Mužák. Při návštěvě Sofie a Johanny u Němcové doma se Johanna otevřeně snaží přimět nejen 
k mravnému manželskému životu, ale především jí na příkladu George Sand názorně ukazuje, jak by vlastně měla 
psát. Mužáková tak po Němcové vyžaduje citaci obou zmiňovaných norem -  nechce jen, aby Němcová ukončila 
vztah s Lamblem a odjela do Uher, ale především aby její texty byly intelektuálně na výši a tím hodnotné pro celé 
národní hnutí. 
38 Film zobrazuje dvě skupiny obrozenců – ty progresivní, s jejichž filmovými myšlenkami se má ztotožniti 
socialistický divák, a obrozence buržoazní, kteří jsou zobrazeni jako konzervativní zpátečníci, svázaní prostředím, 
v němž se pohybují. Havlíček a Purkyně, coby zástupci progresivní skupiny obrozenců ve filmu reprezentují 
socialistický ideál emancipace, v níž se Němcovou snaží podporovat.  
39 Význam literárního díla Němcové ve vztahu ke kulturnímu kánonu potvrzuje i zaměření průvodce Babiččiným 
údolím z roku 1961, který je orientován primárně literárněvědně a zdůrazňuje význam Babiččina údolí pro pozdější 
tvorbu Němcové. 
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povinnostmi a péčí o domácnost. Další události filmu zobrazují také milostný život Němcové, který 

toto odmítnutí dále rozvíjí a je jednou z hlavních příčin filmového neštěstí Němcové, jejíž citový 

život očividně předběhl dobu. Jako problematické se jeví i citování ideální obrozenecké činnosti, 

jak ji prosazuje buržoazní část zobrazeného národního hnutí. Odmítání citace buržoazních norem 

jednání lze chápat jako příklad role genderu ve filmových mocenských mechanismech. Jde o 

dobově produktivní proces: film prostřednictvím Němcové odsuzuje buržoazní genderové 

hierarchie a ukazuje socialismus jako dědice boje za rovnoprávnost žen.  

Obě složky odmítání citace buržoazní genderové normy by mohly vést k naprostému zničení 

Němcové v závěru filmu. Opak se ale zdá pravdou – díky utrpení, které jí její buržoazní okolí 

způsobilo, se Němcová nakonec stává autorkou svého nejdůležitějšího díla – Babičky. Citací tohoto 

klíčového kanonického obrazu získává její postava v závěru filmu symbolickou moc, která jí 

umožňuje otevřeně se postavit Bachovu policejnímu státu a položit trnovou korunu na rakev 

mrtvému Havlíčkovi.40  

 

Vlčí Halíř 

Dalším zkoumaným filmem je Vlčí halíř Jaroslava Novotného, natočený roku 1975 podle Baarova 

románu Paní komisarka. Scénář napsal Jiří Mareš, pod pseudonymem Lukáš Luhan. Je to jeden 

z mála filmů, který Mareš natočil v 70. letech, těžištěm jeho tvorby byla léta 50.41 Jedná se o 

televizní film, čímž se Vlčí halíř odlišuje od ostatních zkoumaných filmů. Zařadila jsem ho svého 

výzkumu především kvůli významu televize a televizní tvorby v období normalizace, o kterém 

hovoří například Paulina Bren42 nebo Jan Jaroš ve svém článku, který vyšel v knize Film a dějiny 

4.43 Jaroš ve svém textu poukazuje na význam historických osobností, které měly v televizní tvorbě 

znázorňovat předvoj socialistických myšlenek, které se naplno prosadily v přítomnosti. Postava 

Němcové ve Vlčím halíři spadá do okruhu postav, které se podle Jaroše snaží o aplikaci 

„pokrokových“ myšlenek v praxi – zastáním se těch, kteří se svými silami v zobrazeném 

                                                           
40 Viz příloha č. 6 na konci kapitoly. 
41 Dostupné z: https://www.csfd.cz/tvurce/85941-jiri-mares/ (náhled 24.7.2019). 
42 BREN, Paulina. Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968. 1. Praha: Academia, 2013.  
43 JAROŠ, Jan. Obrazy dějin v normalizační filmové a televizní tvorbě. In: Film a dějiny 4: normalizace. Praha: ÚSTR, 
2014, s. 173–190.  

https://www.csfd.cz/tvurce/85941-jiri-mares/
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společenském řádu nemohou domoci svých práv.44 Jak doufám ukáže má následující analýza, je 

socialistický rozměr Němcové ve filmu skutečně klíčovým prvkem. 

Film se odehrává v roce 1846, v době působení Němcových na Domažlicku. Soustředí se nejen na 

osobnost Němcové, ale i na Josefa Němce a na jejich vzájemný, na chodském venkově neobvyklý 

vztah. Němec je vybrán na místo finančního komisaře na Chodsku, kde má vyšetřit a zabránit 

pašování soli v pohraničí. Kromě mapování jednoho období života Boženy Němcové se tak film 

soustředí také na rozplétání detektivní zápletky a odhalování zločinců, které má na starost Josef 

Němec. Postava Němcové se ve filmu věnuje především sbírání lidové slovesnosti, snaží se navázat 

kontakt s místními sedláky, o které se zajímá více než o místní maloměšťanskou smetánku. 

Filmové prostředky 

Jak jsem zmínila výše, je filmová zápletka primárně detektivní – Josef Němec v roli finančního 

komisaře rozplétá nejen mechanismus pašování soli, ale především složité majetkové a společenské 

vztahy v Klenčí – mezi místními měšťany a sedláky. Žánru detektivního filmu jsou podřízeny i 

filmové postupy, které se ukazují i ve scéně, kterou budu v následujících odstavcích podrobněji 

analyzovat. Tyto filmové prostředky mají posílit věrohodnost, autenticitu detektivního žánru 

vyprávění a z něho plynoucí úspěch u publika. 

Prvním postupem, s jehož pomocí film příběh konstruuje, je rozvržení jednotlivých postav. 

Vyšetřovatelem je Josef Němec, který do Klenčí přichází zvenčí, je tedy cizí osoba, bez osobních 

vazeb a od prvního pohledu přísný a neúplatný úředník. Dále jsou zde místní měšťané, kteří naopak 

velmi dobře znají místní prostředí a snaží se Němce manipulovat ve svůj prospěch. Následují 

sedláci, kteří při prvním setkání s Němcem znejistí, očividně mají obavy, že se Němec připojí 

k místním měšťanům a bude jim dělat problémy. Kromě nich první scéna ze zábavy v Klenčí 

divákovi ukazuje i řadového člena finanční stráže, který hraje karty s místními pašeráky. Pro stavbu 

detektivního příběhu je důležitý i městský písař Bílek, který se snaží vyjít s oběma stranami – jak 

s měšťany, tak se sedláky. Z výčtu postav je patrné rozložení filmových sil, je očividné, kdo je 

padouch a kdo hrdina, který bude padouchy stíhat. Zaujmout diváka se film snaží ambivalentní 

postavou Bílka, u které není předem snadné odhadnout její další jednání a která je ve filmu 

původcem zvratů a posunů děje.  

                                                           
44 Tamtéž, s. 183.  



36 
 

V souladu s detektivním žánrem je také druhý filmový postup: slabé psychologické prokreslení 

většiny uvedených postav filmu. S hlubší psychologizací se setkáváme spíše u manželů 

Němcových, je ovšem budována pomocí vnějších prostředků – s jejich minulostí se divák 

neseznamuje díky vnitřním monologům nebo retrospektivním prostřihům, které by reprezentovaly 

vzpomínky postav, minulost Němcovým vytváří rakouský státní úředník, který si v úvodu filmu 

vybírá vhodného a snadno vydíratelného komisaře finanční stráže. Ostatní postavy se musí spokojit 

s převážně vnější charakterizací, hlavní motivaci jejich jednání určují historické majetkové poměry 

a spory. Kromě nich charakter postav určuje i příslušnost ke společenské vrstvě: zatímco sedláci 

jsou bodří a mluví chodským nářečím, zobrazení měšťané mluví česko-německy a zastávají 

konzervativní názory na ženskou emancipaci a pohrdají sedláky. 

Vzhledem k odlišnému období i prostředí, v nichž se příběh odehrává, je mechanismus remediace 

filmových či kanonických obrazů poměrně slabý. Nejvýrazněji se projevuje na postavách manželů 

Němcových – Němcův vzhled odkazuje k dobovému portrétu z roku 1837, na kterém je vyobrazen 

v uniformě finanční stráže, s tmavými vlasy a licousy.45 Podobně je na tom i postava Němcové, 

která má podobně jako v předchozích filmech do uzlu stažené tmavé vlasy, které jsou remediací 

účesu, který má Němcová na Hellichově portrétu. V kostýmu Němcové lze spatřit také paralelu 

k soše Barunky od Marie Uchytilové, která byla v roce 1970 umístěna v Jiřinkovém parku v České 

Skalici a která odkazuje k mládí či rané dospělosti Němcové a k její účasti na místním Jiřinkovém 

plese v roce 1837. Spojení posiluje i květ jiřiny, kterým má Němcová ozdobené šaty. 

Za remediovanou součást filmového obrazu Němcové lze naopak považovat její chatrné zdraví, 

které film zobrazuje podobně zdrženlivě jako v Horoucím srdci – Němcová v Klenčí na zábavě 

odmítá pít alkohol a snadno se zadýchá při tanci. Prostřednictvím vzhledu a nemoci se film snaží 

paměťově ukotvit vyprávění, které se jinak odehrává v odlišném prostředí a době, než na jakou se 

zaměřují ostatní životopisné filmy o Boženě Němcové. 

Atmosféra strachu a policejního státu je ve filmu budována prostřednictvím scén zobrazujících 

státní a policejní úředníky, kteří mají moc rozhodovat o osudu jednotlivce – vybrat Němce jako 

finančního komisaře a na základě udání jeho podřízeného jej úřadu v závěru filmu opět zbavit. Vliv 

na Němcovo odvolání má z velké části i spisovatelská činnost Němcové, kterou stát, ztělesněný 

                                                           
45 Viz obrazová příloha v knize: POKORNÁ, Magdaléna. Josef Němec: neobyčejný muž neobyčejné ženy. 1. vyd. 
Praha: Academia, 2009.  
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úředníkem a policistou považuje za extrémně nebezpečnou. Takto explicitně se státní, respektive 

policejní moc ve filmech objevuje ve Vlčím halíři poprvé, objevuje se však i v dalších filmech 

z období normalizace – tedy ve Veronice a v Ako listy jedného stromu.  

Postava Boženy Němcové ve filmu 

I ve Vlčím halíři je inscenována scéna, kterou v kontextu ostatních zkoumaných filmů lze 

považovat za obdobu salonu. Jde o zábavu, která se odehrává v hospodě v Klenčí, v níž se setkává 

místní měšťanstvo se sedláky.46 Manželé Němcovi se zde poprvé veřejně představují celému 

společenství. To se v mnoha ohledech odlišuje od společností zobrazených ve dříve analyzovaných 

salonech a scénách. Zatímco starší filmy líčily život Němcové v obrozenecké společnosti, zde se 

její postava ocitá na periferii, na hranici českých zemí a především mimo vlastenecké kruhy, které 

sdílí alespoň některé její životní postoje. V Klenčí je Němcová naopak konfrontována se 

společností, která není národně uvědomělá a která (především české) vzdělání obyčejných lidí 

považuje za něco velmi nebezpečného.  

Poprvé se také v „salonní“ debatě jako aktivní účastník objevuje také Josef Němec. Jeho přítomnost 

vyplývá z jeho hlavní úlohy v celém příběhu. Němec se v salonních scénách objevuje i ve všech 

pozdějších analyzovaných filmech s výjimkou Veroniky, v žádném z nich však není tak aktivní 

jako v případě scény ve Vlčím halíři. 47 Na rozdíl od Vávrových filmů i filmů ostatních režisérů 

vystupují Němcovi ve Vlčím halíři ve společnosti jako rovnocenní partneři, to se vymyká nejen 

zmiňovaným dalším filmům, ale především zobrazeným společenským zvyklostem. 

I přes zajímavou práci filmu s postavou Josefa Němce se v následujících odstavcích zaměřím na 

to, v jakém vztahu je postava Boženy Němcové nejen k zobrazeným dobovým genderovým 

konvencím, ale především ke kulturnímu kánonu. Podobně jako v Horoucím srdci má vyjednávání 

o citaci diskursivních konvencí charakter konfliktu, který tentokrát probíhá mezi myšlenkovým 

centrem reprezentovaným Boženou Němcovou (i Josefem Němcem) a periferií, kterou ve filmu 

                                                           
46 Viz příloha č. 7 na konci kapitoly. 
47 Tato výjimka nás vede k zamyšlení nad přístupem Vávry k postavě Josefa Němce – v Revolučním roce 1848 režisér 
Němce mezi předními českými vlastenci nepotřebuje, v Horoucím srdci se Němec objevuje až v závěrečné části 
filmu, do salonní scény vůbec nezasahuje. Také v případě Veroniky se Němec objevuje až v poslední fázi filmu. 
Vávra tedy velmi důsledně cituje a v rámci filmových zpracování také utváří filmový kánon – Němce vedle Němcové 
vůbec nepotřebuje. Podobně je tomu i v případě ostatních filmů, v nichž je Němec sice ve společnosti po boku 
Němcové, ale jeho názor není v debatě ten klíčový. Němcovo politické přesvědčení vstřebává postava Němcové – 
toto přisvojení oslabuje výsledný obraz Josefa Němce nejen ve Vávrových filmech. 
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představují místní měšťané. Ti jsou ve filmu zároveň v pozici mocenské autority – jejich 

společenská pozice jakož i další znaky jim umožňují vystupovat vůči Němcovým – a zejména vůči 

Němcové – autoritativně a vymáhat na ní citaci těch pravidel a hodnot, které oni sami považují za 

součást normality. 

Tato pozice zdánlivě odporuje autoritě, kterou Němec čerpá ze své pozice finančního komisaře, 

nicméně v analyzované scéně se jako rozhodující ukazuje spíše to, že je mezi přítomnými nový a 

snaží se na představené obce udělat dobrý dojem, proto své postoje neprosazuje tak rázně, jako 

v jiných filmových situacích. I přesto se však snaží svou manželku v debatě podpořit, čímž budí u 

přítomných měšťanů znepokojení – odmítá na veřejnosti zastávat roli autority, která nutí postavu 

Němcové citovat genderové konvence. Tímto odmítnutím vyjadřuje film dobrý vztah a vzájemnou 

náklonnost, která mezi manželi panuje. 

Němcová je ve filmu vystavena dvěma typům norem, jež by podle přítomných měšťanů měla 

citovat. V první řadě jde o plnění buržoazního dělení genderových rolí, kterému se očividně 

vzpouzí. Odmítání citace vyjde plně najevo ve chvíli, kdy Němec přítomným sdělí, že jeho žena 

má plnou volnost v tom, s kým se setkává – dle svého uvážení se může vydat i do selského stavení. 

Mezi měšťany to vyvolá pohoršení, které Němcová ještě umocní názorem, že podřízenost ženy 

muži přestává platit. Žena má podle ní své vlastní životní poslání – mateřství. Chce-li se však 

postavit po bok svému muži a svou prací se mu vyrovnat, nikdo by jí neměl bránit, v životě by žena 

měla mít možnost rozhodovat se podle svého srdce. 

Na tento názor reagují jak mužské, tak ženské postavy přítomných měšťanů. Mužské postavy jsou 

troufalostí Němcové pobouřeny a ze své pozice autority se na Němci domáhají okamžité 

disciplinace manželky. Tvrdí, že takové názory se neslučují se zavedeným pořádkem ani s dobrými 

mravy a že jsou nebezpečné – protože je ve Francii šíří „mužatka a žena lehkých mravů George 

Sandová.“ Vrcholným argumentem mužských postav se stává upozornění, že se tyto myšlenky 

neslučují s výkonem státního úřadu, který Němec zastává, poukazují tak na to, že myšlenky o 

rovnoprávnosti ženy přímo útočí na podstatu nejen rakouského státu, ale především na podstatu 

buržoazního diskursu, jehož normy měšťané ve filmu na Němcové vymáhají. 

Ženské postavy, tedy obě manželky přítomných měšťanů se účastní vymáhání citace normy 

genderových rolí. Jejich cílem se však místo myšlenek stává tělo Němcové. Přítomné měšťanky 

Němcovou považují za příliš mladou, aby mohla mít nějaké děti. Z domnělé bezdětnosti pak 
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odvozují její nezkušenost a naivitu, jejichž prostřednictvím Němcové upírají právo o mateřství 

hovořit, nebo ho využívat k budování emancipační argumentace. Autoritu manželky měšťanů 

čerpají z toho, že jsou starší než ona. Účesem a oděvem také dávají najevo svou solventnost, 

významnou roli hraje také to, že jsou v domácím prostředí. 

Své námitky adresují výhradně Němcové – se ženou komunikují o tématech, které v zobrazené 

společnosti spadají do ženské sféry vlivu – poctivě tedy naplňují normu genderových rolí, kterou 

na Němcové vymáhají. K této strategii patří i to, že divák nezná jejich jména – podle vymáhané 

normy dobrá manželka vlastní jméno nepotřebuje, stává se součástí osobnosti svého manžela. Proto 

Němcovou oslovují jako „paní komisařku.“ Ztělesněním vymáhaných norem manželky měšťanů 

posilují svou autoritativní pozici a zvyšují tlak na Němcovou, aby se stala součástí citační praxe. 

S podobnou strategií jsme se setkali již v Horoucím srdci, kdy k úplnému ztotožnění se 

s vymáhanou normou došlo u paní Staňkové. Odmítnutí genderové normy umožňuje Němcové 

komunikovat jak s mužskou, tak s ženskou částí přítomných. To je ovšem jediná výhoda, kterou jí 

odmítnutí citace této normy ve filmu přináší – film v dalších scénách ukazuje jak obtížné je ženskou 

emancipaci obtížné provozovat v každodenním manželském životě. 48 

Druhá norma, kterou je v ostatních filmech běžně správné plnění obrozeneckého poslání, je ve 

Vlčím halíři definována třídně: diskursivní autority ve filmu požadují, aby se Němcová držela nejen 

svého pohlaví, ale také své společenské vrstvy a podřídila této příslušnosti i své chování. Že 

postava Němcové nerespektuje normy chování vlastní třídy, tedy buržoazie, se ve zkoumané scéně 

poprvé ukáže ve chvíli, kdy příchozí písař Bílek vyjadřuje Němcové obdiv za její vydané Báchorky. 

Líbily se nejen jemu, ale také sedlákům, které Bílek chodí navštěvovat, což ostatní měšťané neradi 

vidí. Zmínka o Báchorkách vyvolá ve společnosti u stolu rozruch, měšťané i jejich manželky 

nemohou uvěřit, že manželka finančního komisaře píše pohádky a navíc v českém jazyce. 

Němcová se snaží bránit tím, že čeština je její mateřská řeč a že se Báchorkám přikládá zbytečně 

                                                           
48 Jako v Horoucím srdci se i zde objevuje motiv emancipace, jejímiž nositeli jsou kladné postavy – zde se 

jedná o manžele Němcovy. Jejich myšlenky jsou ve filmu zobrazeny jako ty, s nimiž se má divák ztotožnit. 

Buržoazní, konzervativní myšlenky, které prosazují ženskou podřízenost, jsou ve filmu naopak líčeny jako 

negativní. Film později ukazuje i realitu Němcových a naznačuje, jak obtížné bylo uvádění ženské 

emancipace v době Rakouské monarchie obtížné. Implicitně tak vzniká kontrast vyzdvihující socialistickou 

emancipaci žen, která slova Němcové dokázala uvést v život. 
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větší (politický) význam, než je nezbytně nutné. Němec se opět snaží manželku podpořit a 

podotýká, že každý má právo na nějakou zálibu. To měšťany na čas upokojí, Němcova 

marginalizace činnosti Němcové na poněkud bizarní koníček se jim zdá jako kompromis přijatelný 

pro buržoazní normu jednání. 

Tlak na citaci třídně adekvátního chování se však opět stupňuje se zájmem Němcové o život 

sedláků. Podíl na jejich vzdělání, který má Němcová díky svým Báchorkám, přímo ohrožuje 

mocenskou pozici předních měšťanů. Ti otevřeně prohlašují, že nevzdělaný lid je nejšťastnější – 

nezatěžuje si hlavu nebezpečnými myšlenkami. Implicitně tak vzdělání „selského lidu“ považují 

za potenciální ohrožení stávajícího mocenského statu quo. Zájmem o sedláky a přesvědčením, že i 

oni by měli být vzdělaní tak Němcová přímo útočí na vlastní třídu, která je podle filmu založena 

právě na utiskování venkovanů. 

Přání Němcové navštívit sedláky v jejich obydlí a poznat a prozkoumat jejich způsob života i zvyky 

napjatou atmosféru ještě umocní. Měšťané na takový zájem o sedláky reagují zděšeně, zdá se, že 

kontakt s nimi se na maloměstě rovná společenské sebevraždě. To dokládá i pohrdání a odpor 

k Bílkovi, který po straně jedna k druhé vyjadřují manželky měšťanů. Bílek Němcové slibuje, že ji 

k sedlákům zavede. Takovou zpronevěru normám maloburžoazního jednání nemohou snést ani 

ženské postavy, které se Němcovou pokouší okamžitě disciplinovat, upozorněním, že se „to 

nehodí,“ aby šla Němcová sama k sedlákům, protože „je dáma.“ Němcová ovšem argumentuje 

svou babičkou, která bez větších obtíží mluvila i s císařem a staví na této rodinné zkušenosti své 

přesvědčení, že na návštěvě sedláků není nic nepočestného. 

Zde vychází najevo, že se manželé Němcoví ocitají mimo obrozenecký diskurs. Mezi přáteli 

v Praze by byl argument babičkou považován za nevyvratitelný. V Klenčí ovšem nemá babička 

Němcové větší váhu, protože postavy měšťanů neznají její kanonický význam pro národní hnutí, 

jehož ostatně nejsou součástí. Odkaz na babičku Boženy Němcové tak film využívá k tomu, aby 

poukázal na odlišnost a cizost maloburžoazního diskursu, v němž oba manželé uvízli. 

Mužské postavy se dovolávají Němce, aby napravil manželčino přesvědčení. V jejich naléhání lze 

opět sledovat výše zmiňované plnění vymáhané normy genderového jednání – obracejí se 

k Němcovi jako k postavě, která má nad Němcovou disponovat přirozenou autoritou, která vyplývá 

z jejich manželství. Němec však tuto autoritu odmítá a naopak seznamuje přítomné se vzájemnou 

úmluvou o tom, že si s Němcovou nebudou zasahovat do své práce. V této apelaci se propojuje 
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vymáhání třídní i genderové normy chování a ukazuje se, že pro formování filmové identity není 

podstatné jen to, zda postava Němcové cituje ženské genderové aspekty, ale také to, v jakém je 

vztahu k normám jednání třídy, do níž podle filmového diskursu náleží. 

To, že Němcová odmítá citovat maloburžoazní postoj k sedlákům, se v kontextu celého filmu jeví 

jako klíčové. Její návštěva u sedláka Krále je důležitým momentem celého příběhu, její zájem o 

život prostých lidí se ukazuje jako její stěžejní charakteristika, jíž se vymyká ze zobrazené 

společnosti.  Odmítnutím citace této třídní normy jednání cituje filmová postava Němcové 

socialistický kulturní kánon, silně ovlivněný Zdeňkem Nejedlým, který v kanonickém obrazu 

Němcové zdůrazňuje především zájem Němcové o český lid, a jeho problémy, tedy její 

socialistický aspekt.  

Ako listy jedného stromu 

Dalším životopisným filmem zabývajícím se životem Boženy Němcové je televizní film Ako listy 

jedného stromu z roku 1979. Režisérem filmu je Vladimír Kavčiak, na scénáři se podílela 

s Kavčiakem Alta Vášová. Režisér se ve filmu zaměřil na čtyři cesty Boženy Němcové na 

Slovensko. Mapuje tak období jejího života od roku 1951 až do její smrti v roce 1962. I tento 

televizní film jsem do své analýzy zařadila právě proto, že byl vysílán v televizi, která v době 

normalizace hrála důležitou úlohu.49 

Filmové prostředky 

Film je založen na kontrastech mezi Prahou a Slovenskem a podřízeny jsou tomu také postupy, 

které film využívá k zajištění dojmu autenticity, který se snaží vzbudit u diváka. Týká se to 

například lokace scén – události v Praze se převážně odehrávají v interiéru, který umocňuje 

atmosféru městského prostředí. Události na Slovenskou jsou naopak situovány do exteriérů, 

Němcová se pohybuje ve volné přírodě, respektive na slovenském venkově, kde civilizace očividně 

volně přechází v divočinu. Slovensko, respektive Horní Uhry nejsou prostřednictvím exteriérů 

zobrazeny poprvé, podobně, i když méně lichotivě se objevují již v Horoucím srdci v roce 1962. 

Opakované užití tohoto postupu lze chápat jako remediaci filmového obrazu Slovenska, který je 

                                                           
49 Viz JAROŠ, Jan. Obrazy dějin v normalizační filmové a televizní tvorbě. In: Film a dějiny 4: normalizace. Praha: 
ÚSTR, 2014, s. 173–190.  
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však v roce 1979 využit k aktuálním potřebám referenčního rámce normalizačního 

Československa.  

Stupňující se tísnivá atmosféra ve společnosti je ve filmu vytvořena prostřednictvím scén 

z policejního oddělení, které jsou remediovány z filmu Vlčí halíř. Opět se zde ukazuje moc, kterou 

má úředník nad jednotlivcem, o Němcově osudu opět rozhoduje kromě jeho vlastních aktivit také 

spisovatelská činnost jeho manželky. Tu policie považuje za velmi nebezpečnou – dokonce natolik, 

že se rozhodne na ni nasadit konfidentku – Vítězku Paulovou. Motiv všemocné policie i nasazené 

konfidentky se opakuje ještě ve Vávrově Veronice. 

Petr Koura vykládá motiv policejního dohledu či vyšetřování rakouské monarchie 

v normalizačních filmech jako alegorické zobrazení filmařské zkušenosti s policejním dohledem 

či vyšetřování právě v období normalizace.50 Vzhledem k tomu, že se týž motiv objevuje ve všech 

třech zkoumaných filmech vzniklých po roce 1968, je zjevné, že přímo zobrazený policejní dohled 

se stal součástí filmového vyprávění o Boženě Němcové v období normalizace. Jak ale ukazují 

podrobnější analýzy všech tří uvedených filmů, nejedná se ani o hlavní motiv filmu, ani nejde o 

rozhodující aspekt při konstrukci filmové identity Němcové. Ikdyž se policie neobjevuje v mnou 

analyzovaných scénách, přesto její dohled považuji za důležitý motiv, kterým se film snaží propojit 

minulost s přítomností. 

Postava Boženy Němcové ve filmu 

Film je rámován závěrem života Němcové, kdy ji Němec odváží nemocnou z Litomyšle domů. Na 

cestě Němcová vzpomíná na své cesty na Slovensko a na období, která mezi nimi prožila v Praze. 

Pro následující analýzu budou klíčové dvě salonní scény. První je salon u Staňků, kde kromě 

manželů Němcových a jejich dětí jsou také další vlastenci a vlastenecké rodiny.51 Němcová má na 

sobě stejné šperky, jaké divák zná z Hellichova obrazu, oblečena je do světle modrých šatů. 

Přítomní se pohoršují nad tím, že se Němec rozhodl jít sloužit do Uher a bere s sebou i Němcovou, 

která by podle přesvědčení shromážděných měla být v Praze a tvořit pro národ. Uhry popisují jako 

zaostalou zemi, ve které nemůže česká měšťanská rodina důstojně žít. 

                                                           
50 KOURA, Petr. Šašci a královna. Státní bezpečnost a Věra Chytilová v období normalizace. In: Film a dějiny 4: 
Normalizace. Praha: ÚSTR, 2014, s. 72.  
51 Viz příloha č. 8 na konci kapitoly. 
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Druhá salonní scéna se odehrává na Slovensku při pobytu Němcové v Ďarmotech. K salonu u 

Staňků vytváří působivý protipól – odehrává se venku na horské stráni, bohatě prostřený stůl je 

obklopen nejen slovenskými místními obrozenci, ale především prostými venkovany, kteří tvoří 

kulisu čistého slovenského venkova. Němcová je zde zjevně mnohem šťastnější a především 

uvolněnější než v Praze. Němec opět tiše pozoruje, jak se Němcová baví s ostatními muži a i když 

nic nenamítá, je očividné, že mu její jednání není zcela po chuti. Do hovoru se s Němcovou dává 

také její slovenská mladší přítelkyně, která se Němcové nepokrytě obdivuje. Kromě manžela ve 

slovenské salonní scéně není nikdo, kdo by se pozastavoval nad jednáním Němcové. 

Jak jsem uvedla v podkapitole věnované filmovým prostředkům, je filmové vyprávění založeno na 

kontrastním zobrazení Prahy reprezentující české země a slovenského venkova reprezentujícího 

Slovensko. Budu proto oba salony zkoumat optikou genderových a kanonických norem, které jsou 

v nich vymáhány a které pomohou odhalit strukturální podobnosti i rozdíly těchto scén. 

Podobně jako v předchozích filmech se i zde objevuje vymáhání citace genderové normy na 

postavě Boženy Němcové. Autoritou, která se snaží tuto citaci zajistit je ve zkoumaných scénách 

Josef Němec. Němcová ve filmu cituje konvenci řádné matky – věnuje se dětem, hraje s nimi na 

klavír. Odmítá však citovat konvenci vzorné manželky, odmítá věrnost, kterou má manželka 

prokazovat svému muži. V salonních scénách se odmítnutí normy objevuje spíše nenápadně: u 

Staňků je zobrazeno vzájemnými sympatiemi Němcové a doktora Lambla, vyjádřenými 

významnými pohledy vrhanými přes celou místnost. Na Slovensku se Němcová pouští do 

otevřeného koketování s přítomnými obrozenci – místo významných pohledů volí vyzývavé 

dialogy i řeč těla – dotýká se přítomných mužů, hledí si s nimi zblízka do očí etc. 

Němec je v pozici autority, která se snaží vymáhat citování konvence správné manželky, což je 

v obou scénách patrné především z jeho výrazu tváře a nespokojených pohledů, které na 

Němcovou vrhá. Ani v jedné scéně se nepokusí Němcovou s jejím porušením konvence 

konfrontovat. Tím se, coby autorita vymáhající diskursivní normu, odlišuje od autorit zobrazených 

dříve analyzovanými filmy, které Němcové jednání komentovaly otevřeně. Obě salonní scény však 

zprostředkovávají pohled na postavu Němcové tak, že divák nabývá pocit, že ji její manžel sleduje 

na každém kroku – bedlivě hlídá, s kým Němcová mluví, na koho se dívá etc. Němcův pohled 

doplňují i jeho nespokojené výrazy, které na ni vrhá, spolu s odpovědí na otázku doktora Lambla, 
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kdo že je ta krásná žena: “Té se obdivuje celá Praha. Všichni se jí dvoří a nikdo ji nezíská. (…) 

Mně můžete věřit, jsem její manžel.“ 

Je patné, že se mu nezamlouvá, že se Němcová líbí jiným mužům, ani fakt, že je ráda v jejich 

společnosti. I přes očividné odmítnutí citace genderové normy, však Němec v salonních scénách 

nemá dostatečnou moc, kterou by mohl Němcovou efektivně podrobit vymáhané normě. A to i 

přesto, že v kontextu celého filmu je její překračování očekávané role vzorné manželky zcela 

otevřené – nejen že má v Praze milostný poměr s Lamblem, ale na Slovensku odmítá splnit svou 

„manželskou povinnost“ vůči Němcovi, který na její odmítání reaguje velmi nelibě a velmi hlasitě. 

Němcovo podrážděné mlčení a přihlížení tomu, jak Němcová necituje jím ztělesněnou normu, je 

možné interpretovat tak, že gender není ve filmu rozhodujícím prvkem identity Němcové. Proto 

nemá Němec dostatek diskursivní síly, kterou by citaci genderové normy prosadil. Vzhledem 

k tomu, že je milostný život Němcové a z něj plynoucí neplnění manželských závazků součástí 

jejího kulturně kanonického obrazu, který je tímto ve filmu citován, je Němec k neúspěchu při 

vymáhání této citace odsouzen již předem. Jako podstatnější se pro obraz Němcové jeví její 

revolučnost, pokrokovost – odmítáním citace buržoazních genderových norem postava Němcové 

potvrzuje normativní výklad revolučnosti lidové demokracie jako osvoboditelky lidu – jak se 

vzápětí ukáže také u vztahu Němcové ke Slovensku. 

Místo genderového dělení rolí je tedy pro identitu Němcové důležitější norma příslušnosti 

k národnímu hnutí než citace buržoazních genderových norem. Na první pohled by se mohlo zdát, 

že Němcová tentokrát normu řádné členky národního hnutí cituje dokonale – u Staňků se o ní mluví 

s úctou, všichni ji očividně obdivují a odmítají představu, že by ji mohl Němec odvést do Uher, 

slovy přítomných u Staňků: „Němec se pominul na rozumu!“ „Že se dal přeložit do Uher? Mezi ty 

cikány?“ A ženu s dětmi s sebou do nějaké Lhoty!“ „Dobrodruh, tomu se říká dobrodruh.“ Taková 

slova mohou svědčit o upřímné starosti o osud uznávané české spisovatelky, která je pro české 

národní hnutí velmi důležitá. Na druhou stranu se v uvedené citaci projevuje specifický charakter 

pražských obrozenců, kteří svým jednáním a svým přesvědčením ztělesňují především filmem 

zobrazený buržoazní diskurs, jehož konvence postava Němcové odmítá citovat. 

Jak jsem již zmínila, Josef Němec i přes to, že ve filmu zastupuje jednu z vymáhaných 

diskursivních norem, ve zkoumaných scénách téměř nemluví, a když, tak především o tom, že je 

oběť rakouského policejního státu. V případě salonu u Staňků je na tom hůře než on už jen jeho 
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manželka, která v celé scéně vystupuje především jako pozorovaný objekt, nikoli jako subjekt, 

který by mohl vést rozhovory se sobě rovnými bytostmi. Zdá se, že ačkoli si společnost u Staňků 

Němcové váží, nakládá s ní spíše jako se vzácným exponátem ve sbírce, který má plně pod 

kontrolou a o který se pro jeho vzácnost obává. Jediný, s kým Němcová u Staňků smí hovořit, jsou 

děti a potom Ján Kollár, který je ovšem ve stejné situaci jako Němcová – podobně jako ona 

představuje jako jediný Slovák další zajímavý přírůstek do sbírky. 

Jak je patrné, přivlastnění Němcové pražskými obrozenci se odlišuje od snahy normativně vymáhat 

příslušnost k národnímu hnutí v jiných filmech. Vyplývá to z buržoazní povahy pražských 

obrozenců, jak je zobrazuje film. Dokládá to i ustrašená reakce pana Staňka na hlasitý zpěv 

vlasteneckých písní, který se přítomné snaží utišit, aby je nebylo slyšet na ulici. Film tak ukazuje 

rezignovanost, obezřetnost pražských obrozenců v roce 1850, se kterou v kontextu celého filmu 

postava Němcové kontrastuje.  

Do značné míry se společnost u Staňků dá přirovnat k měšťanům z Klenčí, jen předsudky, které 

v průběhu hovoru vycházejí najevo, nejsou adresovány sedlákům, ale Uhrám jako celku. Podobně 

jako ve Vlčím halíři je i zde cesta do nezávažného prostoru rovna společenské sebevraždě, k níž 

Němec nutí Němcovou. Kromě překročení konvencí buržoazní společnosti představuje cesta 

Němcové na Slovensko problém pro samotnou existenci českého národního hnutí. To od Němcové 

vyžaduje, aby byla v Praze a psala o českém národě a pro český národ a neplýtvala svým talentem 

na Uhry, jejichž pověst u pražských obrozenců vystihuje nejen uvedená citace, ale i dialog Němce 

s jedním z obrozenců: „Ale zvážil jste, do čeho jdete? Ta chudoba, ta zaostalost! Co paní Božena?“ 

„Papír snad mají i tam,“ odpovídá Němec a naznačuje jednak, že psaní Němcové nepřikládá 

takovou důležitost jako pražští obrozenci, ale především, že souzní s obrozeneckým pohledem na 

Slovensko jako na zaostalou cizinu.52  

Postoj Němcové se tak v kontextu celého filmu stává odchylkou od autoritami prosazované normy 

– na rozdíl od pražských obrozenců si Slovensko zamiluje a ráda se tam během života vrací, je 

okouzlena jeho přírodou, venkovským životem i zvyky. Odmítnutí citovat postoj ke Slovensku 

                                                           
52 Předsudky a přezíravost filmových obrozenců svědčí o myšlenkovém kolonialismu, který film 

prezentuje jako projev konzervativnosti pražské buržoazní společnosti. Jak ale ještě uvidíme níže, 

svrchovaný pohled na Slovensko, který chce film kritizovat, se zobrazit jako svébytnou zemi přesto příliš 

nedaří. 
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jako k zaostalým Uhrám Němcovou proto vyděluje z obrozenecké společnosti a nutí ji bavit se se 

subjektem, který je jí ve vztahu k této normě nejblíž – tedy s Jánem Kollárem. Ten ve filmu stojí 

na pomezí obou oblastí – není ani Čech, protože pochází ze Slovenska, ale ani pravý Slovák – ve 

filmu je zobrazen asimilovaný, s Němcem nemluví slovensky ale česky. Díky této civilizovanosti 

je u Staňků tolerován, ovšem za cenu, že se vzdal části své národní identity. Boj o ni je také 

námětem hovoru, který vede s Němcovou. 

Ukazuje se tedy, že vztah Němcové ke Slovensku je pro její filmovou identitu klíčový. Zatímco 

nefunkční manželství nebo významná role v národním hnutí jsou kanonickými složkami jejího 

obrazu, láska ke Slovensku a slovenskému lidu není běžnou součástí její filmové identity. Ako listy 

jedného stromu je tedy prvním filmem, který obraz Němcové staví na dosud výrazněji lásce 

Němcové ke Slovensku. Kanonické aspekty, které film cituje, jsou pro postavu Němcovou velmi 

důležité, vytváří podpůrný aparát pro ve filmových zpracováních neobvyklý vztah ke Slovensku, 

který má usnadnit jeho recepci publikem. 

Slovensko se tak ve vztahu k Němcové stává zemí zaslíbenou. Jak ukazuje salonní scéna 

odehrávající se na stráni v Tatrách, je Slovensko místem, kde se Němcová cítí zcela uvolněná, je 

zde svobodným subjektem, který může volně hovořit s přítomnou společností. Ta je převážně 

mužská a oproti upjaté pražské obrozenecké společnosti je uvolněná a přirozená. To se ve filmu 

projevuje záchvaty smíchu, pobíhání s dětmi po stráni, válení se v trávě, škádlení přítomných 

mladých žen – ovšem nikoli Němcové. S tou slovenští buditelé vedou oduševnělé hovory a 

očividně se jí snaží zalíbit. 

Němcová se tu tak ocitá v odlišné pozici, než ve které ji divák měl možnost sledovat v Praze a také 

v předchozích zkoumaných filmech – na Slovensku je považována za významnou spisovatelku, za 

někoho, komu se přítomní chtějí vyrovnat a ne ji disciplinovat. Ve venkovní salonní scéně se tak 

ona stává ztělesněním autority národního hnutí. To jí dává moc oponovat i ojedinělé hlasité námitce 

Josefa Němce, že je někdy obtížné mít tak velkou spisovatelku doma. I přes svou očividnou 

autoritativní pozici však Němcová nevykazuje autoritativní chování, naopak, je zcela očividně 

okouzlena doslova vším co vidí, prohlašuje, že by na Slovensku mohla žít navždy. 

Opojením Slovenskem, které se ve filmu stává součástí její identity, film divákům sděluje, že 

Němcová není spisovatelka jen pro Čechy a její osobnost tak k uctívání nabízí i Slovákům, kteří 

byli dosud ve filmech opomíjeni. Film se očividně snaží rehabilitovat obraz Slovenska, které se 
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jako Uhry objevilo pouze v Horoucím srdci jako zaostalý a zablácený kraj, kde Němcová byla 

nešťastná. Němcová je ve filmu zobrazena jako spisovatelka, která má úctu k slovenským tradicím 

a lidové kultuře a že má pochopení nejen pro tamní národní buditele, ale především pro slovenský 

lid, který film zobrazuje jako čistý, nezkažený a prakticky neustále vykonávající nějaké tradice. 

Postavu Němcové zobrazuje film jako integrační prvek mezi Čechami a Slovenskem, možná i 

v kontextu federalizace socialistického Československa. 

Oficiální, snadno čitelné sdělení filmu je ovšem potřeba prozkoumat podrobněji. Salonní scéna 

v Tatrách budí v diváku otázky, jaké Slovensko film vlastně zobrazuje a v jakém vztahu k tomuto 

obrazu je postava Němcové. Zkoumanou scénu otevírá záběr na bohatě prostřený stůl s červeno 

bíle pruhovaným ubrusem uprostřed horské stráně, kolem které se honí městsky oblečení muži a 

ženy. 53 Muži v tmavých oblecích a ženy v bílých šatech s vlajícími šálami kolem krku, efektivně 

kontrastují s okolní očividně divokou přírodou. Scéna budí pocit, že přihlíží odpolednímu čaji 

bílých kolonistů kdesi v daleké divočině, kam přijeli obdivovat krásu nedotčené přírody.  

A pokračování scény tento dojem pouze umocňuje – obrozenci v čele s Němcovou stoupají po 

stráni vzhůru a pronášejí hluboké myšlenky o podobnosti českého a slovenského lidu, „který je 

knihou na jejíž stránkách se skrývá nejkrásnější poezie.“ Krajina a lid, hlavní aktéři obrozenecké 

debaty ovšem ve scéně podléhají mohutné stereotypizaci. Film na horskou stráň umístil množství 

prvků, které mají podpořit lidovost a především slovenskost celé krajiny – jsou zde kupky sena i 

neposečená tráva, dobytek, i výhled do dalekého údolí i skalnaté vrcholky Tater tyčící se nad 

obrozenci. 

Stěžejní jsou v krajině venkované, kteří dělají „venkovanské věci“ bez logické návaznosti na to, co 

se ve scéně odehrává – Němcová míjí skupinku mužů, kteří jsou až po krk v jámách, které 

vyhloubili a ze kterých kbelíky vybírají bahno, další skupinka již vyhloubené jámy vypaluje, o 

kousek dál sedí další venkované, kteří před obrozenci uctivě smekají klobouky, v pozadí 

venkovské ženy nesou seno na zádech neznámo kam.54  

I když film prostřednictvím Němcové deklaruje, že chce Slovenskou krajinu rehabilitovat a ukázat, 

že ačkoli Slovensko úpělo pod uherskou vládou podobně jako Čechy pod tou rakouskou, je to 

                                                           
53 Viz příloha č. 9 na konci kapitoly. 
54 V kontextu celého filmu je nutné zmínit také výpravu Němcové za „cikány,“ která rovněž připomíná cestu bílého 
objevitele mezi domorodé obyvatelstvo. Viz příloha č. 10 na konci kapitoly. 



48 
 

krásná země s čistým lidem, který je rovnocenný tomu českému. Ovšem filmový jazyk vypráví 

poněkud jiný příběh, ve kterém jsou venkované kulisami stejně jako kupky sena nebo horské štíty. 

Film Slovensko místo rehabilitace spíš exotizuje – v kontextu celého filmu se divák setkává s ještě 

bizarnějšími „znaky“ Slovenského venkova a krajiny – všudypřítomné a neustálé lidové zvyky 

vytvářejí dojem, že Slovenský lid nedělá vlastně nic jiného, než udržuje své tradice, že jen kvůli 

nim ještě nezanikl.  

Filmové Slovensko tedy není zobrazeno jako svébytná krajina. Film akcentuje zejména její lidový 

aspekt a buduje tak jakousi ideální lidovou krajinu.55 Sestavuje ji z výše popsaných prvků – kromě 

přírody v ní důležitou roli hraje i „domorodé obyvatelstvo,“ bez kterého by krajina možná mohla 

být romantická, ale nikoli lidová. Postava Němcové lidovou krajinou prochází s objevitelským 

zápalem – status závažnosti Slovensku dodává teprve její sběratelská činnost, která vzácné tradice 

uvede do civilizovaného světa. To, jakým způsobem film zobrazuje Slovensko, tedy nevyvrací 

kladný vztah Němcové k němu, ale ukazuje, že se zajímavou zemí stává především díky spojení 

s ní a s jejím životem a spisovatelskou činností. Domnívám se, že film při zobrazení Slovenska 

reprodukuje tentýž kolonialistický přístup, který se snaží kritizovat u pražské obrozenecké 

buržoazie. Na Slovensko tak ze všech obrozenců posílá Němcovou, která díky svému kanonickému 

obrazu sběratelky lidové slovesnosti dokáže změnit obraz zaostalého Slovenska na lidovou krajinu, 

studnici lidové kultury. 

Veronika 

Dalším dílem, které se věnuje postavě Boženy Němcové, je film Veronika. Film natočil režisér 

Otakar Vávra v roce 1985. Roli Boženy Němcové hraje Jana Hlaváčová, Veroniku ztvárnila 

Taťjana Medvecká. Podle Vávrovy autobiografie byl film natočen na motivy povídky a následně 

scénáře Miloše V. Kratochvíla, který s Vávrou připravovali již v roce 1957.56 Film se zabývá 

postavou Boženy Němcové a jejím životem v letech 1854-1855, zobrazuje ji prostřednictvím 

policií najaté konfidentky Veroniky, dcery pronásledovaného otce, který byl uvězněn za svou 

revoluční činnost.  

                                                           
55 O ideálních krajinách hovoří ve svém textu Everywhere and Nowhere: The Making of the National Landscape 
Angela Miller. Její přístup ke konstrukci krajiny využívám také v kapitole věnované průvodcům Babiččiným údolím. 
Viz: MILLER, Angela. Everywhere and Nowhere: The Making of the National Landscape. American Literary History 
[online]. 1992, 4(2), 207–229 [vid. 2018-11-21]. ISSN 0896-7148. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/489986 
56 VÁVRA, Otakar. Paměti, aneb, Moje filmové 100letí. Praha: BVD, 2011. ISBN 978-80-87090-45-9, s. 259.  
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Úvod filmu diváka informuje, že se děj opírá o skutečné události, jichž volně užívá k odhalení 

jejich pravého smyslu. Díky Veronice má tedy divák možnost potkat velkou spisovatelku a také 

poznat děsivé policejní praktiky Bachova absolutismu. Film zdánlivě nabízí divákovi novou 

perspektivu – Němcová v očích mladé dívky, která chová nábožnou úctu k jejím textům, a odvaze 

bojovat za český národ. Na rozdíl od předchozích filmů je film Veronika plný vnitřních monologů, 

jejichž prostřednictvím se hlavní hrdinka snaží vyrovnat s vnitřním konfliktem mezi láskou 

k Němcové a udáváním, které na ní vymáhá policie.  Veronika se s Němcovou seznámila 

prostřednictvím doktora Lambla, který je obě léčí. Vávra tedy divákovi předkládá film o dvou 

nemocných ženách, v těžké sociální situaci. Němcovou zobrazuje jako krásnou, slavnou a jedinou 

českou spisovatelku, nemocnou a chudou. Je stále středem mužské pozornosti, bez manžela, 

zamilovaná a stále hledající pravou lásku, zároveň je emancipovaná a inteligentní. Sestra doktora 

Lambla – coby zajištěná žena – odsuzuje způsob života, který Němcová vede. Němec je ve filmu 

zobrazen jako despota, je vysloveně proti psaní své manželky, s níž nemá dobrý vztah, nepřeje si 

mít emancipovanou manželku. Ve chvílích, kdy je Němcové nejhůře, obrací se do vzpomínek na 

dětství, Babičku píše jako útěchu v nejhlubším zoufalství. Inspirací je jí Veronika – především její 

mládí. 

Filmové prostředky 

Jde o třetí film v němž se objevuje Božena Němcová, na kterém se podílel Otakar Vávra. Po 

Revolučním roce 1848 a Horoucím srdci se režisér pouští do emotivnějšího obrazu Němcové, do 

detailního vhledu do každodennosti ovlivněné především chudobou. Přístup k hlavní postavě 

filmu, Veronice, má divák prostřednictvím její psychologizace. Veroničiny duševní pochody film 

odhaluje především prostřednictvím vnitřních monologů, který diváku zprostředkovává její úzkost 

a dilema, které ve filmu musí řešit. Psychologizace je jedním z prostředků, kterými si film u diváka 

zajišťuje dojem autenticity – prostřednictvím hlavní hrdinky na něj afektivně působí a snaží se ho 

tak efektivněji vtáhnout do svého vyprávění. 

Postavu Němcové divák poznává perspektivou naivní Veroniky, vidí v ní tedy velkou, důstojnou 

spisovatelku, která je ale překvapivě lidská a vstřícná a která si vždy najde čas na své přátele i na 

zdánlivě bezvýznamné mladé dívky. Monumentálnost postupně nabourává odhalovaný milostný 

život a zápal Němcové, která Veroniku a s ní i diváka udivuje, která se však stává důležitou součástí 

jejího obrazu. Jeho součástí je i její politický boj, který Němcová nechce vzdát ani v době, kdy je 
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téměř sama. Němcová jako neohrožená bojovnice za národní práva je remediována ze starších 

Vávrových filmových zpracování této postavy, zejména z Horoucího srdce – i v něm se nechce 

nechat odradit politickou represí. 

I Veronika využívá principu remediace při budování filmové atmosféry strachu ve společnosti před 

dohledem policejního státu. Podobně jako ve Vlčím Halíři i v Ako listy jedného stromu se i zde 

objevuje policejní důstojník, který se zajímá o aktivity manželů Němcových, především jej opět 

zajímá literární aktivita Boženy Němcové a jejích přátel. Podobně jako v Ako listy jedného stromu 

se rozhodne nasadit na Němcovou konfidentku, zde Veroniku Pavlitovou, jejímž předobrazem byla 

Vítězka Paulová. Mechanismus remediace tak do vyprávění o Boženě Němcové v období pozdní 

normalizace, případně počátku přestavby přidává kromě policejního dohledu také postavu 

konfidenta. V případě Veroniky jako udavačky lze sledovat od její verze z roku 1979 drobný posun 

– Vávra se snaží ukázat především její motivace respektive nemožnost zachovat se v dané životní 

situaci jinak než podepsat spolupráci s policií. Veronika se řadí k normalizačnímu vyprávění o 

Boženě Němcové, které, jak jsme viděli i filmu z let 1975 a 1979 nepředstavuje jednotnou linii, 

spojuje je však právě odhalená práce policie a státních úředníků, kteří mají moc rozhodovat o 

životech jednotlivců. 

Postava Boženy Němcové ve filmu 

Film zachycuje život Němcové v 50. letech 19. století, podobně jako Vávrův první film o Němcové, 

Horoucí srdce. Němcová se v té době ocitá v sociální izolaci – většina přátel se od ní odvrátila ve 

strachu z politických perzekucí Bachova absolutismu. Jediný, kdo se s ní v té době ještě stýká, jsou 

její milenci a obdivovatelé patřící k mladší generaci národního hnutí a samozřejmě i Veronika, 

hlavní hrdinka filmu a také oběť policejních represí jako zbylí protagonisté. Špatná politická 

reputace Němcové je důvodem, proč se ve filmu neobjevuje klasická scéna salonu, s nimiž jsme se 

setkali v předchozích filmech. Scény tohoto typu se sice ve filmu objevují několikrát, nejsou ovšem 

primárním zdrojem vyjednávání účinků regulačních norem na postavu Němcové. Němcová se 

v nich totiž ve většině případů nesetkává se společností obrozenců, která by vůči ní byla v pozici 

autority, film naopak ukazuje, že se od ní zejména starší generace obrozenců odvrátila ve strachu 

o vlastní osud.  

Genderová performativita se proto ve filmu váže především na postavy, které v zobrazené 

společnosti mají autoritativní pozici vůči Němcové a které ne vždy spadají do obrozeneckého 
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okruhu postav. Jde o lékaře, policejního komisaře, matku jejího milence Jurenky, sestru doktora 

Lambla a o jejího manžela, Josefa Němce. Konkrétní postavy, které vůči Němcové vystupují 

v různých situacích autoritativně, reprezentují ve filmu různorodé sociální skupiny: represivní 

aparát/stát, církev a starší generaci žen. Tyto postavy nemají výrazněji propracovanou subjektivitu, 

jejich prostřednictvím na postavu Němcové působí regulační normy zobrazeného diskursu.  

Proto se v případě Veroniky neomezím pouze na scénu salonu. Způsob, kterým postava Němcové 

cituje kulturní kánon, se lépe ukáže v postojích a jednání autoritativních postav, které ztělesňují 

dobové společenské normy. Citování těchto norem a jejich odmítání jsou prostředky, kterými film 

ustavuje subjektivitu Němcové korespondující s jejím kanonickým obrazem. 

Autoritativní postavy, které se ve filmu objevují, a které se vyjadřují k jednání a postojům 

Němcové, se vyjadřují především ke dvěma kanonickým charakteristikám její osobnosti. V první 

řadě jde o milostný život Němcové, který je ústředním motivem charakterizujícím její filmovou 

osobnost. Druhým prvkem její osobnosti je její příslušnost k národnímu hnutí, její identita velké 

spisovatelky. K oběma složkám filmového obrazu Němcové má divák přístup především 

prostřednictvím Veroniky, hlavní hrdinky filmu. Díky doktoru Lamblovi je na začátku filmu 

uvedena do společnosti Němcové, v pozici nováčka mezi obrozenci a mladé a nezkušené dívky se 

tak její filmová perspektiva stává perspektivou modelového diváka. V průběhu filmu je Veroničina 

představa Němcové jako velké, nedosažitelné spisovatelky konfrontována se zobrazenou realitou 

jejího každodenního života. 

Jak jsem již naznačila, je milostný život ve filmu tím, co Němcové zbylo v době politické represe. 

Veronika, hlavní hrdinka filmu, vídá Němcovou obklopenou obdivovateli, aktuálními a bývalými 

milenci. Její perspektivou poznává divák Němcovou v běžném, domácím provozu, vidí bídu, v níž 

musí žít, nemoc, s níž se musí potýkat. Je patrné, že si Veronika zpočátku nepřipouští, že by 

Němcová mohla porušovat společenské konvence a jako vdaná žena mít zcela otevřeně milence. 

Takové chování kontrastuje s Veroničinou představou o Němcové jako velké osobnosti národní 

literatury, která z tohoto titulu musí být dokonalá. Každodenní život Němcové a milostné vztahy 

jsou aspektem jejího života Němcové, který divák spolu s Veronikou objevuje jako její zdánlivě 

neznámou stránku. Starší filmová zpracování však ukazují, že milostný život Němcové je pevnou 

součástí jejího kanonického obrazu, jako její účast v národním hnutí viz Horoucí srdce nebo  Ako 

listy jedného stromu.  
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Podíl milostného života na budování filmového obrazu Boženy Němcové lze tedy považovat za 

citaci kulturního kánonu podobně jako zobrazení jejího života v bídě a utrpení. Němcová ve filmu 

opakovaně nemá co nabídnout návštěvám, poukazuje na to, kvůli svým jediným botám v opravě 

nemůže jít z domu, žádá své přátele o peníze, svěřuje se Veronice, že bude kvůli Němcovým 

problémům v Uhrách muset jít do služby, protože psaním se neuživí. Zatímco chudoba však ve 

filmu není považována za nepočestnou, okruh mladých obdivovatelů a milenců hodnotí zobrazené 

dobové autority jako pobuřující. 

Milostný poměr s Jurenkou a její minulé vztahy s dalšími členy nové generace národního hnutí 

představují porušení dobových společenských i genderových norem, které se některé postavy filmu 

na Němcové pokoušejí neúspěšně vymáhat. Na odmítnutí citace této normy reaguje ve filmu 

především generace starších žen. Podle nich Němcová nenaplňuje svou roli vdané ženy adekvátním 

způsobem. Jak jsem již naznačila výše, Němcová se s jejich snahou o disciplinaci nesetkává přímo, 

obě autoritativní ženské postavy k ní využívají prostředníka. V obou případech je prostředníkem 

mužská postava, která má s Němcovou sice přátelský vztah, ale která je v rámci dobového diskursu 

vůči Němcové v autoritativní pozici.  

V prvním případě se jedná o doktora Lambla, na kterého apeluje jeho sestra, vdaná na venkově za 

mlynáře:  

Lamblova sestra: „Já jsem si dokonce kvůli tobě přečetla ty její báchorky. A líbily se mi. Mně vadí 

jenom to druhý, to, co s psaním nemá vůbec nic společnýho – to jak žije!“ 

Lambl: „Kolikrát ti mám opakovat, že už nic není!“ 

Lamblova sestra: „Pamatuješ, jak jsem byla hrozně nešťastná, když to mezi váma začalo? Můj bratr 

chodí s vdanou paní se čtyřmi dětmi! Maminka jak se hrozně zlobila. (…) Počkej! Jaks mi psal o 

té děvence, kterou jsi přivedl k Němcové – mám podezření, že je ti ta ubohá holka stejně další 

záminkou k tvým návštěvám! Ta by potřebovala jinou pomoc – především peníze. No a tak jsme si 

s mužem řekli – tady máš pro ní. A prosím tě, měj už rozum.“ 

Z úryvku je patrné, co je podle Lamblovy sestry největším problémem. Ze své pozice zajištěné 

vdané ženy naléhá na Lambla, aby s Němcovou úplně ukončil styky, protože nežije správně.57 

                                                           
57 Viz příloha č. 11 na konci kapitoly. 
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Němcovou uznává jako spisovatelku, odmítá představu, že by její příbuzný měl být spojován 

s osobou, která nežije počestně. Peníze, které Lamblova sestra posílá Veronice, poukazují na výše 

uvedený fakt, že chudobu nepovažují filmové autority vymáhající společenské normy jako 

dehonestující, za mnohem závažnější je považována nevěra. Lambl ovšem pro svou trvající 

náklonnost k Němcové sestru neuposlechne a zůstává jejím přítelem. Pokud by se rozhodl dát na 

sestřinu radu, mělo by to pro Němcovou vážné důsledky – přišla by tak nejen o přítele, ale 

především o lékaře, kterého jako věčně nemocná žena nutně potřebuje. 

Naléhání Lamblovy sestry tedy lze považovat za způsob, jakým se zobrazený dobový diskurs snaží 

na Němcové vymáhat citaci genderových norem. Zároveň je třeba zmínit, že regulační praxi je 

v této scéně vystaven také sám doktor Lambl. Ačkoli by jej lékařské povolání mohlo stavět vůči 

sestře do autoritativní pozice odborníka, scéna filmu ukazuje, že rozhodující je společenská pozice, 

kterou postavy zastávají. Zatímco Lambl je sice lékař a aktivní v národním hnutí, je svobodný a 

očividně chudší než jeho sice na venkově žijící, ovšem dobře vdaná a tedy finančně zajištěná sestra. 

Ze společenského postavení Lamblově sestře plyne také autorita, která jí umožňuje vymáhání 

dodržování společenských i genderových norem na ostatních postavách včetně bratra-lékaře. 

Podobně jako u mladého Friče v Revolučním roce 1848 se u Lambla ukazuje, že vymáhání 

genderových nebo jiných diskursivních norem se nemusí podrobovat jen jedno pohlaví, ale že do 

procesu genderové performativity mohou vstupovat i další prvky diskursu. 

Druhou ženskou postavou, která ve filmu vymáhá citaci genderových norem (nejen) na postavě 

Boženy Němcové je matka Hanuše Jurenky, milence Němcové. Paní Jurenková podobně jako 

Lamblova sestra syna nabádá, aby se vrátil zpět domů a ukončil skandální poměr s Němcovou. Ten 

matku nejprve odmítá, nakonec se však rozhodne poměr s Němcovou ukončit. Podobně jako Lambl 

se i Jurenka dostává do sporu se společenskými normami a autoritou své matky se nakonec těmto 

normám podrobuje. Ani v tomto případě tedy není rozhodující pohlaví subjektu, který je ve filmu 

nucen k citaci konvencí zobrazeného diskursivního kánonu, klíčová je společenská pozice Jurenky. 

Jako student medicíny, navíc svobodný, je ve filmu podroben autoritě své vdané a zjevně zámožné 

matky. 

Ta se navíc s naléháním na syna odmítá spokojit – v obavě o synovo studium se obrátí na pátera 

Štulce. Z předchozích událostí filmu divák ví, že Štulc je obrozencem a přítelem Němcové, které 

se pracovními nabídkami snaží pomoci ze složité finanční situace. Němcová je tedy na jeho 
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podpoře a přízni finančně závislá. Štulc se ovšem přikloní na stranu paní Jurenkové a slíbí jí, že u 

Němcové sjedná nápravu. Ve skutečnosti se však Němcovou pokusí vydírat jejím lístkem 

adresovaným Jurenkovi, který získal od jeho matky. Němcová odmítá jeho rádoby smírnou, ale 

rozhodně ponižující nabídku veřejné zpovědi výměnou za možnost dobře placených překladů 

katolické literatury pro mládež a rozchází se se Štulcem ve zlém, odmítá uznat závažnost svého 

jednání. 

Ze Štulcovy reakce je patrný význam překročení dobových genderových norem, kterého se 

Němcová dopouští svým „nevázaným“ milostným životem. Zároveň se v něm projevuje filmová 

kritika církve – Štulc neváhá využít špatné finanční situace Němcové k disciplinaci jejího chování, 

aby se dostalo do souladu s představami katolické církve. Pro starší generaci národního hnutí, 

kterou páter Štulc ve filmu reprezentuje, je tedy podstatnější, aby jeho příslušníci byli společensky 

konformní a propagovali národ především svým počestným rodinným životem. Tento klíčový 

nárok Němcová nedokáže, či spíše odmítá splnit, proto, i když je ve filmu věkově bližší Štulcovi 

než Jurenkovi, ji Štulc zahrnuje do stejné kategorie „ztřeštěnců,“ se kterými se Němcová stýká. 

Řadí ji tedy k mladší generaci stoupenců národního hnutí, spolu s Fryčem, Lamblem, Jurenkou a 

Bendlem, které on sám nepovažuje za plnohodnotné obrozence, natož subjekty.  

Díky postavě pátera Štulce se ve filmu propojuje milostný aspekt osobnosti Němcové s její účastí 

na národním hnutí. Z obou těchto aspektů její osobnosti plynou v rámci filmového diskursu 

problémy. Zatímco milostný život budí podle filmu především veřejné pohoršení, otevřené 

přihlášení k českému národnímu hnutí dostává Němcovou do přímého střetu se státním aparátem, 

k němuž má divák přístup prostřednictvím Veroničiny postavy. Jako členka národního hnutí a 

především jako aktivní účastnice revolučního hnutí z roku 1948 je Němcová v 50. letech 19. století 

pronásledována jako politicky nestabilní a nebezpečná osoba. Její otevřený odpor vůči státu má 

přímý dopad na její život ve formě přeložení Josefa Němce do Uher. Němcová se odmítne za 

manželem odstěhovat natrvalo kvůli české výchově vlastních dětí. Tím se vystaví prvnímu 

společenskému odsouzení a především bídě, postupně prohlubované snižováním Němcova platu. 

Rozhodnutí vzdělávat děti na českých školách ve filmu znamená překročení genderových norem, 

snahu o emancipovaný způsob života trestá starší generace obrozenců sociální izolací a despektem. 

To, že postava Němcové cituje aspekty dobové příslušnosti k národnímu hnutí, se v konfrontaci 

s překročením společenských zvyklostí spojených s manželstvím ukazuje jako bezvýznamné. To 
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ostatně dokládá i uvedená citace Lamblovy sestry, která sice uznává spisovatelské umění Němcové, 

ale nedokáže přijmout její „nevázaný“ způsob života.  

Jak jsem uvedla výše, konflikt se státní mocí diváku zprostředkovává postava Veroniky, která je 

ve filmu v roli konfidentky. Oproti divákovu očekávání není Veronika zápornou postavou, film ji 

naopak zobrazuje jako naivní mladou dívku, která Němcovou obdivuje a domnívá se, že se může 

přimluvit u policejního komisaře v její prospěch.58 V rámci této přímluvy vyzradí pseudonymy 

Friče a Bendla a je policejním ředitelem přinucena, aby začala na Němcovou záměrně donášet. 

Zradu svého idolu Veronika neunese a záhy po podepsání spolupráce s policií umírá. 

Vztah Němcové a policejního aparátu lze považovat za citaci jejího kanonického obrazu, podobně 

jako její příslušnost k českému národnímu hnutí. Film zobrazuje bezmoc Němcové, která je 

vystavena spolu s přáteli vystavena policejní šikaně. Policejní komisař, citující autoritu dobového 

státního aparátu uplatňuje na Němcovou téměř neomezenou moc – domovní prohlídkou zasahuje 

do jejího soukromého prostoru, nechává sledovat osoby, které se s Němcovou stýkají. Ukazuje se, 

že politické, pronárodní aktivity jsou pro státní mocenský diskurs stejně závažnými prohřešky proti 

normativnímu ideálu rakouského občana, jako je manželská nevěra prohřeškem proti 

normativnímu ideálu buržoazní společnosti. Policejní komisař z pozice své autority proto neváhá 

Němcovou disciplinovat stejně důsledně, jako se o to pokouší Jurenkova matka u pátera Štulce. 

Podobně jako v případě milostného života se i v konfliktu s policejním aparátem objevuje 

prostředník konfliktu, Veronika. Podobně jako Němcovou i ji státní aparát považuje za politicky 

nebezpečnou osobu a i ji se snaží v úvodu filmu disciplinovat. V nakládání s Veronikou film 

ukazuje zvrácenost fungování celého dobového policejního aparátu. Veronice je přiznávána 

subjektivita jen do té míry, kterou může být policii prospěšná – k využití jejího „potenciálu“ se 

sám policejní komisař neštítí použít paternalistického vysvětlení svého „zájmu“ o Němcovou.  

Tím ukazuje, že nejen Veronice podle státního aparátu nenáleží plná subjektivita, jako neúplný, 

nedokonalý a tím pádem i nebezpečný subjekt je vnímána i Němcová. Slova policejního komisaře 

o nutnosti „chránit“ Němcovou a její přátele před jejich vlastními nebezpečnými akcemi jsou 

samozřejmě snahou dostat Veroniku na svou stranu, přesvědčit ji, že policie chce perzekuované 

především chránit před nimi samými, nikoli jim ubližovat. Ve výsledku však tato promluva ukazuje 

                                                           
58 Viz příloha č. 12 na konci kapitoly. 
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význam, který podle filmu Němcové má pro dobový státní aparát. Lze ji chápat jako příklad 

subjektu, který se odmítá podřídit diskursivně vyžadovaným normám. Toto odmítnutí ji nejenže 

dostává do pozici abjektovaného subjektu. Státní aparát ji jako abjekt nemůže jednoduše ignorovat, 

protože Němcová již jen svou existenci ohrožuje samotné základy systému pravidel a norem, který 

se státní aparát snaží prosazovat a vymáhat. 

Na filmovém osudu Němcové i Veroniky se zároveň ukazuje, že přežití ve filmovém Rakousku 

závisí na vztahu ke kulturnímu kánonu. Veronika, jako smyšlená postava, která má být citací 

Vítězky Paulové, konfidentky nasazené na Boženu Němcovou, má v českém kulturním kánonu 

nesporně marginální pozici, zejména v kontrastu s kanonickým kolosem Boženy Němcové. Vávra 

se v případě Veroniky snaží o odhalení pozadí jejích motivací ke spolupráci s policejním aparátem, 

ukazuje ji jako oběť, nikoli jako postavu, která by chtěla Němcové záměrně uškodit. Jako oběti jí 

však režisér odebírá i poslední zbytky subjektivity, které by jí mohly pomoci ve filmu přežít. 

Němcová sice také trpí tím, že necituje normy řádného občanství, které stanovuje rakouský státní 

aparát ztělesněný policejním komisařem, její odmítnutí této normy však představuje citaci jejího 

kanonického obrazu – od reprezentace Boženy Němcové se očekává, že nebude vzornou občankou. 

Policejní perzekuce je tedy v logice paměťových procesů mechanismem, který naopak její postavu 

posiluje – pomáhá udržovat v oběhu kanonické vyprávění o Němcové jako pronásledované národní 

spisovatelce.  

Ve filmu Veronika se jako první rozhodující faktor pro budování identity Boženy Němcové jeví 

kanonická citace její příslušnosti k národnímu hnutí. Ta vede k odhalení pozice Němcové v rámci 

mocenských vztahů určovaných dobovým státním aparátem, který se existencí Němcové cítí 

ohrožený. Němcové je policejním aparátem upírán status subjektu, protože nenaplňuje kritéria 

řádného rakouského občanství. Upření subjektivity je ovšem pro postavu Němcové posilující 

v kulturně paměťovém procesu, protože reprodukuje její kanonickou pozici abjektovaného těla 

v rámci dobového diskursu.59 Dalším faktorem utváření filmové identity je i citace Němcové jako 

vášnivé ženy toužící po skutečné lásce, která se odmítá zatěžovat buržoazní morálkou trvající na 

                                                           
59 Mocensko-paměťové vztahy, které je možné v nakládání policejního aparátu s Němcovou sledovat, považuji za 
argument, proč se v případě Veroniky nespokojit s Kourovým předpokladem, že Vávra pouze alegoricky zachytil 
praktiky Státní bezpečnosti ve filmovém respektive kulturním odvětví, o kterém nemohl otevřeně hovořit. Na první 
pohled odpudivé jednání rakouské policie v širším kontextu kulturní paměti ukazuje, že na postavu Němcové má 
kanonizační efekt – tedy čím hůře stát s Němcovou a jejími přáteli zachází, tím silnější má její životní příběh efekt na 
zamýšlené publikum. 
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manželské věrnosti. I v tomto případě reagují na toto odmítnutí norem dobového buržoazního 

diskursu autority, které tyto normy ztělesňují a které se snaží Němcovou jako subjekt disciplinovat. 

Podobně jako v případě policejních perzekucí však i tyto snahy nejsou zcela úspěšné: i když hlavní 

cíl pomyslných útoků ztělesňuje Němcová, je to Veronika, kdo na konci filmu umírá. Politické i 

buržoazní pokusy o represi vedou ve skutečnosti k reprodukci upevnění kanonického vyprávění o 

osobnosti Němcové. 

A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu 

Dalším filmem, tentokrát z českoněmecké koprodukce je film režisérky Dagmar Knöpfel A tou 

nocí nevidím ani jedinou hvězdu, z roku 2005. Film je zajímavý zvláště hereckým obsazením – roli 

Němcové ztvárnila Corinna Harfouch, zatímco Josefa Němce Bolek Polívka. I v dalších rolích jsou 

obsazeni čeští herci – Anna Polívková, Ondřej Vetchý, Libuše Geprtová, Petr Forman atd. Němkou 

ztvárněná Němcová se tak ocitá v obležení českých herců. 

Film vychází ze tří posledních dopisů Boženy Němcové, které adresovala Vojtěchu Náprstkovi 

v Litomyšli, kam na konci svého života odjela, aby mohla v klidu pracovat, protože vztah 

s Němcem se zhoršil na neúnosnou mez. Film je podle tří dopisů rozdělen na tři části a kromě 

retrospektivních vzpomínek na různé události mapuje velmi naturalisticky konec života Boženy 

Němcové. Celý film prostupuje nemoc Němcové, divák je svědkem jejích velmi expresivně 

ztvárněných projevů – od úporných křečí v podbřišku, přes dietní omezení až po krvavé štůčky 

plátna, které si Němcová v Litomyšli sama pere. Němcová je zde zobrazena jako starší, unaveně 

vypadající žena v prostém, tmavém oblečení. V úvodu filmu se setkáváme s citátem Němcové, 

v němž říká, že by chtěla žít až za dvě stě let. 

V následujících odstavcích se budu zabývat především úvodní kapitolou filmu, označenou jako 

první dopis. Jejím hlavním motivem jsou vzpomínky na oslavu vydání Babičky, která ve filmu 

představuje jeden z mála skutečně šťastných životních okamžiků. Zároveň lze tuto oslavu 

analogicky přiřadit k salonům, které se objevují ve starších zpracováních života Němcové. 

Podobně jako v salonech ze starších filmů je i na plese u hraběnky Kounicové každý, kdo v české 

vlastenecké společnosti něco znamená. Němcová je oblečena do černých šatů, šperky má stejné 

jako na Hellichově obrazu, v perleťové barvě. Je obletována muži jmenovanými výše, dobře se 

baví, kouří doutníky (na rozdíl od předchozích filmů, kde jí kouření ostatních postav v místnosti 

vadí), přijímá od nich pozornosti a je tak ve středu zájmu okolí, které formou klepů objasňuje 
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divákovi vztahy jednotlivých postav k Němcové. Josef Němec zábavu své manželky pozoruje 

zpovzdálí mírně podroušeným a nespokojeným pohledem. Hlavní událostí večera je autorské čtení 

z Babičky, Němcová je dojatá, užívá si svůj úspěch i to, že je milována tolika muži. Kromě plesu 

u hraběnky Kounicové zobrazuje první dopis i ostatní motivy, které se objevují v průběhu celého 

filmu: špatný vztah s Němcem, postupující choroba a bída, milenci, citová vazba na Babičku, 

neschopnost soustředěně psát. 

Filmové prostředky 

Ještě než se pustím do analýzy genderových a obecněji mocenských vztahů, s jejichž pomocí film 

utváří identitu Boženy Němcové, je třeba se zastavit u prostředků, kterými se film snaží zaujmout 

diváka a prostřednictvím vzniklého dojmu autenticity upevnit obraz Němcové v kulturní paměti. 

Kromě inovativních prvků, jimiž se film snaží odlišit od starších forem vyprávění o Němcové, se 

v něm setkáváme i s remediací některých obrazů. Remediaci film využívá především pro 

konstrukci příběhu – jako narativní strukturu přejímá způsob vyprávění, který se objevil ve filmu 

Ako listy jedného stromu z roku 1979. Film začíná sledovat Němcovou v okamžiku, kdy ji její 

manžel nemocnou odváží z Litomyšle a ona se ve vzpomínkách vrací k předchozím událostem. 

V závěru filmu retrospektivní vzpomínání dospěje až k samotnému pobytu v Litomyšli, kde se 

Němcová znovu pokouší psát. Film z roku 1979 je také členěn na jednotlivé kapitoly, které mapují 

čtyři cesty Němcové na Slovensko. 

Pobyt v Litomyšli je motivem, který A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu cituje velmi doslovně. 

Remediovaným prvkem tohoto motivu je například postava nakladatele Němcové, který ji velmi 

nevybíravě nutí k práci – ve filmu z roku 1979 je nakladatel osobně přítomen, v roce 2005 je jeho 

osobnost redukována na stejně naléhavou promluvu vycházející z doručených dopisů. Za 

remediaci lze považovat i rozvržení závěrečné scény v Litomyšli, podobně jako v roce 1979 i 

v roce 2005 leží Němcová v posteli a je obklopena listy papíru – v remediované verzi jsou papíry 

tři, které je v remediačním kontextu možné považovat za tři verze posledního dopisu Němcové, 

určujícího strukturu filmu z roku 2005.60 Dalším prvkem, který česko-německý film v této scéně 

doslovně přejímá je malé ruční zrcátko, které Němcová v obou filmech užívá k pohledům do 

minulosti. V roce 1979 pohledem do zrcátka začíná scéna v Litomyšli, jeho skloněním se Němcová 

v myšlenkách přenáší ze Slovenska do přítomnosti, ze šťastného období do aktuálního utrpení. 

                                                           
60 Viz příloha č. 13 na konci kapitoly. 
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V roce 2005 se divák spolu s Němcovou pohledem do zrcátka poprvé nahlíží do její minulosti – do 

příprav na ples u hraběnky Kounicové. 

Z uvedených prvků remediace je patrné, že se způsob, jakým vyprávět o posledních okamžicích 

života Němcové začal formovat již v roce 1979 a funkčním zůstal i v roce 2005. V první verzi 

litomyšlského pobytu Němcové se objevují také další motivy, které film z roku 2005 převzal, ale 

pracuje s nimi inovativně – jedná se o remediované prvky, které se podle autorky filmu hodily 

k pečlivějšímu propracování, jejich účelem ve filmu je především afektivně zasáhnout publikum. 

Prvky, které jsou ve filmu A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu takto rozpracovány, jsou hlavně 

vztah Němcové s Josefem Němcem a také zobrazená tělesnost a choroba Boženy Němcové. 

Vztah manželů Němcových není ve filmu z roku 1979 ideální, v mnoha scénách se ukazuje, že 

Josef Němec pohrdá psaním své manželky a že se mu nelíbí obdiv cizích mužů. Ale ve scéně, kdy 

Němcovou odváží z Litomyšle je patrná jeho snaha o smíření, zdá se, že lituje, že Němcovou nechal 

odejít. Tou, která se k němu naopak nechce vrátit a nechce se smířit je Němcová. Umírněně 

negativní obraz Josefa Němce převádí film z roku 2005 do exaltované polohy. Zobrazuje 

manželství Němcových v konečném stádiu, ve kterém Němec nepřijde domů jinak než opilý, 

sprostě Němcové nadává, obírá ji o peníze, vyhrožuje bitím jí i svým dětem. V návalech vzteku 

atakuje spisovatelskou činnost Němcové a brání jí v psaní. V konfrontaci s takovou každodenností 

se rozhodnutí již nemocné Němcové opustit manžela jeví jako jediné logické řešení. Despotický a 

chvílemi i nebezpečný Němec také pomáhá divákovi ztotožnit se s Němcovou, která je ve filmu 

zobrazena jako jednoznačná oběť. Na její viktimizaci nemění nic ani vzpomínky na intimní 

okamžiky s Lamblem a Jurenkou, v kontextu zobrazeného manželství se tyto vztahy jeví jako 

logický únik z bezútěšné situace. 

Tělesnost, reprezentovaná především chorobou Němcové je motivem, který se v různých obdobách 

vyskytuje ve všech zkoumaných filmech počínaje Horoucím srdcem, tedy v těch, které se soustředí 

na životní příběh Němcové. Zatímco ve starších zpracováních je tělesnost Němcové vyjádřena 

většinou v pouhých náznacích – ať už v objetích nebo polibcích, které Němcová adresuje svým 

milencům, nebo v mlhavých příznacích choroby, která Němcovou sužuje. Explicitnost jejího 

zobrazení odpovídá období života Němcové, kterému se film věnuje a také době vzniku filmu. 

V Horoucím srdci choroba Němcové téměř chybí, velmi všeobecně ji po smrti Hynka zmiňuje jen 

Johana Mužáková. Ve Vlčím halíři je choroba naznačena podobně decentně, projevuje se 
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zadýcháním Němcové v tanci a jejím odmítáním tvrdého alkoholu a tvrzením, že smí pít pouze 

mléko.61 Oproti tomu Ako listy jedného stromu a Veronika zobrazují nemocnou Němcovou 

mnohem explicitněji – zaměřují se na pozdější období jejího života, v němž se příznaky 

projevovaly čím dál silněji. Ve Veronice se choroba projevuje především slabostí, třasem rukou a 

únavou. Ako listy jedného stromu oproti tomu přicházejí s premediací příznaků, které Němcovou 

sužují i ve filmu z roku 2005 – Němcová má v roce 1979 silné bolesti břicha, přikládá si obklady 

takřka identickým způsobem, jako to dělá v nejnovějším filmovém zpracování. Opět se zde 

objevuje vazba mezi těmito filmy, která ještě posiluje intermediální vztahy, které jsem naznačila u 

konstrukce vyprávění obou filmů. 

A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu motiv choroby Němcové naturalisticky rozvíjí a divákovi 

ukazuje její terminální stádium – Němcová ve filmu krvácí, trpí přeludy, ztrácí vědomí a trpí 

sílícími bolestmi. Film diváka odmítá ušetřit jediného detailu spojeného s „vleklou ženskou 

chorobou:“ postupem, který má vážnost choroby publiku sugestivně přiblížit, je nekonečné praní 

zakrvácených štůčků prádla a detailní záběry na jejich aplikaci na tělo Němcové.62 Na rozdíl od 

předchozích zpracování má divák příležitost zjistit, jakou chorobou vlastně Němcová trpí. 

V kontextu ostatních filmů lze naturalismus choroby, vyjádřený přiznáním faktu, že i ženy jako 

Němcová mohou krvácet, vnímat jako pokus o aktualizaci obrazu Němcové vzhledem k odlišnému 

referenčnímu rámci vzniku filmu z roku 2005. Film se přizpůsobuje nové konvenci reprezentace, 

ovšem i přes afektivnost uvedených nijak zásadně nemění kanonický obsah vyprávění o životě 

Němcové. Despotický manžel i zobrazené krvácení a silné bolesti představují citaci kánonu jejího 

životního příběhu, v němž je nefunkční manželství argumentem pro emancipované jednání a vážná 

nemoc somatickým projevem utrpení, které Němcová zažívala ze strany státu a svého okolí, které 

jí nemohlo rozumět.  

Expresivní prvky vyprávění lze proto chápat spíše jako pokus mluvit o Němcové aktuálním 

filmovým jazykem, který dokáže publikum účinně zasáhnout, než jako snahu vytvořit zcela 

odlišnou identitu Němcové, která by s předchozími filmovými zpracováními neměla nic 

společného.63 Pro aktualizaci práce s kulturním kánonem hovoří i výše uvedené příklady 

                                                           
61 Toho se Němcová dožaduje i ve filmu z roku 2005, kdy tvrdí, že ji k pití studeného mléka nutí přímo její choroba. 
62 Viz příloha č. 14 na konci kapitoly. 
63 Jak se ukazuje v komentářích na webu csfd.cz, expresivní zobrazení nemoci Němcové kvitují čtenáři a zejména 
čtenářky s povděkem: „Deprese, bolest, osamění a strádání... Takové pocity vyvolává tento komorní snímek, 
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remediačního procesu, které naznačují, že film volí takové prostředky, kterými by se dokázal 

upevnit a udržet v kulturní paměti, vzhledem k mohutné filmové tradici musí volit takové 

prostředky, kterými by diváka zaujal a zároveň uvízl v jeho paměti. Takovým prostředkem může 

být i německá produkce filmu, která v kontextu starších filmových zpracování i v kontextu 

osobnosti Němcové může působit neobvykle – což ostatně dokládají i uživatelské komentáře na 

webu csfd.cz.64 

Postava Boženy Němcové ve filmu 

S aktualizačními filmovými postupy, kterými se film snaží upevnit v rámci kulturní paměti, se 

dostáváme k hlavní otázce analýzy, tedy v jakém vztahu je zobrazená postava Boženy Němcové 

ke kulturnímu kánonu, který reprezentuje autoritu diskursu? Vedou inovativní filmové prostředky 

k oslabení citace kanonického obrazu Němcové? Které dobové genderové normy postava Boženy 

Němcové cituje, aby zůstala napojená na kulturní kánon, v jehož rámci film vznikl? 

Mocenské a genderové vztahy, které se podílejí na filmovém obrazu Boženy Němcové, budu 

zkoumat na jedné z úvodních scén zobrazující ples u hraběnky Kounicové na počest prvního vydání 

Babičky. Němcová je zde středem pozornosti, v kontextu celého filmu se jedná o nejšťastnější 

okamžiky jejího života. Na plese se divák setkává se všemi důležitými muži života Němcové – od 

Josefa Němce přes doktora Lambla, medika Jurenky, mecenáše Daňka až po Vojtěcha Náprstka, 

který celý ples pomohl uspořádat. Kromě jmenovaných mužů se v sále vyskytuje také řada dalších 

mužských postav, které však nemají jméno – ve filmu fungují jako kulisy obrozenecké měšťanské 

společnosti, ale s postavou Boženy Němcové jsou spojeny velmi volně. Co se ženských postav 

týče, těch, kterým by film přiznával jméno, nebo aktivní účast na průběhu scény je ještě méně – 

pojmenována je pouze hraběnka Kounicová, které subjektivitu zajišťuje její společenské postavení, 

které jí umožnilo být mecenáškou celého večera. 

Postava Němcové získává subjektivitu jiným způsobem. Jak jsem naznačila, její pozice je velmi 

odlišná od pozice ostatních ženských postav, kterým film propůjčuje hlas pouze k postranním 

                                                           
natočený na základě posledních tří dopisů Boženy Němcové. Zvlášť bolest je prostoupena celým příběhem v takové 
intenzitě, že jsem při sledování kula plány na dlouho odkládanou návštěvu gynekologa v co nejbližší budoucnosti :-).“ 

Nejen tento divácký komentář poukazuje na to, že se naturalismus v souvislosti s úmrtím Němcové jeví jako efektivní 

postup. Dostupné: https://www.csfd.cz/film/221991-a-tou-noci-nevidim-ani-jedinou-
hvezdu/komentare/?comment=733914 (náhled 19.7.2019). 
64 Dokládá sekce komentářů, v nichž si diváci stěžují, že je ostuda, že film o slavné spisovatelce nedokázali natočit 
Češi sami. Viz: https://www.csfd.cz/film/221991-a-tou-noci-nevidim-ani-jedinou-hvezdu/prehled/ (náhled 
19.7.2019). 

https://www.csfd.cz/film/221991-a-tou-noci-nevidim-ani-jedinou-hvezdu/komentare/?comment=733914
https://www.csfd.cz/film/221991-a-tou-noci-nevidim-ani-jedinou-hvezdu/komentare/?comment=733914
https://www.csfd.cz/film/221991-a-tou-noci-nevidim-ani-jedinou-hvezdu/prehled/
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komentářům známostí Němcové a k bezmeznému obdivu Babičky. Už samotný oděv, který má 

Němcová na sobě ji vyjímá ze společenství ostatních žen, vymyká se zjevně zobrazené společenské 

normě, kterou ostatní ženské postavy – včetně hraběnky Kounicové – respektují tím, že jsou 

oblečeny do světlých večerních šatů. Opticky tmavé šaty spojují Němcovou spíše s tmavými 

obleky mužských postav v sále. Film v předchozí scéně vysvětluje, že Němcová odmítá světlé 

barvy kvůli zemřelému synovi, v kontextu ostatních žen v sále to ale není argument – Němcová na 

plese jistě není jediná, která přišla o dítě. Volbou kostýmu – včetně náušnic a přívěsku na krk – 

cituje postava Němcové Hellichovu podobiznu, která se podílela na formování kanonické podoby 

Němcové. Tmavé šaty jsou tedy prvním vodítkem, které naznačuje, že pro postavu Němcové je 

podstatnější citace vlastního kanonického obrazu, než filmem zobrazených dobových genderových 

norem. 

Oděv však není jediným prvkem, kterým postava Němcové odmítá citovat dobové genderové 

normy. Za odmítnutí citace těchto norem lze považovat i její interakce s ostatními postavami v sále, 

především s těmi mužskými. Zatímco ostatní ženské postavy se očividně drží celý večer jediného 

partnera, Němcová jde z náruče do náruče, otevřeně přijímá intimní blahopřání jak od Lambla, tak 

od Jurenky. Že je její jednání neobvyklé dokládají především jak mužské, tak ženské pohoršené 

postranní komentáře, které jednak diváka uvádějí do kontextu vztahů jednotlivých mužů 

k Němcové a jednak nahlas vyslovují, co zobrazená společnost považuje za přijatelné – 

vyžadována není jen manželská věrnost, ale také přiměřený věkový rozdíl – ať už partnerů či 

milenců.  

Neúspěch genderové performativity se u postavy Němcové projevuje i v dalších drobnějších 

prvcích – spolu s přítomnými muži Němcová jako jediná žena v sále kouří cigaretu.65 Ačkoli tato 

skutečnost není nikým komentována, podílí se na vydělení Němcové z okruhu ženských postav 

citujících diskursem vyžadovanou genderovou normu. Cigareta zdůrazňuje sebejistotu a 

nevázanost, která postavu Němcové na plese charakterizuje a odlišuje od přítomných žen. Mohlo 

by se tedy zdát, že si Němcová osvojila některé prvky mužského genderu, protože v ukázce splňuje 

charakteristiky, které jsou s ním tradičně spojovány: subjektivitu získává skrz pojmenování, 

aktivně jedná, mluví sama za sebe, je vůči velké části přítomných osob v autoritativní pozici. 

Konflikt s genderovými normami se v roce 2005 aktualizoval – kouření, sexuální svoboda, 

                                                           
65 Viz příloha č. 15 na konci kapitoly. 
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autonomie subjektu jsou prostředky, jakými film zobrazuje pokrokovost Němcové – na rozdíl od 

socialistických filmů, v nichž její revolučnost spočívala v zájmu o český lid. 

Zdrojem filmové autority Němcové ovšem zůstává autorství Babičky, zde se ukazují filmové 

kontinuity do období před rokem 1989. Babička je důvodem, proč se vůbec ples u hraběnky koná, 

autorské čtení je vrcholem celého večera. Zraky přítomných hostů se na Němcovou neupírají proto, 

že se chová výstředně, ale proto, že se díky Babičce stala důležitou součástí národního hnutí, ples 

pak lze chápat jako pomyslnou iniciaci nové členky obrozenecké sekty. Právě díky zásluhám v boji 

za český národ jsou shromážděné postavy ochotné tolerovat, že Němcová otevřeně odmítá citaci 

zobrazených genderových norem.  

Projevuje se to také u postavy Josefa Němce, který jinak ve filmu představuje hlavní autoritu, která 

se genderové dělení rolí snaží na Němcové vymáhat a zcela v této snaze selhává. Orientace na 

Babičku na plese způsobuje, že Němec, který je ve filmu ztělesněním autority genderových norem, 

které se ve vztahu k postavě Němcové ukazují jako méně důležité, sice s manželčiným očividně 

chováním nesouhlasí, ale nezmůže se na hlasitý odpor. Babička představuje přímé propojení 

postavy Němcové s kulturním kánonem, jehož citace se pro její filmovou identitu ukazuje jako 

podstatnější a zajišťuje jí v daném okamžiku subjektivitu.66 

I v tomto filmu se tedy pro identitu Němcové jako podstatná jeví její příslušnost k národnímu hnutí, 

materializovaná v prvním vydání Babičky. Citace této složky kanonického obrazu Němcové je tím, 

co jí zajišťuje silnou pozici ve zkoumané scéně a poukazuje na doslovnost, se kterou filmové 

zpracování s kulturním kánonem pracuje nejen v plesové scéně. Příslušnost k národnímu hnutí 

nedokazuje jen fyzický výtisk Babičky, kterého se filmové postavy dotýkají, čtou z něj, nechávají 

si jej podepsat, ukazují jej ostatním. Projevuje se také neustálým psaním, které Němcovou provází 

– je v plesové scéně, v jejích vzpomínkách i v přítomnosti, kterou Němcová ve filmu prožívá. 

Kromě psaní se na citaci kanonického obrazu významně podílejí i její monology, které režisérka 

očividně přejala z korespondence a autorských textů Němcové – jako příklad může sloužit úvodní 

                                                           
66 Úzká vazba Němcové na Babičku se projevuje i v dalších částech filmu. Němcová se Babičku snaží přepracovat a 
vylepšit, v Litomyšli jí však již nezbývá dost sil. Babička je tak pro ní poslední hmatatelnou útěchou – neustále se jí 
dotýká, bere si ji do postele, když má bolesti. V kontextu filmu představuje Babička fyzické spojení s minulostí, která 
byla šťastnější, než konec života Němcové, poznamenaný rozpadem manželstvím. 
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motto filmu, známý citát Němcové, v němž si přeje narodit se až za 200 let, který se ostatně objevil 

již v předchozích filmových verzích. 

Shrnutí kapitoly 

V této kapitole jsem se věnovala vztahu kulturního kánonu a genderových norem v rámci 

vzpomínání na Boženu Němcovou. Zajímalo mne, jakou funkci tento vztah plní při formování její 

filmové identity. Analýza filmového materiálu potvrdila, že genderové normy hrají při formování 

této identity Němcové důležitou roli, ukázalo se však, že nejde o jediný diskursivní mocenský 

mechanismus, který je pro postavu Němcové rozhodující. Rozbor jednotlivých filmových scén 

ukázal, že se na formování obrazu Němcové podobnou měrou podílí i norma příslušnosti 

k národnímu hnutí, která se často ukazuje jako důležitější, než to, zda postava Němcové dostatečně 

cituje zobrazenou genderovou normu. 

Genderová a obrozenecká norma se tedy ukazují jako dva důležité regulační mechanismy, které 

působí na postavu Němcové ve filmu. Obě vycházejí z kulturně kanonického obrazu Němcové, 

který má ve všech zkoumaných snímcích pozici zdroje, se kterým jednotlivá díla pracují. Objevují 

se společně ve všech zkoumaných filmových reprezentacích. Zdá se tedy, že postava Němcové je 

pro formování své identity potřebuje obě, nedá se ale říci, že by mezi nimi byl vztah hierarchické 

povahy. Přesněji by se vztah mezi genderovou a obrozeneckou normou dal charakterizovat jako 

kauzální. Postava Němcové sice ve filmech odmítá citovat genderovou normu, ale ve vztahu 

k jejímu kanonickému obrazu se jedná jen o potvrzení její paměťové identity – emancipace je to, 

co Božena Němcová kulturní paměti dělává. Odmítnutím genderové normy tak Němcová ve filmu 

ve skutečnosti získává subjektivitu, protože jedná tak, jak od ní kulturní kánon očekává. Díky této 

kánonem podpořené subjektivitě, díky své emancipovanosti, a tedy pokrokovosti oproti filmem 

zobrazené dobové společnosti, může Němcová získat identitu členky (pokrokového) národního 

hnutí. Obtíže s citací genderové normy Němcové pomáhají získat subjektivitu a jejím 

prostřednictvím i identitu příslušnosti k národnímu hnutí, respektive k té části, kterou daný film 

považuje za závažnou. 

Díky této kauzalitě filmová identita Němcové nevykazuje výraznější dynamiku, kterou jsem na 

začátku mého výzkumu očekávala. I když se obraz Němcové v jednotlivých filmech v některých 

svých aspektech odlišuje, jeho základní stavební prvky zůstávají stejné – Němcová je pevnou 
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součástí národního hnutí, a je pro to politicky pronásledovaná, a má také problémy plnit své 

povinnosti manželky a matky, tedy svou genderovou úlohu tak, jak to vyžadují filmové autority. 

Kromě filmů z období první republiky se obě tyto složky identity Němcové objevují ve všech 

zkoumaných filmech. Ne vždy má však gender a obrozenectví stejný vliv na výsledný obraz 

Němcové. V případě Innemanových filmů o Tylovi a Borovském se pro postavu Němcové ukazuje 

jako podstatnější právě citace té části kulturně kanonického obrazu, který ji řadí k národnímu hnutí. 

V obou filmech vystupuje Němcová jako národní věštkyně, která má na mysli především blaho 

celého českého národa. Tato citace kulturního kánonu jí umožňuje ve filmu o Borovském 

odmítnout citaci část ženské normy jednání a nebýt za to okamžitě vystavena disciplinaci 

přítomných autorit. 

V případě Revolučního roku 1848 se pro získání filmové subjektivity opět ukazuje jako 

nejpodstatnější citace členství Němcové v národním hnutí. Postava Němcové zde kromě okázalého 

výčtu svých obrozeneckých aktivit uvedenou normu cituje i prostřednictvím svého vzhledu, který 

odkazuje k obrazu národní patronky, akcentovanému především v době protektorátu a poválečných 

letech. Kromě národního aspektu Němcové se do jejího obrazu přidává také socialistický aspekt 

její osobnosti, v debatě se přiklání na stranu progresivní mladší generace národního hnutí – 

k Fričovi a Smetanovi.  

Odklon od skupiny konzervativní starší generace národního hnutí je Němcové umožněn díky citaci 

některých aspektů genderové normy, které představují podpůrný prostředek pro posílení vlastní 

subjektivity, která by mohla být jinak ohrožena sympatizací se socialistickými myšlenkami 

mladého Friče, který je kvůli nim vystaven disciplinaci přítomnými autoritami. U postavy 

Němcové tak v roce 1949 převládá identita národní patronky a progresivní buditelky, která 

pochopila význam lidu v českém národním hnutí. Jak uvidíme dále, průvodce Babiččiným údolím 

z počátku 50. let 20. století ukazují, že filmový obraz Němcové odpovídá jejímu dobovému 

kanonickému obrazu. 

Dělení příslušníků národního hnutí na pokrokové a buržoazní, konzervativní se objevuje i ve 

Vávrově Horoucím srdci z roku 1962. I zde má Němcová potíže s citací buržoazních norem 

národního obrození, které po ní vyžadují nejen politickou konformitu, ale především vědeckou 

práci pro národ, která odporuje jejím vlastním představám. Díky podpoře, kterou dostane od 

pokrokové frakce národního hnutí tak film může zobrazit klíčovou citaci normy pokrokové části 
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národního hnutí, tedy autorství Babičky. Pro filmovou identitu Němcové je ovšem podstatnější to, 

že odmítá citovat vyžadované genderové normy, které prosazuje zobrazená buržoazní společnost 

obrozenců. Příklon k pokrokovým obrozeneckým myšlenkám, autorství Babičky jakož i odmítání 

buržoazní rodinné morálky je opět projevem citace dobového kanonického obrazu Němcové. 

Dokazuje to nejen její obraz v průvodci Babiččiným údolím ze stejného období, jak uvidíme 

v příští kapitole, ale především její monumentální gesto v závěru filmu, kdy místo zlomené ženy 

Vávra Němcovou zobrazil na Havlíčkově pohřbu jako triumfální bojovnici za český národ. 

Vlčí halíř z roku 1975 je prvním ze tří filmů z období normalizace. Dobový společenský kontext 

se projevuje především v zobrazení policejního pronásledování manželů Němcových, který se 

formou odhalení policejních praktik objevuje také v dalších dvou zkoumaných filmech. Pro 

filmovou identitu Němcové je ve Vlčím halíři především změna prostředí – Němcová se ocitá 

mimo obrozenecký diskurs, mezi maloměšťáky v Klenčí. Kontrast, který toto prostředí vytváří, se 

projevuje především v otázce citace genderové normy. Němcová se odmítá podřídit zobrazeným 

maloburžoazním hodnotám a je tedy ve filmu zobrazena jako emancipovaná, volnomyšlenkářská 

žena. Kromě odmítání maloměstského dělení genderových rolí hraje ve filmovém obrazu roli i 

normu třídní příslušnosti. Ta nahradila příslušnost k národnímu hnutí a její správné naplňování. 

Němcová ve Vlčím halíři proti všem společenským konvencím projevuje zájem o místní sedláky, 

tedy reprezentaci českého lidu, který je utlačován místními příslušníky buržoazie. Film tedy 

Němcovou zobrazuje nejen jako emancipovanou ženu, ale především jako lidovou spisovatelku, 

která se navzdory svému třídnímu původu zajímá o český lid, který chápe jako jádro českého 

národa. Tento aspekt je rozvedením obdobného motivu, který se objevil již v Revolučním roce 

1848. 

Dalším filmem, v němž se Němcová pohybuje v neobvyklém prostředí je Ako listy jedného stromu 

z roku 1979, který mapuje pobyty Němcové na Slovensku. Němcová je zde ve dvou prostředích – 

v prostřední obrozenců reprezentujících buržoazní hodnoty, a na slovenském venkově, kde se 

zjevně cítí skutečně šťastná. Její kladný vztah ke Slovensku je pro její filmovou identitu důležitější 

než to, že Němcová necituje genderové normy pražské obrozenecké společnosti. Ta je jako 

zpátečnická zobrazena díky svým předsudkům vůči Slovensku, které považuje za zaostalou a 

chudou zemi „plnou cikánů.“ Odjezd Němcové na Slovensko považují pražští obrozenci za ztrátu 

především proto, že Němcovou považují za svou klíčovou spisovatelku, která by měla psát pro 
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Český národ a ne pro Slováky. Němcová tedy necituje genderovou normu a cituje normu 

příslušnosti k českému národnímu hnutí, tyto složky její identity ale plní spíše podpůrnou funkci 

pro složku její identity, která neodpovídá jejímu kanonickému filmovému obrazu. Jde o její vztah 

ke Slovensku, které nevidí jako zaostalé Horní Uhry, ale jako sesterskou zemi, která ukrývá tradice 

lidové kultury. Snahou o rehabilitaci historického obrazu Slovenska se ale film dopouští jeho 

exotizace a symbolické marginalizace - svou hodnotu Slovensko ve filmu nečerpá ze své zvláštní 

podstaty, ale z přítomnosti Němcové, která objevuje jeho tradice i lid a díky své kanonické pozici 

sběratelky lidové slovesnosti ho proměňuje v ideální lidovou krajinu. 

 

Ve Veronice je výraznou složkou filmové identity Němcové její příslušnost k českému národnímu 

hnutí a z něj plynoucí odmítnutí citace normy rakouského občanství a loajality vůči státu. Policejní 

perzekuce, jimž je Němcová ve filmu vystavena, jsou citací jejího kanonického obrazu státem 

pronásledované politicky aktivní spisovatelky, kterou většina obrozenecké společnosti opustila 

kvůli vlastní zbabělosti. Za citaci kanonického obrazu lze považovat i odmítání genderových 

norem, které se na ní snaží vymáhat vdané ženy a představitelé církve. Veronika tedy nepřináší 

nijak inovativní pohled na Němcovou, s výjimkou divácké perspektivy je Němcová ve filmu opět 

zobrazena jako členka pokrokové (a implicitně jediné opravdové) frakce národního hnutí a také 

jako emancipovaná žena, která se nechce nechat svazovat dobovými představami o dělení 

genderových rolí. 

 

V posledním analyzovaném a zároveň jediném porevolučním filmu A tou nocí nevidím ani jedinou 

hvězdu z roku 2005 tvoří hlavní složkou identity Němcové je její příslušnost k národnímu hnutí a 

především napsání Babičky. Citace této složky jejího kanonického obrazu je velmi doslovná, film 

klade důraz na fyzickou přítomnost knihy, které se Němcová v průběhu celého filmu neustále 

dotýká, jako by její postava čerpala z tohoto dokladu své kanonické pozice poslední zbytky sil. Na 

funkčnost této citace poukazují i ostatní postavy ve zkoumané scéně, které v kontaktu s ní dávají 

najevo svou úctu, případně podřízenou pozici. Že je autorství Babičky hlavní složkou filmového 

obrazu Němcové dokládá i to, že Němec, který ve filmu zastává pozici autority vymáhající citaci 

genderové normy, ve zkoumané scéně zcela selhává a je umlčen autoritou, kterou Němcová čerpá 

ze své knihy. Filmová identita je tedy také v tomto případě silně napojena na kulturně kanonický 
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obraz Němcové, i když se jej film snaží aktualizovat důrazem na tělesnost a nemoc Němcové, které 

byly v předchozích filmech tematizovány spíše v náznacích. 

 

Z uvedeného souhrnu vyplývá, že ačkoli je filmová identita Němcové poměrně stabilní, je možné 

pro jednotlivá období sledovat, které motivy se prosazují výrazněji a které naopak ustupují do 

pozadí. V období první republiky hrála klíčovou roli obrozenecká identita a její citace. V období 

státního socialismu se objevuje širší paleta identity Němcové, která ovšem odpovídá časovému 

rozmezí vzniku filmů a také jejich počtu. Němcová se tak stává lidovou, pokrokovou spisovatelkou, 

která se ocitá v konfliktu s buržoazními, konzervativními obrozenci, emancipovanou ženou, 

vášnivou milenkou a samozřejmě autorkou Babičky. Tento motiv tvoří výraznou složku filmové 

identity Němcové i po roce 1989. Je patrné, že všechny varianty filmem vytvořené identity vykazují 

pevnou vazbu na kulturní kánon, v němž má Němcová pevnou pozici. Ukázalo se také, že obtíže 

s citací genderové normy představují pro postavu Němcové kanonickou oporu, potvrzení 

výlučnosti její osobnosti, a také základ pro formování její národní složky identity.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 

 

Božena Němcová s J.K. Tylem a K.H. Borovským. Josef Kajetán Tyl, 1925. 
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Příloha č. 2 

 

Božena Němcová jako národní věštkyně. Karel Havlíček Borovský, 1931. 
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Příloha č. 3 

 

Salon u Fričů. Revoluční rok 1848, 1949. 
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Příloha č. 4 

 

Božena Němcová jako národní patronka. Revoluční rok 1848, 1949. 
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Příloha č. 5 

 

Salon u Staňků. Božena Němcová třetí žena zprava. Horoucí srdce, 1962. 
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Příloha č. 6 

 

Božena Němcová s věncem pro Karla Havlíčka Borovského. Horoucí srdce, 1962. 
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Příloha č. 7 

 

Božena Němcová v Klenčí. Vlčí halíř, 1975. 
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Příloha č. 8 

 

Božena Němcová a pražští obrozenci u Staňků. Ako listy jedného stromu, 1979. 
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Příloha č. 9 

 

Salon na Slovensku. Ako listy jedného stromu, 1979. 

 

 

Božena Němcová v koloniích. Ako listy jedného stromu, 1979. 
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Příloha č. 10 

 

Božena Němcová mezi domorodým obyvatelstvem. Ako listy jedného stromu, 1979. 
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Příloha č. 11 

 

 

Doktor Lambl se sestrou. Veronika, 1985. 
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Příloha č. 12 

 

Veronika u policejního komisaře. Veronika, 1985. 
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Příloha č. 13 

 

 

Božena Němcová v Litomyšli. Ako listy jedného stromu, 1979. 

 

Božena Němcová v Litomyšli. A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu, 2005. 
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Příloha č. 14 

 

 

Filmová tělesnost Boženy Němcové. A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu, 2005. 
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Příloha č. 15 

 

 

Božena Němcová na plese pořádaném k prvnímu vydání Babičky. A tou nocí nevidím ani jedinou 

hvězdu, 2005. 
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Babiččino údolí jako krajina 

Nástroje a koncepty 

Druhá kapitola se zabývá turistickými průvodci Babiččiným údolím a jejich vztahem k obrazu 

Boženy Němcové.  Vzpomínkovou kulturu spojenou s Babiččiným údolím chci zkoumat 

především proto, že v kulturně-paměťovém konglomerátu, který se kolem Němcové utvořil, 

zaujímá zvláštní pozici. Babiččino údolí plní paměťovou funkci rodiště Boženy Němcové, je 

vnímáno jako místo, ve kterém se významně formovala její osobnost a její autorský génius. Díky 

Babičce je Babiččino údolí také dějištěm její nejznámější knihy. Filmové adaptace literární 

předlohy do Babiččina údolí přinášejí další vrstvu identity a vizuálně fixují jeho podobu. Všechny 

tyto složky vytvářejí velmi hustou paměťovou síť, díky které je Babiččino údolí i v roce 2019 

oblíbeným turistickým cílem, jak níže ukáže kapitola zaměřená na reprezentace v sociálních 

médiích.  

Turistické průvodce lze považovat za citační médium dobového kulturního kánonu – v jejich 

textech se odráží dobový charakter Babiččina údolí jako krajiny paměti. Je třeba je také vnímat 

jako dobový doklad turistického provozu v Babiččině údolí. Zejména průvodce z období před první 

světovou válkou a z doby první republiky je třeba číst také v kontextu dějin turismu v českých 

zemích. Počátky českého turismu sahají do poloviny 19. století, k jeho institucionalizaci došlo v 

roce 1888 založením Klubu českých turistů.67 Turismus byl v českých zemích od počátku spojen 

s národním hnutím, v této souvislosti lze mluvit se symbolickým obsazováním krajiny. Do tohoto 

procesu spadalo také navštěvování Babiččina údolí, které, jak vzápětí uvidíme, vykazuje v textech 

nejstarších průvodců prvky národní krajiny.  

Při práci vycházím z tezí několika následujících autorů. V první řadě se jedná o Simona Schamu, 

jehož přístup v Krajině a paměti považuji za inspirativní. Zejména se jedná o jeho přístup k pojmu 

krajiny, který považuji za východisko mého dalšího uvažování. Schama krajinu chápe jako 

konstruovaný fenomén.68 Konstrukce podle Schamy spočívá v kulturní podmíněnosti: krajina jako 

fenomén vzniká jedině v interakci s člověkem, který ji vytváří tím, že se k ní chová právě jako ke 

krajině – dívá se na ni a vnímá ji určitým způsobem. Specifikum takového pohledu ilustruje 

Schama disciplinací krajinomalby, tedy stanovením pravidel, která umožňují zaznamenávat 

                                                           
67 Dostupné z: https://kct.cz/historie (náhled 4.8.2019). 
68 SCHAMA, Simon. Krajina a paměť. Vyd. 1. Praha: Argo : Dokořán, 2007. Zip, sv. 6., s. 65. 

https://kct.cz/historie


85 
 

neuspořádanou přírodu a vytvářet z ní kulturně srozumitelnou krajinu (krajinomalba jako 

překlad?).69 Krajina tedy pro Schamu představuje konstrukt imaginace projektovaný do dřeva, 

vody nebo kamene. Konstrukt, který má dějiny, odhalitelné s pomocí archeologické metody a který 

je schopen nést určité významy či příběhy po dlouhá časová období a formovat jimi i současné 

společenské instituce.70 Archeologie krajiny má tyto procesy odkrývat a paměťová perspektiva má 

prostřednictvím reflexivity umožňovat znovunastolení rovnováhy mezi kulturou a přírodou.71 

V Krajině a paměti můžeme stopovat napětí mezi kulturou a přírodou, jejíž disbalanci nelze 

v současném světě nevidět. Přesto se domnívám, že pojetí aktivní, penetrující kultury a pasivní, 

odevzdané přírody nemusí být vždy tou nejužitečnější perspektivou. Jiný úhel pohledu může 

ukázat, že příroda a kultura nejsou nutně binární opozicí, ale že koexistují v systému vztahů, které 

jsou komplikovanější, než jak by vyplývalo z chápání kultury jako maskulinního prvku a přírody 

jako prvku femininního. 

Ještě než budu tento vztah konkretizovat, zastavím se u druhé části konstrukčního procesu krajiny 

jako fenoménu, tedy u konstruktéra. Na toho upozorňuje Lorraine Dowler v úvodu ke sborníku 

Gender and Landscape: Renegotiating the Moral Landscape. Její text představuje v mé kapitole 

myšlenkový posun od archeologie krajiny a paměťové perspektivy směrem k genderovému 

přístupu ke krajině. Dowler ke krajině přistupuje z výrazně radikálnější pozice než Schama, 

nicméně i ona vychází z představy kulturně konstruované krajiny. I Dowler považuje za klíčový 

prvek v konstrukci krajiny „akt záměrného pozorování.“72 Krajina je vždy záměrná a proto nikdy 

přirozená, do pozorování krajiny zapojuje pozorovatel všechny dostupné typy interpretačních 

strategií.73 Podle Dowler je tedy krajina (v malbě či textu) podřízena spíše způsobu pozorování, 

než fyzické realitě. Pozorování bychom mohli označit za diskursivní: na „krajinu, ženu či původní 

obyvatele“ se podle Dowler díváme skrz nános kulturních metafor, který určuje naši schopnost 

vidění.74  

                                                           
69 SCHAMA, s. 9. 
70 SCHAMA, s. 15. 
71 SCHAMA, s. 18. 
72 CARUBIA, Josephine, Lorraine DOWLER a Bonj SZCZYGIEL. Gender and Landscape: Renegotiating the Moral 
Landscape [online]. Abingdon, Oxon, UNITED STATES: Routledge, 2005 [vid. 2018-11-21]. ISBN 978-0-203-44919-6. 
Dostupné z: http://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=200719. 
73 CARUBIA, tamtéž. 
74  CARUBIA, s. 2. 
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Způsob pozorování je tedy tím, co autorku vede k zájmu o toho, kdo se dívá. Dowler kritizuje starší 

výzkum krajiny právě pro zanedbávání autorova vztahu ke krajině a také subjektivity jeho pohledu, 

tedy toho, že autorovo vidění krajiny nemusí být univerzálně platné. Pro korekci takového přístupu 

používá autorka pojem vizuality, který popisuje to, jakým způsobem jsme schopni věci vidět, nebo 

co je nám vůbec dovoleno vidět.75 V otázce vizuality je podle Dowler důležité nejen to, co je 

pozorováno, ale také to, kdo se dívá, zda je to žena či muž, důležitý je i jejich sociální původ.76 

Dowler v textu také tvrdí, že způsoby pozorování krajiny nejsou bezpříznakové, že se v nich 

naopak vyjevují mocenské vztahy. Krajina podle Dowler představuje médium udržující sociálně 

konstruovanou genderovou stereotypizaci.77 Představuje aktivní systém útlaku, vyjádřený 

především tradičním rozdělením prostoru na veřejnou a soukromou sféru, jimž jsou přiřazovány 

maskulinní a femininní charakteristiky. Podobně jako Judith Butler nesouhlasí s binární opozicí 

kultury a přírody, nesouhlasí Dowler s dělením mocenských vztahů na soukromou (femininní) a 

veřejnou (maskulinní) sféru, tvrdí naopak, že sociální interakce i mocenské vztahy procházejí 

napříč veřejným i soukromým prostorem.78 Podle Dowler jsou krajiny využívány pro účely 

kontroly a moci a v této intenci jsou „aktivně konstruovány, programovány a plánovány.“79 

Nesouhlas Lorraine Dowler s dělením prostoru na soukromou a veřejnou sféru vede zpět ke vztahu 

přírody a kultury, který jsem problematizovala výše. V tomto bodě se opírám o návrh, který ve 

svém textu přináší Judith Butler, jehož analytické nástroje jsem využívala již první kapitole mé 

práce. Zatímco Schama s tradiční opozicí příroda – kultura bez větších výhrad pracuje, Dowler se 

skrz kritiku genderového dělení prostoru domáhá revize. Butler však jde v tomto směru ještě dál a 

přichází s odpovědí na otázku, co je výsledkem vztahu přírody a kultury. 

Jak jsem uváděla v kapitole věnované filmu, Butler o kultuře a přírodě mluví primárně ve vztahu 

k pohlaví a genderu. Vymezuje se vůči starším teoriím o pasivním povrchu pohlaví, do něhož se 

vpisuje gender podobně jako kultura do přírody. Její nesouhlas však nespočívá v abstraktním 

                                                           
75 Pojem vizuality chápu v kontextu vizuálních studií, která jsou etablovaným oborem zejména v zahraničním 
prostředí. Jedním z vizuálních teoretiků, jehož práce je dostupná i v českém překladu je i Michael Mitchell. Viz. 
MITCHELL, W. J. T., Teorie obrazu: eseje o verbální a vizuální reprezentaci. První české vydání. Praha: Karolinum, 
2016. Vizuální kultura. ISBN 978-80-246-3202-5.  
76  CARUBIA, s. 3. 
77  CARUBIA, s. 1. 
78  CARUBIA, s. 4. 
79  CARUBIA, s. 6. 
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konstatování složitějších vztahů mezi jednotlivými prvky, Butler přichází s představou nahrazení: 

tvrdí o pohlaví, že na sobě nehromadí sociální významy genderu jako přídavné vlastnosti, ale že je 

těmito sociálními vlastnostmi nahrazeno. V průběhu osvojování se tak vytrácí pohlaví a „vynořuje 

se gender.“80 Tento proces nazývá Butler desubstancializací, gender při ní pohlaví kompletně 

vstřebává do sebe a dochází k úplné proměně podstaty pohlaví.81 Proces proměny pohlaví v gender 

popisuje Butler prostřednictvím genderové performativity. Jde o citační a regulační praxi, v níž 

jsou diskursivní normy rozpoznávány jako autorita a jako takové jsou následně přejímány, 

reprodukovány a vyžadovány. Podrobně se citační praxi věnuji v úvodu k první kapitole mé práce. 

Zatímco u filmové kapitoly jsem o desubstancializaci uvažovala v rovině genderu a pohlaví, 

v kapitole o Babiččině údolí je výchozí situace poněkud odlišná, je proto třeba stejným způsobem 

uvažovat i o vztahu přírody a kultury, tak, jak jej naznačuje Butler. Pro potřeby kapitoly o 

Babiččině údolí je možné dosadit do naznačeného vztahu místo pohlaví přírodu a místo genderu 

ne kultura, která představuje příliš široký pojem, ale pro mé potřeby spíše krajinu. V následující 

kapitole tedy půjde o vztah přírody a krajiny. Jak naznačují výše uvedené přístupy jiných badatelů, 

lze krajinu vnímat jako kulturně konstruovaný fenomén schopný nést sociální významy. 

Domnívám se tedy, že se krajina vůči přírodě může chovat podobně jako gender vůči pohlaví: se 

vznikem krajiny nepřibydou přírodě nové charakteristiky, ale naopak, příroda je 

desubstancionalizována, proměňuje se v krajinu.  

Proces desubstancializace krajiny probíhá v analyzovaných průvodcích prostřednictvím citací 

kulturního kánonu, který je vůči Babiččinu údolí v pozici autority, jejíž konvence jsou v rámci 

diskursu prosazovány.82 Autoritami, které kulturní kánon v průvodcovské citační praxi nejčastěji 

zastupují, jsou text Babičky a kanonický obraz Boženy Němcové, který se v průvodcích objevuje 

v různých variacích odpovídajících aktuálnímu referenčnímu rámci. Tištění průvodci tedy 

představují médium citační praxe, jehož prostřednictvím dochází k materializaci nikoli pohlaví, ale 

krajiny Babiččina údolí. Použitím v terénu je mechanismus desubstancializace ještě intenzivnější, 

návštěvníkův pohled je disciplinován přímo v terénu. Příkladem může být průvodcem zamýšlená 

                                                           
80 BUTLER, Judith. Závažná těla: o materialitě a diskursivních mezích „pohlaví". První české vydání. Přel. Josef 
FULKA. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. Limes. ISBN 978-80-246-3325-1, s. 21.  
81 BUTLER, tamtéž. 
82 Pojem kulturní kánon používám v textu v souladu s pojetí Aleidy Assmann v jejím textu Canon and Archive. Viz: 
ASSMANN, Aleida. Canon and Archive. In: Astrid ERLL, ed.  Cultural memory studies: An International and 
Interdisciplinary Handbook. Berlin: Walter de Gruyter, 2008, s. 97–108.  
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návštěvnická praxe v liminální oblasti Babiččina údolí – v Rýzmburském altánu. Průvodci 

doporučovaná aktivita je výhled z altánu do Údolí řeky Úpy, tedy směrem ven z Babiččina údolí. 

Návštěvníkův pohled je usměrňován textem průvodce, který výhled do krajiny propojuje s citací 

pověsti o Ctiborovi z Babičky. Příroda je tak desubstancionalizována v divokou krajinu Babiččina 

údolí, jejíž necivilizovanost je založena pouze na návštěvníkově přijetí významu, který je odvozen 

od literární předlohy. 

Kromě genderových konceptů využívám v kapitole také koncepty paměťových studií. Prvním 

z nich je koncept kulturního kánonu a archivu Aleidy Assmann, s nímž jsem pracovala už 

v kapitole věnované Boženě Němcové ve filmu. Kánon a archiv představují podle Assmann dvě 

dimenze kulturní paměti. Zatímco archiv představuje její pasivní část, která uchovává momentálně 

nepotřebné prvky jako muzejní depozitář, kánon je aktivní částí kulturní paměti, která podporuje a 

udržuje kolektivní identitu prostřednictvím normativních textů, postav či míst. Texty průvodců 

ukazují, že pevnou součástí kulturního kánonu je nejen Božena Němcová a Babička, což ukázala 

kapitola o filmu, ale také Babiččino údolí, které je na Němcovou i Babičku pevně navázáno. Při 

výzkumu vzpomínkové kultury v Babiččině údolí je proto pojem kulturního kánonu velmi 

užitečný, umožňuje pojmenovávat vztahy mezi jednotlivými složkami kulturní paměti. 

Druhým autorem paměťových studií, s jehož konceptem pracuji v následujících dvou kapitolách, 

je Maurice Halbwachs. V textu Legendární topografie evangelií ve Svaté zemi se zabývá vztahem 

mezi pamětí a krajinou a především sílou vzpomínání, která je schopná konkrétní krajinu významně 

formovat. Pro můj výzkum je důležitý hlavně paměťový rozklad, o kterém Halbwachs mluví 

v souvislosti s kolektivním vzpomínáním na biblické události v Jeruzalémě a dalších místech svaté 

země. Podle Halbwachse jsou některé kolektivní vzpomínky velmi mohutné, a pro funkční 

paměťový provoz je nutné rozložit je na několik částí. Ty fungují jako dílčí odkazy na 

připomínanou událost. Celý význam připomínané události je však možné pochopit teprve 

v okamžiku, kdy se při vzpomínání tato místa spojí v jeden celek.83 Jak uvidíme níže v textu, 

k podobnému rozkladu vzpomínání dochází také v Babiččině údolí. 

 

                                                           
83 HALBWACHS, Maurice. Legendární topografie evangelií ve Svaté zemi. Cahiers du CEFRES. N° 10, Antologie 
francouzských společenských věd : Město. 2010, 2010(10), s. 21.  
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Výchozí pozice a tázání 

Než přejdu k analýze pramenů, ráda bych nastínila přístup, který k nim chci zaujmout. Ačkoli 

považuji archeologii krajiny Simona Schamy za velmi produktivní, já sama se o ni nechci pokoušet. 

V následující kapitole nechci psát dějiny Babiččina údolí, více mne zajímá jeho paměťový provoz, 

kterého jsou průvodci součástí. Jádro mého zájmu i pramenného materiálu pro tuto kapitolu proto 

tvoří samotné texty průvodců. Pomocí výše uvedených analytických nástrojů chci sledovat, jak 

průvodci jako další zkoumané médium nakládají s Boženou Němcovou jako se specifickým 

místem paměti v kulturním paměťovém provozu. V případě Babiččina údolí je situace o to 

zajímavější, že se paměťové strategie nevpisují do filmové pásky, ale do fyzického prostoru, snaží 

se jej formovat podle svých aktuálních potřeb.  

V textech průvodců mne proto budou zajímat mocenské mechanismy ovlivňující nejen vzpomínání 

na Němcovou, ale také samotné formování krajiny, fyzického prostoru, jak o něm ve zmiňovaném 

textu mluví Lorraine Dowler. Proto jsem se rozhodla použít koncept mocenských vztahů Judith 

Butler vycházející z jejího přístupu k genderové teorii. V kapitole se nesnažím určit maskulinní či 

feminní povahu prvků krajiny. Místo toho mne zajímá samotný proces utváření krajiny Babiččina 

údolí jako fenoménu – zajímá mne, které prvky kulturního kánonu musí příroda podle průvodce 

citovat, aby mohla být považována za závažnou, aby se mohla stát krajinou, jazykem Butler 

závažným tělem. V následujících odstavcích se proto snažím odpovědět na otázku, jaká je výsledná 

krajina, kterou se průvodce snaží ukázat návštěvníkovi a jak se na této podobě podílí citace 

dobového kulturního kánonu, kterou průvodce coby citační médium využívá. 

Kapitola je uspořádána chronologicky – čtenář tak může sledovat proměny i kontinuity průvodců 

Babiččiným údolím v průběhu 20. a počátku 21. století. Jako pramennou základnu jsem vybrala 

publikace, které jsou skutečně určeny do terénu – nezohledňuji proto například reprezentační 

publikace. Výběr jsem podřídila záměru sledovat disciplinaci návštěvníkova pozorování Babiččina 

údolí a pokusit se o zachycení některých momentů desubstancializace přírody v krajinu. 

Institucionální zázemí průvodců je různé, převážně se však jedná o vydavatele, kteří byli či jsou 

součástí dobových politik paměti – ať už se jedná o Národní památkový ústav, Státní tělovýchovné 

nakladatelství nebo Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, které průvodce vydávalo buď se 

zmiňovaným NPÚ či s místními organizacemi podporujícími turismus. 
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Babiččino údolí do druhé světové války 

Babiččino údolí v monarchii84 

Pro období monarchie: jsem zvolila dva průvodce:85  zaprvé Körberova průvodce po Kladském 

pomezí z roku 1910. Jde o jeden z dílů početnější série průvodců, kterou podrobněji mapuje druhé 

číslo Českého lidu z roku 1910.86 Autorem Kladského pomezí je Jan Dotřel. Druhým zkoumaným 

průvodcem pro období monarchie bude Průvodce po České skalici a okolí z roku 1907.87 Napsal 

jej Josef Žďárek, kaplan a člen Okrašlovacího spolku v České Skalici.  Oba průvodce návštěvníku 

nabízejí více způsobů, jak se na Babiččino údolí dívat.88 V obou případech je v procesu konstrukce 

výsledné krajiny důležitá pozice Babičky. Představuje konkretizovanou autoritu dobového 

kulturního kánonu, kterou průvodci citují. 

Körber průvodce, konstruuje krajinu Babiččina údolí především na základě jeho literární identity. 

Četba Babičky je v něm výslovně očekávána a doporučena: „Předpokládáme, že turisté naši znají 

Boženy Němcové „Babičku“ a Jiráskovo „na dvoře vévodském,“ ne-li ať aspoň před vydáním se 

na cestu přečtou si „Babičku.“ Kdo ji nezná, pro toho nemá cesta do Ratibořic ani polovici půvabu 

jako pro turistu, četbou již zasvěceného.“89 Protože Körberův průvodce není zaměřen jen Babiččino 

údolí, nemůže věnovat dostatek prostoru informacím, které by nepoučeného návštěvníka dodatečně 

                                                           
84 Jak se ukáže v následující analýze, „velké dějiny“ se při konstrukci krajiny Babiččina údolí neukazují jako 
rozhodující faktor, rozhodně ne v rovině politických dějin. I přesto jsem se rozhodla kapitoly členit podle 
chronologicky, protože vyprávění průvodců se navzájem velmi podobají a já považuji důležité, aby se čtenář snadno 
orientoval na časové ose. Podobnosti a přesahy diskursů jednotlivých období jsou vždy zohledněny přímo v textu. 
85 Při výběru pramenů jsem neopomněla ani německojazyčnou produkci turistických průvodců. Z předběžného 
ohledání publikací dostupných v Národní knihovně ČR, vydaných po roce 1900 a v období první republiky se 
ukázalo, že Babiččino údolí nepatřilo k populárním výletním místům čtenářů, na které průvodce cílil. Například 
v průvodci Die Grafschaft Glatz: Praktischer Reiseführer z roku 1920 uvádí jako výletní místo pouze Náchod, na 
mapě pak najdeme Českou Skalici jako Skalitz, místopisný údaj o Babiččině údolí však zcela chybí. Viz: OTTO, A. Die 
Grafschaft Glatz: praktischer Reiseführer. Dritte Auflage. Berlin: Albert Goldschmidt, 1920. Griebens Reiseführer, 
Band 147.  
86 ZÍBRT, Č. Literatura kulturně-historická a ethnografická 1909—1910. Český lid [online]. 1911, 20(2), 109–112 
[vid. 2019-08-03]. ISSN 0009-0794. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/42692190 
87 ŽĎÁREK, Jaroslav, ed. Průvodce po České Skalici a okolí. Česká Skalice: Okrašlovací spolek, 1907  
88 V obou průvodcích bohužel chybí údaje o počtu výtisků. Nicméně Žďárkův průvodce byl vydán místním spolkem, 
dá se tedy očekávat, že byl k dispozici návštěvníkům Babiččina údolí například v České Skalici. Körberovo Kladské 
pomezí zase bylo součástí širší ediční řady, která, jak dokládá zmínka v Českém lidu, nebyla zcela bezvýznamná. 
Proto oba považuji za vhodný pramen pro zkoumání žánru turistických průvodců v období Rakouska-Uherska.  
89 KÖRBER, Pavel. Kladské pomezí: Náchod, Čes. Skalice, Bojiště z r 1866, Babiččino údolí, Teplice, Abršpach, Polické 
stěny, Chudoba, Dušníky, Kladsko, Vrchmezí, deštná, Nové Město nad Metují, Opočen, Dobruška, Rychnov n. Kn. s 
okolím [online]. Ilustrovaný Körbrův průvodce po památných a zajímavých místech království Českého. 1910 
[vid. 2018-12-03]. Dostupné 
z: https://aleph.nkp.cz/F/USVVS6V7NLAQFMVG33HPNM419RGYQ2HRIJ4JGXNN8M99A3MACF-49811?func=full-
set-set&set_number=210191&set_entry=000002&format=035, s. 26. 
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zasvětily do reálií Babičky. Ty jsou klíčové především pro to, jaké Údolí návštěvník vlastně uvidí. 

Aby průvodce zajistil disciplinované dívání se i bez dostatečného prostoru pro líčení postav a 

vztahů v Babičce, je nucen spolehnout se na požadavek návštěvníkova samostudia. Atraktivita 

Babiččina údolí je zde velmi těsně navázána na Babičku a znalost jejích reálií. Upozornění, že bez 

znalosti Babičky bude návštěvníkův zážitek poloviční, odkazuje k procesům desubstancializace, 

které v Babiččině údolí probíhají. Poukazuje tím na disciplinační funkci průvodce, který se 

upevňováním, případně vyžadováním kanonických znalostí podílí na konstrukci literární krajiny 

Babiččina údolí.  

Žďárkův průvodce se zaměřuje jen na Českoskalicko, je proto ve svých instrukcích vůči 

návštěvníkovi konkrétnější. Kromě literární identity Babiččina údolí se snaží i o formování emoční 

stránky návštěvy Babiččina údolí. To v textu průvodce funguje jako místo, kde se má člověk cítit 

jako doma i při své první návštěvě. Pocit nostalgie má být evokován prostřednictvím četby Babičky 

– návštěvník v údolí potkává místa, která od ní přímo odvozují svou identitu a evokují mu tak 

dojem krajiny, kterou zná a tak může zažít paradoxní pocit „dech babičky vás ovane, cítíte se tu 

jako doma a jste tu poprvé!“90 Návštěvník při pohybu údolím míjí jednotlivé budovy známé 

z Babičky a má mít pocit, jako by se nořil do jejího textu, stává se němým, ale cítícím účastníkem, 

který se „ztotožnil s obyvateli ratibořickými,“ kterému „přirostly k srdci všechny postav z Babičky, 

celé to údolí ratibořické!“91  

Podobné účinky má mít i návštěva hraniční oblasti Babiččina údolí – Rýzmburského altánu při 

pohledu dolů, do hlubokého, „lesnatého, romantického údolí řeky Úpy.“ Tichý les, šumící řeka a 

zpívající ptactvo „působí na nás dojemně!“92 V případě údolí Úpy má afektivně působit ne známost 

míst, která návštěvník míjí, ale aspekty přírody, tak, jak je ustanovuje průvodce: celek tichého lesa 

(ačkoli lesy jsou málokdy skutečně tiché), celek (jednolitost) šumící řeky (a nikoli podemleté břehy 

či hnijící větve na mělčině), zpívající ptáci, kteří jsou vlastně vyděleni z lesního celku, aby mohl 

zůstat romanticky tichý. 

Tyto prvky, ustanovující přírodní krajinu Babiččina údolí, odkazují k úvahám Angely Miller o 

potřebě univerzální národní krajiny v americké krajinomalbě 19. století. Podobně jako americká 

                                                           
90 ŽĎÁREK, s. 33. 
91 ŽĎÁREK, s. 34. 
92 ŽĎÁREK, s. 38. 
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krajinomalba, využívající univerzální symboly krajiny (žasnoucí domorodé obyvatelstvo, osadníci, 

rozvíjející se průmysl) pro uspokojení národních požadavků, setkáváme se i v případě pohledu do 

údolí Úpy s univerzálními znaky, jejichž prostřednictvím je možné vidět či mluvit o přírodní 

krajině.93 

Citované místo v průvodci ilustruje desubstancializaci přírody v krajinu: skrze četbu průvodce se 

konstruuje nová povaha viděného: lidské oko už nevidí shluk stromů a tekoucí vodu, neslyší tvory 

vydávající zvuky, ale vidí les, slyší a vidí šumící řeku a slyší zpívat ptáky – vnímá tedy znaky 

konstruující přírodní krajinu, citující konvenci krajiny ustavené v Babičce. Průvodce zmíněné 

prvky krajiny zasazuje do kulturního kontextu, který návštěvník zná a může na něj afektivně 

reagovat, dojímat se. Desubstancializace přírody zde tedy díky významovému zčitelnění, které si 

průvodce zajišťuje zasazením klíčových jevů do symbolické mřížky, která tyto jevy zpřehledňuje 

a organizuje podle potřeb modelového návštěvníka. O křehkosti takové krajiny svědčí poznámka 

v Körberově průvodci z roku 1910:  

„Z altánu na troskách hradu jest rozkošná vyhlídka do půvabného údolí řeky Úpy, která tu z jara 

zle řádívá a o jejíž regulaci se pracuje. Obáváme se, že tím mnoho krásy v „Babiččině údolí“ vezme 

za své.“94  

Regulací toku podle průvodce hrozí, že některý z aspektů přírodní krajiny ustanovených 

průvodcem bude narušen, přetvořen či odstraněn a tedy že regulované koryto řeky už nebude 

možné ani označit, ani vidět jako „rozkošnou vyhlídku do půvabného údolí řeky Úpy.“ 

Zdá se, jako by průvodce v oblasti okolo Rýzmburka konstruoval odlišnou krajinu, než jakou 

návštěvníkovi ukazuje v prostoru Babiččina údolí. Krajina výhledu z Rýzmburského altánu by 

měla být přirozenější, přírodnější, než krajina uvnitř.  Při desubstancializaci tak průvodce 

konstruuje typy krajiny, které odpovídají lidskému běžnému dělení světa na vzdálené-blízké, naše-

cizí etc. Výsledná krajina předstírá, že je průvodcem členěna na vnitřní, kulturní krajinu a vnější, 

přírodní krajinu. Oba prostory jsou ale výsledkem jednoho kulturního konstruktu krajiny, jak jej 

popisuje Dowler.  

                                                           
93 MILLER, Angela. Everywhere and Nowhere: The Making of the National Landscape. American Literary History 

[online]. 1992, 4(2), 207–229 [vid. 2018-11-21]. ISSN 0896-7148. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/489986. 

94 KÖRBER, s. 32. 
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Binární členění prostoru naznačuje i zmínka o Ctiborovi procházejícím údolím Úpy: „Pohleďme 

z altánu dolů k řece. Tudy údolím po louce kráčel kdysi „silný Ctibor,“ ovčák pána Ryzemburského 

s vytrženou jedlí na ramenou, až pán Ryzemburský ho zpozoroval, hrachem a uzeným dále 

„vykrmil“ a pak svým panošem učinil.“95 Do místa nerušeného ticha a klidu tedy vstupuje (a nejspíš 

dost hlučně) další a tentokrát bájná, okrajová postava z Babičky.  

Příslušnost ke světu pověstí určuje Ctiborovu náležitost ke sféře přírodní krajiny, tedy oblasti za 

tradičními hranicemi Babiččina údolí a zdůrazňuje jeho divokost, necivilizovanost. Té je zbaven 

až  „Ryzemburským pánem,“ který ho skrz pokrm a zaměstnání podrobí subjektivizaci – udělá 

z něj civilizovanou bytost, tedy tělo, které je závažné.96 V takovém případě by „zabydlení“ údolí 

Úpy, jako okrajové oblasti Babiččina údolí, Ctiborem, tedy okrajovou postavou z Babičky, 

ukazovalo, která krajina je ještě závažná a která již není. Rýzmburský altán by zde mohl být jako 

pomyslná poslední výspa subjektivity – do altánu chodila babička s vnoučaty i paní kněžna, aby se 

dívaly do kraje abjekce, v níž se potulují podivné bytosti, jimž subjektivitu může vrátit jen 

civilizovaný pokrm a pak takové performativní akty, jako učinění Ctibora panošem.97 Klíčem 

subjektivizace je ovšem i v tomto případě Babička a následně průvodci Babiččiným údolím, kteří 

ji citují. Díky literární předloze vzniká krajina Babiččina údolí, která je pod jejím vlivem dále 

členěna.  

V obou průvodcích z období konce Rakouska-Uherska hraje ve vztahu k Babiččinu údolí klíčovou 

roli jeho literární předloha, která v procesu desubstancializace představuje autoritu, jejíž konvence 

průvodce cituje a vzniklou krajinu tím navazuje na dobový kulturní kánon. Znalost Babičky 

zajišťuje správnou recepci navštívené krajiny i v případě, že jí průvodce nemůže věnovat dostatek 

prostoru. Zaručuje také pocity nostalgie, které mají návštěvníka k Údolí připoutat afektivně. Bez 

rámcové znalosti literárního kontextu Babiččina údolí se podle průvodců požitek z návštěvy 

vytrácí, návštěvník neznalostí kánonu odmítá, případně nerozeznává jeho citace v krajině.98 

                                                           
95 ŽĎÁREK, s. 38. 
96 Proces civilizace Ctibora připomíná příběh o Enkiduovi, jehož polidštění je také dovršeno civilizačními pokrmy a 
službou, případně přátelstvím s Gilgamešem. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Enkidu (náhled 
12.8.2019). 
97 BUTLER, s. 167. 
98 Úzká vazba na literární předlohu a potřeba znalosti kontextu Babiččina údolí se objevuje i o více než století 
později v sociálních médiích. Zdůrazňována je především u zahraničních návštěvníků, kteří v uživatelských recenzích 
varují ostatní, že bez četby Babičky nemá návštěva Údolí valný význam. Je to způsobeno autoritativní pozicí 
kulturního kánonu, jehož je Babička součástí a jehož citace umožňuje proměnu podstaty přírody v krajinu 
prostřednictvím desubstancializace o které mluví Butler. 

https://www.britannica.com/topic/Enkidu
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V průvodcích se objevují také momenty desubstancializace , při níž se příroda přeměňuje v krajinu. 

Projevuje se to výrazně v případě Rýzmburského altánu, který v souladu s literární předlohou 

představuje liminální oblasti Babiččina údolí. Pohled ven z Babiččina údolí má návštěvníka opět 

emocionálně zasáhnout, spouštěčem má tentokrát být nedotčená příroda. Průvodce však tuto 

nedotčenou přírodu teprve vytváří ve svém textu – prostřednictvím citace Babičky a využitím 

univerzálních krajinných prvků vytváří ideálně typickou národní krajinu. Pohledem ven z Údolí 

průvodce konstruuje falešné binární členění prostoru na vnitřní oblast Babiččina údolí a na vnější 

svět za jeho hranicemi. Obě tyto sféry jsou však výsledkem téhož procesu desubstancializace, na 

němž se průvodce podílí. 

 

Babiččino údolí v první republice 

Průvodci z období první republiky nabízejí návštěvníku ještě sugestivnější obraz Babiččina údolí, 

než jaký nabízí průvodci z doby Rakouska-Uherska.99 Zkoumanými texty jsou Babiččino údolí od 

Josefa Lelka a Vratislava V. Tomka ze série Körberův průvodce po Čechách z roku 1922100 a 

Průvodce krajem mistra Aloise Jiráska a Boženy Němcové z roku 1926.101 Josef Lelek působil jako 

učitel, byl také autorem několika publikací o životě Boženy Němcové.102 Vratislav Václav Tomek 

byl učitel a spisovatel, věnoval se mimo jiné poezii a dějinám lékařství.103  

Zejména úvod k Babiččinu údolí z roku 1922 návštěvníku názorně ukazuje, jakou krajinu má 

vlastně před sebou. Babiččino údolí je zde čarovným krajem Boženy Němcové, vzácným krajem, 

spanilou českou otčinou. Opět je zde patrná citační praxe odkazující k dobovému kulturnímu 

                                                           
99 Podobně jako u průvodců z období monarchie, také v prvorepublikových průvodcích schází údaje o výši nákladu, 
ve kterém vycházely. Určitým vodítkem, dle kterého lze určit dosah vybraných průvodců tak může být současná 
nabídka antikvariátů, v nichž jsou obě publikace hojně dostupné, jejich cena se pohybuje kolem 100 Kč. Dalším 
ukazatelem možného dosahu průvodců je jejich provenience – první zmíněný vycházel v širší edici průvodců 
Körberova nakladatelství a druhý vydávala místní organizace KČT, takže lze opět předpokládat, že průvodce byl 
k dispozici například v Náchodě nebo v České Skalici. 
100 LELEK, Josef a Vratislav Václav TOMEK. Babiččino údolí. V Praze: Pavel Körber, 1922. Körbrův průvodce po 
Čechách, sv. 35.  
101 SMETANA ET AL., J. Průvodce krajem Mistra Al. Jiráska a Boženy Němcové. [online]. B.m.: Jiráskova turistická 
župa, 1926 [vid. 2018-12-01]. Dostupné z: https://antikvariat11.cz/kniha/pruvodce-krajem-mistra-al-jiraska-a-
bozeny-nemcove-1926-866954 
102 LELEK, Josef. Božena Němcová v Litomyšli. Litomyšl: Redakční sbor vlastivěd. sborníku Od trstenické stezky : A. 
Neubert [distributor], 1923.  Viz: https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/391543 (náhled 12.8.2019). 
103 OTTO, Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopædie obecných vědomostí, 25. díl, Praha: J. Otto, 1906, s. 548. 
Dostupné online z: https://archive.org/stream/ottvslovnknauni12ottogoog#page/n591/mode/2up. 

https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/391543
https://archive.org/stream/ottvslovnknauni12ottogoog#page/n591/mode/2up
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kánonu, roli jeho autority však v průvodcích z první republiky neplní Babička, ale kanonický obraz 

Boženy Němcové. Autor úvodu, Vratislav Václav Tomek, vysvětluje, jak vnímal Údolí 

v jednotlivých fázích svého života. „A tvůj dívčí obraz je čím dále půvabnější a vábnější.“ (…) „Je 

stále svěží, nádherný a laskavý (…).“ (…) „Hledíval jsem do tvé romanticky zasněné líce, když 

ženci v poli potem svým skrápěli tu naši drahou, stářím sešedlou hroudu.“ (…) „V tvém měkkém a 

sladkém objetí zakusil jsem první veliký, uvědomělý cit radosti z krásy krajinné, když spatřil jsem 

(…) tvůj památný mlýn, kam vodívala přelaskavá babička svoje vnoučata (…).“104 Formulace 

úvodní části textu evokují pocit, že se autor obrací spíš ke své první lásce, že vzpomíná na mladou 

dívku (návštěvník má mít dojem že přímo na Boženu Němcovou), než že líčí své mladické zážitky 

z návštěv Babiččina údolí. 

Citace kanonického obrazu Boženy Němcové je zřetelná: krajina zde nabývá feminních 

charakteristik – může být dívčí, půvabná, svěží, laskavá, romanticky zasněná. Spolu s genderem jí 

průvodce přisuzuje tělesnost, když jí dává líc (!), a když tvrdí, že dokáže objímat a působit 

orgiastické zážitky odhalením některých svých (tělesných) částí. V textu je podrobena 

sentimentální fantazijní představě vzpomínajícího Tomka a ve čtenáři zanechává pocit neurčité 

erotiky, kterou autor vzápětí lokalizuje do zjevení Boženy Němcové, které prožil nad Viktorčiným 

splavem: 

„V zadumání patřím na tvůj Viktorčin splav a převzácná krása Boženy Němcové zjevuje se mi před 

zraky a vyzařující něha její je jako jezerní výpar ve své bělostné říze ovívá moji rozpálenou 

skráň.“105  

Zjevení Němcové představuje v úvodním textu personifikaci jejích citovaných genderových a 

tělesných charakteristik, které průvodce následně přisuzuje krajině. Krajina, která se před 

návštěvníkem rozprostírá, má podle průvodce feminní charakteristiky citující autoritu kulturního 

kánonu, je objektem autorova (erotického) zájmu, který zprostředkovává také návštěvníkovi.106 

Zjevení čtenáři odkrývá další možnosti, jak se na Babiččino údolí dívat. Propojení s postavou 

                                                           
104 Lelek a Tomek, Babiččino údolí, s. 3. 
105 LELEK A TOMEK, tamtéž. 
106 Zjevení Němcové V Babiččině údolí je jedním z motivů, který se v průvodcích objevuje častěji. Obraz zjevení 
dodává Němcové další symbolický rozměr – propojuje její osobnost, život a význam pro vzpomínkovou kulturu 
s postavou Panny Marie a jak ukazuje v textu uvedená citace, i její mučednický aspekt. 



96 
 

Němcové konstruuje Údolí nejen jako literární krajinu známou z Babičky, ale také jako krajinu 

národní: 

 „Jsme v kraji naší nesmrtelné mučednice a ušlechtilost i tklivost vkrádá se v srdce naše, když 

procházíme svatým tím krajem a rozpomínáme se, jak vřele a vroucně milovali vlast ti, které jsme 

za živa trny pobodali až do krvava. (…) A drahý kraj naší proslulé ženy a velké tvůrkyně budiž 

námi milován obzvláště a nade vše! Zde zasedneme k bohatému stolu krás a tklivých, měkkých 

vzpomínek.“107  

Že se jedná o krajinu národního významu, naznačuje čtenáři také změna osoby vyprávění. Zatímco 

první část úvodu je psána ich-formou a evokuje tak dojem osobního vyznání vybízejícího čtenáře 

k podobné reflexi, druhá část textu, věnovaná významu Němcové a jejího psaní, je psána v první 

osobě množného čísla. Tím vytváří dojem, že Babiččino údolí i Němcová má význam i pro národní 

společenství, do něhož průvodce zahrnuje také čtenáře a potenciálního návštěvníka Údolí. 

Zkušenost s návštěvou Babiččina údolí tedy přestává být výhradně individuální a stává se 

zkušeností kolektivní, podílí se na formování jednotné národní perspektivy. Dívat se na Babiččino 

údolí tedy znamená dívat se na krajinu mučednice národa, která je připomínkou hodnoty obětí 

přinesených pro národ.108 

Se zjevením Němcové se setkáváme i u dalšího prvorepublikového Průvodce krajem Aloise Jiráska 

a Boženy Němcové z roku 1926. Zjevení Němcové se podle průvodce odehraje hned při vstupu do 

údolí: „Co tam uvidíme? Jistě, že zjev velké ženy, která celé to údolí posvětila svou láskou i svým 

utrpením. Její duch půjde pak s námi od místa k místu a odhalí nám tu ten půvab, jímž působilo na 

její láskyplnou duši. Tak (…) jedině poznáme celou zářivou a přece ve vzpomínce i tak měkce 

dojemnou krásu Ratibořic Boženy Němcové.“109  

                                                           
107 LELEK A TOMEK, s. 4. 
108 Genderové charakteristiky představují v průvodci z roku 1922 důležitý motiv. Krajina je zde konstruována 
prostřednictvím feminních charakteristik, vycházejících z romantizovaných představ o Boženě Němcové. Jejich 
citací formuje průvodce krajinu Babiččina údolí, které se stává kulturním tělem Němcové, základem, bez něhož 
vzpomínání na ni není možné. Díky těmto charakteristikám je výsledný obraz krajiny stereotypní: je zcela přístupná 
pozorovateli, jeho pohled ji dělá závažnou, tím, že v ní rozeznává a přisuzuje jí významy odpovídající kulturnímu 
kánonu. 
109 SMETANA ET AL., J. Průvodce krajem Mistra Al. Jiráska a Boženy Němcové. [online]. B.m.: Jiráskova turistická 
župa, 1926 [vid. 2018-12-01]. Dostupné z: https://antikvariat11.cz/kniha/pruvodce-krajem-mistra-al-jiraska-a-
bozeny-nemcove-1926-866954, s.8. 
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I druhý zkoumaný průvodce pracuje při konstrukci krajiny Babiččina údolí s citací obrazu 

Němcové korespondujícího s dobovým kulturním kánonem. Němcová má při návštěvě Údolí 

fungovat jako klíč k jeho pochopení, znalost jejího života umožňuje rozeznat a přijmout citace, 

kterými průvodce utváří navštívenou krajinu. Bez této znalosti uvidí návštěvník jen upravený 

přírodní park, krajina, která ovlivnila tvorbu velké spisovatelky, zůstane jeho očím skryta.110 Bude-

li však v souladu s textem průvodce Údolím procházet spolu s duchem Boženy Němcové, dočká 

se literárního rozšíření reality: kromě spisovatelky se mu začnou zjevovat také literární postavy a 

začnou vykonávat činnosti zaznamenané v Babičce. 

Postavy z Babičky jsou dalším citovaným prvkem krajiny, který texty průvodců z období první 

republiky dovolují návštěvníkovi vidět. Jsou samozřejmě přítomné již v průvodcích z období 

monarchie, v jejich textech se však autor, a spolu s ním také čtenář-návštěvník, na ně nedívá přímo. 

Místo toho v konfrontaci s místem známým z Babičky vzpomíná na postavy, které jsou s ním 

v knize spojeny. Tento přístup využívají i průvodci z období první republiky, na určitých místech 

textu však dochází k  posunům perspektivy: 

„Vidím v duchu pomatenou Viktorku, která sedí nad splavem tiché Úpy v dnešním Babiččině údolí 

ratibořickém.“111 „Hledím na Viktorku, prostřední postavy, štíhlou, dobře urostlou, souměrného 

profilu, jež byla i ve starších letech dosti příjemného, jemného obličeje i vzezření. Patřím na její 

černý havraní vlas (…). Oči jí svítí jako dva žhavé uhly, bledost pleti až děsí.“112 Podobně jako 

Tomek vidí v Údolí literární postavy i Průvodce z roku 1926: „V myšlenkách vidíme, jak Barunka 

jde tudy do školy, a snad se i ohlédneme, nejede-li za námi na vozíku babička (…).“ „ (…) přijdeme 

k hostinci. V mysli vidíme svižnou Kristlu, děvče jako karafiát, i Viktorku, jak sedí u dveří. 

Najednou příjemně něco zavoní, zjistíme: to není vůně z chaloupky nad hospodou u Kudrnů, ale 

voní to z hostinské kuchyně – chystají něco pro hosty.“ 113  

Ačkoli oba příklady uvozuje poznámka, že se vidění odehrávají jen v duchu, samotné pasáže 

působí realisticky – pozorovatel nevidí jen neurčité přeludy, ale popisuje konkrétní postavy, 

                                                           
110 Zároveň se zde otevírá prostor pro první možnost abjekce, kterou se průvodce snaží eliminovat: pokud by Údolí 
navštívil někdo, kdo nezná Němcovou ani Babičku, byl by z kulturně-národního zážitku vyloučen, ne-li rovnou 
vyloučen z konstruovaného národního společenství. I proto se v průvodcích opakovaně objevují pasáže či 
převyprávěné epizody z Babičky, aby nepoučený návštěvník dokázal vidět tu správnou krajinu. 
111 LELEK A TOMEK, s. 3. 
112 LELEK A TOMEK, s. 4. 
113 SMETANA, s. 8. 
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odpovídající popisu Němcové a své čichové vjemy přisuzuje literární kuchyni a až teprve pak té, 

před kterou podle průvodce stojí. Navíc zde dochází k prolínání několika časových i prostorových 

vrstev: Babiččino údolí jako krajina paměti umožňuje, aby do současného fyzického prostoru 

pronikaly vzpomínky na literární (fiktivní) postavy. Viktorka tedy pořád sedí u splavu, Barunka 

chodí bažantnicí do školy, babička přijíždí na vozíku, Viktorka sedí u dveří, Kristla je pořád a 

pořád jako karafiát. Každý, kdo s průvodcem vkročí do Babiččina údolí, v něm má vidět vždy 

stejné paměťové sekvence.  

Takové zobrazení postav odkazuje k průvodcem zprostředkovanému citačnímu vztahu mezi 

autoritativním textem Babičky a desubstancionalizovanou krajinou, zabydlenou literárními 

postavami. Průvodce s Babičkou pracuje jako s hyperrealistickým textem, kanonickou autoritou, 

jehož pasáže či vybrané obrazy je třeba doslovně převést a demonstrovat v krajině, v níž se to 

všechno mělo odehrát. Citace osob a událostí probíhá díky paměťovému rozkladu, o kterém v textu 

Legendární topografie evangelií ve Svaté zemi hovoří Maurice Halbwachs. 114 Podle autora jsou 

některé kolektivní vzpomínky natolik mohutné, že je třeba je pro paměťový provoz rozkládat na 

více částí. Samy o sobě mohou fungovat jako dílčí odkazy na připomínanou událost, ale teprve ve 

chvíli, kdy se při vzpomínání spojí v jeden celek, je možné pochopit celý význam připomínané 

události.115   

Tak lze rozumět i obrazům jednotlivých postav, které se objevují nejen v průvodcích z období první 

republiky. Postavy z Babičky a jejich příběhy či drobnější epizody umožňují rozprostřít 

vzpomínání v Babiččině údolí rovnoměrněji. Zvětšením plochy krajiny paměti, která se neomezuje 

např. pouze na Ratibořický zámek a Staré bělidlo, se vzpomínání zintenzivňuje a znásobuje – 

připomínka postav spojených s jednotlivými místy v Babiččině údolí umožňuje velmi úzkou 

prostorovou vazbu vzpomínání. To se díky biografické vazbě autorky na Babiččino údolí 

nevztahuje pouze na vzpomínky na literární dílo, ale je zaměřeno i na osobnost Němcové. Rozklad 

paměti na více prvků či událostí má dopad také na námi sledovanou konstrukci krajiny Babiččina 

údolí. Obrazy, které výběr průvodce dovoluje návštěvníkům vidět, působí v důsledku rozložené 

                                                           
114 HALBWACHS, Maurice. Legendární topografie evangelií ve Svaté zemi. Cahiers du CEFRES. N° 10, Antologie 
francouzských společenských věd : Město. 2010, 2010(10), 6–35.  
115 HALBWACHS, s. 21. 
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paměti na návštěvníka intenzivněji, než kdyby byl výklad průvodce omezen pouze na faktografické 

údaje ke každé budově. 

Kromě intenzivnějšího vzpomínání se v průvodci uvedené obrazy postav podílejí také na 

mechanismu abjekce. Tento mechanismus užívá Judith Butler v souvislosti s procesem 

materializace pohlaví, při kterém jsou těla, která nedostatečně naplňují regulační normy, vyloučena 

z procesu nabývání, tedy materializace pohlaví a jsou v rámci diskursu označena jako ne-závažná, 

vyloučená z okruhu normality. V kontextu Babiččina údolí abjekci chápu především jako 

vyloučení na základě nesprávného dívání se se způsobeného nerozeznáním nebo nepřijetím citace 

autority. Tak jako při materializaci pohlaví vznikají abjektované bytosti, vyhodnocené v rámci 

diskursu jako ne-lidské, může k podobnému výsledku vést nesprávný pohled na konstruovanou 

krajinu.  

Abjekce se v tomto případě projevuje dvojím způsobem.116 Průvodce svou existencí a užíváním 

v praxi stanovuje, jaká je ideální podoba pozorované krajiny a jaký je nejlepší způsob samotného 

pozorování. Obojí je podmíněno znalostí textu Babičky, která jako kanonická autorita zajišťuje 

vidění těch správných obrazů a následnou správnou emoční reakci, tedy citování těchto obrazů. Na 

autoritativní pozici Babičky a jejích postav poukazuje i výše uvedená citace z Körberova průvodce 

Kladské pomezí, který četbu Babičky před návštěvou Údolí výslovně vyžaduje.  

Cílem desubstancializačního procesu krajiny Babiččina údolí samozřejmě je, aby byly citace 

kulturního kánonu, s jejichž pomocí se krajina Údolí materializuje, rozeznány a přijaty 

návštěvníkem. Odmítnutí citovaného kánonu představuje pro ustavenou krajinu Babiččina údolí 

problém. Průvodce sám se proto přijetí kanonické krajiny snaží usnadnit tím, že čtenáře krátce 

informuje o postavách a osudech v Babičce, aby i nepoučení byli poučeni a mohli vidět 

požadovanou krajinu. Tím průvodce předchází prvnímu možnému typu abjekce, způsobené 

nepoučeným čtením průvodce a tedy nerozeznáním citací autority v textu i prostoru. Před 

návštěvníkovýma očima by tak mohla vzniknout jiná krajina, navázaná na jiné významy, než které 

považuje průvodce za závažné. 

                                                           
116 Jsem si samozřejmě vědoma toho, že návštěvník do Údolí nevstupuje jako čistě pasivní objekt, který se musí 
stoprocentně podřídit textům a záměrům průvodce. Tak jako každý text lze i texty průvodce číst různými 
subverzivními či podzemními způsoby a nacházet individuální způsoby recepce. Mne však v tuto chvíli více zajímají 
záměry a nároky průvodce jako normativního textu, než možnosti, které návštěvníku z četby vyplývají. 
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K druhé variantě abjekce návštěvníka Babiččina údolí by samozřejmě mohlo dojít ve chvíli, kdy 

by na výlet vyrazil bez průvodce. V takovém případě mohou nastat tři základní situace. Do Údolí 

vstupuje někdo, kdo nečetl Babičku, někdo, kdo četl Babičku, anebo někdo, kdo sice nečetl 

Babičku, ale navštívil v České Skalici muzeum Boženy Němcové. Každý z těchto příkladů je 

z pohledu textu průvodce coby normativního ideálu problematický – nezaručuje nebo rovnou 

popírá vidění té krajiny, kterou on sám ustanovuje. 

Podobně jako průvodci z období Rakouska-Uherska i texty z první republiky ukazují přírodní 

krajinu ve výhledu z Rýzmburského altánu. „Přejdeme bílý most a za 20 minut stojíme u 

rýzmburského dvora; vpravo je zbořeniště hradu. (…) Pod altánem zříme lesní hlubinu a v mysli 

mihne se nám silný Ctibor s vyvrácenou jedlí na rameně.“117 „(…) přijdeme podél tichého toku 

řeky Úpy romantickým údolím k „Bílému mostu“ a za 20 minut na pravo vzhůru dle červených 

značek třešňovou alejí k rýzmburskému dvoru, kde pan nájemce zapůjčí nám klíč a chlapec (…) 

uvede nás v altán rýzmburský. (…) Z altánu naskýtá se nám nádherný výhled do moře lesů, v němž 

vklíněno je hluboké a tiché údolíčko, jíž kdysi kráčel silný Ctibor s vytrženou jedlí, jejíž zbytek 

v altáně samém spatříme. Lesnaté stráně, šum řeky, zpěv ptactva – jinak nerušené ticho a klid – 

působí na nás mile a dojemně!“118 

I tyto úryvky spojují výhled z Rýzmburského altánu s postavou Ctibora, opakuje se tak pohled na 

okrajovou krajinu zabydlenou okrajovou postavou. V průvodci z roku 1922 je dokonce liminální 

pozice rýzmberského altánu explicitně uvedena: „A zde u altánu končí vlastní Babiččino údolí jež 

začíná u mlýna ratibořického.“119  I v průvodcích z období první republiky se tedy objevuje 

konstrukce oddělených sfér krajiny. Jak jsme však viděli výše, i prostor, který je v průvodci 

označen jako území mimo Babiččino údolí je do své vnějškovosti uveden procesem 

desubstancializace. Stanovení hranic Babiččina údolí proměňuje fyzický prostor údolí Úpy v 

(literární či kulturní) krajinu. 

Také se zde objevuje připomínka procesu subjektivizace – ztělesňuje ji údajný pozůstatek 

Ctiborovy jedle v altánu. Nepředstavuje doklad existence bájného Ctibora, jak tvrdí text původce, 

a myslím, že hlavní charakteristikou tohoto předmětu není ani jeho pozice literárního místa paměti, 

                                                           
117 SMETANA, s. 9. 
118 LELEK A TOMEK, s. 24. 
119 LELEK A TOMEK, tamtéž. 
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daleko spíš se jedná o místo paměti abjekce. Zbytek Ctiborovy jedle v liminálním prostoru 

rýzmburského altánu odkazuje k původní Ctiborově pozici abjektu, tedy ne-lidského těla a 

připomíná všem, kdo altán s průvodcem v ruce navštíví, na jakém místě se nacházejí a také to, že 

subjektem se nikdo nestává automaticky.120 

Zatímco v průvodcích z období monarchie byla pro formování identity stěžejní především autorita 

Babičky coby kanonického textu,  průvodcích z období první republiky se objevuje silné propojení 

Babiččina údolí s osobností Boženy Němcové. Její obraz odpovídá dobovému kulturnímu kánonu, 

který je průvodci citován jako klíčová autorita v procesu desubstancializace krajiny Babiččina 

údolí.  Toto propojení se v Babiččině údolí projevuje především přejímáním feminních znaků, 

ženské genderové aspekty jsou personifikované zjevením Němcové v jeho prostoru. Citace 

kanonického obrazu Němcové vnáší do identity Babiččina údolí také národní rozměr. Údolí se 

stává krajinou národní spisovatelky, mučednice národa. Němcová a její literární činnost představují 

klíč k porozumění krajině Babiččina údolí – znalost Babičky návštěvníkům umožňuje vidět literární 

i národní krajinu, rozeznat citace reprodukující kanonický obraz Němcové i jejího literárního díla. 

Odvrácenou stranou vyžadovaného literárního kontextu je možnost abjekce či vyloučení 

návštěvníka z vzpomínkového provozu Babiččina údolí a tedy i ze společenství, jehož identitu 

literární činnost Němcové určuje. Zjevování se nejen Boženy Němcové, coby personifikované 

autority vzpomínkové kultury, ale především jednotlivých postav z Babičky svědčí o mohutnosti 

krajiny paměti, kterou Babiččino údolí představuje. Zdánlivé rozmělnění hlavního příběhu 

Němcové na drobné epizody ze životů literárních postav je výrazem paměťového rozkladu, o 

kterém mluví Maurice Halbwachs v souvislosti se Svatou zemí.  

 

Babiččino údolí v protektorátu 

Průvodcem z období protektorátu, v němž najdeme výklad o Babiččině údolí je 7. svazek 

Hokrových průvodců Od Českého ráje k Orlickým horám z roku 1940. Autorem průvodce je 

Rudolf Máša, eklektická osobnost – byl knihovníkem Svazu průmyslníků, horníkem, anarchistou 

                                                           
120 Ještě malá zastávka u obraznosti posledně uvedené citace. Kdybychom chtěli uvažovat čistě ve freudovských 
intencích, a já to občas považuji za užitečné, nenechala by nás Ctiborova „vytržená jedle“ a „vklíněné hluboké a 
tiché údolíčko“ chladnými, zejména když se vytržená jedle pohybuje přímo v hlubokém údolíčku. V souvislosti 
s freudovskou interpretací symbolů a snů se nabízí otázka, jaké výjevy se vlastně mají návštěvníku prostřednictvím 
kulturní paměti ukazovat, jakou krajinu že to má vlastně v duchu vidět. 
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a členem Volné myšlenky a také autorem řady publikací z široké škály oborů – srovnávacích dějin 

náboženství, redigoval Lidovou přírodovědnou literaturu a vydával i vlastivědné práce, jejichž 

součástí je právě zkoumaný průvodce z roku 1940.121 Jak je z názvu patrné, průvodce se 

nesoustředí pouze na Babiččino údolí, výklad je proto mnohem stručnější než u ostatních 

analyzovaných průvodců. I přesto v něm ale lze sledovat postupy, které se objevují i u ostatních 

zkoumaných průvodců. 

„Vycházky: 1. Babiččino údolí v němž prožila B. Němcová své dětství, upoutá nás nejen milými 

vzpomínkami na Babičku a všechny ty milé postavy, jež v ní B. Němcová tak mistrně vykreslila, 

nýbrž i svým prostředím, jež tak mocně působilo na duši této velké ženy, když tyto postavy kreslila. 

Krásné, bujně zelené pažity, malebné skupiny stromů, lesy a lesíky, splav, sporé zříceniny hradu 

Rýzmburku s vyhlídkovým altánem, skalnaté srázy Boušína, spadající k slatinskému mlýnu, kostelík 

a hřbitov na Boušíně (…), Červená Hora s romant. zříceninou hradu, to vše zapůsobí stejně mocně 

i na naši duši, putujeme-li tímto tichým, malebným údolím.“122 

I v případě protektorátního průvodce je Babička  v pozici kanonické autority, jejíž konvence 

průvodce cituje v popisu představovaného prostoru. Text od návštěvníka očekává znalost jejího 

textu – podobně jako v průvodcích z období monarchie se zde objevuje prvek nostalgie. Průvodce 

návštěvníka nabádá ke vzpomínání na četbu Babičky a předepisuje mu, jaké emoce má setkání 

s krajinou známou z Babičky vyvolávat. Uvedený výňatek z průvodce ukazuje, které prvky krajiny 

tuto emoční reakci vyvolávají: kupodivu se nejedná o Staré bělidlo či Panský hostinec, jsou to 

naopak místa, která do nejužšího výměru Babiččina údolí nepatří, a náleží spíše k symbolicky 

přidruženým enklávám, které s Babiččiným údolím či s Němcovou spojuje poněkud volnější 

pouto. Ve vztahu ke kulturnímu kánonu jsou to tedy spíše periferní oblasti, podle průvodce však 

přesto mají schopnost afektivně zasáhnout návštěvníka. 

V tomto paradoxu se opět setkáváme s tezemi Angely Miller o ideálních krajinách.123 Průvodce ke 

konstrukci emocionálně působící krajiny využívá podobné prvky, o jakých Miller mluví v případě 

krajinomalby. Text krajinu sestavuje pomocí univerzálních prvků, figur, ze kterých se romantická 

                                                           
121 https://www.knihovna-teplice.cz/osobnosti/masa-rudolf/ (náhled 12.7.2019) 
122 MÁŠA, Rudolf. Od Českého ráje k Orlickým horám: Český Ráj: Podkrkonoší: Orlické a Jestřebí hory: Babiččino 
údolí. Praha: Josef Hokr, 1940. Hokrovy průvodce, 7. s. 136. 
123 MILLER, Angela. Everywhere and Nowhere: The Making of the National Landscape. American Literary History 
[online]. 1992, 4(2), 207–229 [vid. 2018-11-21]. ISSN 0896-7148. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/489986. 

https://www.knihovna-teplice.cz/osobnosti/masa-rudolf/
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a tedy emocionálně působivá krajina skládá: bujná příroda reprezentovaná lesy a loukami, 

historické prvky reprezentované zříceninou Rýzmburku, uměle vytvořené romantizující prvky 

zastoupené Rýzmburským altánem, náboženství reprezentované kostelem a hřbitovem. Tyto 

figury, jsou v průvodci součástí desubstancializačního procesu. Sesazením, citací, univerzálních 

prvků romantické krajiny průvodce vytváří její ideální ekvivalent, od kterého lze očekávat 

afektivní účinky.  

Pro posílení materializace romantické krajiny Babiččina údolí, která je výsledkem 

desubstancializačního procesu, navazuje průvodce vzniklou romantickou krajinu na kulturní kánon 

tím, že použité krajinné prvky konkretizuje jako místa paměti spojená s textem Babičky. 

Konkretizace zároveň ukazuje na sílu vazby, kterou jednotlivá místa uvedená v průvodci vůči 

Babičce vykazují. Boušín a Rýzmburk vykazují slabší paměťovou vazbu na Babičku, proto 

průvodce pro romantizaci krajiny neužívá jen obecné označení hrad či kostel, protože by mohly 

být pro návštěvníka s povrchní znalostí díla Němcové zavádějící. Naopak Viktorčin splav je 

místem, které v kanonickém rámci vykazuje velmi silnou vazbu na literární předlohu, v úryvku 

proto není specifikován Viktorčiným jménem, protože průvodce nepředpokládá, že by v souvislosti 

s Babiččiným údolím mohl být asociován jiný splav než ten Viktorčin. V jiných průvodcích se 

tento rozdíl nevyskytuje, domnívám se proto, že rozdíl ve způsobu pojmenování způsobilo těsné 

sousedství míst, která mají odlišně silnou vazbu na kulturní kánon. Jejich výskyt v jedné větě tento 

kontrast zviditelňuje. 

Kromě ideální, romantické krajiny Babiččina údolí konstruované podle Babičky se v průvodci 

objevuje jako autorita i kanonický obraz Boženy Němcové. Vzhledem k době vzniku průvodce 

není příliš překvapivé, že ve výkladu chybí poznámky o významu Němcové pro národní hnutí i 

český národ. Průvodce naopak akcentuje spisovatelské umění Němcové. Podle průvodce za něj 

Němcová vděčí zvláštní povaze Babiččina údolí, která na ni zapůsobila v době jejího dětství. Je to 

podobný postup, který v mohutnější míře užívá průvodce vydaný v roce 1946, který přisuzuje údolí 

Úpy zvláštní charakter, díky kterému má schopnost vytvořit spisovatelskou osobnost formátu 

Němcové. S Babiččiným údolím jako původcem spisovatelské činnosti Boženy němcové pracuje i 

průvodce z roku 1961, který jeho prostřednictvím akcentuje lidový charakter její tvorby. 

Motiv Babiččina údolí jako krajiny se zvláštní účinky na dívky, které v něm vyrůstají, se opakuje 

v širším časovém rozmezí a lze jej proto chápat jako součást obrazu Němcové v kulturní paměti, 
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kterou protektorátní původce cituje, aby tak jednak posílil propojení Babiččina údolí s Němcovou, 

a také aby zvýšil přitažlivost navštíveného místa a podpořil tak afektivní účinky výše naznačené 

konstrukce romantické krajiny. 

Babiččino údolí po druhé světové válce 

 

Při výběru průvodců pro poválečné období jsem se rozhodla řídit především jejich potenciálním 

dosahem – za kritéria výběru jsem zvolila počty výtisků a také institucionální zázemí. K omezení 

zkoumaného počtu průvodců jsem přikročila především z prostorových důvodů. Mezi lety 1945 a 

1989 vzniklo velké množství publikací, které se věnují Babiččinu údolí – nejen turistické průvodce, 

ale také například reprezentační publikace.124 Vzhledem k předchozím zkoumaným publikacím 

jsem se proto rozhodla zaměřit se i v tomto období primárně na žánr turistického průvodce, 

určeného především k použití v terénu. Zaměřím se proto Turistického průvodce městem 

Náchodem a okolím v Jiráskově kraji vydaném v roce 1946. Pro období státního socialismu se 

zaměřím na dvě vydání průvodce Babiččino údolí, které vydal Čedok v letech 1952 a 1953 

v nákladech deset a následně dvacet tisíc výtisků. Dále se budu zabývat průvodcem Ratibořice, 

konkrétně vydáními z let 1961 a 1967, které vydalo Státní tělovýchovné nakladatelství nákladem 

20 250 a 10 000 výtisků. Průvodce přejímá text z Babiččina údolí z let 1952 a 1953, oproti vydání 

z Čedoku však obsahuje některé změny, které považuji za zajímavé sledovat. Posledním vybraným 

průvodcem je Naučná stezka Babiččino údolí z roku 1981, který v nákladu deset tisíc výtisků 

vydalo Muzeum Boženy Němcové spolu s odborem kultury v Náchodě. Naučná stezka je zajímavá 

především tím, že se dočkala celkem čtyř vydání, toho posledního v roce 2013 a představuje tak 

příklad vyprávění o Babiččině údolí, které zůstalo funkční ve dvou po sobě jdoucích režimech. Jak 

uvidíme níže, ne všem průvodcům se podařilo totéž. 

Jak jsme viděli v případě předválečných průvodců a jak uvidíme u průvodce z roku 1946, není 

dlouhé trvání v případě vyprávění o Babiččině údolí tak překvapivé, jak by se mohlo zdát. I 

v následujících odstavcích se setkáme s motivy, které se vyskytovaly ve starších průvodcích, a 

které se objevují také v průvodcích vydávaných po roce 1989. Kromě těchto kontinuit sleduji také 

dynamiku, která se, v byť často v subtilní podobě, v průvodcích objevuje. Tyto tendence sleduji i 

                                                           
124 MENEC, Zdeněk a Karel MICHL, ed. Babiččino údolí. 1. vyd. Praha: Albatros, 1976.  
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nadále prostřednictvím těchto otázek: Jakou krajinu Babiččina údolí průvodci konstruují a podílí 

se na tomto procesu citace kulturního kánonu jako tomu bylo v průvodcích ze starších období? 

Jaké jiné prostředky průvodci případně využívají? Jaký narativ se v konstrukci krajiny objevuje? 

Využívají průvodci autenticitu jako konstrukční či disciplinační prvek? Jakou funkci plní ve vztahu 

k Babiččinu údolí Božena Němcová? 

 

1946 

V období třetí republiky prováděl Babiččiným údolím Turistický průvodce Náchodem a okolím 

v Jiráskově kraji vydaný v Náchodě v roce 1946. Autorem kapitoly věnované Babiččinu údolí je 

František Karel Zachoval, který působil jako redaktor v regionálním tisku a jako autor regionálních 

sborníků a odborných článků věnující se oblasti Náchodska.125 Babiččino údolí zasadil do širšího 

kontextu Náchodska, které průvodce zobrazuje jako národní, českou krajinu:  

„(…) to je kraj Jiráskův a Boženy Němcové – krásný kout naší české země, posvěcený dvěma 

nejdražšími jmény – a každý Čech měl by jej poznat. – Snoubí se tu veliká minulost s rušnou 

přítomností. Modravé vrchy na obzoru, bílé silničky (…), hluboké úvozy v polích, plné křovin, 

popraskané dubové kříže s plechovými Kristy na křižovatkách cest, shluky horských chalup na 

stráních a osamělé kaple s baňatými zvoničkami (…), tiché myslivny na okrajích lesů se srnčími 

parůžky ve štítech (…) – to je náš kraj, který jediný při veliké vichřici na podzim přesmutného roku 

1938 si udržel věky starou a tolikrát krví posvěcenou hranici (…).“126  

Národnost krajiny spočívá podle textu průvodce jednak v její podobě, ovlivněné barokní krajinnou 

zbožností, a jednak v její dějinné úloze. Zvláštní význam je přisuzován odvěkému a roku 1938 

potvrzenému udržení hranice. „Ač už i po něm sahala nečistá ruka loupeživého odvěkého nepřítele. 

Jen my jsme se tu ubránili, jen u nás zůstaly hraniční mezníky na starých místech – a proto snad 

ta naše láska k tomuto kraji se tolik znásobila, zvroucněla a tolik prožhavěla.(…) Tak jsme 

pozdravili nové vzkříšení. A proto vám všem dnes otvíráme znovu svou náruč a na staré půdě svých 

                                                           
125 Dostupné z: https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/56507?locale=cs (náhled 8.6.2019). 
126 ZACHOVAL, F.K. a M. NESLÁDEK. Turistický průvodce městem Náchodem a okolím v Jiráskově kraji. Náchod: Fr. 
Novotný, 1946, s. 7.  

https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/56507?locale=cs
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otců znovu posvěcené krví našich máme jediné přání: Aby se vám u nás líbilo!(…) Abyste i vy 

poznali v něm i viděli ráj svého srdce. (…)“127  

Uvedený úryvek odkrývá některé prvky dobového diskursu, pro který je národní vyprávění 

stěžejní.  Projevuje se také na podobě dobového kulturního kánonu, jak uvidíme níže v případě 

osobnosti Boženy Němcové. Zachování hranice pomáhá udržet národní identitu uvnitř a označit 

nepřítele, který se na národ sápe zvenčí a pomáhá tím rekonstituci národní identity. Náchodsko 

v textu průvodce ztělesňuje národní krajinu, je místem, kde bylo vždy jasné kde je venku a kde je 

uvnitř. Do rámce krajiny s  českými národními konotacemi je zasazeno také Babiččino údolí, jehož 

čtení návštěvníku usnadňuje především průvodcem evokované zjevení Boženy Němcové.  

Podobně jako v textech průvodců z předchozích období se i zde objevují citace kanonických obrazů 

z Babičky. Návštěvník má při pohledu na jednotlivé složky Údolí (Bažantnice, Staré bělidlo, 

panská hospoda) vidět (v duchu) postavy z Babičky a aktivity, které na jednotlivých místech 

vykonávaly. Kanonická citace zde opět využívá Halbwachsova paměťového rozkladu.  Ten 

vzpomínání rozprostírá na větší plochu a podílí se tak na konstrukci krajiny Babiččina údolí. 

Citační propojení navštívené krajiny s Babičkou se tak neodehrává pouze na jednom místě – na 

Starém Bělidle nebo u pomníku Babičky s dětmi, ale je prostřednictvím jednotlivých postav 

z Babičky rozloženo na území celého Babiččina údolí. Tím na kanonickou předlohu navazuje 

Babiččino údolí jako celek, a utváří tak jednolitou krajinu paměti. 

Výsledek naznačeného desubstancializačního procesu je zvlášť patrný ve zjevení Boženy 

Němcové. Skrze toto zjevení může návštěvník krajinu nejen docenit, ale především ji vůbec spatřit, 

až citace jejího obrazu materializuje krajinu Babiččina údolí: 

„Procházíme-li dnes krásnými alejemi (…) a dál bílou stezkou v lukách k Starému bělidlu, musíme 

myslet na babičku, na Proškovic děti, na starého myslivce, na paní kněžnu a sličnou Hortensii a 

v korunách nádherně rozkvetlých třešní se nám zjevuje Božena Němcová, taková, jak ji zvěčnil 

Hellich a jak ji svým perem zachytila Žofie Podlipská: vysoká a štíhlá, s černým, lesklým, až do 

modra jdoucím bohatým vlasem, s kouzelnýma očima, usměvavá a líbezná, svěží a spanilá, jako 

princezna o jakých nám vypravovali v pohádkách. Svým mladým, krásným lidským srdcem zůstává 

                                                           
127 ZACHOVAL, s. 8. 
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pro nás stále kouzelnou květinou, jejíž nebeské barvy nikdy nehasnou, ale ustavičně září novými a 

novými odstíny, stále intensivnějšími a spanilejšími“128   

V souladu s uvedeným významem národního narativu pro podobu dobového kulturního kánonu 

cituje průvodce jen určité, národně orientované aspekty osobnosti Němcové. Citace je zcela 

doslovná, konstruuje velmi konkrétní obraz Němcové, který mají turisté při návštěvě Údolí vidět: 

průvodci nejde o nemocnou Němcovou na konci života, ani o Němcovou oplakávající zemřelého 

nejstaršího syna. Jediná Němcová, která se může v Babiččině údolí zjevit, je Božena Němcová 

Vítězná, v podobě, kterou jí propůjčili její současníci jako apoštolové.  

Text tak cituje transcendentální aspekt osobnosti Němcové, se kterým se setkáváme i v jiných 

médiích – například ve filmu revoluční rok 1848 natočeném v roce 1949. Tento rozměr Němcové 

vyplývá nejen z  povahy jejího vzhledu, popsaného v textu průvodce, ale také z popisu jejího 

zjevení, jeho místa a času. Upřesnění, že se zjevení má odehrát „v korunách nádherně rozkvetlých 

třešní“ či přesněji „v alejích rozkvetlých třešní v Ratibořicích“129 s sebou nese několik významů. 

Kromě května jako ideálního času na návštěvu Babiččina údolí a května jako měsíce, v němž 

skončila druhá světová válka, je květen také měsícem zasvěceným Panně Marii. Je zjevné, že 

květen nebyl vybrán jako náhodný čas pro zjevení Němcové v Babiččině údolí, kromě 

transcendentální symboliky je zjevně nositelem národních konotací souvisejících s národním 

osvobozením v roce 1945. Ideální květnová návštěva Babiččina údolí symbolicky oslavuje 

„vybojovanou“ národní identitu. 

V tomto smyslu je nezbytné chápat i mariánské prvky, které se v souvislosti s Němcovou vyskytují 

v průvodci. Němcová se totiž v Údolí nezjevuje pouze v květnu, ale především v koruně 

kvetoucího stromu, v třešni. Schama tvrdí, že umisťování zjevení Panny Marie do korun stromu je 

pozůstatek předkřesťanských náboženských tradic.130 V případě průvodce Babiččiným údolím 

z roku 1946 však toto vysvětlení mariánských aspektů v obrazu Němcové nestačí. Mariánské 

aspekty si obraz Němcové v průvodci přivlastnil z jiných než náboženských důvodů. 

Toto přivlastnění je třeba chápat v důsledku aktualizace obrazu Němcové, k němuž došlo v jiných 

médiích v období protektorátu. Příkladem této aktualizace může být sbírka básní Františka Halase 

                                                           
128 ZACHOVAL, s. 113. 
129  ZACHOVAL, s. 113. 
130 SCHAMA, s. 16. 
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Naše paní Božena Němcová z roku 1940. V protektorátu získal obraz Němcové silné konotace 

národní patronky, která má bdít nad českým národem v těžkých chvílích. Tento význam se 

z protektorátu přenáší i do poválečného období. Síla tohoto paměťového přenosu se ukazuje ve 

filmu Revoluční rok 1848, který byl natočen až v roce 1949. Film nakládá s vizualitou postavy 

Němcové stejně jako právě zkoumaný průvodce z roku 1946, a to i přesto, že vznikl rok po 

komunistickém převratu.  

Přivlastnění mariánských aspektů v obou médiích tedy ukazuje, že si je obraz Němcové přivlastnil 

především pro jejich všeobecnou srozumitelnost, jejich náboženský obsah však nahradily národní 

konotace, přijatelné i pro raný státní socialismus. Němcová je v poválečném průvodci patronkou a 

ochránkyní českého národa. Stala se jí díky paměťovému přenosu, který využívá obraz Panny 

Marie, aby na jeho původní význam napojil význam národní, který byl aktuální pro tehdejší 

referenční rámec, v němž se paměťový provoz Babiččina údolí odehrával. 

O ochranitelském charakteru Němcové svědčí i popis vize Němcové, kterou má návštěvník prožít 

na cestě Babiččiným údolím: „Každého, kdo po ní psal o krásách naší země, křtila svou milostí. 

Milovaná i opovrhovaná, statečná v svém utrpení, vždy vznešená – a nejvznešenější pak ve svém 

životním hoři a pokoře – nikdy jsme na ni nezapomněli! A čím je to déle, co umřela, tím vroucněji 

na ni vzpomínáme a tím upřímněji. Vidíme ji, jak v záři májového slunce kráčí po bílé cestě 

k Starému bělidlu a dál k Viktorčinu splavu, zázračně krásná a milá, čistá a průhledná… Její duch 

se vznáší vysoko v modru nebes nad naším krajem a bílýma rukama žehná našim stráním a loukám, 

naším polím a lesům – celé naší krásné zemi a jejímu lidu.“  

Němcová je v úryvku pravou národní patronkou, její pozornost a požehnání se soustředí na národní 

spisovatele, je obdivovaná a připomínaná námi, tedy českým národem, žehná naší, české zemi. 

Citace mariánských aspektů v obrazu Němcové má tedy usnadnit přijetí její role patronky českého 

národa. Její zjevení v Babiččině údolí má posílit návštěvníkovo vidění Babiččina údolí jako 

autentické posvátné národní krajiny. Patronát nad českou zemí, ztělesněnou v Babiččině údolí 

ovšem Němcová nedrží jen díky svému útrpnému životu a obecné velikosti, její sepětí s národem 

a s jeho krajinou je mnohem těsnější a konkrétnější – je zaručeno autorstvím Babičky a širším 

celkem jejího díla: 

 „Miliony dětí četly její pohádky a noří se se zalíbením do stránek její >>Babičky<<, miliony se 

k ní vracejí v dospělosti, i ve stáří. Dílo Boženy Němcové, na které musíme myslit v alejích 
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rozkvetlých třešní v Ratibořicích, té dívenky sličné a potomní velké ženy, (…) to je náš čistý, český 

horský vzduch, to jsou květy našich luhů, to jsou zpěvy naši hájů, to je chorál milionů a milionů 

včel, bzučících dnes z korun rozkvetlých lip, od časných jiter do soumraku.“131 Podle textu 

průvodce tedy Němcová ve své práci nepopisuje pouze venkovský život poloviny 19. století, ale 

samotné jádro české národní krajiny, ve svých textech tuto krajinu zprostředkovává milionům 

(zejména dětským a tedy teprve formovaným) čtenářům. 

Průvodce z roku 1946 akcentuje především národní rozměr Babiččina údolí a představuje ho 

návštěvníkům jako ryze českou národní krajinu. Národní charakter krajiny Babiččina údolí je 

výsledkem jeho vazby na osobnost Boženy Němcové. Průvodce cituje ty aspekty její osobnosti, 

které odpovídají dobovému diskursu. Především se jedná o patronát nad českým národem. Z něho 

vyplývá množství rolí a charakteristik, které díky úzkému spojení Němcové s Babiččiným údolím 

posilují národní rozměr navštívené krajiny. Průvodce prostřednictvím citace obrazu Němcové jako 

národní patronky upevňuje Babiččino údolí jako posvátnou národní krajinu. Sepětí Boženy 

Němcové s Babiččiným údolím zajišťuje průvodce dvěma způsoby – citací kanonického obrazu 

jejího dětství v Ratibořicích a jejího autorství Babičky. 

 

1952 

První vydání průvodce Babiččino údolí vydal Čedok v roce 1952.132 Předmluvu k němu napsala 

Eva Charvátová, pracovnice Národního památkového ústavu. Na dalších kapitolách se podílelo 

více autorů, například Zdeněk Wirth, historik umění a také jeden ze zakladatelů poválečné 

památkové péče v Československu.133 „Otevřené brány,“ předmluva průvodce, naznačuje, jak 

velké změny se v Babiččině údolí, respektive v Ratibořickém zámku měly odehrát po roce 1948: 

„Brány hradů a zámků otevřela národní revoluce roku 1945. Vítězný únor přinesl lidu nejširší 

možnosti využití kulturních hodnot konfiskátů. Do těchto historických budov, které skrývaly 

soukromé pohodlí privilegovaných jedinců, socialismus dnes vede kroky všech, kdož v museu 

                                                           
131  ZACHOVAL, s. 113. 
132 WIRTH, Zdeněk a Stanislav BRANDEJS, ed. Babiččino údolí: státní zámek a přírodní reservace v Ratibořicích: po 
stopách mládí Boženy Němcové: [sborník]. Praha: Čedok, 1952. Státní hrady a zámky.  
133 Dostupné z: https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/672 (náhled 12.8.2019). 

https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/672
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minulosti hledají osvětlení našeho kulturního dědictví, povzbuzení národního sebevědomí a pramen 

socialistického vlastenectví.“134 

Citovaná pasáž je esencí příběhu s dobrým koncem, který průvodce vypráví o Babiččině údolí. 

Odráží budovatelské nadšení počátku 50. let 20. století a zdůrazňuje roli socialismu při budování 

správného či spravedlivějšího světa, v němž mají kulturní památky sloužit všem, bez ohledu na 

třídní původ. Objevuje se zde také snaha propojit národní vyprávění s tím socialistickým – 

zdůrazněna je nejen role revoluce roku 1948 v „demokratizaci“ národních kulturních památek: jako 

její nutný předstupeň je uveden i konec druhé světové války, pojatý jako národní vítězství. 

Propojení národního narativu s tím socialistickým není v československém diskursu 50. let 20. 

století příliš překvapivým, jak ukazují například texty Zdeňka Nejedlého.135 Jde ale o důležitý 

prvek, který průvodci umožňuje rozehrát již zmiňovaný příběh s dobrým koncem. Jeho hlavními 

aktéry jsou Babiččino údolí a samozřejmě Božena Němcová. Vyprávění průvodce návštěvníku 

naznačuje, že dobrý konec, který českému národu zajistil státní socialismus, je také dobrým 

koncem „naší – vpravdě národní – umělkyně.“136  

„Zavřené dveře ratibořického zámku byly pro Barunku hranicí, za níž žil svět jiný než svět 

podomků, služebných (…). Svět sytých a oděných (…). Barunka vyrůstala v odrazu světel tohoto 

šlechtického sídla, v nestálém teple panské přízně, která zjasňovala její dětství tak zřídka, jak 

vzácným byl sluneční paprsek v bídném bytě rodičů. Božena Němcová dlí dnes v přízemí tohoto 

zámku, v památkách na zrod své literární tvorby. (…) Socialismus daroval památce naší – vpravdě 

národní – umělkyně toto sídlo, zapojené svým kulturním posláním přímo do budovatelských 

úkolů.“137 

Průvodce cituje část kanonického obrazu Němcové, akcentuje při tom aspekt životního utrpení: 

přisuzuje jí roli národní umělkyně, jejíž dětství bylo neradostné, poznamenané nespravedlivým 

třídním uspořádáním. Křivdu, které se na Němcové dopustila tehdejší feudální společnost, se 

podařilo zcela odstranit až státnímu socialismu – teprve po roce 1948 se český národ dokázal 

náležitě odvděčit své nejvýznamnější národní umělkyni. Z Ratibořického zámku se tak stalo 

                                                           
134 WIRTH, Zdeněk a Stanislav BRANDEJS, ed. Babiččino údolí: státní zámek a přírodní reservace v Ratibořicích: po 
stopách mládí Boženy Němcové: [sborník]. Praha: Čedok, 1952. Státní hrady a zámky, s. 1.  
135 NEJEDLÝ, Zdeněk. Komunisté - dědici velikých tradic českého národa. Praha: Sekretariát ÚV KSĆ, 1946.  
136 WIRTH, s. 1. 
137 WIRTH, s. 1. 
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pomyslné mauzoleum Němcové, respektive toho aspektu její osobnosti, kterou průvodce považuje 

za stěžejní součást jejího kanonického obrazu.  

Tím je její spisovatelská činnost. Sepsáním Babičky se v osobnosti Němcové propojují vlastnosti 

důležité pro kulturu státního socialismu 50. let 20. století: kultivace a rozvíjení lidových tradic, 

které ospravedlňují i kult Boženy Němcové. Dále je to její pozice v národním hnutí a z ní plynoucí 

pronásledování státním aparátem, které zapříčinilo její kanonický život v bídě a utrpení, který 

průvodce z roku 1952 cituje. Spisovatelský aspekt propojuje Němcovou také s Babiččiným údolím, 

které považuje za hlavní zdroj její inspirace: 

„V Ratibořicích poznáváme Boženu Němcovou v prostředí jejího dětství, které dalo základ 

národnostnímu uvědomění spisovatelky a po celý život zůstalo pramenem jejího vypravěčského 

umění, navazujícího přímo na zdroje lidové tvořivosti.“138 

Předmluva tedy konstruuje Babiččino údolí jako krajinu, která není jen zdrojem spisovatelského 

nadání Němcové, ale především zdrojem jejího národního uvědomění. Národní spisovatelkou se 

Němcová stává primárně díky venkovskému (a českému) prostředí, v němž vyrůstala, nikoli až 

v prostředí české vlastenecké společnosti, do které ji uvedl Josef Němec. Navštívit Babiččino údolí 

tedy znamená navštívit národní krajinu, místo disponující zvláštním géniem loci, pod jehož vlivem 

se z dívek stávají národní spisovatelky.  

Na propojení krajiny Babiččina údolí s národním narativem upozorňuje také fakt, že se Babiččino 

údolí stalo v červnu roku 1952 „národní reservací,“ dnes Národní přírodní památkou.139 Průvodce 

chápe Babiččino údolí jako krajinný celek už od pravěku, díky archeologickým nálezům, které 

v této lokalitě dokládají pohyb lovců, putujících k horám za lepšími úlovky.140 Pravěká vrstva 

osídlení spolu se středověkými hrady či pevnostmi zvýznamňuje Babiččino údolí jako krajinu 

paměti. Podle Maurice Halbwachse se tak mnohonásobně vrství paměťové významy, vázané na 

Babiččino údolí.141 Silná paměťová vrstva dodává celému vyprávění sílu a důvěryhodnost. 

                                                           
138 WIRTH, s. 1. 
139 Dostupné z: http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=4 (náhled 15.6.2019). 
140 WIRTH, s. 12. 
141 HALBWACHS, Maurice. Legendární topografie evangelií ve Svaté zemi. Cahiers du CEFRES. N° 10, Antologie 
francouzských společenských věd : Město. 2010, 2010(10), s. 12.  

http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=4
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Babiččino údolí tedy podle průvodce ztělesňuje národní krajinu. Podstata této krajiny spočívá 

v jejím lidovém, tedy venkovském charakteru. Ten konvenuje s kanonickým obrazem osobnosti 

babičky Boženy Němcové, kterou průvodce cituje jako klíčový zdroj české národní výchovy 

Boženy Němcové. Babička, jak ji Němcová vylíčila, funguje v průvodci také jako propojení 

národní krajiny se socialistickým vyprávěním: babička, prostá žena z lidu, převrací pozici lidových 

staveb v Ratibořickém údolí. Před jejím příchodem, respektive před sepsáním Babičky, plnily 

budovy funkci kulis či dekorativních prvků v romantizujícím krajinném celku, který nechala 

vytvořit Vilemína Zaháňská.  

Citace obrazu hlavní postavy Babičky však charakter krajiny proměnila, desubstancionalizovala – 

z romantizujících krajinných prvků se venkovské stavby v kulturní paměti proměnily v důležitou 

složku socialistické identity Babiččina údolí. Průvodce z roku 1952 pak lidový charakter hlavní 

hrdinky románu využívá jako argument zapojující nejen Babiččino údolí, ale hlavně celé dílo a 

osobnost Němcové do socialistických narativních rámců. Díky tomu se dílo měšťanské 

spisovatelky a s ním související krajina paměti mohou stát „pramenem socialistického 

vlastenectví.“142 

Že je lidový charakter Babiččina údolí pro průvodce stěžejní, dokládá i vydání z roku 1953.143 

Většina textu je v něm identická s vydáním z roku 1952, přibyla však nová kapitola – „Záchrana 

památek Ratibořického údolí.“144 V ní průvodce tematizuje dojem autenticity, který se Národní 

kulturní komise snažila obnovit restauračními úpravami budov, „znehodnocených“ neodborným 

zacházením: 

„Bezohledné kořistnictví kapitalismu a kulturní úpadek náchodského panstva v druhé polovině 

minulého století porušily památky Babiččina údolí velmi citelně. (…)Mlýn byl proměněn v přádelnu 

s vysokým plechovým komínem a přístavbami znešvařen k nepoznání. Budovu mandlu porušila 

nástavba transformátoru a zeď zámecké zahrady přístavby nezdravých obydlí a kůlen. Poměrně 

dobře se zachovalo Staré bělidlo. (…) Viktorčin splav byl přestavěn (…). Údolí pod zámkem 

                                                           
142 WIRTH, s. 1. 
143 IRTH, Zdeněk a Stanislav BRANDEJS. Babiččino údolí: státní zámek a přírodní reservace v Ratibořicích: putování 

po stopách mládí Boženy Němcové. 2. Praha: Čedok, 1953  
144 WIRTH, 1953, s. 12. 
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přeťala dlážděná silnice. Jeho prostorový účin narušilo elektrické vedení a transformátor 

v podnoží zámku.“145 

Uvedená citace objasňuje, které Babiččino údolí průvodce považuje za autentické a co naopak 

autenticitě krajiny škodí. Hlavními viníky ztráty autenticity jsou podle průvodce kapitalismus a 

feudalismus, a především nedocenění kulturního významu Babiččina údolí a z něho plynoucí 

rezignaci na snahu uchovat jej v „původní“ podobě také pro další generace. Industrializace, 

elektrifikace a rozšiřování pozemní infrastruktury ukazují, že se Babiččiným údolím ve druhé 

polovině 19. století prohnala modernizace. Procesy, které by v jiných případech byly 

interpretovány jako zvýšení životní úrovně (především infrastruktura a elektrifikace), jsou 

v případě Babiččina údolí nežádoucí. Narušují „čistotu“ slohu, který v Babičce konstruovala 

Němcová. 

Míru autenticity průvodce odvozuje od míry shody s literární předlohou: cokoli, co do Babiččina 

údolí přibylo později, je označeno za nepůvodní, ahistorické. Babiččino údolí je od nepůvodních 

prvků nutné očistit, za pomoci odborníků revidovat podobu krajiny: „Tento celek vrací státní 

památková péče do podoby prostředí, v němž Božena Němcová prožila své mládí.“146 Sledujeme 

zde proces muzealizace, vzniku Babiččina údolí jako skanzenu dětství Boženy Němcové. 

Období, do kterého se asanační práce snažily Babiččino údolí navrátit, je časově ohraničeno 

dětstvím Boženy Němcové, hlavní autoritou a motivací těchto prací je však snaha vytvořit 

dokonalou literární krajinu, přesný otisk její kanonické předlohy v krajině. „Očišťování“ míst 

paměti od nežádoucích nánosů konvenuje s Halbwachsovou představou transpozice snů daného 

společenství na realitu.147 Snem je v tomto případě krajina, v níž se Babička odehrává, realitou je 

Babiččino údolí počátku 50. let, které je třeba literární předloze přizpůsobit. Asanační proces 

ukazuje sílu paměťových mechanismů a zejména pak autenticity, která dokáže vyvolat fyzické 

zásahy do krajiny či místa paměti, aby je přizpůsobila aktuálnímu kulturnímu kánonu. 

To se děje také v případě rekonstrukce Ratibořického zámku, se kterou průvodce seznamuje 

návštěvníka: 

                                                           
145 Tamtéž. 
146 Wirth, 1953, s. 12. 
147 HALBWACHS, s. 12. 
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„Obnova se snaží vyvolati vesměs původním materiálem z doby kolem roku 1820 dojem 

přepychového bytu bohaté šlechtičny (…). Přes rozsáhlou literaturu a značnou sdílnost současníků 

v dopisech a denících nebylo možno opříti obnovu o historická fakta (…) Je tedy úprava prostorů 

v patře zámku, (…), jen všeobecným náznakem bytové kultury šlechtické společnosti, znázorněné 

(…) původním materiálem, vybraným ze slohově pestrého inventáře dvaceti zámků na českém 

severovýchodě (…).“148 

Citace zachycuje snahu památkového ústavu o zpětnou inscenaci výbavy Ratibořického zámku a 

řešení nedostatku informací o původním vybavení zámku. Řešením je vytvoření vybavení ideálně-

typického letního sídla šlechtičny, sestaveného z inventářů šlechtických sídel v blízkém okolí. 

Z „neautentických“ předmětů je konstruován autenticky působící interiér, autentická památka. 

V procesu autentizace hrají významnou roli odborníci, kteří celý proces řídí a svou erudicí ručí za 

„historicky věrný“ výsledek expozice. 149 

„Tato úprava je prvním pokusem o muzeum bytové kultury v určité historické době a ve slohu té 

doby; některé ze státních zámků a hradů budou využity tímto způsobem jako musea všech slohových 

období od renesance do historizujícího konce 19. století.“150 

Počátkem 50. let prochází Ratibořický zámek procesem muzealizace podobně jako zbytek 

Babiččina údolí. Má se tak stát nejen součástí krajiny paměti spojené s dílem a osobností Boženy 

Němcové, ale také širšího muzejního konceptu, v němž se těžištěm jeho identity má stát jeho 

architektonický sloh, který má v roztříštěném „muzeu bytové kultury“ reprezentovat. Expozice 

v Ratibořickém zámku je také součástí budovatelského diskursu, který návštěvníkovi průvodce 

prostředkuje příběhem se šťastným koncem. Sloučení a následné přerozdělení zámeckých 

inventářů by v současné muzejní praxi zřejmě působilo nepatřičně, v dobovém kontextu je však 

dokladem efektivity státního nakládání se znárodněným kulturním dědictvím. Pouze jednotná 

správa majetku podle průvodce umožňuje budování rozsáhlého muzejního konceptu, který má 

sloužit ke vzdělávání širokých vrstev společnosti. 

                                                           
148 WIRTH, 1953, s. 6. 
149 Podíl odborníků na inscenování expozice Ratibořického zámku ukazuje, že se zdroje autenticity v různých 
kontextech různí. Zatímco v 50. letech hrají důležitou roli historikové umění, na počátku 21. století v prostředí 
sociálních médií je autenticita Babiččina údolí zajištěna komodifikací dějin – historizovanými prodejními stánky či 
kostýmovanými prohlídkami. 
150 WIRTH, 1953, s. 7. 
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Průvodce z počátku 50. let cituje jiné aspekty kanonického obrazu Němcové, než které citovaly 

starší publikace. Autoritou, jejíž citace formují charakter Babiččina údolí, je osobnost Němcové, 

ve které průvodce spojuje národní a socialistický narativ. Lidovost Němcové zajišťuje osobnost 

její babičky, její citace průvodci umožňuje desubstancionalizovat Babiččino údolí v lidovou 

krajinu. Že je Babička jako celek k Babiččinu údolí v pozici autority dokládají i popisované 

asanační práce, při kterých slouží jako regulační ideál, k jehož autentické podstatě je možné dospět 

odbornými rekonstrukčními pracemi. Do jisté míry je tak možné rozšířit proces muzealizace na 

celé Babiččino údolí. „Očišťování“ jeho krajiny od pozdějších nánosů a snaha uvést budovy do 

stavu odpovídajícímu textu Němcové ukazují, že Babiččino údolí nemá být pouhou lidovou 

krajinou. Má se stát spíš skanzenem Babičky a dětství Němcové, kromě jejich duchovního rozměru 

uchovat i jejich hmotnou podstatu. 

 

1961 

Průvodce Ratibořice, vydaný v roce 1961 Státním tělovýchovným nakladatelstvím je založen na 

korpusu textů, které vyšly v Čedoku v letech 1952 a 1953. V identické podobě vyšel průvodce ještě 

v roce 1967. I přes částečnou textovou shodu se však vyznění publikací z 50. a 60. let liší. Velkou 

změnu prodělala především celková atmosféra průvodce – zatímco na počátku 50. let do vyprávění 

o Babiččině údolí pronikla budovatelská atmosféra, v průvodci z roku 1961 převažuje literárně 

historický rozměr vyprávění. Objevuje se v něm také bilance změn a úprav, které památková péče 

v Ratibořicích provedla.151  

Nadcházející sté výročí úmrtí Boženy Němcové prezentuje průvodce jako důvod, proč seznámit 

návštěvníka s péčí, kterou socialismus Babiččinu údolí věnuje. Podobně jako v průvodcích z 50. 

let se i ve vydání z roku 1961 objevují kapitoly věnované státnímu zámku v Ratibořicích a záchraně 

památek v Ratibořickém údolí. Hlavní část výkladu je v těchto kapitolách shodná s předchozí verzí 

průvodce, rozšířené jsou však pasáže zabývající se renovací objektů či budování expozice v zámku. 

                                                           
151 Rozhodla jsem se podrobně analyzovat jen průvodce z roku 1961, ačkoli STN vydalo další vydání ještě v roce 
1967. Po důkladném porovnání obou průvodců vyšlo najevo, že texty jsou až na drobné stylistické úpravy v obou 
průvodcích stejné. Omezuji se proto na dřívější vydání s tím, že vše v následujících odstavcích platí také pro 
průvodce z roku 1967. 
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Průvodce hodnotí, co se od roku 1948 pro Babiččino údolí a implicitně i pro Boženu Němcovou 

udělalo.  

V roce 1955 byla v přízemí zámku instalována výstava Památníku národního písemnictví 

věnovaná vydáním Babičky. Hodnocena je také expozice v prvním patře zámku, instalovaný „byt 

paní kněžny“ má být zkušební realizací plánu Národní kulturní komise z roku 1955 na vznik muzea 

bytové kultury na vybraných státních zámcích.152 Průvodce dále dodává, že podobné expozice 

zatím vznikly pouze na Sychrově a v Litomyšli. Bilance úprav se týká i samotného Babiččina údolí. 

Do textu kapitoly o záchraně památek byly oproti roku 1953 přidány detaily rekonstrukce 

jednotlivých budov, zdůrazněna je především odbornost všech zásahů.153 Odvedená práce 

převažuje nad úkoly, které v rámci „záchrany“ Babiččina údolí ještě zbývají. 

Všechny provedené úpravy jsou podřízeny expertnímu diskursu: odborníky vedené snaze opět 

vytvořit autentické Babiččino údolí – takové, které jako dítě poznala Němcová. Asanační autoritou, 

která je při asanačních pracích citována, je text Babičky. Vznik autentické krajiny Babiččina údolí 

má zajistit dohled odborných pracovníků. Odborný dohled je při materializaci Babiččina údolí 

autoritou zaručující správnost citací kulturního kánonu. Průvodce z roku 1961 považuje 

vybudované expozice a asanované budovy za úspěch, za průkopnický muzejní a památkový počin. 

Ovšem v kontextu průvodců z let 1952 a 1953 je patrné, že se hlavní změny odehrály na samém 

počátku 50. let. Od posledního vydání se v Údolí nezměnilo tolik, kolik naznačovalo na budoucnost 

orientované vydání průvodce z roku 1953. Z právě budovaného se proto v novém vydání stává již 

vybudované a je prezentováno jako úspěch Národní památkové péče.  

Návštěvníkův pohled obrací do minulosti také kapitoly věnované Ratibořickým archiváliím154 a 

zámecké knihovně,155 které v předchozím vydání scházejí. Obě kapitoly prezentují návštěvníkům 

výsledky nového bádání, zaměřeného přímo na Babiččino údolí. Nejdůležitějším poznatkem tohoto 

výzkumu je především „nová“ složka identity Babiččina údolí, kterou odhalil archivní výzkum – 

kromě významu pro rozvoj národního života je Babiččino údolí nově také místem rozvoje 

                                                           
152 WIRTH, Zdeněk. Ratibořice: Státní zámek, kulturní a přírodní památky Babiččina údolí. Vydání druhé. B.m.: Státní 
tělovýchovné nakladatelství, 1961.  
153  WIRTH, 1961 s. 14. 
154 Tamtéž, s. 22. 
155 Tamtéž, s. 24. 
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dělnického hnutí. Tento prvek se však v celku průvodce nijak výrazněji neodráží, nad dělnickou 

identitou stále převládá ta literárně historická.  

Zatímco počátkem 50. let je průvodce v rámci památkové péče orientován především na 

budoucnost, na množství věcí, které je třeba vybudovat, o deset let později je návštěvníkův pohled 

obracen spíše do minulosti, aby obdivoval, co se již vybudovalo jako důkaz úcty, kterou státní 

socialismus vůči Němcové zachovává. 

Božena Němcová je ostatně hlavním aktérem vyprávění průvodce z roku 1961. Očekávané 

jubileum silně ovlivnilo podobu nového vydání průvodce, který se proto zaměřuje především na 

její osobnost a také význam pro národní i socialistickou kulturu. V porovnání s průvodci z počátku 

50. let obsahují Ratibořice mnohem podrobnější biografické údaje – nejen o samotné Němcové, 

ale i o ostatních osobách, které jsou s ní nějak spjaté – o jejích rodičích, babičce i kněžně Zaháňské. 

V detailním mapování života Němcové je patrná snaha o velmi doslovnou citaci jejího 

kanonického obrazu prostřednictvím literárně-historického vyprávění.  

„Příštího roku 21. 1. 1962 budeme stát před stým výročím dne, kdy odešla Božena Němcová, aby 

nás už nikdy neopustila, aby s námi byla věčně jako dobrý strážný duch našeho života, našeho 

písemnictví a celé naší kultury a osvěty. Sto let si ji už připomínáme, sto let žijeme z jejího 

literárního díla, přijímajíce je dychtivě bezmála od prvních dětských krůčků jako nejdražší dědictví, 

sytíme se jím vždy znova a znova, nikdy nedosyceni. Sto let z jejího odkazu literárně tvoříme a 

vynasnažujeme se ze všech sil, abychom stáli vždy jakoby po jejím boku, na její rodné půdě, a aby 

nám její lidová, moudrá a lidsky vlídná obětavost nepřestala být zákonem. Snažíme se, abychom 

poznali celý rozsah jejího díla, celé její tvůrčí bohatství, její život ve chvílích pozemského štěstí i 

za dusivého strádání a děsivého utrpení, jež však nedokázalo zlomit její oddanost a sílu a jež ji 

neodvrátilo od světlé, hrdé cesty za ideálem dobrého soužití lidí a od nadčasového odhodlání 

bojovat proti útlaku a proti špatnostem tohoto světa.“156 

Úvodní pasáž průvodce ukazuje, které aspekty kanonického obrazu Němcové průvodce cituje. Je 

to především spisovatelská role Němcové, která se podílí na formování a udržování národní 

kultury. Citace opět pracuje s Němcovou jako s patronkou, strážným duchem národa, podobně, 

jako v případě průvodce z roku 1946. Svoji službu národu Němcová naplňuje až po své smrti: 

                                                           
156  WIRTH, 1961, s. 3. 
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„odešla (…), aby nás už nikdy neopustila, aby s námi byla věčně jako strážný duch našeho života 

(…).“157 Teprve po smrti se stává součástí kulturního kánonu a může tedy být využita k těm účelům, 

které aktuální společnost vyžaduje. V roce 1961 je to především pohled do minulosti. Ta je ve 

vztahu k dílu Němcové krajinou inspirace a kulturního bohatství, ale je také dávným bojištěm, na 

kterém Němcová sváděla své životní zápasy.  

Kvalitu literárního díla zajišťují podle průvodce osobnostní rysy Němcové – její texty oslovují 

čtenáře i po sto letech, protože je napsala lidová, moudrá, lidsky vlídná a obětavá spisovatelka, 

která byla navíc nadčasově odhodlaná bojovat proti útlaku a proti špatnostem světa. Tyto vlastnosti 

považuje průvodce za stále aktuální, návštěvníku je předkládá jako regulační ideál, ke kterému se 

celá společnost snaží přiblížit, jako argument, proč by jej měla osobnost i dílo Němcové oslovit i 

po sto letech od jejího úmrtí.  

Zvolenými charakteristikami i autoritativní pozicí literárního díla se obraznost průvodce z roku 

1961 do značné míry podobá některým svým předchůdcům – ať už se jedná o zmiňovaného 

průvodce z roku 1946, nebo o průvodce z období první republiky. Propojuje je především citace 

národního významu díla Němcové a také silně estetizovaný, až patetický styl, kterým průvodce líčí 

spisovatelčin význam a osobnost. I přes tyto podobnosti ale nejsou texty jednotlivých průvodců 

zcela zaměnitelné. Důraz na lidovost Boženy Němcové a také na její boj proti útlaku jsou aspekty, 

které národně orientovaný výklad navracejí do socialistického rámce vyprávění.  

Bližší pohled na úvodní pasáže průvodců z let 1952 a 1953 a z nyní zkoumaného průvodce 

vydaného roku 1961 však naznačují, že i v rámci socialistického narativu došlo k určitému posunu. 

Na počátku 50. let byl boj proti útlaku, kterému měla čelit Barunka Panklová, líčen jako právě 

vybojovaný. Vítězný únor ji osvobodil alespoň po smrti, jeho vítězství se odehrávalo právě teď, 

byla jím zaplněna přítomnost a umožněna bezprostřední budoucnost, ke které průvodce obracel 

návštěvníkův pohled. Počátek 60. let, ovlivněný nadcházejícím jubileem, však zápasy Němcové 

považuje za něco, co se odehrálo v dávné minulosti. V nástinu její biografie průvodce cituje motiv 

jejího utrpení, které jí zajišťuje kanonický mučednický charakter, a které je zároveň předmětem 

výzkumu, objektem literárně historického zájmu. Je to umožněno množstvím času, které leží mezi 
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životem Němcové a státním socialismem, který  - opět v minulosti – nastolil spravedlivější 

společnost, která umožňuje zabývat se kulturním dědictvím z dob útlaku. 

Nyní se dostávám k tomu, jakou krajinu průvodce z roku 1961 prostřednictvím citační praxe 

vlastně konstruuje. Desubstancializace Babiččina údolí probíhá prostřednictvím citace 

biografických aspektů kanonického obrazu Němcové, které jsem popsala v předchozích 

odstavcích. Údolí má být krajem dětství Němcové – má být „rájem Barunčina šťastného dětství.“158  

„Tento ráj nebyl ve skutečnosti nijak velký. Je to jen nepatrný malebný kout kraje, který se prostírá 

na obou březích Úpy, od České Skalice k Ratibořicům k Žernovu, k rýzmburské hradní zřícenině i 

altánu, odkud je vidět Boušínský kostelík a Červená Hora, rodiště bláznivé Viktorky. Tento kout 

nám však dnes představuje celé království jakoby zakleté do dvou, legendou a poezií posvěcených 

pojmenování: >Babiččino údolí< a >Staré bělidlo<. Pouze dvě jména, a přece, sotva je vyslovíte, 

před očima se vám zjeví stuha Úpy vinoucí se lučinatým údolím, (…) a dál proti proudu říčky 

osamělé stavení v lukách jako stvořené, aby pod jeho nízkou střechou >přebývaly spokojenost a 

láska.< (…) Stavení spolu s údolím, lukami, Viktorčiným splavem, (…) to je ten skutečný i vysněný 

Barunčin ráj, který v dnech běd, zklamání a osudových zkoušek, jež na ni dolehly jako na ženu i 

matku, která ztratila své nejmilejší dítě, proměnila v svou zaslíbenou zemi. Tam se utíkala, když jí 

bylo nejhůře, aby nakonec z jemného přediva vzpomínky, nenaplněných snů o štěstí a lásky k lidem 

utkala onen nezapomenutelný obraz světa a života, plný jasu a harmonie, jak jej známe 

z Babičky.“159 

Uvedená citace představuje ideální první pohled, který se průvodce pokouší preformovat. Popis 

Údolí je stylizovaný, pracuje s příměry evokujícími pohádkovou, neskutečnou krajinu, která 

návštěvníka dokáže afektivně zasáhnout. Ovlivnit se průvodce snaží i imaginaci návštěvníka – 

doslovně předepisuje ideální asociace ve vztahu k pojmům Babiččino údolí a Staré bělidlo. 

Babiččino údolí tak v popisu průvodce připomíná ideální krajinomalbu – má „malebnou“ 

kompozici a skládá se z prvků, které pro čtenáře Babičky představují spíše symboly citující 

jednotlivé epizody příběhu či života autorky. Tím se podílejí na údržbě kanonické pozice Babiččina 

údolí – pohled na ideální krajinu propojuje její literární a biografickou identitu – je zároveň 
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dějištěm Babičky a také krajinou dětství a myšlenkovým útočištěm v těžkých životních obdobích 

Němcové.  

Důraz na životní utrpení Němcové je motivem, který je v průvodcích citován ve větší míře až po 

druhé světové válce a pomáhá tak dostat do paměťového oběhu její roli národní mučednice. 

Zatímco v průvodci z roku 1946 funguje v kontextu válečné zkušenosti jako prvek vypjaté 

nacionalizace Němcové, v porevolučních průvodcích se k národnímu rozměru přidává ještě rozměr 

osvobození těch společenských vrstev, ze kterých Němcová vzešla. Díky postavě babičky, 

vnímané průvodci jako typické ženy z českého (!) lidu, je možné Němcové pomyslně odpustit, že 

značnou část svého života prožila jako příslušnice buržoazie. Motiv utrpení v době feudalismu je 

kromě „lidového“ původu druhým argumentem, proč lze Němcovou považovat nejen za českou, 

ale i za socialisticky přijatelnou spisovatelku.  

Babiččino údolí v průvodci figuruje jako místo paměti obou těchto argumentů. Biografická identita 

Údolí představuje hmatatelný důkaz, že Němcová je skutečně lidová spisovatelka a že její vztah 

k lidu a lidové kultuře je dán přirozeně, díky třídnímu původu, který je v průvodci odvozován 

primárně od její babičky. Obraz rodičů a zejména matky je v průvodci spíše negativní, oba jsou 

vykresleni jako oběti dobového společenského uspořádání, které nadané dceři nedokázali, nebo 

nemohli zajistit šťastné dětství. To nastalo teprve s příchodem babičky, Ratibořické údolí je 

němým svědkem této proměny.160 Citace literárního obrazu Babiččina údolí je tedy místem paměti 

feudálního a habsburského útlaku, kterému Němcová musela čelit během své dospělosti. Dokládá 

lidskost Němcové a v kontextu dříve analyzovaných průvodců poněkud nezvykle akcentuje i její 

mateřství.  

Průvodce Babiččino údolí pojímá jako krajinu paměti navazující Němcovou na kulturní kánon 

státního socialismu. Klíčovou autoritou tohoto procesu je Babička – podobně jako u starších 

průvodců má tendenci literární prostorové uspořádání převrstvit, případně zcela 

desubstancionalizovat to uspořádání fyzické. Průvodce tento proces v textu dokonce přiznává, jako 

hlavního původce literarizace krajiny označuje „(…) moc poezie, vanoucí ze stránek díla Boženy 

Němcové.“161 Babiččino údolí tedy dokládá hodnotu Němcové jako spisovatelky, jejíž texty 

v dobové citační praxi dokáží čtenáři zakrýt či přetvořit vnímanou realitu podle svého. 
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Průvodce se po úvodní estetizaci Údolí snaží návštěvníku odhalit také jeho „pravou“ povahu: 

„Ve skutečnosti nebyl >ratibořický ráj< žádnou idylou. Víme, že rodiče Barunky měli často starosti 

(…). Také prostý lid neměl v Ratibořicích na růžích ustláno a dobře znal tíhu bídy i palčivost 

panského karabáče (…). A není idylou ani v >Babičce<, ale vyšší pravdou života. Vyšší proto, že 

všechna ta (…) skutečnost dávného ratibořického života je umocněna viděním i snem, v němž se 

zračí všechna spanilost i bojovnost básnické duše, vyznávající se z přemíry lásky k člověku a 

z touhy po lepším, spravedlivějším a svobodném světě, v jakém by ona sama chtěla žít. V tomto 

smyslu vnímáme a milujeme dnes ten nepatrný ratibořický mikrokosmos, na který dopadá její zář 

vzpomínek a snu o štěstí na zemi proto tak prostě a samozřejmě, že jej vidí současně důvěřivým 

zrakem Barunky i básnířky tvrdě poučené životem.“162 

I „autentická“ povaha Babiččina údolí ovšem nerozporuje citaci uvedenou výše. Průvodce 

konstatuje těžký život ratibořických obyvatel v době feudalismu a vliv tohoto společenského 

prostředí na myšlení Němcové, Údolí i zde funguje jako krajina paměti těch citovaných aspektů 

osobnosti Němcové, které jsou klíčové z pohledu státního socialismu. Babiččino údolí tedy 

průvodce z roku 1961 ukazuje návštěvníkovi jako uzavřený prostor, jako krajinu paměti osudově 

spjatou s Boženou Němcovou. Význam Babiččina údolí dokládají také kapitoly věnované 

archeologickému a geologickému průzkumu lokality, z nichž vyplývá, že „Babiččino údolí bylo 

v pravěku přímo na okraji českého osídleného území.“163 Ačkoli podle průvodce nejsou zatím 

známé žádné archeologické nálezy přímo z Babiččina údolí, není pochyb o jeho příslušnosti 

k českému národu. Babiččino údolí bylo místem, odkud na území Čech vstoupili Praslované – je 

tedy výsostně českou krajinou již od pravěku, bylo zjevně předurčeno stát se rodištěm velké (nejen) 

národní spisovatelky. 

 

1981 

Průvodce Naučná stezka Babiččino údolí vydalo v roce 1981 Muzeum Boženy Němcové spolu 

s Okresním národním výborem v Náchodě. Podobně jako u předchozích průvodců se na sestavení 

textu podílelo větší množství autorů pod vedením Ludvíka Mühlsteina, tehdejšího ředitele Muzea 

                                                           
162 Tamtéž. 
163 WIRTH, 1961, s. 37. 
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Boženy Němcové v České skalici, který měl také na starost literárně-historické kapitoly.164 

Průvodce vznikl v souvislosti s otevřením stejnojmenné naučné stezky, která návštěvníka dodnes 

vede z České Skalice až na Rýzmburský altán. Tohoto průvodce jsem vybrala také proto, že v roce 

2013 vydalo Muzeum Boženy Němcové čtvrté vydání tohoto průvodce, v němž najdeme korpus 

textů z roku 1981. Vydání z roku 1981 proto chápu jako počátek vyprávění o Babiččině údolí, který 

zůstalo funkční po více než 30 let. V následujících odstavcích se zaměřím na kapitoly zaměřené 

primárně na přírodní sféru Babiččina údolí, které ve vztahu k poslednímu vydání průvodce 

vykazují dobře patrné známky kontinuity vyprávění. 

Oproti starším průvodcům tvoří v Naučné stezce významný podíl přírodní sféra Babiččina údolí. 

Příroda začala do vyprávění o Babiččině údolí pronikat již v průvodcích z počátku z 50. let, tedy 

v době, kdy byla celá lokalita vyhlášena Národní přírodní rezervací. Ve starších průvodcích byla 

příroda podřízena literárně-historickému narativu, tvořila jakýsi (módní) doplněk k pravému 

významu představované krajiny. Proces desubstancializace údolí Úpy v Babiččino údolí byl tím 

výraznější, čím estetizovanější a polidštěnější byla role přírody ve zkoumaných průvodcích. 

V Naučné stezce, zdá se, došlo k přelomu. Náznaky změny se objevovaly již v průvodci z roku 

1961, ale rovnocenné zastoupení v textu získala přírodní složka teprve v roce 1981. V celém 

průvodci hraje důležitou roli přírodovědecký pohled na krajinu – u fotografií ze zámeckého parku 

se objevují popisky jednotlivých druhů stromů, klíčovými objekty fotografie zde nejsou budovy 

zámku, ale mohutné kmeny.165 Mezi kapitolami nechybí ani velmi obsáhlý výčet zástupců fauny i 

flóry, s nimiž je možné se na Naučné stezce setkat.166 Jazyk, který tyto kapitoly využívají, je 

převážně odborný, ve výčtech druhů nechybí i latinské názvy, odborné termíny se často vyskytují 

také v jiných částech průvodce – například v kapitole o klimatických podmínkách Babiččina 

údolí.167  

Rostoucí, byť ne rozhodující, důraz na přírodní podmínky Babiččina údolí lze sledovat již ve 

zmiňovaném průvodci z roku 1961. Přítomnost přírodovědně orientovaných kapitol je možné 

                                                           
164 Dostupné z: https://www.muzeumbn.cz/muhlstein-reditel/ (náhled 27.6.2019). 
165 MRÁZKOVÁ, Géra, Ludvík MÜHLSTEIN, Miroslav VEJLUPEK a Hubert GEISSNER, ed. Babiččino údolí: naučná 
stezka. 1. vyd. Náchod : Čes. Skalice: ONV ; Muzeum Boženy Němcové, 1981.  
166 Tamtéž, s. 33-36. 
167 Tamtéž, s. 32.  

https://www.muzeumbn.cz/muhlstein-reditel/
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vnímat jako odraz ekologizující se biologie, o které mluví Matěj Spurný ve svém textu.168 Ta se 

právě od 60. let 20. století postupně stávala expertním polem, které určovalo porozumění a 

především řešení environmentálních problémů v Československu.  Podle Spurného tato tendence 

zesílila v 70. letech, kdy došlo k biologizaci expertízy životního prostředí: o formování životního 

prostředí již neměli rozhodovat výhradně urbanisté, ale stále více biologové, respektive 

ekologové.169 Spurný tento trend vysvětluje jednak obecným vystřízlivěním z technooptimismu, 

jehož dopady na životní prostředí se v tomto období začaly plně projevovat, a jednak vztahem státu 

k humanitním a přírodním vědcům. Zatímco humanitní vědci se v kontextu 60. let ukázali jako 

potenciální hrozba pro státní strukturu, rozhodly se technokratické elity vsadit na přírodovědný 

jazyk, který se jim jevil jako apolitický a tedy bezpečný.170 

Výše uvedené přírodovědné, a na některých místech i ekologicky orientované kapitoly v průvodci 

z roku 1981 naznačují, že sílící ekologický diskurs se projevuje i v tak konzervativní a na kulturní 

kánon navázané krajině, jakou je Babiččino údolí: 

„Na stav ryb v řece Úpě negativně působí znečišťování jejích vod průmyslovými závody na 

Trutnovsku. U Vilémova mostu (…) přitékají potokem Olešenkou od Zlíče odpadní vody z textilních 

závodů z Červeného Kostelce. Spád řeky se v Ratibořicích vlivem rovinatého terénu zřetelně 

zpomaluje, a proto usazováním odpadních kalů dochází k umrtvování říčního dna. Při povodních 

se kaly zviřují, ryby prchají na zaplavené plochy mimo břehy řeky a po opadnutí vody na suchu 

rychle hynou. Při srpnových povodních roku 1977 zahynulo tak přibližně 50% všech ryb“171 

Úryvek popisuje přírodu Babiččina údolí radikálně odlišným jazykem, než s jakým jsme se dosud 

setkali. Lze jej považovat za doklad proměny společenské debaty, ke které v 70. a v 80. letech 

docházelo – od „tvorby,“ tedy budovatelského akcentu, s nímž jsme se setkali v průvodci z počátku 

                                                           
168 SPURNÝ, Matěj. Mezi vědou a politikou. Ekologie za socialismu a kapitalismu (1975 - 1995). In: Architekti dlouhé 
změny: Expertní kořeny postsocialismu v Československu. První. Praha: Argo, 2019, s. 267–314. 283. 
169Tamtéž, s. 282. 
170Tamtéž, s. 283. 
171 MRÁZKOVÁ, Géra, Ludvík MÜHLSTEIN, Miroslav VEJLUPEK a Hubert GEISSNER, ed. Babiččino údolí: naučná 
stezka. 1. vyd. Náchod : Čes. Skalice: ONV ; Muzeum Boženy Němcové, 1981. s. 30. 
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50. let, se diskuse posunula k „ochraně“ a s ní související ekologické kritice průmyslové výroby, 

která, jak ukazuje průvodce, ohrožuje i tak vzácnou krajinu, jakou je Babiččino údolí.172 173 

Zvolený jazyk se promítá i do literárně historických částí průvodce. Ve starších průvodcích byl 

jazyk textů často poetický, informativní pasáže se prolínaly s těmi umělecky a emotivně 

zabarvenými. Vysoký podíl přírodovědných a ekologicky orientovaných kapitol však ovlivnil i 

celkový charakter průvodce vydaného v roce 1981. Odborníci se v něm neobjevují pouze 

zprostředkovaně v literárně-historickém vyprávění v souvislosti se záchranou či rekonstrukcí 

budov v Babiččině údolí, prostřednictvím odborného jazyka se přiznaně přímo podílejí na 

konstrukci prezentovaného vyprávění. S touto změnou se snaží vyrovnat i literárně-historická část 

průvodce – autorské texty jsou neutrálnější, komentář jednotlivých míst podává především faktické 

informace, objevuje se pouze minimální snaha ovlivňovat návštěvníkův pohled na Údolí přímou 

apelací. Zdá se, že i „humanitní“ část průvodce přejímá otevřeně expertní způsob vyprávění, který 

do textu přinesly kapitoly zaměřené na životní prostředí Babiččina údolí. 

Odborný styl textu průvodce vyvolává na první pohled dojem, že vazba na kulturní kánon by mohla 

být slabší, než u předchozích průvodců. Bližší pohled na obsah původce však ukazuje, že i na 

počátku 80. let 20. století jako kanonická autorita v průvodci slouží Babička Boženy Němcové. 

Citační praxe průvodce je zde doslovná, kapitoly, věnující se klíčovým místům Babiččina údolí, 

uvádí obsáhlé pasáže z Babičky. Jejich úkolem je uchovat její dominantní pozici ve vztahu ke 

konstrukci vyprávění – Babička má i v konfrontaci s přírodovědným diskursem zůstat regulačním 

ideálem pohledu, který má návštěvník na krajinu Babiččina údolí upírat. Autenticitu literárního 

charakteru krajiny mají zajistit pasáže, které návštěvník nejspíš zná z vlastní četby a které mu tak 

usnadní vzpomínání na jednotlivých místech paměti Údolí. 

Užití pasáží z Babičky naznačuje sílu kanonického způsobu vyprávění, který se v průvodcích 

v různých obdobách vyskytuje napříč celým 20. stoletím. Charakteristický je pro něj především 

emotivní, místy patetický styl. Jím se snaží afektivně zasáhnout návštěvníka a formovat tak jeho 

vnímání Babiččina údolí prostřednictvím vyvolání emotivní odezvy. O silné pozici kanonického 

                                                           
172 SPURNÝ, Matěj. Mezi vědou a politikou. Ekologie za socialismu a kapitalismu (1975 - 1995). In: Architekti dlouhé 
změny: Expertní kořeny postsocialismu v Československu. První. Praha: Argo, 2019, s. 267–314. 282. 
173 Příběh o ekologických hrozbách má pokračování ve vydání průvodce z roku 2013. Stejnojmenná kapitola 
informuje o představení projektu Čistá horní Úpa, který měl pozitivně ovlivnit čistotu vody v řece. Představení 
koncepce ovšem proběhlo v roce 2007 a z textu průvodce není jasně patrné, jestli se vlastně uskutečnil. Zmínka o 
projektu však přesto svědčí o dlouhém trvání ekologického diskursu, který ovlivnil i utváření krajiny Babiččina údolí.  
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vyprávění svědčí ve zkoumaném průvodci i úvodní citát Zdeňka Nejedlého převzatý z úvodu jeho 

textu Božena Němcová:  

„První vzpomínky Boženy Němcové náležejí cele údolí táhnoucímu se podle Úpy od České Skalice 

vzhůru, s Ratibořicemi ve svém středu. To je dějiště dějství Boženy Němcové. Ale je to i více než 

jen dějiště. Ratibořické údolí vrylo se v mysl Boženy Němcové již tehdy tak hluboko, že vzpomínka 

na ně se vine potom celým jejím životem, celým jejím dílem… Dílo Boženy Němcové jest zajisté 

z nejkrásnějších odkazů české kultury 19. století. Já alespoň, kdybych si měl z české literatury 

vybrati jen několik málo děl, nevím, které jiné spisy bych z ní volil, ale Babička byla by mezi nimi 

jistě. Ale tak drahé je toto dílo zajisté i tisícům, statisícům, ano miliónům jiných. Či je vůbec někdo, 

kdo by mohl nemilovat Babičku?“174 

Nejedlého text ukazuje, že přechod k na první pohled faktografickému vyprávění je v případě 

Babiččina údolí velmi obtížný. Citováním Zdeňka Nejedlého se průvodce hlásí ke kanonickému 

způsobu vyprávění, který se v předchozích publikacích osvědčil. V roce 1981 jej průvodce využívá 

k usnadnění recepce pozměněného vyprávění, ve kterém se literární historie musí dělit o místo 

s přírodovědou. 

Myšlenka dělení se o místo nás v úvahách vrací zpět k přírodním podmínkám, jimž je v průvodci 

věnováno tolik pozornosti. Jak jsem již naznačila výše, přírodní sféra Babiččina údolí zde není 

podřízena literárně-historickému vyprávění, má v rámci průvodce svébytnou pozici. Jak naznačuje 

volba jazyka literárně-historického výkladu, mají obě složky vyprávění vytvářet celistvého 

průvodce Babiččiným údolím. Důraz na přírodní složku nemá návštěvníkovu pozornost odvádět 

od Boženy Němcové či ji jinak tříštit, domnívám se, že se spíše jedná o pokus Babiččino údolí 

zakotvit v kulturní paměti ještě pevněji.  

Maurice Halbwachs ukazuje, že je z paměťového hlediska efektivní rozložit jedno vyprávění do 

několika míst paměti. Díky tomuto rozkladu se vzpomínání na určitý příběh zintenzivňuje. Tento 

mechanismus je patrný i ve složení Babiččina údolí coby krajiny paměti – vzpomínání je rozloženo 

do jednotlivých budov a míst, jejichž prostřednictvím návštěvník vzpomíná v celém navštíveném 

                                                           
174 MRÁZKOVÁ, Géra, Ludvík MÜHLSTEIN, Miroslav VEJLUPEK a Hubert GEISSNER, ed. Babiččino údolí: naučná 
stezka. 1. vyd. Náchod : Čes. Skalice: ONV ; Muzeum Boženy Němcové, 1981.  
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prostoru. Důraz na přírodní složku Babiččina údolí je způsob, jak síť míst paměti ještě výrazněji 

zahustit.  

Podrobné seznámení se s přírodními podmínkami návštěvníkovi odhaluje další význam navštívené 

krajiny. Přírodní sféra Babiččina údolí je komplexní systém, který je pro paměťové potřeby dobře 

využitelný. Ekologicky zaměřené kapitoly představují další argumenty, proč je Babiččino údolí 

významná krajina. Každý uvedený savec, pták, měkkýš nebo půdní typ jsou důkazem vzácnosti 

přírody Babiččina údolí. Podobně jako znalost Babičky, má i seznámení se s přírodními 

podmínkami Babiččina údolí kanonizační efekt. Krajinu zaplňují nová místa paměti. Každý 

rozpoznaný strom, květina nebo živočich se podílejí na upevnění pozice Babiččina údolí coby 

vzácné krajiny, kterou stojí za to nejen navštívit, ale především ochraňovat a uchovat v nezměněné 

podobě pro další generace, protože je nositelkou nejen kulturního, ale také přírodního bohatství.  

V souvislosti se vzácností navštívené krajiny se nabízí otázka národního rozměru přírodovědného 

vyprávění, který je v ekologicky orientovaných kapitolách přítomen spíše implicitně. Druhová 

rozmanitost není aktérem zápasu s rozmanitostmi jiných území, je spíš národním pokladem, o který 

se stát sice začal starat v roce 1952, kdy bylo Údolí vyhlášeno „krajinnou a národní reservací,“ 175  

ale jak ukazuje úryvek sledující stav vodních toků v Babiččině údolí, není jeho péče dostatečná. 

Potvrzuje se tak teze Spurného o ekologickém skepticismu počátku 80. let plynoucích z následků 

vědeckotechnické revoluce. Ekologický jazyk kapitoly poukazuje nejen na vzácnost přírody 

v Babiččině údolí, ale také na její ohrožení průmyslovou výrobou. Ekologické ohrožení Babiččina 

údolí průvodce však prezentuje nikoli jako systémové selhání, ale jako následek špatného 

odpadového hospodářství konkrétních podniků, tedy jako technický problém, jehož technické 

řešení se zdá být nasnadě. Ekologický jazyk kapitoly tedy umožňuje kritizovat ochranu přírody 

v Babiččině údolí, aniž by byl za hlavního viníka označen přímo stát a tedy socialismus jako 

celek.176 

Ačkoli ekologicky orientované kapitoly průvodce otevřeně nezdůrazňují význam Babiččina údolí 

jako národní krajiny, poukazem na problémy s ochranou jeho životního prostředí se podílejí na 

formování obrazu Babiččina údolí jako krajiny, která je vzácná a jejíž hodnotu je třeba uchovávat 

                                                           
175 Tamtéž, s. 7. 
176 Ukazuje se tedy, že ekologickému jazyku se skutečně daří předstírat apolitičnost, o níž ve svém textu mluví Matěj 
Spurný. 
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ve prospěch celé společnosti. Explicitně národní akcent vyprávění se objevuje ve spojení 

s literárně-historickým výkladem, jeho hlavním nositelem je obraz Boženy Němcové. Přírodní 

sféra a ekologický důraz na její ochranu tedy v průvodci funguje jako zhuštění krajiny paměti, 

paměťového obsazení dalšího segmentu reality. Místem paměti nemusí být pouze Staré bělidlo, 

stejnou funkci mohou podle průvodce plnit například i lužní lesy v blízkosti Úpy, které dokládají, 

v jak jedinečné a vzácné přírodě Němcová vyrůstala. Na význam přírodní sféry Babiččina údolí ve 

vztahu k osobnosti Němcové poukazuje i závěrečná citace: 

„Příroda Babiččina údolí není jen pouhou ilustrací knihy Babička. Tvoří nedílný celek s krásou 

básnického jazyka Boženy němcové i s jednáním a životem lidí. Neboť žít plně a šťastně znamenalo 

pro ni žít v souladu s přírodou, tak jak žijí prostí hrdinové její Babičky. Milují přírodu, soucítí s ní 

a jsou touto láskou dokonalí a šťastní.“177 

 

Babiččino údolí v 90. letech a dnes 

Na začátku této kapitoly bych chtěla upozornit na určitý posun v infrastruktuře volného času, který 

se odehrál po roce 1989 a především s nástupem digitálních médií a sociálních sítí/platforem 

v českém prostředí.  S masovým využíváním mobilních aplikací se funkce a role průvodce v tištěné 

podobě do značné míry přelévá do virtuálního prostředí. Kromě papírových průvodců vydávaných 

Muzeem Boženy Němcové v České Skalici či Národním památkovým ústavem hrají 

v návštěvnické praxi významnou roli i internetové platformy zaměřené na turismus – například 

TripAdvisor nebo Google Maps, opomenout nelze ani příspěvky z Babiččina údolí na sociálních 

sítích – na Instagramu nebo Facebooku. Vzhledem k masovému využívání těchto platforem se jim 

budu podrobněji věnovat v samostatné kapitole. 

1996: Ratibořice – zámek a Babiččino údolí: národní kulturní památka 

První průvodce, který vyšel po roce 1989 je Ratibořice – zámek a Babiččino údolí: národní kulturní 

památka z roku 1996, vydaný nakladatelstvím VEGA-L ve spolupráci s Památkovým ústavem.178 

Autorem textu průvodce je Milan Záliš, regionální historik a správce Ratibořického zámku.179 

                                                           
177 Mrázková et al., 1981, s. 8. 
178 ZÁLIŠ, Milan, Jana STRÁNSKÁ a Ivan ULRYCH. Ratibořice - zámek a Babiččino údolí: národní kulturní památka. 
[Libice nad Cidlinou] : Pardubice: Vega L ; Památkový úřad, 1996. ISBN 978-80-85627-52-7.  
179 Dostupné z: https://biblio.hiu.cas.cz/authorities/33548 (náhled 3.8.2019). 
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Průvodce neuvádí počet výtisků, nicméně vzhledem k tomu, že ho vydal Památkový ústav, jej 

považuji za pramen s podobnou pozicí, jakou měly průvodce vydané v období státního socialismu. 

Text do jisté míry rozvádí tendenci, která se poprvé objevila u průvodce Naučná stezka Babiččino 

údolí v roce 1981, a návštěvníkovi tedy předkládá text na první pohled „očištěný“ od 

interpretačních pasáží, nebo, jak jsme viděli právě u průvodce z roku 1981, od rozsáhlých úryvků 

přímo z Babičky. Navíc podobně jako průvodce z počátku 80. let není ani publikace z roku 1996 

úplně zbavená hodnotově orientovaných pasáží. Zdá se, že je vyprávět příběh Babiččina údolí zcela 

bez emocí je velmi obtížné. 

Úvodní pasáž průvodce simuluje návštěvníkův vstup do Údolí: „Mezi nejznámější a 

nejnavštěvovanější místa východních Čech patří zámek v Ratibořicích spolu s Babiččiným údolím. 

Do povědomí široké veřejnosti vstoupila tato místa díky nejkrásnějšímu z děl spisovatelky Boženy 

Němcové – povídce „Babička“. Návštěvník dnes přijíždí do Ratibořic nejčastěji ve směru od Zlíče. 

Po přejetí tzv. Vilémova mostu přes Úpu spatří nejprve ratibořický zámek.“   

Uvedená citace představuje jednu z mála hodnotově orientovaných pasáží, které v průvodcích z 90. 

let můžeme nalézt. Hodnota Babiččina údolí zde nemá nijak exaltovaně národní povahu,180 

návštěvu místa text průvodce odůvodňuje mnohem všeobecněji: Babiččino údolí je dobré navštívit 

proto, že patří mezi nejznámější a nejnavštěvovanější místa východních Čech a je tomu tak, protože 

se o něm píše v nejznámějším díle Boženy Němcové. Legitimitu návštěvy Babiččina údolí tak 

zajišťuje citace kanonické autority Babičky, jejíž pozice v kulturním kánonu a propojení 

s osobností Němcové ospravedlňuje existenci Údolí. I zde se ukazuje, že ačkoli se změnil styl 

vyprávění, základní stavební kameny příběhu zůstávají stejně i po Sametové revoluci.  

Druhá část úryvku tuto stabilitu vyprávění potvrzuje zohledněním některých témat, s nimiž jsme 

se již setkali u starších průvodců. Jedná se o popisovaný návštěvníkův první pohled na krajinu 

Babiččina údolí a také na jeho pohyb v (a kolem) této krajiny, tedy o samotnou praxi dívání se na 

krajinu. U průvodců z první i třetí republiky se setkáváme s pohledy ven z Babiččina údolí – tedy 

z Rýzmburského altánu do údolí Úpy. Citovaná pasáž z roku 1996 představuje opačný příklad, 

pokouší se o stanovení pohledu dovnitř. Průvodce se návštěvníkův pohled a pohyb snaží 

                                                           
180 Národní linky vyprávění se ale nedokáží zcela vzdát ani „neideologická“ devadesátá léta, jak se ukáže 
v samotném závěru analyzovaného průvodce. 
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disciplinovat ještě před vstupem do samotného prostoru Babiččina údolí stanovením nejčastějšího 

směru příjezdu k Údolí a z něj plynoucího prvního pohledu na něj.181  

První, co má návštěvník Ratibořic spatřit, je samotný zámek. K zámku směřuje návštěvníkovu 

pozornost nejen úvodní pasáž průvodce, ale také samotný název publikace, situující Ratibořice jako 

nadřazený územní celek, do něhož patří zámek a Babiččino údolí. Význam zámku v kontextu 

celého Údolí zdůrazňuje i jeho fotografie na obálce a na první straně textu, která imituje pohled na 

budovu zámku při příchodu z parku.  

Ratibořickému zámku je v průvodci věnováno hodně prostoru, zejména pak historii zámku, jeho 

majitelům a také rekonstrukci a zpřístupnění interiérů veřejnosti. Průvodce se věnuje každé 

místnosti prohlídky a jejímu vybavení. Určitou paralelu lze v této části výkladu vidět s průvodcem 

z počátku 50. let, kde je na Ratibořický zámek také kladen značný důraz, zámek má fungovat jako 

výkladní skříň socialistické kulturní politiky a muzejnictví. Průvodce z roku 1996 události před 

rokem 1989 komentuje jen lakonickou informací o zestátnění zámku a jeho prohlášení Národní 

kulturní památkou v roce 1976. Následuje informace o nákladné rekonstrukci prováděné od roku 

1991. Výsledky rekonstrukce interiérů doprovázejí fotografie jednotlivých vystavených předmětů 

i celkových pohledů do vybavených pokojů. Implicitně se zde objevuje podobný příběh jako 

v průvodci z 50. let – po období, o kterém se nemluví, následuje velká rekonstrukce implikující 

počátek té správné péče o vzácnou kulturní památku, o kterou se dříve nepečovalo správně. 

Rekonstrukce zámku a následná fotodokumentace interiéru také informuje o dalších paměťových 

vrstvách obyvatel a událostí spojených s Ratibořickým zámkem. Průvodce se tak snaží rozšířit 

množství paměťových vazeb, které zámek generuje – jednotliví majitelé již nejsou jen součástí 

vyprávění spějícímu ke kněžně Zaháňské, ale jsou přímo přítomni v interiéru, zprostředkováni 

popisem průvodce.182 

Samotnému Babiččinu údolí je v průvodci věnována menšina textu.183 Jak jsem naznačila výše, 

chybí zde poetické pasáže, které by se na procházejícího turistu/poutníka snažily působit afektivně. 

I přesto se výklad průvodce nedokázal vzdát své kanonické autority zcela a ke zprostředkování 

                                                           
181 Při rozlišení prostoru na uvnitř a venku lze pokusy průvodců ošetřit či zabezpečit pohledy návštěvníka stojícího 
na pomyslné hranici prostoru vnímat i v kontextu s potřebou specifického nakládání s liminálním, hraničním 
prostorem, jak o něm mluví Arnold van Gennep. 
182 ZÁLIŠ, 1996, s. 4-10. 
183  ZÁLIŠ, 1996, s. 11-15. 
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informací o jednotlivých budovách využívá postavy z Babičky. Ty jsou v průvodci objektem 

expertního odkouzlení. Zatímco ve starších průvodcích se čtenář setkává s faktografickými 

pasážemi textu, v nichž průvodce vysvětluje, „jak to vlastně bylo,“ a pak s pasážemi poetickými, 

afektivně evokujícími konkrétní výjevy z Babičky, průvodce z roku 1996 se omezuje na 

faktografické údaje ze života postav a jejich zásahy do prostoru Babiččina údolí:  

„Mlynář Antonín Ruder patřil mezi zámožné svobodníky. Mlýn vyženil a roku 1773 přestavěl děd 

Barunčiny kamarádky mančinky, Ant. Ruder. Jeho syn – „pan otec“ z Babičky mlýn prodal roku 

1842 Schaumburgům. Ti nechali na protějším břehu náhonu vystavět pozdně empírovou budovu 

úpravny a mandlu. (V současnosti v rekonstrukci, po jejím ukončení se plánuje zpřístupnění pro 

návštěvníky.)“184  

V této pasáži se postavy z Babičky nezjevují při činnostech, které si návštěvník pamatuje z četby, 

naopak jejich životy spíše ilustrují osudy budov, v nichž žily a které může návštěvník v Údolí vidět 

nyní. Část textu věnovaná Babiččinu údolí je tedy převážně deskriptivní,  částečně odhaluje, 

s jakými záměry byly pokoje či světnice vybaveny a propojuje je s textem Babičky. Ve vztahu ke 

starším textům i tento průvodce normativně stanovuje, co je dostatečně závažné pro návštěvníkův 

pohled a co není, na rozdíl od starších verzí se však nesnaží v návštěvníku vyvolat představu, že se 

ocitl uvnitř Babičky samotné, nebudí v něm očekávání, že ze mlýna vyjde pan otec a u Starého 

bělidla se potká s Barunkou přímo před očima procházejících. Je zde patrná snaha podřídit postavy 

z Babičky faktografickému vyprávění. 

Kromě úvodní poznámky o obvyklém směru příjezdu se text průvodce věnuje i konci výletu do 

Babiččina údolí. „Pro většinu návštěvníků je poslední zastávkou na cestě Babiččiným údolím 

Viktorčin splav. (…) Krajinářsky upraveným údolím pokračuje cesta od Viktorčina splavu k Bílému 

a Červenému mostu, za kterým se otevírá pohled na Rýzmburský altán. (…) Cestou k opačnému 

konci údolí – k České Skalici – stojí v tzv. Bažantnici Lovecký pavilon.“185  

Po naznačeném pokusu o emancipaci identity Ratibořického zámku vedle Babiččina údolí, je 

citovaná pasáž dalším signálem, že se s identitou Babiččina údolí v 90. letech cosi děje. Text 

nehovoří jen o ideálním ukončení výletu, ale především o prostorovém uspořádání Babiččina údolí. 

Ve vztahu ke starším textům je patrné, že se v 90. letech prostor Babiččina údolí zmenšuje. Zatímco 

                                                           
184  ZÁLIŠ, 1996, s. 12. 
185  ZÁLIŠ, 1996, s. 14-15. 



131 
 

průvodci z doby Rakouska-Uherska a první republiky vedou návštěvníka až k vyhlídce 

z Rýzmburského altánu a jeho pohled směřují na Boušínský kostel, který jako by představoval 

koloniální území Babiččina údolí, průvodce z roku 1996 považuje za dostačující, když se 

návštěvník nebude dívat z ale pouze na Rýzmburský altán. Starší průvodci považovali za krajinu 

Babiččina údolí značně větší prostor, než jak tomu bylo v roce 1996, kdy průvodce za těžiště 

návštěvy Ratibořic stanovuje zámek a pomyslné jádro Babiččina údolí: na mlýn, Gutfreundův 

pomník, Panskou hospodu, Staré Bělidlo a Viktorčin splav.  

Okraje Údolí, které se coby hranice v dřívějších průvodcích jevily jako důležité prvky odlišující 

závažnou krajinu uvnitř a nezávažnou krajinu venku, se stávají periferií v pravém slova smyslu: 

text průvodce o nich informuje a poskytuje návod jak se k nim dostat, zároveň však zdůrazňuje, že 

není nezbytné vydat se až přímo k nim, za dostačující považuje pohled na tyto oblasti. Vyniká tak 

rozdíl v chápání krajních prostorů – ať už symbolických (literárních) či reálných: zatímco hranice 

jako liminální prostor, vyžaduje specifické zacházení, periferie jako okrajová část není územím, 

které by vyžadovalo větší pozornost či zvláštní zacházení. Nabízí se otázka, proč k relativnímu 

zmenšení krajiny Babiččina údolí v 90. letech dochází.186  

Za přijatelné vysvětlení považuji to, že relativní zmenšení symbolické krajiny Babiččina údolí je 

důsledkem porevolučního pokusu o proměnu identity Babiččina údolí ve prospěch Ratibořic. Tím, 

že se průvodce do oběhu snaží uvést i vzpomínání na další obyvatele Ratibořického údolí vede ke 

zmiňovanému zmenšení prostoru, který je vyhrazen samotnému Babiččinu údolí. Text průvodce 

na to reaguje tak, že se snaží „vypíchnout“ ta místa, která považuje za nejdůležitější. 

Důležitá, tedy centrální místa průvodce určuje podle jejich vztahu ke kanonické autoritě, v tomto 

případě k Babičce. Silnou citaci této autority vykazuje Gutfreundův pomník jako personifikace 

Babičky, Viktorčin splav jako dějiště mysteriózního dramatu v Údolí, Staré bělidlo, protože tam 

bydlela babička. Rýzmburský altán oproti těmto místům paměti je „pouhým“ výletním místem a 

na rozdíl od zmíněných míst vykazuje daleko slabší vazbu na kulturní kánon.187 Omezení se na „to 

                                                           
186 Předem odmítám úpadkovou variantu, která by menší Babiččino údolí vysvětlovala všeobecnou povrchností 
porevoluční doby, nebo větší leností turistů, na kterou autoři průvodce ve „svobodné době“ mohou konečně 
pružně reagovat. Taková argumentace by byla sama povrchní a neumožnila by vidět proměny vnímání a hodnocení 
Ratibořické krajiny v kontextu již naznačených změn. 
187 Dokládá to například i slabší stopa Rýzmburského altánu v sociálních médiích, na Google Mapách má například 
pouhých 40 uživatelských recenzí, zatímco Staré bělidlo jich má 412 a Ratibořický zámek přes tisíc. Dostupné z:  
https://www.google.com/maps/place/Star%C3%A9+b%C4%9Blidlo/@50.4199743,16.04648,16z/data=!4m8!1m2!2

https://www.google.com/maps/place/Star%C3%A9+b%C4%9Blidlo/@50.4199743,16.04648,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1zc3RhcsOpIGLEm2xpZGxv!3m4!1s0x470e6314542bfe43:0xb4685bde42db80ff!8m2!3d50.4249171!4d16.0490688
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nejdůležitější“ z Babiččina údolí vede paradoxně k posílení vazby na text Babičky i osobnost 

Němcové, jak ostatně ukazuje závěrečná pasáž průvodce: 

„Babiččino údolí nemůže návštěvníkům nabídnout dramatickou nádheru horských panoramat, ani 

pompézní vznešenost velkých panovnických rezidencí, za kterou tolik našich lidí míří za hranice. 

Nabízí mírnou krásu české krajiny citlivě upravenou lidskýma rukama, která spolu s díly 

architektury a především vzpomínkou na nejmilovanější dílo naší národní literatury „Babičku“ 

Boženy Němcové, přivádí do těchto míst každoročně tisíce návštěvníků. Doufáme, že chvíle 

strávené v těchto místech budou i pro Vás příjemným zastavením v dnešní uspěchané době a 

GENIUS LOCI Ratibořic zapůsobí i na Vás.“188  

Babiččino údolí se v roce 1996 stává reprezentantem jakési univerzální české krajiny, která je 

spojená s Babičkou i osobností Němcové. Ačkoli se průvodce v textu snaží akcentovat i jiné 

historické vrstvy Ratibořic, i přesto v závěru uvádí jako hlavní motivaci k výletu „nejmilovanější 

dílo naší národní literatury.“ Zdá se, že Babička je stále silnou kanonickou autoritou, kterou je pro 

průvodce obtížné necitovat.  

Babiččino údolí tedy i v roce 1996 vykazuje prvky národní krajiny, která svou identitu čerpá 

především ze spojení s Babičkou, respektive Němcovou. Přesto lze v tomto stabilním obrazu 

sledovat alespoň drobnou změnu, vycházející z politického vývoje konce 80. a průběhu 90. let. 

Zatímco ve starších průvodcích je Babiččino údolí chápáno jako svatyně českého národa, jehož 

odvěkým a největším nepřítelem je (více či méně explicitně pojmenovaný) národ německý, v roce 

1996 se záporná postava českého národního příběhu mění. Na místo Němců nastupuje globální 

turismus a obava z něj. Babiččino údolí se otevřením hranic ocitá v  nebezpečí – Babičce Boženy 

Němcové začíná konkurovat celý svět. V závěru textu se tedy průvodce přeci jen snaží aktualizovat 

význam, který Údolí v devadesátých letech má či mít může: bezpečné útočiště známého chránící 

českého turistu před tekutým polem nekonečných možností globálního turismu. 

Průvodce Ratibořice a Babiččino údolí z roku 2000, vydaný taktéž Památkovým ústavem, 

obsahuje identickou verzi textu, s níž se návštěvník měl možnost setkat ve verzi průvodce z roku 

                                                           
m1!1zc3RhcsOpIGLEm2xpZGxv!3m4!1s0x470e6314542bfe43:0xb4685bde42db80ff!8m2!3d50.4249171!4d16.0490
688 (náhled 31.7.2019). 
188  ZÁLIŠ, 1966, s. 15. 

https://www.google.com/maps/place/Star%C3%A9+b%C4%9Blidlo/@50.4199743,16.04648,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1zc3RhcsOpIGLEm2xpZGxv!3m4!1s0x470e6314542bfe43:0xb4685bde42db80ff!8m2!3d50.4249171!4d16.0490688
https://www.google.com/maps/place/Star%C3%A9+b%C4%9Blidlo/@50.4199743,16.04648,16z/data=!4m8!1m2!2m1!1zc3RhcsOpIGLEm2xpZGxv!3m4!1s0x470e6314542bfe43:0xb4685bde42db80ff!8m2!3d50.4249171!4d16.0490688
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1996. 189 Z toho usuzuji, že výše uvedené motivy a prvky, které jsem vztáhla k textu vydanému 

roku 1996, platí pro průvodce Babiččiným údolím také v roce 2000.  

 

2004: Babiččino údolí 

Průvodce Babiččino údolí z roku 2004, vydaný nakladatelstvím Gloriet ve spolupráci s Národním 

památkovým ústavem se od průvodce z roku 1996 v některých ohledech liší.190 191 Jednak jde o 

změnu názvu průvodce, z Ratibořic na Babiččino údolí a jednak se jedná o podobu textu, který 

průvodce návštěvníkovi předkládá. Zatímco průvodci z roku 1996 a 2000 v názvu odkazují na 

vícenásobné členění prostoru, s nímž jsme se setkali již u průvodců vydávaných Státním 

tělovýchovným nakladatelstvím v letech 1961 a 1967, Babiččino údolí vydané roku 2004 

připomíná názvem spíše průvodce vydávané regionálně – jako Naučná stezka Babiččino údolí 

z roku 1981 či průvodce vydané Čedokem v letech 1952-1953 a poukazuje na opětovný příklon 

k Babičce jako ke kanonické autoritě, jejíž citací konstruuje předkládanou krajinu.  

Zaměříme-li se nyní na textovou podobu průvodce, zjistíme, že od druhého vydání Ratibořic v roce 

2000 došlo v textu k výrazným změnám. Zatímco průvodci z 90. let vytvářejí racionální, méně 

poetickou krajinu, v roce 2004 se tato tendence proměňuje a text průvodce se vrací ke zřetelnější 

citaci kanonické autority, s nimiž jsme se setkávali u starších průvodců, od Rakouska-Uherska přes 

první republiku až do období pozdního socialismu. V případě Babiččina údolí z roku 2004 je hlavní 

kanonickou autoritou osobnost Boženy Němcové. 

Projevuje se to hned v úvodu průvodce, kde se jako motto objevuje úryvek z korespondence 

Boženy Němcové věnovaný Babiččině údolí: „Nikdo z vás nevidí milé Ratibořice tak krásnými 

jako já! Vy vidíte v nich jen prózu skutečnosti, mně zůstaly rájem! Každý kámen, každou květinu 

vidím ještě, jak byly, dokud jsem byla děvčetem plným obrazivosti.“192  

Motto průvodce propojuje Babiččino údolí s osobností Boženy Němcové jako spisovatelky a 

tvůrkyně literární identity prostoru, v němž se návštěvník bude brzy nacházet. Vytržením úryvku 

                                                           
189  ZÁLIŠ, Milan a Jana STRÁNSKÁ. Ratibořice: zámek a Babiččino údolí: národní kulturní památka. Libice nad 
Cidlinou: Vega-L, 2000. ISBN 978-80-7276-006-0.  
190 ZÁLIŠ, Milan a Jan KULICH. Babiččino údolí: průvodce. Libice nad Cidlinou: Gloriet, Národní památkový ústav, 
2004. ISBN 978-80-86644-55-4.  
191 Autorem jeho textu je Milan Záliš, stejně jako u průvodců z let 1996 a 2000. 
192 ZÁLIŠ, 2004, s. 1. 
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z původního kontextu a jeho umístěním na samý počátek textu průvodce dochází k záměrné 

proměně významu dopisu Němcové: zatímco původním adresátem dopisu byla mladší sestra 

Adéla, v průvodci z roku 2004 se adresátem apelu a vyznání Němcové stává návštěvník. Zatímco 

Němcová v dopise srovnává svůj vztah k Ratibořicím se vztahem svých sourozenců, průvodce 

citaci korespondence využívá jednak pro posílení své vazby na kulturní kánon a také pro posílení 

své pozice coby citačního média ve vztahu k formování krajiny Babiččina údolí: z úryvku se zdá, 

že Němcová dopisem oslovuje přímo čtenáře-návštěvníka, kterému přisuzuje pragmatický, 

racionální pohled na krajinu, která se před ním otevírá. V odhalení pohledu, jakým se na Babiččino 

údolí dívala sama Němcová je patrná snaha ovlivnit i pohled potenciálního návštěvníka, od kterého 

se očekává, že se pod tíhou citovaného kánonu poddá vymáhané konvenci.  

Závěr úryvku obrací návštěvníkovu pozornost k dětství Němcové strávenému v Babiččině (tehdy 

ještě Ratibořickém) údolí. Spojením krajiny s Boženou Němcovou si průvodce zajišťuje dojem 

autenticity prezentovaného prostoru. Průvodce propojuje Babiččino údolí s dětstvím Němcové, 

které líčí jako magický zlatý věk, v němž měla přístup k jinému vidění Údolí než ostatní. Zároveň 

zdůrazňuje, že Babiččino údolí není jen dějištěm Babičky, ale je především místem, které 

formovalo osobnost Němcové i jejího uměleckého génia. Návštěvou Babiččina údolí má 

návštěvník možnost vidět kouzlo krajiny, která zapůsobila na Němcovou a lépe tak porozumět jí i 

jejímu dílu.  

Motto textu svědčí také o návratu emotivního vyprávění o Babiččině údolí, s nímž jsme se setkali 

nejen u prvorepublikových průvodců, ale také publikací z období počátku státního socialismu. 

Zatímco v průvodci z roku 1996 je patrná snaha představit Babiččino údolí faktograficky a 

racionálně, přesto se vydání nakonec neobešlo bez závěrečné pasáže poukazující na národní 

význam navštívené krajiny. V roce 2004 se důraz na emotivní a nostalgické vyprávění o Babiččině 

údolí stupňuje. Zatímco výkladový text zůstává striktně faktografický, zmíněné motto a závěr 

průvodce se snaží průvodce zasáhnout především afektivně. Oddělování emocí a faktografie je 

postup, s nímž jsme se setkali již u průvodce z roku 1981, kde literárně-historický výklad ovlivnil 

jazyk přírodovědných pasáží.  

„Ratibořice, Babiččino údolí – není mnoho lidí v této zemi, kterým by se při vyslovení názvu těchto 

míst nevybavila alespoň mlhavá vzpomínka. Vzpomínka na jedinečnou knihu, její příběh a krásný 

jazyk, kterým je napsána, či na autorku, jenž svým životem o tolik předstihla svou dobu. Snad 
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vzpomínka na dávný školní výlet, snad na horký prázdninový den, snad vzpomínka na dny Vánoc, 

během nichž nás znovu a znovu okouzluje a dojímá příběh zachycený na filmový pás. Pojďte a 

projděte se znovu Babiččiným údolím, vzpomínka ožije a zjasní.“193  

Citovaná pasáž využívá podobné obrazy, s nimiž jsme se setkali v průvodcích z období první 

republiky: „(…) A drahý kraj naší proslulé ženy a velké tvůrkyně budiž námi milován obzvláště a 

nade vše! Zde zasedneme k bohatému stolu krás a tklivých, měkkých vzpomínek.“194 Styl citací se 

samozřejmě liší, ale to podstatné zůstává stejné: očekávaná a vyžadovaná znalost kontextu 

Babiččina údolí, Božena Němcová jako velká autorka, návštěva Babiččina údolí jako médium 

silných vzpomínek na vlastní dětství a zkušenost s četbou či návštěvou Ratibořic.  

Průvodce v závěru pracuje s návštěvníkovým pocitem nostalgie, snaží se v něm vzbudit silné 

emoce spojené s vyvoláním osobních vzpomínek na předchozí návštěvy Údolí. Krajina, kterou má 

návštěvník před sebou vidět, má být krajina známá, nemá být pouze literární, ale především 

příjemná, propojená se vzpomínkami na dětství nebo na školní léta, která jsou obecně považována 

za podněty šťastných vzpomínek.195 Cesta Babiččiným údolím tak pro návštěvníka funguje jako 

mnemotechnická pomůcka, jako architektura (individuální) paměti.  

Průvodce ale návštěvníkovy vzpomínky reguluje prostřednictvím předchozí citace kulturního 

kánonu zdůrazňujícího vazbu krajiny na Němcovou a Babičku. Neočekávají se libovolné 

vzpomínky na dětství, ale naopak vzpomínky na dávné výlety do Babiččina údolí, které při 

návštěvě mají oživnout a zjasnět. V tomto smyslu připomíná pozvánka do Babiččina údolí 

pozvánku do řeckého Hádu, v němž se věčně mihotají duše zemřelých, které se výměnou za trochu 

smrtelníkovy krve mohou nadechnout, znovu ožijí a zjasní.196 Babiččino údolí průvodce líčí jako 

krajinu minulosti, krajinu paměti, v níž dlí literární postavy Boženy Němcové jako přízraky 

ožívající s příchodem nových návštěvníků. 

Ačkoli úvod a závěr průvodce vypovídá o příklonu k užití afektivních prvků vyprávění při 

konstrukci krajiny Babiččina údolí v roce 2004, obsah hlavní části textu ukazuje, že samotná 

                                                           
193 ZÁLIŠ, 2004, vnitřní strana zadní čísti obálky. 
194 LELEK A TOMEK, S. 4. 
195 V tomto bodě se opět vyjevuje normativita průvodce jako žánru. Implicitně od návštěvníka očekává, že jeho 
vzpomínky spojené s Babiččiným údolím budou pozitivní a pomohou Babiččino údolí upevňovat se v kulturní 
paměti. 
196 Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Katabasis#The_Odyssey (náhled 12.8.2019) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Katabasis#The_Odyssey
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krajina Údolí se výrazněji neproměnila. Při porovnání průvodců z let 1996, 2000 a 2004 je patrné, 

že ačkoli poslední vydání průvodce prošlo určitou revizí, pracuje se po roce 1989 stále se stejným 

textem, který se směrem k současnosti zkracuje, zjednodušuje a je doplněn větším množstvím 

obrazového materiálu.  

Návštěvník by se během návštěvy Babiččina údolí měl zastavit na všech známých místech: začít 

by měl příjezdem ze směru od Zlíče u loveckého pavilonu, na zámku, ve mlýně, hostinci, na Starém 

bělidle, u Viktorčina splavu a pokračovat by měl až k Rýzmburskému altánu. Z něj se tak v roce 

2004 opět stává plnohodnotná hranice Babiččina údolí, na niž se vyplatí vypravit kvůli krásnému 

výhledu – jak ven z Údolí, tak i dovnitř. Zdá se tedy, že zmiňované zmenšení Babiččina údolí v 90. 

letech bylo pouze dočasné a že Rýzmburský altán přeci jen má v krajině Babiččina údolí místo.197 

Nejvýraznější změnou, kterou průvodce z roku 2004 prodělal, je kromě afektivních vyprávěcích 

postupů především formální vzhled. Na něm je patrná především snaha o čtenářskou přístupnost a 

atraktivitu, která se zjednodušením a zkrácením výkladového textu na úkor fotografického 

materiálu užití zmiňovaných výkladových postupů – například využití prvku nostalgie v závěru 

průvodce.  

Volba takového přístupu svědčí o komplexnějších změnách, které se po roce 2000 v Čechách 

odehrály v historické kultuře a zejména ve způsobu trávení volného času ve vztahu k historii či 

historickým památkám. Změny jsou patrné i ve zprostředkování historických událostí či období 

veřejnosti – s nástupem digitálních médií a internetu se prosazuje především její vizuální 

prezentace. Jako příklad slouží rekonstrukce historických bitev, kostýmové prohlídky hradů a 

zámků, obliba historických trhů, dějiny se začínají komodifikovat i v České republice. 198 Tato 

proměna souvisí také s proměnou vztahu k historii – její připomínání přestává sloužit výhradně 

politickým nebo národním zájmům, na místo toho se vzpomínání stává materiálem, z něhož je 

možné vytvářet určitou rozšířenou realitu naší přítomnosti. Na tento vývoj reagují i mnohem 

                                                           
197 Návrat Rýzmburského altánu je pravděpodobně zapříčiněn fotogeničností jeho výhledu, jak ostatně ukazuje 
fotografický materiál průvodce. Ačkoli i ve starších obdobích hrál obrazový materiál v průvodcích významnou roli, 
směrem k současnosti se tento trend posiluje, stává se prvkem, který (afektivně) láká čtenáře, působí atraktivně. 
Dalším argumentem pro návrat Rýzmburského altánu je, že průvodce opět disponuje větším prostorem určeným 
pro Babiččino údolí. Může si tedy dovolit věnovat prostor i místům, která vykazují slabší vazbu na kanonický obraz 
Babičky zastávající zde kanonickou autoritu pro výběr toho, co se v průvodci objeví. 
198 Obsáhleji se fenoménu komodifikace dějin věnuji v kapitole zaměřené na sociální média. Viz: MACDONALD, 
Sharon. Memorylands: Heritage and Identity in Europe today. New York: Routlege, 2013. ISBN 978-415-45333-2 
(hbk). 
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konzervativnější nástroje vzpomínání, jakými jsou turistické průvodce – v roce 2004 například 

značným důrazem na vizuální atraktivitu fotografického materiálu, jehož podíl je proti starším 

průvodcům výrazně vyšší. Na následujících dvou příkladech bych chtěla naznačenou tezi prověřit 

– nakolik můžeme rok 2004 v Babiččině údolí vnímat jako známku trvalejšího procesu proměny 

vzpomínání a vztahu k historii a nakolik je Babiččino údolí specifické jako prostor, v němž 

paměťové procesy fungují po jiných než klasických či očekávaných liniích. 

 

2012: S pastelkami po zámku Ratibořice a okolí 

Příkladem ukazujícím na proměnu historické kultury ve vztahu k Babiččinu údolí může být 

průvodce určený primárně dětským návštěvníkům S pastelkami po zámku Ratibořice a okolí.199 

Ten vydala Eva Chupíková, ilustrátorka a autorka knížek pro děti, ve spolupráci s Národním 

památkovým ústavem roku 2012 v rámci ediční řady průvodců První průvodce památkami pro děti 

zaměřených na dětské publikum.200 201Průvodce je i s pastelkami možné zakoupit v příslušných 

památkových objektech, případně na webové stránce pamatkyprodeti.cz.202 Projekt dětských 

průvodců má také facebookovou stránku, na níž autorka sdílí aktuální informace.203 Vzhledem 

k počtu vydaných průvodců lze celou ediční řadu vnímat jako významný pokus o zásah do 

vzpomínkové praxe, která se odehrává na hradech a zámcích. Jedná se o pokus zprostředkovat 

památky přitažlivou formou i dětským návštěvníkům. Neomezuje se proto jen na výklad, obsahuje 

množství úkolů vyzývajících k interakci s expozicí zámku. 

Na průvodce S pastelkami po zámku Ratibořice a okolí lze nahlížet jako na ukazatele možné 

proměny trávení volného času. Jedná se o pokus přenést alespoň některé principy nové muzeologie 

do velmi konzervativního prostředí českých hradů a zámků.204 Z úkolů, které průvodce 

                                                           
199 CHUPÍKOVÁ, Eva. S pastelkami po zámku Ratibořice a okolí. 1. vyd. Olomouc: Hranostaj, 2012. První průvodce 
památkami pro děti, č. 11. ISBN 978-80-87627-10-5.  
200 Dostupné z: http://www.evachupikova.cz/other-projects.html (náhled 16.2.2019). 
201 Ediční řada nyní čítá přes 60 titulů, zaměřuje se na hrady a zámky po celé České republice. V roce 2012 bylo 
podle katalogu Národní knihovny vydáno dvacet svazků edice, průvodce věnovaný Ratibořicím je jedenáctý 
v pořadí.  První svazek je věnovaný Lednicko-Valtickému areálu, dalšími svazky vydanými během roku 2012 jsou 
průvodci po Kroměříži, Karlštejnu, Hluboké, Červené Lhotě nebo Českém Krumlově. 
202 Dostupné z: https://www.pamatkyprodeti.cz/pruvodci-s-pastelkami (náhled 16.2.2019). 
203 Dostupné z: https://www.facebook.com/pg/pamatkyprodeti/reviews/  (náhled 16.2.2019). 
204 Souběžně s vydáváním dětských průvodců začal v roce 2012 projekt Národního památkového ústavu Památky 
nás baví, zaměřený na edukační programy pro školy a veřejnost, který však skončil v roce 2015. Více na webových 
stránkách projektu https://www.pamatkynasbavi.cz/cs (náhled 17.2.2019). 

http://www.evachupikova.cz/other-projects.html
https://www.pamatkyprodeti.cz/pruvodci-s-pastelkami
https://www.pamatkynasbavi.cz/cs
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návštěvníkům zadává, je patrné, že se snaží o oboustrannou komunikaci mezi návštěvníkem a 

expozicí zámku. Vychází z předpokladu, že frontální popis věcí a míst, který poskytují dříve vydaní 

průvodci nebo průvodce živý, nedokáží dětské publikum dostatečně zaujmout a snaží se tedy jít 

jinou cestou. Jestli se v „pastelkovém“ průvodci skutečně jedná o změnu vyprávění o Ratibořicích 

a okolí se ale ukáže až ve chvíli, kdy se v analýze vrátíme k původní sledované otázce – tedy jakou 

krajinu by (dětský) návštěvník měl podle průvodce vidět?  

Bližší pohled na text průvodce ukazuje, že ačkoli volí atraktivnější formu, je obsah sdělených 

informací velmi podobný nejen průvodci z roku 2004, ale jeho obraz krajiny Babiččina údolí se 

podobá tomu, který konstruovaly průvodce z období první republiky. Zámek i Babiččino údolí 

znovu čerpají svou legitimitu kulturní památky především ze spojení s Boženou Němcovou. 

Návštěvník se ale seznámí také s Kateřinou Zaháňskou i s jejím rodokmenem a také s rodem 

Schaumburg-Lippe, tedy posledními urozenými vlastníky zámku. Průvodce se zaměřuje i na 

jednotlivá místa Babiččina údolí – Staré bělidlo, mlýn, Viktorčin splav, na vodní mandl. Dvě 

dvoustrany jsou věnovány dějinám umění – seznamují návštěvníka s empírem a biedermeierem a 

učí ho tyto slohy rozpoznávat v expozici zámku. Citace kanonického obrazu Němcové se projevuje 

v užití Babičky, která v průvodci plní roli jednotícího rámce průvodce: 

„Jsem ráda, že jsi tady, protože spolu projdeme místa ze slavné knížky Boženy Němcové Babička! 

Jmenuji se Rozhlednička a cestuji po hradech a zámcích v celé České republice. Protože jsem 

vysoká věžička, mám docela dobrý výhled a také přehled o všem zajímavém a důležitém, co zde i 

jinde můžeme spolu objevovat!“205  

Babička Boženy Němcové je jako kanonická autorita citována i na dalších místech průvodce: na 

straně 2 je orientační plánek Babiččina údolí, který přehledně zobrazuje všechny budovy, o nichž 

se v průvodci návštěvník dočte, Ratibořický zámek je jednou z nich. Že se před návštěvníkem 

otevírá literární krajina, ukazuje také třetí strana věnovaná informacím o Boženě Němcové, v nichž 

hlavní roli hraje její spisovatelská činnost a autorství Babičky:  

„Božena Němcová byla česká spisovatelka. Napsala spoustu knih, povídek a pohádkových knížek 

pro děti. Nejraději psala o obyčejných lidech a jejich životě na venkově. Její nejslavnější knihou je 

                                                           
205 CHUPÍKOVÁ, vnitřní strana obálky. 
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Babička. V knize vystupuje jako malá Barunka. Popisuje svoje vzpomínky na šťastné dětství, které 

prožila v ratibořickém údolí se svou rodinou a především milovanou babičkou.“206  

Citovaná pasáž objasňuje vztah Němcové k Ratibořicím. Vysvětluje také, proč se údolí nejmenuje 

Boženy Němcové, ale Babiččino – umisťuje děj Babičky do Ratibořického údolí a vysvětluje tak 

souvislost místa s dětstvím Němcové a jejím vztahem k vlastní babičce i k literárnímu alteregu – 

Barunce. Pasáže věnované Boženě Němcové a Babičce hrají důležitou roli v procesu 

desubstancializace literární krajiny, velmi podobné těm, kterou prezentovali starší analyzovaní 

průvodci. 

Průvodce určený primárně dětským návštěvníkům nevyžaduje ani základní znalosti kontextu 

Babiččina údolí, znalost návštěvníků chce naopak sám formovat. Dokládá to i stručný obsah 

Babičky, umístěný pod medailonem Boženy Němcové, který imituje rukou psaný zápis do školního 

čtenářského deníku. Předáním správných znalostí průvodce disciplinuje pohled, který bude dětský 

návštěvník upírat na krajinu kolem sebe. Úvodní informace o Boženě Němcové a Babičce zajišťují, 

že se vzpomínková praxe odehrávající se při návštěvě zámku neomezí jen na život Kateřiny 

Zaháňské a na rod Schaumburg-Lippe – a to i v případě, že by dítě s rodiči navštívilo pouze zámek 

a už se nevydalo do Babiččina údolí.  

Uvedené pasáže pocházejí především z počátečních stran zkoumaného průvodce. Zajišťují 

literárně historický rámec vyprávění, ale příliš nezasahuje do části, která se věnuje obyvatelům a 

historickým slohům zámku, srovnatelnou s výkladovou pasáží průvodce z roku 2004. V roce 2004 

šlo především o stylistické a emoční prvky, které úvod a závěr odlišovaly od zbytku textu. V roce 

2012 je průvodce řazen tematicky: zatímco úvod a závěr mluví o literatuře a užívá k tomu 

odpovídající prvky a postupy (citace z Babičky, parafráze děje spojeného s konkrétním místem 

v Údolí, fiktivní čtenářský deník), jádro textu pojednává o historii. Je zaplněno jmény historických 

postav, jejich rodokmeny, daty narození, rekonstrukcí, trvání historických slohů. Množstvím 

faktografických informací se tato část textu přibližuje k průvodcům určeným dospělým 

návštěvníkům. Spojení s Babiččiným údolím se v této části textu objevuje pouze v konstatování, 

že: „Kateřina Vilemína Zaháňská byla rakouskou a slezskou šlechtičnou. V knize Babička 

                                                           
206 CHUPÍKOVÁ, s. 3. 
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vystupuje jako paní kněžna.“207 Kromě této zmínky se však text soustředí především na život 

Kateřiny Zaháňské jako historické postavy a na její působení na Ratibořicích.  

Strukturování toho, co lze na zámku vidět, se odlišuje od starších průvodců – expozice není 

představena po jednotlivých místnostech, jako je tomu například u průvodců z 90. let, ale přes 

umělecké slohy, které průvodce přibližuje na jednotlivých předmětech, jež lze na zámku vidět. Do 

této části textu se soustředí i převážná část interaktivních úkolů, které průvodce slibuje v anotaci 

na zadní straně desek. Úkoly jsou zaměřeny především na hledání faktografických odpovědí či 

předmětů v expozici, ty už pak ale nejsou dál podrobeny hlubšímu zkoumání – jde spíš o způsob, 

jak během prohlídky udržet dětskou pozornost. Kromě zámeckých interiérů se úkoly vztahují i na 

bezprostřední okolí zámku – dítě má na základě přiloženého plánku v parku vyhledávat konkrétní 

druhy stromů.208 Průvodce se tak snaží dětské návštěvníky upozornit také na přírodní stránku okolí 

Ratibořického zámku, navazuje tak nejen na průvodce k Naučné stezce babiččino údolí z roku 

1981, ale i na starší průvodce z období socialismu, které se přírodním aspektům Údolí věnovaly po 

vyhlášení Údolí za Národní přírodní památku v roce 1952.209 

Poslední dvoustrana průvodce je věnována samotnému Babiččinu údolí. Jako místa, která je 

v Údolí dobré vidět uvádí průvodce Viktorčin splav, včelí úly u Starého bělidla, Babiččino sousoší, 

Staré Bělidlo, Rudrův mlýn a vodní mandl. Zatímco v části věnované zámku lze identifikovat 

některé inovativní prvky výkladu, zde se průvodce vrací k postupům, s nimiž jsme se setkali u 

starších průvodců. Jsou to hlavně citace z Babičky, které v textu jednak navozují atmosféru místa 

a jednak doplňují informace tak, aby samotný výkladový text nepůsobil jako moc dlouhý. Na rozdíl 

od zámku, kde se průvodce soustředí především na historii místa, na jména, data a události, se 

návštěvník v případě Babiččina údolí dozvídá pouze to, k čemu přesně budovy sloužily (vodní 

mandl), jak fungovaly (vodní mandl, mlýn) a především jakou roli sehrály v Babičce (Staré bělidlo, 

splav, mlýn).210  

U jednotlivých míst jsou uváděny i postavy, které k nim v knize patří, jsou ale vždy těšně navázány 

na svou roli v knize, průvodce si neklade za cíl odhalovat jejich „skutečné“ životy mimo Babičku, 

jako v průvodcích z 90. let. Postavy, které průvodce zmiňuje, jsou převážně ženského pohlaví: 

                                                           
207 CHUPÍKOVÁ, s. 5. 
208 CHUPÍKOVÁ, s. 4. 
209 Dostupné z: http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=4 (náhled 20.2.2019). 
210 CHUPÍKOVÁ, s. 12-13. 

http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=4
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kromě mlynáře Rudera Údolí obývají babička, Barunka, Viktorka, Mančinka, a paní kněžna. Pokud 

bychom sledovali pouze linii pohlaví, která jsou na dvoustraně zastoupena a která ne, tato 

perspektiva by nás nutně dovedla k představě, že průvodce zobrazuje Babiččino údolí jako 

primárně ženskou krajinu. Já se nicméně domnívám, že důležitějším aspektem postav, než jejich 

pohlaví, je redukce na jejich kanonickou podobu. 

 Zatímco ve starších průvodcích, věnovaných primárně dospělému publiku, se setkáváme 

s podrobnostmi ze „skutečných životů“ jednotlivých postav, zde se dětský návštěvník s 

„historickou realitou“ Babiččina údolí nesetká. Dětské publikum totiž vyžaduje zjednodušené 

vyprávění, které se musí omezit na to nejpodstatnější. Tím, jak se zdá, není „historická pravda“ ale 

naopak kanonická verze příběhu i postav, kterou průvodce cituje spojením míst z Babičky 

s postavami, které k nim mají v knize nejblíže. Citací kanonické identity jednotlivých postav má 

průvodce zajistit funkční paměťový provoz v Babiččině údolí.  

Postavy přidružené k jednotlivým budovám tedy fungují jako jednotlivá místa v krajině paměti 

Babiččina údolí. Průvodce místa zobrazuje prostřednictvím budov, postavy z Babičky vyobrazeny 

nejsou, výjimku tvoří kněžna Zaháňská a samozřejmě černobílá babička, kterou si dítě může 

vybarvit. To, co dělá Babiččino údolí Babiččiným údolím, tedy nejsou postavy, ale budovy 

vytvářející tu pravou literární krajinu, vyvolávající v návštěvnících dojem autenticity. 

Průvodce z roku 2012 je tedy poněkud rozpolcen. Co se týče prostředků, kterými chce konstruovat 

krajinu Babiččina údolí pro dětského diváka, je oproti svým předchůdcům inovativní. Snaží se 

Údolí představit dětskému návštěvníkovi jeho očima a přizpůsobit se jeho možnostem poznávání, 

umožnit mu nebýt jen pasivním příjemcem informací. V praxi se tento přístup projevuje hlavně 

v úkolech, které mají dětského návštěvníka vést k interakci s expozicí. Dále se objevuje 

v koncentraci na osobnosti spojené s Ratibořicemi, zejména pak na rod Schaumburg-Lippe, 

kterému je věnován téměř stejný prostor jako Kateřině Zaháňské a také ve snaze vyprávět dějiny 

zámku ne po jednotlivých pokojích, ale prostřednictvím uměleckých stylů, které si návštěvník 

může odnést jako obecnou a široce aplikovatelnou znalost.  

Na druhou stranu však průvodce jako celek nepředstavuje zásadnější změnu vyprávění oproti 

průvodcům z 90. let a roku 2004. Příběh, který předkládá návštěvníkům, je sice zjednodušený, ale 

v zásadních bodech kopíruje svou kanonickou předlohu: hlavním prvkem identity Údolí zůstává 

Babička Boženy Němcové. V souladu s porevolučním vyprávěním je značný prostor věnován i 
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pozdějším majitelům Ratibořického zámku, ale s významem Babičky se nesnaží soupeřit. Krajina, 

která se před návštěvníkem má rozprostřít je primárně literární, její prvky upomínají na příběh, 

jemuž je krajina zasvěcena. Cílem průvodce je, aby dětský návštěvník byl schopen vidět stejnou 

krajinu jako návštěvník dospělý: prostoupenou postavami a budovami z Babičky. Zjednodušení, 

ke kterému v dětském průvodci došlo, odkrývá pomyslné paměťové jádro Babiččina údolí: 

minimum míst a informací nutných k vytvoření vzpomínky odpovídající kulturnímu kánonu.  

 

2013: Naučná stezka Babiččino údolí 

Zatímco dětský průvodce je pokusem o jiné psaní o Babiččině údolí pro jinou skupinu návštěvníků, 

poslední vydaný průvodce Naučná stezka Babiččino údolí z roku 2013 je naopak příkladem 

kontinuit, které se při psaní o Babiččině údolí objevují. Průvodce již počtvrté vydalo Muzeum 

Boženy Němcové ve spolupráci s Centrem rozvoje Česká Skalice.211 Vydání připravil Milan 

Horký, tehdejší ředitel Muzea Boženy Němcové.212 Jako první vydání průvodce uvádí Muzeum 

Boženy Němcové již analyzovaného průvodce Naučná stezka Babiččino údolí z roku 1981.213 

Volbu témat, která se v průvodci objevují, do značné míry ovlivňuje fakt, že se jedná o doprovodný 

materiál naučné stezky zaměřené také na přírodní podmínky Babiččina údolí. 

Zaměřením na přírodní podmínky Babiččina údolí se Naučná stezka odlišuje od ostatních 

analyzovaných průvodců, které vyšly po roce 1989. Dvanáct z dvaceti pěti zastávek naučné stezky 

a také kapitol průvodce se věnuje přírodě Babiččina údolí. Na titulní straně průvodce je pohled do 

Babiččina údolí: na louku, cestu a stromy, úplně scházejí budovy jako zámek či Staré Bělidlo, které 

se objevují na titulních stranách ostatních průvodců. Zdá se tedy, že by se před návštěvníkem mohla 

otevírat jiná či nová krajina či lépe řečeno dvě koexistující krajiny – krajina definovaná 

prostřednictvím přírody, přírodních podmínek, a literární krajina, definovaná prostřednictvím 

Babičky.  

I přes tematický odklon k přírodním podmínkám je Naučná stezka z roku 2013 příkladem 

kontinuity vzpomínkové praxe v Babiččině údolí. Výše jsem uvedla, že se jedná o čtvrté vydání 

                                                           
211 HORKÝ, Milan, ed. Babiččino údolí: naučná stezka. 4., opr. vyd. V České Skalici: Muzeum Boženy Němcové ve 
spolupráci s Centrem rozvoje Česká Skalice, 2013. ISBN 978-80-260-3752-1.  
212 Dostupné z: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/muzeum-bozena-nemcova-ceska-skalice-reditel-
rezignace-kralovehradecky.A190206_455815_hradec-zpravy_tuu (náhled 3.8.2019). 
213 E-mailová komunikace. Soukromý archiv autorky. 

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/muzeum-bozena-nemcova-ceska-skalice-reditel-rezignace-kralovehradecky.A190206_455815_hradec-zpravy_tuu
https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/muzeum-bozena-nemcova-ceska-skalice-reditel-rezignace-kralovehradecky.A190206_455815_hradec-zpravy_tuu
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téhož průvodce od roku 1981. Při prvním ohledání obou publikací se zdálo, že se vzhledem 

k velkému rozptylu dat vydání jedná o dvě odlišné publikace se shodným názvem, jak je u 

průvodců Babiččiným údolím běžné. Bližší pohled na texty obou průvodců však ukázal, že se texty 

do velké míry shodují. Kontaktovala jsem proto Muzeum Boženy Němcové, abych si ujasnila 

situaci a ukázalo se, že publikace v několika vydáních dokázala překlenout a zůstat funkční 32 let 

a více, neboť čtvrté vydání průvodce bylo možné zakoupit ještě v roce 2017. Vzhledem k trase 

naučné stezky zůstala struktura průvodce až do roku 2013 totožná. Témata, jimž se věnují 

jednotlivá zastavení stezky a kapitoly průvodce se od prvního vydání nezměnily, texty v prvním a 

čtvrtém vydání jsou z velké části identické.  

Detailnější pohled na obsah obou průvodců ukazuje, že z 25 kapitol/stanovišť zůstalo 13 zcela beze 

změny či jen s drobnými stylistickými úpravami, které nemají na obsah výraznější vliv. Jedenáct 

těchto kapitol se věnuje přírodním podmínkám Babiččina údolí, jedna památkám v České Skalici 

a jedna památkám v Babiččině údolí spojeným s Babičkou. Zbývajících 12 kapitol bylo sice 

upraveno výrazněji, ale přesto i v těchto kapitolách zůstala většina textu identická se starší verzí. 

Změnu zde představuje absence obsáhlých citací z Babičky, tvořících v roce 1981 polovinu 

výkladového textu, a dále jsou to úpravy v rozsahu jednoho odstavce, který zbytek textu pomáhá 

aktualizovat, doplňuje informace o současném stavu. Jedinou výjimku tvoří kapitola 20 věnovaná 

životu v řece, jejíž text je kromě posledního odstavce zcela nový. Zatímco v roce 1981 se kapitola 

věnovala stavům ryb v Úpě, text z roku 2013 se zaměřuje na projekt věnovaný zlepšení kvality 

vody v řece214. Z upravených kapitol je šest věnovaných památkám Babiččina údolí spojených 

s Babičkou, nejčastější úpravou je vynechání úryvku z Babičky. Tři kapitoly se věnují přírodním 

podmínkám a jedna památkám v České Skalici.  

Drobná strukturální analýza ukazuje, že alespoň formálně došlo k největším změnám v těch 

kapitolách, které se věnují Babiččinu údolí jako kulturní památce spojené s Boženou Němcovou. 

Zda se skutečně proměnil i obsah těchto textů se ukáže teprve při podrobnějším zkoumání, které 

snad přinese odpověď i na otázku, jakou krajinu průvodce v roce 2013 vlastně konstruuje. 

V následujících odstavcích se proto zabývám kapitolami věnovanými především literárně-

historické Babiččina údolí, ve kterých lze sledovat alespoň nějakou dynamiku vývoje. V kapitole 

                                                           
214 HORKÝ, kapitola 20 (nestránkováno). 
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věnované průvodci z roku 1981 jsem se věnovala především práci průvodce s přírodní stránkou 

Babiččina údolí a jejímu významu pro formování krajiny Babiččina údolí a jeho identity. 

Jaké Údolí může či má návštěvník vidět v roce 2013, naznačuje citát Vladimíra Macury v 5. 

kapitole průvodce nazvané Údolí a Božena Němcová: „Spolužití Babičky a Ratibořického údolí je 

až podivně těsné. „Parkový“ charakter údolí skoro odhaluje skrytou zahradní, parkovou kompozici 

románu. (…) A naopak: přesun Babičky spolu s její autorkou do oblasti posvátných národních 

hodnot („národní světice“ a její „nejčeštější,“ „nejnárodnější“ kniha) proměnil v posvátný 

prostor i samo okolí.“ Vladimír Macura, 1998.“215  

Macurův citát před návštěvníkem reflektuje význam Babiččina údolí coby posvátného národního 

prostoru-krajiny. Reaguje také (jak obsahem, tak pozicí ve struktuře průvodce) na úryvek textu 

Zdeňka Nejedlého, použitý ve stejné kapitole průvodce z roku 1981. Poprvé se tak po roce 1989 

setkáváme s textem či citátem (svým významem suplujícím úvodní citaci), který se zabývá nejen 

významem Babiččina údolí pro národ, ale především jeho pozicí v české vzpomínkové kultuře i 

kulturní paměti. 

Macurova reflexe kanonického spojení údolí Úpy a Babičky poukazuje na to, že se nejedná o 

přirozený fenomén. Reflexí této nesamozřejmosti naráží Macura na proces konstrukce Babiččina 

údolí jako specifické krajiny, který je ostatně předmětem této kapitoly. Následující odstavce 

ukážou, v jakém vztahu je Macurův úvodní citát k ostatním textům. Ty konstruovaly krajinu 

Babiččina údolí pod pomyslným dozorem Zdeňka Nejedlého už v roce 1981, a ocitají se v rozporu 

s reflexivní Macurovou úvahou. Ukazuje to pátá kapitola, v jehož sousedství se Macurův text ocitá: 

průvodce v ní představuje propojení přírody Babiččina údolí s Babičkou jako přirozený výsledek 

tvůrčí činnosti Němcové:  

„Příroda Babiččina údolí není jen pouhou ilustrací knihy Babička. Tvoří nedílný celek s krásou 

literárního jazyka Boženy Němcové i s jednáním a životem lidí. Neboť žít plně a šťastně znamenalo 

pro ni žít v souladu s přírodou, tak jak žijí prostí hrdinové její Babičky či jiných, později 

vytvořených povídek. Milují přírodu, soucítí s ní a jsou touto láskou dokonalí a šťastní.“216  

                                                           
215 HORKÝ, kapitola 5 (nestránkováno). 
216 HORKÝ, kapitola 5. 
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V textu se projevuje mechanismus desubstancializace, v němž se příroda mění v krajinu. Příroda 

přestává být svébytnou entitou, ale naopak se stává nedílnou součástí Babičkovského kulturně-

paměťového kolosu. Příroda jako nedílná součást literární krajiny Babiččina údolí se dostává do 

rozporu s reflexivním citátem Macury, který poukazuje na konstruovanost vztahu mezi kulturou a 

přírodou na kterém průvodce v textu trvá. Rozpor, který mezi těmito texty vzniká, mapuje snahu o 

aktualizaci vyprávění o Babiččině údolí, reprezentovanou užitím Macurova textu a sílu autority 

kulturního kánonu, který ztěžuje konstruovat krajinu Babiččina údolí, která vy vykazovala volnější 

kanonickou vazbu.  

O desubstancializaci Babiččina údolí vypovídá i kapitola 13, představující byt rodiny Panklovy: 

„Babička Boženy Němcové je dílo natolik realistické, že je většina čtenářů pokládá za věrný obraz 

života a osudů lidí a neuvědomuje si, že jde o dílo umělecké, přetvořené z reality snem a fantazií. 

Proto se někteří odborníci obávali a dosud obávají, aby se konfrontací se skutečností z něho 

nesetřela poezie, aby čtenáři nebyli rozčarováni. Božena Němcová však takové ochrany 

nepotřebuje, neboť její velikost je právě v tom, jak dovedla strohou realitu přetvořit 

nenapodobitelnou tvůrčí silou v novou, vyšší skutečnost uměleckého díla. Nejvyššího účinku 

dosáhla právě tam, kde se mohla vyzpovídat z velké lásky k české zemi, ke kraji svého dětství, kde 

se zaposlouchala do řeči lidu a nahlédla do jeho nitra.“217  

Úryvek cituje kanonickou pozici Babičky i Němcové ve vztahu k Babiččinu údolí. V rámci citace 

Němcové jako autorky ovšem rozšiřuje její působnost za fyzickou podobu knihy. Aby zdůraznil 

spisovatelskou zručnost Němcové, tvrdí, že svým psaním vytvořila i Babiččino údolí, že proměnila 

jeho podstatu – z přírodní na kulturní krajinu. Text zdánlivě říká totéž co úryvek Macurova textu, 

mluví o konstrukci Babiččina údolí coby literární krajiny. 

Efekt obou těchto tvrzení je ovšem odlišný: zatímco Macura se pokouší Babiččino údolí 

dekonstruovat, odkouzlit jeho kanonickou vazbu na literární předlohu, vlastní text průvodce, 

přejatý z roku 1981, naopak posiluje kanonickou vazbu krajiny na Němcovou i Babičku. Průvodce 

návštěvníka ubezpečuje, že Babiččino údolí vzniklo jedině díky Němcové a to díky jejímu 

spisovatelskému géniu. Ten, jak naznačuje závěr úryvku, se formoval právě pod vlivem krajiny, 

ve které Němcová vyrůstala. Je evidentní, že vztah Údolí, Němcové a Babičky získává kruhový 

                                                           
217 HORKÝ, kapitola 13. 
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charakter – jedno bez druhého nemůže existovat. Tento typ vztahu jde proti Macurově reflexivní 

tezi. Opět se tak ukazují obtíže s opuštěním citace kulturního kánonu. 

Na příkladu průvodce z roku 2013 se ukazuje důležitost kontextu, ve kterém se zkoumaná 

publikace nachází. Ve vydání z roku 1981 vyznívaly texty průvodce věnované Babiččinu údolí 

v porovnání s užitými citacemi z Babičky a také ve srovnání se staršími průvodci poměrně střízlivě, 

ovlivněné odborností přírodovědných kapitol. Po 30 letech získává tentýž text v novém referenčím 

rámci jiný význam. Vzhledem k tomu, že ve vydání z roku 2013 chybí citace z Babičky, přebírá 

roli citace kanonické autority samotný text průvodce, konkrétně kapitoly věnované místům 

z Babičky a spojené se životem Němcové. Absence úryvků z Babičky a konfrontace s jazykem 

průvodců z let 1996 a 2004 způsobují, že text Naučné stezky v roce 2013 působí místy podobně 

pateticky, jako vydání z roku 1981. A to i přesto, že autoři vynechali citace z Babičky a v průvodci 

tedy zbyl „jen“ výkladový text. 

V průvodce z roku 2013 se tedy objevuje určitý anachronismus – zatímco užití Macurova textu by 

naznačovalo pokus o nové promýšlení významu Babiččina údolí, přiznání konstruovanosti jeho 

krajiny, zbytek textu věnovaný životu Němcové a místům z Babičky ukazuje, že vazba na 

kanonický obraz Babiččina údolí jako literární krajiny a krajiny dětství Boženy Němcové zůstává 

stále velmi silná. Doslovné převzetí textu průvodce z roku 1981 navíc způsobuje, že text o údolí 

mluví jazykem bližším Zdeňku Nejedlému, než Vladimíru Macurovi. 

 

 

Shrnutí kapitoly 

V kapitole věnované Babiččinu údolí jsme viděli, že nejen filmový obraz Němcové je pevně 

fixovaný na jeho kanonickou předlohu. Analýza průvodců ukázala, že Babiččino údolí zaujímá 

v kulturní paměti obdobně silnou pozici jako obraz Boženy Němcové. Krajinu Babiččina údolí 

utváří citační praxe, jejímž nositelem je dobový turistický průvodce coby citační médium. Klíčovou 

kanonickou autoritou ve vztahu k Babiččinu údolí je jednak kanonický obraz Boženy Němcové a 

jednak Babička, coby kanonický text. Mezi Údolí, Němcovou a Babičkou se v procesu 

desubstancializace přírody v příslušnou krajinu utváří specifický vztah připomínající 

zašmodrchaný kulturně paměťový konglomerát. 
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Vztah těchto složek kulturní 

paměti lze vyjádřit 

trojúhelníkovým schématem, 

na jehož vrcholech leží 

Babička, Božena Němcová a 

Babiččino údolí. Od jednoho 

vrcholu ke druhému vede 

několik křivek znázorňujících 

vztahy mezi nimi. Jako 

nejsilnější se jeví vazba 

Babiččina údolí na Boženu 

Němcovou. Němcová je podle průvodců hlavním důvodem k návštěvě Babiččina údolí. To je podle 

průvodců místem jejího šťastného dětství, hlavním zdrojem její spisovatelské inspirace a umění. 

V dobách jejího životního utrpení je také jejím duchovním útočištěm, krajinou vzpomínek. 

Babiččino údolí se díky literární tvorbě Němcové stalo českou národní krajinou. Zde ale vztahy 

mezi Němcovou a Údolím nekončí, podle průvodců je Babiččino údolí také hlavním zdrojem zájmu 

Němcové o lidové vrstvy obyvatelstva a pravým zdrojem jejího češství. Národní i lidový rozměr 

tvorby Němcové a identity Babiččina údolí je zachycen v Babičce. Jejím dějištěm je Babiččino 

údolí, jehož pozici v kulturní paměti pomáhá upevňovat ona sama.  

Zatímco Babiččino údolí zastává v paměťovém konglomerátu pozici zdroje – ať už inspirace, 

vzpomínek či zájmu Němcové o lidové vrstvy a autenticity jejího psaní, je Babička v pozici důkazu 

– je důkazem národního a lidového významu Babiččina údolí, je důkazem zájmu Němcové o lid a 

také důkazem jejího spisovatelského génia i jejího významu nejen pro národní hnutí, ale i pro celý 

český národ. Ke zdroji a důkazu se přidává ještě aktér, jehož pozici ve vztahu k ostatním dvěma 

složkám kulturní paměti zastává Božena Němcová. Průvodci jí ve vztahu k Údolí i k Babičce 

přisuzují aktivní úlohu – psát Babičku, žehnat a ochraňovat český národ, svým psaním utvářet 

z Babiččina údolí národní krajinu, krajinu svého dětství, nostalgickou krajinu.  

Vztah Němcové k Babiččinu údolí vede ke stěžejní otázce této kapitoly, tedy jaká je identita krajiny 

Babiččina údolí v turistických průvodcích. Výše uvedené prvky vztahů mezi Němcovou, Údolím 

a Babičkou zároveň i charakteristikami, s nimiž jsme se setkali v průběhu kapitoly u různých 
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průvodců a v různých kombinacích. Vztahovým spletencem jsem se snažila ukázat, že pro krajinu 

Babiččina údolí konstruovanou v průvodcích Babiččiným údolím je typické nekonečné množství 

variací jeho kanonického obrazu. Průvodci ukázali, že Babiččino údolí disponuje velmi silnou 

vazbou na kulturní kánon a že je velmi obtížné tuto vazbu narušit. Proto se ve zkoumaném 

materiálu neukázal příliš dynamický vývoj krajiny Babiččina údolí, výsledek mého výzkumu spíše 

připomíná sadu prvků, které se v různých kombinací a drobných obměnách objevují stále dokola a 

obíhají kolem tří stavebních pilířů, jejichž rozvržení jsem se pokusila charakterizovat výše. Než 

přejdu ke kapitole zaměřené na sociální média, je třeba si tedy přehledně shrnout, jaké krajiny 

Babiččina údolí průvodci konstruovali, jakou kanonickou autoritu v citačním procesu považovali 

za klíčovou a které prvky byly pro výslednou krajinu Babiččina údolí stěžejní. 

Průvodci z období Rakouska-Uherska konstruují ideální národní krajinu Babiččina údolí citací 

Babičky coby kanonické autority. Průvodce vyžaduje od návštěvníka znalost literárního kontextu 

Babiččina údolí, který tvoří jednu z podstatných složek jeho identity. Na čtenářskou zkušenost 

navazuje průvodce pocit nostalgie, který má návštěvník zažívat při návštěvě krajiny. Pohled nejen 

na Babiččino údolí, ale také na přírodu v jeho okolí má návštěvníka afektivně zasáhnout, posílit 

jeho prožitek z navštívené krajiny.  

Národní konotace má také krajina Babiččina údolí, formovaná v průvodcích z období první 

republiky. Její identita však výrazněji cituje Němcovou jako kanonickou autoritu, průvodce 

formuje krajinu národní spisovatelky, mučednice národa. Projevuje se to především v přívlastcích, 

které průvodce Údolí přisuzuje – krajina získává feminní znaky, návštěvník jako by spolu 

s průvodce vzpomínal na podobu Němcové, její rysy obtištěné v krajině. Podobně jako u průvodců 

z období monarchie, i prvorepubliková krajina Babiččina údolí závisí na návštěvníkově znalosti 

literárního kontextu, který je od něho i vyžadován. Literární kontext usnadňuje vzpomínání 

v prostoru Babiččina údolí a posiluje jeho pozici v kulturní paměti. Průvodce ji zajišťuje 

prostřednictvím paměťového rozkladu, prostřednictvím postav z Babičky posiluje jednotlivá místa 

v Údolí a utváří tak velmi silnou, jednolitou krajinu paměti. 

V období protektorátu se klíčovou kanonickou autoritou stává opět Babička. Babiččino údolí se 

v průvodci stává ideální romantickou krajinou složenou z míst, která návštěvník zná z četby a která 

tak mají moc afektivně jej zasáhnout díky pocitu nostalgie, vyvolanou střetem s fyzickou podobou 

míst známých z Babičky. Poprvé se zde výrazněji objevuje také vliv Babiččina údolí na 
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spisovatelkou činnost Němcové, její schopnosti ovlivnilo především pro svou zvláštní povahu, 

kterou návštěvník může poznat při procházce krajinou.  

S paměťovým přenosem národních aspektů obrazu Němcové z období protektorátu se setkáváme 

v případě průvodce z roku 1946. Kanonickou autoritou tohoto průvodce je Božena Němcová, citací 

národního aspektu jejího obrazu průvodce konstruuje Babiččino údolí jako národní krajinu. 

Němcová nejen nad ním, ale nad republikou a celým českým národem drží patronát, její osobnost 

je v průvodci tím, co Babiččino údolí navazuje na kulturní kánon. Národní aspekt krajiny průvodce 

konstruuje díky dětství Němcové stráveném v Údolí a díky Babičce, v níž má být zachyceno jádro 

české národní krajiny. 

Průvodci z období socialismu do konstrukce krajiny Babiččina údolí vnášejí některé nové prvky, 

pracují ale také s těmi starými a osvědčenými. Průvodce z roku 1952 za kanonickou autoritu ve 

vztahu k Babiččinu údolí považuje především Boženu Němcovou, k jejímu národnímu aspektu 

však přidává ještě aspekt socialistický, prostřednictvím autorství Babičky její obraz doplňuje. 

Vytváří tak propojení mezi významem Němcové pro národní hnutí a český národ s jejím zájmem 

a pochopením pro lidové vrstvy, které se odráží v napsání Babičky. Babiččino údolí se v průvodci 

opět stává zdrojem národního vědomí Němcové, zmíněná lidová vrstva její tvorby však 

k národnímu charakteru krajiny přidává i ten lidový, který je třeba uchovat především. Babiččino 

údolí v čele s Ratibořickým zámkem na počátku 50. let prochází procesem muzealizace, 

autentizační asanací, která má návštěvníku zajistit autentickou podobu krajiny přesně odpovídající 

své literární a především kanonické předloze. 

V roce 1961 průvodce upouští od budování pravého Babiččina údolí jako lidové a literární krajiny 

a vrací se k literárně historickému vyprávění. Kanonickou autoritou je zde Němcová a její 

spisovatelský aspekt odkazující k její práci pro národ a k jejímu posmrtnému patronátu nad českým 

národem. Babička akcentuje národní význam díla Němcové i Babiččina údolí coby národní krajiny. 

Důležitým prvkem konstrukce krajiny je životní utrpení Němcové. Feudalistický útlak ji vzdaluje 

od buržoazie a naopak ji přibližuje lidovým vrstvám a dotváří obraz Němcové jako lidové, 

socialistické spisovatelky. Babiččino údolí představuje v průvodci krajinu paměti národního i 

lidového aspektu Němcové. 

Průvodce z roku 1981 přichází s na první pohled odlišným vyprávěním. Objevuje se v něm výklad 

věnovaný přírodním a ekologickým podmínkám Babiččina údolí, který je na rozdíl od předchozích 
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průvodců v rovnocenné pozici vůči literárně historickému výkladu. Tuto tendenci lze chápat jako 

projev sílícího ekologického diskursu, sílícího v Československu od 70. let Přírodovědecký jazyk 

ovlivnil i literárně historickou část průvodce, autorský text je oproti starším průvodcům 

faktografický, bez emotivních pasáží. Přesto se v průvodci projevují nesnáze se změnou vyprávění 

o Babiččině údolí – konkrétně v obsáhlých pasážích citovaných přímo z Babičky – vazba krajiny 

Údolí je natolik silná, že o ní nelze mluvit bez kanonické autority. Té se nakonec podřizuje i 

ekologické vyprávění, které konstrukcí ohrožené krajiny posiluje nutnost chránit Babiččino údolí, 

které je nyní vzácnou krajinou nejen kvůli dětství Němcové, ale také díky autoritě expertního 

diskursu, které ji jako vzácnou označuje. 

V polovině devadesátých let konstruuje průvodce Babiččino údolí jako univerzální českou krajinu. 

Volí k tomu oproti předchozím publikacím velmi umírněný, faktografický jazyk bez silnější 

emotivních či nostalgických konotací. V pozici kanonické autority se podobně jako v roce 1981 

objevuje Babička, byť její vazba na Babiččino údolí není tak přímočará. V určitém smyslu se 

vyprávění průvodce podobá průvodci z roku 1952, velký prostor je věnován rekonstrukci 

ratibořickému zámku, o který se po letech zanedbávání konečně začne řádně pečovat. V důsledku 

tohoto zaměření zbývá na samotné Babiččino údolí poměrně málo prostoru a v průvodci tak 

dochází k jeho relativnímu zmenšení – na pomyslnou periferii se dostávají ta místa z průvodce, 

která vykazují slabší vazbu na kulturní kánon, místa se silnou kanonickou vazbou naopak zůstávají 

v jeho centru.  

U průvodce z roku 2004 je vidět návrat k některým osvědčeným postupům vyprávění o Babiččině 

údolí. Kanonickou autoritou Babiččina údolí je v tomto případě Němcová, jejíž obraz průvodce na 

více místech průvodce cituje. V úvodu a závěru průvodce se objevují emotivní, hodnotově 

orientované pasáže napojené přímo na Němcovou – ať už je to citace jejího dopisu nebo dojem 

nostalgie, jehož prostřednictvím průvodce návštěvníka afektivně ovlivňuje a formuje tak jeho 

zážitek z navštívené krajiny. Babiččino údolí průvodce představuje nejen jako osvědčenou krajinu 

dětství Němcové, která formovala její osobnost, ale především jako krajinu paměti každého 

návštěvníka. V průvodci jsou tak oproti roku 1996 patrné především formální změny směrem ke 

čtenářské a návštěvnické atraktivitě – kromě uvedených vyprávěcích postupů o této změně svědčí 

i vyšší podíl kvalitnějšího fotografického materiálu. 



151 
 

Průvodce z roku 2012 je zaměřen na dětské publikum. Jeho zaměření odpovídají také prostředky, 

s jejichž pomocí krajinu Babiččina údolí konstruuje. Kanonickou autoritou při formování krajiny 

je opět Božena Němcová, její osobnost tvoří obecný rámec celého průvodce. Značné množství 

prostoru je věnováno Ratibořickému zámku a jeho obyvatelům, Babiččinu údolí je věnována menší 

část textu. Ovšem spolu s částí věnované Boženě Němcové předává průvodce dětskému 

návštěvníku kanonickou sadu informací, srovnatelnou s ostatními průvodci. Babiččino údolí je 

v průvodci literární krajinou, její identitu upevňují především obrázky budov a kanonické obrazy 

postav z Babičky. Průvodce se tedy snaží o inovativní přístup k Babiččinu údolí, ale krajina, kterou 

průvodce dětskému návštěvníkovi zprostředkovává, stále silně navázaná na kulturní kánon. 

V nejnovějším zkoumaném průvodci z roku 2013 se dostává do konfliktu snaha o reflexivní přístup 

k Babiččinu údolí a silná vazba krajiny na kulturní kánon, která jiné vyprávění problematizuje. 

Konzervativnost Babiččina údolí jako krajiny paměti podporuje i fakt, že průvodce je ve 

skutečnosti aktualizovaným vydáním průvodce z roku 1981, ze kterého autoři odstranili obsáhlé 

citace z Babičky. Přes tuto úpravu je kanonickou autoritou ve vztahu ke krajině Božena Němcová, 

která podle průvodce vytvořila Babiččino údolí svou spisovatelskou tvorbou, kterou mělo formovat 

prostředí Babiččina údolí, v němž Němcová vyrůstala. Kruhově definovaná krajina Babiččina údolí 

je spojená s kanonickým obrazem Němcové, jehož mohutnost umožňuje reprodukovat 30 starý 

výkladový text. 

Závěrečný souhrn krajin konstruovaných v turistických průvodcích ukazuje, jak konzervativní je 

vzpomínková kultura spojená s Babiččiným údolím. Nejen průvodce z roku 2013 svým textem 

dokládá, že se od roku 1907 mezi Němcovou, Babičkou a Babiččiným údolím neodehrály 

zásadnější změny – jádro příběhu a tedy i identity vzniklé krajiny zůstává víceméně neměnné – ani 

socialističtí průvodci se nedokázali odpoutat od národního rozměru Babiččina údolí, a tak jeho 

lidový aspekt napojili prostřednictvím Babičky na jeho kanonickou identitu.  
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Babiččino údolí v sociálních médiích 

Následující kapitola se věnuje obrazu Babiččina údolí v sociálních médiích. Zaměření na sociální 

média vyžaduje změnu perspektivy. Doposud jsem v pramenech sledovala, jakou krajinu by podle 

průvodců měl návštěvník vidět. Nyní se zaměřím na návštěvníkovu perspektivu, odrážející se 

v uživatelských hodnoceních. Očekávám, že zkoumání tohoto typu pramene mi umožní ověřit, 

jakou krajinu návštěvník vlastně vidí a jak o ní mluví na svých sociálních sítích. Zajímat mne bude, 

nakolik se návštěvnická reflexe zážitků z Babiččina údolí shoduje s paměťovými instrukcemi, 

které po roce 1989 nabízejí tištění průvodci. Sledovat paměťový provoz v sociálních médiích 

považuji za důležité především proto, že jsou v současnosti nedílnou součástí turistické praxe a 

paměťového provozu nejen ve světě, ale také v České republice.  

Svůj zájem o tento typ pramenů opírám především o text Andrewa Hoskinse Media, Memory, 

Metaphor: Remembering and the Connective Turn.218 Autor rozvíjí v článku tezi o masivním a 

strukturálně komplikovaném propojení paměti a médií v současné společnosti. Hoskins tvrdí, že 

média pronikají do všech aspektů lidského života, který se tak z „off-line režimu“ mění na trvale 

mediatizovaný:219 rostoucí vliv médií trvale proměnil naše klíčové sociální a kulturní instituce i 

způsoby sociální interakce.220 Vliv médií se projevuje také v paměťovém provozu, autor tvrdí, že 

paměť je v současnosti zcela ovládaná svými reprezentacemi a proměňuje se její samotná povaha. 

S nárůstem digitálních úložišť se digitální média stávají hlavními podpůrnými prostředky paměti, 

paměť se díky nim stává trvale dostupnou, disponibilní, promiskuitní.221 Hoskins tuto proměnu 

nazývá konektivním obratem (connective turn).222 

 V něm se podle autora proměňuje samotná podstata paměti, přestává mít charakter statických 

sedimentovaných vrstev, které lze s archeologickými nástroji odkrývat. Paměť se v konektivním 

obratu mění v trvale vznikající stav, je dynamická a neustále nová.223 Paměť je dokonale propojená, 

                                                           
218 HOSKINS, Andrew. Media, Memory, Metaphor: Remembering and the Connective Turn. Parallax. 2011, 17(4), 
19–31.  
219 Zde používám pracovní překlad Hoskinskova pojmu mediatized, mediatization, který odkazuje k vlivu médií na 
povahu paměti, jak se ukáže níže v textu. Snažím se tak Hoskinsův pojem odlišit od českého pojmu mediatizace, 

který se podle Wikipedie užívá pro: „akt, jímž se suverénní území anebo suverénní kníže stává podřízeným 
některého jiného státu.“ Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mediatizace (náhled 12.8.2019). 
220 HOSKINS, s. 20. 
221  HOSKINS, s. 19. 
222  HOSKINS, s. 20. 
223  HOSKINS, s. 22. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mediatizace
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je distribuovaná prostřednictvím komplexní sítě digitálních médií a technologií, její pohyb nejvíc 

ze všeho podle autora připomíná oběh mezi paměťmi jednotlivců a kolektivní pamětí. Napojením 

individuální paměti na web se proměňuje i povaha archivu, nedílné součásti kolektivní paměti.224 

Digitální archiv podle Hoskinse není externí pomůckou paměti, je její trvalou součástí. 

Mediatizovaná paměť je trvale zapnutá, díky propojení s digitálními médii přesahuje rozměry 

lidské paměti a digitální archiv zajišťuje její neustálou dostupnost, cokoli, co je v ní uloženo je 

možné okamžitě vyvolat.225 Výsledkem konektivního obratu je tedy podle autora smazání hranic 

mezi umělou a lidskou pamětí, vznik konektivní paměti.226 

Hoskinsův konektivní obrat považuji za důležitý argument pro zahrnutí sociálních médií do 

výzkumu paměti v českém prostředí. Jeho úvahy o kvalitativních proměnách paměti i archivu pod 

vlivem digitálních médií umožňují vidět obraz Babiččina údolí v sociálních médiích v širších 

souvislostech, jako příklad formování konektivní paměti. Uživatelská hodnocení, recenze či 

fotografie představují součást Hoskinsova paměťového oběhu, body, v nichž se stýká individuální 

a kolektivní paměť. Hoskinsův text tak představuje širší rámec této kapitoly, díky kterému lze 

sociální média považovat za pramenný materiál, který je možné podrobovat paměťové analýze na 

základě níže naznačených metod. 

Jedním z postupů, který při rozboru obrazu Babiččina údolí na sociálních médiích využívám, je 

ten, který ve svém článku Místa paměti v digitálním prostředí použil Čeněk Pýcha.227 Jako 

metodologickou oporu jsem se jeho článek rozhodla využít především proto, že analýza sociálních 

médií ve vztahu k výzkumu paměti není zatím v českém prostředí příliš obvyklá. Pýcha se v článku 

zabývá českými místy paměti, která jsou stabilní součástí kánonu soudobých dějin, především se 

soustředí na památníky Lidice a Vojnu u Příbrami.228  

Základní předpoklad článku je, že s rozvojem sociálních médií, která se zapojují do paměťového 

procesu, začíná národní narativ těchto míst paměti ztrácet na síle. Česká kulturní paměť se díky 

sociálním médiím přestává organizovat podle národního rámce, ale naopak se zapojuje do 

transnacionální sítě paměti. Sociální média umožňují vznik paměťových kódů, které jsou 

                                                           
224  HOSKINS, s. 24. 
225 Tamtéž. 
226 Tamtéž. 
227 PÝCHA, Čeněk. Místa paměti v digitálním prostředí. Historie-Otázky-Problémy. 2018, 2018(2), 14.  
228 PÝCHA, s. 37. 
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reprodukovány transnacionálně a jsou nezávislé na národním vyprávění. Své předpoklady autor 

zakládá na novějších paměťových konceptech travelling memory (putující paměť) a entangled 

memory (zašmodrchaná paměť).229 Zkoumanými platformami v článku jsou Google mapy, 

TripAdvisor, pro vizuální stránku Pýcha vybral Instagram a Pinterest.  

Pýchova analýza ovšem ukázala, že očekávání poklesu významu národního narativu vybraných 

míst paměti je v českém prostředí poněkud nadnesené. Autor v textu poukazuje na to, že zkoumaná 

sociální média sice ovlivňují současnou podobu míst paměti a že umožňují jejich napojení na 

transnacionální paměťové rámce, ale že i přes tyto pohyby zůstává národní rámec vyprávění silný 

a funkční.230 Sociální média sice českým místům paměti umožňují stát se součástí globální vesnice, 

v níž v nových a neočekávaných sousedstvích může docházet ke korozi starších rámců paměti, 

ovšem jejich oslabení nemusí být nutně definitivní.231 

Důležitou roli ve vytváření mediálního obrazu místa paměti hraje samotná medialita platforem. 

Zaměření jednotlivých sociálních médií do značné míry ovlivňuje, jak budou návštěvníci o místě 

paměti hovořit. Zatímco na Instagramu, jako sociální síti sloužící primárně sebeprezentaci 

uživatelů, se objevují fotografie odpovídající žánru rodinného alba, fotografie zachycené na 

Google mapách a TripAdvisoru představují nový, turisticko-dokumentační žánr fotografií, jejichž 

funkce není sebeprezentační, ale především informativní. I přes odlišné žánry fotografií se vizuální 

složka sociálních médií významně podílí na vzniku vizuálních nosičů míst paměti – Pýcha jako 

příklad uvádí sousoší Lidických dětí.232  

Jádrem Pýchovy analýzy není jen obrazová složka příspěvků, ale především uživatelské recenze, 

které fotografie většinou doprovázejí. Autor zvolil obsahovou analýzu založenou na procházení 

komentářů a hledání obecně převažujícího pohledu na dané místo paměti. Hodnocení, obsahující 

ojedinělé názory, považuje za artikulované hranice možností v konstrukci významu míst paměti.233 

V hodnoceních lze vyznačit stopy národního narativu, který se často vyskytuje v apelativní formě 

– doporučení, že by daná místa měl vidět každý. Takováto výzva však může mít kromě národních 

i jiné významové rámce – ať už zmiňované transnacionální či emocionální.234 Zajímavým aspektem 

                                                           
229  PÝCHA, s. 33. 
230  PÝCHA, s. 43. 
231  PÝCHA, tamtéž. 
232  PÝCHA, s. 38. 
233  PÝCHA, s. 35. 
234  PÝCHA, s. 40. 
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při analýze míst paměti jsou nová sousedství, do nichž se místa české kulturní paměti na sociálních 

platformách dostávají. Google Mapy i TripAdvisor umožňují sledovat další hodnocení uživatelů, 

která ukazují, jaká místa má podle uživatelů smysl hodnotit. Kromě uživatelského kontextu je 

důležitým aspektem v hodnocení recenzí také promítnutí českých míst paměti na globální sítě: 

například TripAdvisor řadí místa do různých žebříčků a umožňuje tak jejich porovnávání 

v celosvětovém rámci.235 

Analýzu Čeňka Pýchy jsem si vybrala především ze dvou důvodů. Zabývá se platformami, kterými 

se v textu budu zabývat i já. Navíc jeho způsob tázání je východiskem i mé analýzy – i mne zajímá 

funkčnost národního rámce vyprávění v době masového užívání sociálních médií. V této kapitole 

chci Pýchou popisované paměťové mechanismy prověřit. Protože Babiččino údolí je místem 

paměti moderních, nikoli soudobých dějin, které navíc nepřipomíná žádnou tragickou událost, jak 

je tomu v případě Lidic a Vojny, považuji svou analýzu za vhodný způsob ověření autorových 

postupů a závěrů na odlišném materiálu.  

Další metodologickou inspirací je text významné muzeoložky a etnoložky Sharon MacDonald 

Memorylands, především její pojmy komodifikace dějin a autenticita, s nimiž autorka pracuje 

v kapitole Selling The Past: Commodification, Authenticity and Heritage.236 Autorka v ní mluví o 

komercializaci turismu a paměťového provozu – na mnoha příkladech objasňuje princip 

komodifikace dějin. Komodifikaci dějin chápe MacDonald jako nástroj identitního průmyslu, který 

se rozvíjí v rámci globálního turistického provozu. 237 V něm podle autorky dochází ke kulturní 

kontaminaci jednotlivých evropských identit, která vede k unifikaci evropských 

památek/kulturního dědictví (heritage). Globální turismus podle autorky podřizuje kulturní 

dědictví (reprezentované památkami) potřebám trhu: z historie jednotlivých států či lokalit se stává 

komodita, kterou lze v turistickém průmyslu zobchodovat – dějiny jsou komodifikovány. 

Na jednotlivých příkladech pak autorka ukazuje, jakým způsobem se o komodifikaci dějin 

vyjednává mezi jejími aktéry – městskou reprezentací, místními účastníky rituálu, kurátory muzea, 

zákazníky kupující a obchodníky prodávající Döner Kebap. Ústředním bodem vyjednávání je 

druhý pojem, s nímž autorka v textu operuje: autenticita. Představuje hnací motor globálního 

                                                           
235  PÝCHA, s. 41. 
236 MACDONALD, Sharon. Memorylands: Heritage and Identity in Europe today. New York: Routlege, 2013. 
ISBN 978-415-45333-2 (hbk).  
237 MACDONALD, s. 109. 
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turismu, který paradoxně vede ke komodifikaci dějin: turisté přijíždějí do dané země, protože chtějí 

vidět hodnoty, které jiná místa nemají. Podle autorky tak dochází k paradoxní situaci: turismus 

touží po autenticitě, ovšem ve chvíli, kdy se určité místo, věc, či zvyk dostane na pomyslné jeviště 

turismu, o svou autenticitu přichází, je komodifikováno.238 MacDonald v textu s autenticitou 

pracuje dvojím způsobem: jednak s ní nakládá jako s objektivní kategorií, kterou místo může mít, 

nebo ji ztratit a jednak s ní pracuje jako s turistickým nárokem. MacDonald hovoří o autenticitním 

průmyslu, pracujícím souběžně s identitním průmyslem. Za autentické je považováno to, co dokáže 

propojovat současnost s minulostí: základními prvky autenticity jsou bohatá minulost a určitá 

hmotná kvalita (může být nahrazena kulturním kontextem) dané věci či místa.  

Z autorčina pojetí vyplývají pro mou práci následující otázky: může být příkladem autenticitního 

či identitního průmyslu paměťový provoz Babiččina údolí? Splňuje Babiččino údolí kritéria 

autenticity, jak je v textu představuje MacDonald? Je Babiččino údolí místem komodifikace dějin? 

Které prvky na tyto procesy poukazují? Další otázky, které chci sociálním médiím v souvislosti 

s Babiččiným údolím klást, se zabývají identitou Babiččina údolí, která se na sociálních médiích 

vytváří a reprodukuje. V intenci prověření Pýchových tezí mne zajímá, nakolik zůstává národní 

narativ funkčním významovým rámcem Babiččina údolí. Je národní význam Babiččina údolí stále 

motivací k jeho návštěvě? Poslední, a možná nejpodstatnější otázkou této kapitoly zůstává, v jakém 

vztahu je obraz Babiččina údolí v sociálních médiích k Boženě Němcové – nakolik je Němcová 

v uživatelských hodnoceních přítomná, případně jaké role jsou jí přisuzovány. 

 

Babiččino údolí na Google mapách 

Google Mapy poskytují kromě samotných map také uživatelské rozhraní propojené s dalšími 

Google účty. 239 Toto rozhraní umožňuje uživatelům, kteří s Google Mapami pracují, hodnotit a 

                                                           
238  MACDONALD, s. 110. 
239 Výzkum všech vybraných sociálních médií provádím v anonymním režimu prohlížeče, abych docílila 
reprezentativního náhledu vybrané platformy. Zmiňované rozhraní je také důvodem, proč jsem si k analýze vybrala 
Google Mapy a nikoli Mapy.cz, které jsou v České republice hojně využívány a na nichž je sice podobné rozhraní 
také vytvořeno, ale není zatím příliš využíváno. Například u Zámku Ratibořice, který je místem na obou platformách, 
se uživatelské hodnocení vyskytuje pouze u Google Map (871 hodnocení), u Map.cz hodnocení v připraveném 
rozhraní zatím zcela chybí. Dostupné z: 
https://mapy.cz/zakladni?x=16.0513509&y=50.4149011&z=17&base=ophoto&source=base&id=1702537; 
https://www.google.com/maps/place/St%C3%A1tn%C3%AD+z%C3%A1mek+Ratibo%C5%99ice/@50.4150214,16.0

https://mapy.cz/zakladni?x=16.0513509&y=50.4149011&z=17&base=ophoto&source=base&id=1702537
https://www.google.com/maps/place/St%C3%A1tn%C3%AD+z%C3%A1mek+Ratibo%C5%99ice/@50.4150214,16.0504573,744m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m2!2m1!1zQmFiacSNxI1pbm8gw7pkb2zDrQ!3m6!1s0x0:0xd14b53845d752bc!8m2!3d50.4150179!4d16.0526454!9m1!1b1
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recenzovat jednotlivá Google místa. Ta jsou jedním ze specifik nejen map obecně, ale i virtuálních 

map – zatímco v reálném prostoru může být „místem“ každý bod, který bude jako místo označen, 

kartografické zobrazení map je omezeno svým specifickým jazykem. Ten je přizpůsoben určení 

mapy, jako místa tedy označuje ty body v prostoru, které jsou považovány za důležité pro cílového 

uživatele. Tato modifikace je dobře patrná při srovnání zobrazení Babiččina údolí českým serverem 

Mapy.cz a Google Mapy. Mapy.cz se zaměřují především na turistiku, označují proto ve zvoleném 

prostoru více míst, než Google Mapy, které se spíše než na jednotlivé památky ve vybraném 

prostoru soustředí spíše na poskytované služby – občerstvení a parkoviště.240  

Vytváření jednotlivých míst na Google Mapách vede k mediálnímu štěpení Babiččina údolí a 

posiluje budovy či místa jako jednotlivá místa paměti v celku Babiččina údolí. Praktickým 

dopadem tohoto štěpení je zmnožení uživatelských reflexí – návštěvníci nepíší pouze jedno 

hodnocení Babiččina údolí jako krajinného celku, ale mohou hodnotit (a také hodnotí) každý bod 

na mapě, kterému Google mapy přiznají status místa. Zde se nabízí otázka hierarchizace prostoru, 

která je v případě Google Map i dalších sociálních médií patrnější, než třeba v textech tištěných 

průvodců. V nich se sice také nacházejí mapky či plánky Babiččina údolí, ale hlavním prostředkem 

sdělení je text průvodce, plánky mají spíše ilustrativní charakter.  

V případě Google Map se snáze odhaluje restriktivní povaha mediální práce s prostorem – 

uživatelé se mohou primárně vyjadřovat pouze ke Google místům, pro které je vytvořeno 

uživatelské rozhraní. Google sice uživateli umožňuje vytvářet si vlastní mapy s vlastními místy a 

následně je sdílet s dalšími uživateli, základní verze Google map je však uzavřená, o tom, který 

bod na mapě získá statut místa, rozhodují její tvůrci. Je tedy třeba mít na paměti, že uživatelská 

hodnocení nejsou formována pouze osobností a významovými rámci jednotlivých uživatelů, ale už 

samotným prostředím Google Map, které prostor Babiččina údolí specifickým způsobem 

hierarchizuje a vytváří tak novou krajinu, která díky satelitnímu zobrazení vytváří dojem reality, 

ve skutečnosti však jde o krajinu konstruovanou stejným způsobem, jako krajiny Babiččina údolí 

vytvořené v tištěných průvodcích. 

                                                           
504573,744m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m2!2m1!1zQmFiacSNxI1pbm8gw7pkb2zDrQ!3m6!1s0x0:0xd14b53845d
752bc!8m2!3d50.4150179!4d16.0526454!9m1!1b1 (náhled 5.5.2019). 
240 Viz obrazová příloha č. 1 na konci této kapitoly. 

https://www.google.com/maps/place/St%C3%A1tn%C3%AD+z%C3%A1mek+Ratibo%C5%99ice/@50.4150214,16.0504573,744m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m2!2m1!1zQmFiacSNxI1pbm8gw7pkb2zDrQ!3m6!1s0x0:0xd14b53845d752bc!8m2!3d50.4150179!4d16.0526454!9m1!1b1
https://www.google.com/maps/place/St%C3%A1tn%C3%AD+z%C3%A1mek+Ratibo%C5%99ice/@50.4150214,16.0504573,744m/data=!3m2!1e3!4b1!4m10!1m2!2m1!1zQmFiacSNxI1pbm8gw7pkb2zDrQ!3m6!1s0x0:0xd14b53845d752bc!8m2!3d50.4150179!4d16.0526454!9m1!1b1
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Následující odstavce se pokusí odpovědět na tyto otázky: jaký je obraz Babiččina údolí? Projevuje 

se v uživatelských hodnoceních obraz Údolí, který konstruují tištění průvodci Babiččina údolí, 

vycházející z kulturního kánonu? 

„Krajina z povinné četby, krajina mého dětství. Idylická to krása naší země!“241 

„Zámek Ratibořice je nádherné místo na relax. S prohlídkou mlýna a prádelny v Babičcině údolí 

a procházkou ke splavu kde se podle románu pohybovala Viktorka jde o jedno krásných míst v 

našem kraji a i v Čechách. V letních měsících je to i kousek od vodní nádrže Rozkoš, kde je i kemp 

a atrakcí pro rodiny s dětmi“242 

„Naučná stezka je opravdu překrásně udělaná a stojí rozhodně za návštěvu. Jak poučné tak 

relaxační místo vhodné pro celou rodinu. Ceny přijatelné řekl bych dokonce velice nízké. Údolí je 

vhodné i pro méně zdatné turisty 😉 Socha babičky s dětmi typická pro toto údolí je opravdu pěkná. 

Domy jako mlýn a Mandlovna a další jsou udržované a opravdu si dokážeme představit jak v té 

době lidi žili.“243 

„Krásná procházka přírodou s možností se něco dozvědět, nebo si zavzpomínat na doby školou 

povinné.“244 

„Krásné místo pro výlet s rodinou nebo přáteli“ 245 

Uvedená uživatelská hodnocení představují výběr recenzí z Google míst větších územních celků – 

Babiččino údolí (11 hodnocení), Naučná stezka Babiččino údolí (131 hodnocení) a také Státní 

zámek Ratibořice. Ke zbylým dvěma jsem ho zařadila především proto, že má největší počet 

uživatelských hodnocení – k 6.5.2019 jich bylo 833. Většina slovních hodnocení zámku se vztahuje 

také ke zbytku Babiččina údolí a zohledňuje jeho celkové prostředí. Uvedenými uživatelskými 

hodnoceními chci ilustrovat dvě převládající složky identity Babiččina Údolí na Google Mapách. 

                                                           
241Dostupné z: 
https://www.google.com/maps/contrib/113589785361091636678/place/ChIJsSCr3kZjDkcRvFLXRTi1FA0/@49.9221
26,15.1692203,8z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s113589785361091636678!3m1!1e1?hl=cs-CZ (náhled 6.5.2019) . 
242Dostupné z: 
https://www.google.com/maps/contrib/107329531230708733856/place/ChIJsSCr3kZjDkcRvFLXRTi1FA0/@50.1210
249,15.6974849,10z/data=!4m4!1m3!8m2!1e1!2s107329531230708733856?hl=cs-CZ (náhled 6.5.2019). 
243 Dostupné z: https://goo.gl/maps/F5oqQQ781t1FivHw7 (náhled 6.5.2019). 
244 Dostupné z: https://goo.gl/maps/DBHtPpsmQp3xXoWN7 (náhled 6.5.2019). 
245 Dostupné z: https://goo.gl/maps/fDDVVM6TJaQRgaG9A (náhled 6.5.2019). 

https://www.google.com/maps/contrib/113589785361091636678/place/ChIJsSCr3kZjDkcRvFLXRTi1FA0/@49.922126,15.1692203,8z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s113589785361091636678!3m1!1e1?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/contrib/113589785361091636678/place/ChIJsSCr3kZjDkcRvFLXRTi1FA0/@49.922126,15.1692203,8z/data=!4m6!1m5!8m4!1e1!2s113589785361091636678!3m1!1e1?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/contrib/107329531230708733856/place/ChIJsSCr3kZjDkcRvFLXRTi1FA0/@50.1210249,15.6974849,10z/data=!4m4!1m3!8m2!1e1!2s107329531230708733856?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/contrib/107329531230708733856/place/ChIJsSCr3kZjDkcRvFLXRTi1FA0/@50.1210249,15.6974849,10z/data=!4m4!1m3!8m2!1e1!2s107329531230708733856?hl=cs-CZ
https://goo.gl/maps/F5oqQQ781t1FivHw7
https://goo.gl/maps/DBHtPpsmQp3xXoWN7
https://goo.gl/maps/fDDVVM6TJaQRgaG9A
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Turismus, Babiččino údolí a Google Mapy 

První z nich je turistický rozměr Babiččina údolí, převládající ve většině uživatelských hodnocení. 

Babiččino údolí je na Google Mapách místem pro příjemný rodinný výlet hezkou přírodou, v níž 

jako přidaná hodnota stojí staré budovy, v nichž má návštěvník možnost dozvědět se něco o životě 

předků. Podobně jako v citovaných recenzích se nejčastěji objevují doporučení, pro koho je místo 

či trasa vhodná či zda je v dosažitelné vzdálenosti občerstvení. Na turistickou realitu Babiččina 

údolí poukazují také některé negativně laděné recenze, které kritizují místy zanedbaný stav parku 

či okolí budov a poukazují tak na praktické zaměření uživatelských hodnocení Google Map, které 

se především snaží mapovat navštívené místo z turistické perspektivy a případně varovat další 

návštěvníky před špatnou zkušeností.246  

Důležitým prvkem většiny hodnocení je estetická hodnota navštíveného prostoru – krása krajiny. 

Ta se podle některých komentářů vyznačuje především kontrasty – divokou přírodou a upravenými 

budovami v čele se zámkem a kostýmovými prohlídkami. Z uživatelských hodnocení vyplývá, že 

estetický rozměr Babiččina údolí je jedním z hlavním důvodů pro jeho návštěvu. Estetické nároky 

lze chápat i jako součást turistického honu za autenticitou, o které mluví MacDonald. Upravený 

park s prvky lidové architektury splňují kulturně-paměťové nároky návštěvníků, toužících poznat 

„jak v té době lidi žili.“ Jako další důvod je často uváděna spojitost s Babičkou Boženy Němcové, 

údolí se díky tomu stává významnou složkou české národní kultury. 

 

Národní narativ, Babiččino údolí a Google Mapy 

Asociací s postavami z Babičky se turistický rozměr Babiččina údolí propojuje s rozměrem 

národním. Budovy247 jsou podle uživatelů tím, co Údolí propojuje s románem Boženy Němcové, 

představují jednotlivá místa paměti v rámci širšího krajinného celku, který na základě těchto míst 

vytváří krajinu paměti.248 Spojitost s dílem Boženy Němcové dodává národní rozměr celé krajině 

                                                           
246 Dostupné z: https://goo.gl/maps/GTbSRmHSHtp3FVMU8 (náhled 6.5.2019). 
247 Budovou zde rozumím také splav, který přísně vzato parametry budovy nesplňuje, nicméně patří do okruhu míst 
připomínaných v souvislosti s Babičkou. 
248 Zajímavé je, že v některých uživatelských hodnoceních se objevuje jako primární paměťová rovina stopa 
natáčení filmu z roku 1971, Staré Bělidlo je označováno jako místo kde se natáčel film, že se ovšem jedná také o 
původní dějiště románové předlohy již v hodnocení chybí. Dostupné z:  

https://goo.gl/maps/GTbSRmHSHtp3FVMU8
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Babiččina údolí, jejíž krása představuje národní pars pro toto – estetika, malebnost Babiččina údolí 

je ukázkou krásy Čech jako celku. Národní charakter krajiny je v uživatelských hodnoceních 

propojován také s emoční stránkou návštěvy Údolí – uživatelé návštěvu přirovnávají k návratu do 

dětství, školních let či k cestě do minulosti.249 

Na úzké provázání Babičky a Babiččina údolí ukazuje také ojedinělé hodnocení německého 

uživatele: „Nicher besonderes für Besucher ohne Beziehung mit "Babicka".250 Hodnocení nejen 

zdůrazňuje literárně národní charakter krajiny, ale především poskytuje poměrně vzácný pohled 

cizince. Ten poukazuje na to, že pro porozumění prostoru Babiččina údolí je klíčová znalost jeho 

literárního kontextu. Bez něj, tedy bez alespoň hrubé znalosti Babičky a jejího vzniku, se z Údolí 

stává řadový lesopark s lidovými stavbami a provinčním letním sídlem. Podobný komentář 

podtrhující potřebu znát alespoň základní kontext Babiččina údolí se objevuje také u Viktorčina 

splavu: „Impressive if you know the (fictional) story behind. Even if you don't it's cool to see water 

running this high speed. And the surrounding valley is amazing.“251 Téměř úplná absence 

zahraničních hodnocení tedy ukazuje na slabé napojení Babiččina údolí na evropskou či globální 

paměťovou síť literárních krajin. Slabé zapojení do evropského paměťového kontextu naznačuje i 

to, že také v hodnoceních českých uživatelů chybí srovnávání či propojení se zahraničními místy 

paměti podobné povahy. 

I přes to, že uživatelská hodnocení nenabízejí přímé napojení na globální paměťovou síť, samotné 

rozhraní Google Map jej alespoň základně vytváří prostřednictvím cestovních itinerářů (výčtů 

lokalit či míst, která každý uživatel Google Map navštívil). Zatímco Pýcha ve svém textu uvádí, že 

se u zahraničních uživatelů Lidický památník ocitl vedle Muzea trabantů,252 Babiččino údolí se u 

českých uživatelů ocitá v sousedství parkovišť,253 českých hradů a zámků254 a také 

                                                           
https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m5!14m4!1m3!1m2!1s104325317351910672230!2s0x470e6346d
eab20b1:0xd14b53845d752bc?hl=cs-CZ (náhled 9.5.2019). 
249 Propojení budov s postavami z Babičky a evokace vzpomínek z dětství či ze školních výletů korespondují 

s obrazem Babiččina údolí a jeho prožíváním, který návštěvníkovi nabízejí tištěné průvodce. Především ve starších 

průvodcích se objevují podobné motivy a slovní obraty, s nimiž v současnosti operují uživatelé Google map.  

250 Dostupné z: https://goo.gl/maps/TDj1ENonU4xPiJha9 (náhled 9.5.2019).   
251 Dostupné z:  https://goo.gl/maps/mNXumxj87j32pzpB6 (náhled 13.5.2019). 
252 PÝCHA, s. 42. 
253Dostupné z: 
https://www.google.com/maps/contrib/104325317351910672230/place/ChIJKdfWXoZpC0cRT0td80pVQ_0/@49.5
100727,14.1637534,17z/data=!4m4!1m3!8m2!1e1!2s104325317351910672230?hl=cs-CZ (náhled 5.6.2019). 
254 Dostupné z: https://goo.gl/maps/CuB1HXLZh3zDTMHV6 (náhled 5.6.2019). 

https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m5!14m4!1m3!1m2!1s104325317351910672230!2s0x470e6346deab20b1:0xd14b53845d752bc?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/reviews/data=!4m5!14m4!1m3!1m2!1s104325317351910672230!2s0x470e6346deab20b1:0xd14b53845d752bc?hl=cs-CZ
https://goo.gl/maps/TDj1ENonU4xPiJha9
https://goo.gl/maps/mNXumxj87j32pzpB6
https://www.google.com/maps/contrib/104325317351910672230/place/ChIJKdfWXoZpC0cRT0td80pVQ_0/@49.5100727,14.1637534,17z/data=!4m4!1m3!8m2!1e1!2s104325317351910672230?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/contrib/104325317351910672230/place/ChIJKdfWXoZpC0cRT0td80pVQ_0/@49.5100727,14.1637534,17z/data=!4m4!1m3!8m2!1e1!2s104325317351910672230?hl=cs-CZ
https://goo.gl/maps/CuB1HXLZh3zDTMHV6


161 
 

supermarketů.255 Na základě tohoto srovnání je možné uvažovat o tom, že na hierarchizaci prostoru 

Babiččina údolí se nepodílí jen jazyk Google Map, ale také samotné uživatelské prostředí. Vytváří 

tak sice nová sousedství, o nichž mluví Pýcha ve svém textu, ale ne vždycky jsou tato sousedství 

součástí transnacionální paměťové sítě. 

Z hlediska Google Map se tedy zdá, že národní rozměr Babiččina údolí hraje významnou roli, podle 

uživatelských hodnocení stále zůstává platným argumentem, proč Údolí navštívit. Otázkou je, 

nakolik jsou tato doporučení pouze výsledkem setrvačnosti paměťového provozu Údolí. Jak jsme 

viděli u tištěných průvodců, národní narativ zůstává hlavním rámcem, ve kterém se příběh 

Babiččina údolí odehrává, i po roce 1989. V tomto smyslu by potom bylo možné explicitně 

nacionální uživatelská hodnocení chápat jako produkt nemožnosti hovořit o Babiččině údolí jinak, 

než nacionálním jazykem, v souladu s jeho kulturně kanonickým obrazem. 

 

Babiččino údolí a Božena Němcová v prostředí Google Map 

Dalším důležitým aspektem uživatelských hodnocení je vztah mediálního obrazu Babiččina údolí 

vytvořeného Google Mapami k Boženě Němcové, respektive k její paměťové identitě. Výše jsem 

již naznačila, že osobnost Boženy Němcové i na Google Mapách Babiččinu údolí poskytuje hlavní 

významový rámec a oporu národního narativu. Nicméně paměťový vztah Němcové ke krajině 

Babiččina údolí je specifický – autorka v něm vyrůstala, očekává se tedy, že krajina se podílela na 

formování její osobnosti, že se vlastně zasloužila o přínos, který má český národ tendenci 

v literárním díle Němcové spatřovat. Tento vztah, který se s různou intenzitou objevuje v tištěných 

průvodcích Babiččiným údolím, chci ohledat také v uživatelském rozhraní Google Map. Je 

prostředí sociálních médií prostor natolik specifický, že vytváří nové podoby vztahu krajiny 

Babiččina údolí a osobnosti Boženy Němcové? Tázání po naznačeném vztahu upřesňují tyto 

otázky: Jakou roli hraje Božena Němcová na Google mapách? V jakých sousedstvích, spojeních 

se objevuje? Jakou roli zde hraje autenticita – koresponduje zážitek z Babiččina údolí s kanonickou 

předlohou? 

                                                           
255 Viz například: „Market si nejde nijak užít. Prostě nakoupit. A po tom co předělali nesmyslně regály, je to o dost 
horší.“ Dostupné z: https://goo.gl/maps/7WogmohJTsQBjaWi8 (5.6.2019). 

https://goo.gl/maps/7WogmohJTsQBjaWi8
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„Krásné místo na procházku a zároveň jít po stopách Boženy Němcové“256 

„Ať je vše,co napsala B.Němcová pravda,či ne,má to tu náladu,klid a krása.“257 

„Božena Němcová - Babička. Podívat se do míst skutečného příběhu je něco nádherného. 

Jednotlivé stavby jako je mandl a sousedící mlýn poháněné vodními koly, sousoší babičky s dětmi, 

babiččina chaloupka a Viktorčin splav v nádherném údolí. V jednotlivých staveních jsou průvodci, 

kteří Vám poskytnou odborný výklad. Za vodním mlýnem lze uspokojit i žaludek s venkovním 

posezením. Celou procházku můžete zakončit návštěvou Ratibořického zámku.“258 

„Krásná dobová chalupa kde žila Babička. Hezky dobově vybavené okolí upravené a za potokem 

je výběh z ovcemi.“259 

„Prijemna prochazka.Pekne vykoupani. Ceny normalni na dnesni dobu. Do babiciny chaloupky se 

vstupne neplati.Lepsi je sem vyrazit v cervnu,kdyz je pripravene ruzne vystoupeni a vse to ozije 

postavickama.Muzete potom videt babicku,kneznu, Barunku a vsechny ostatni postavičky“260 

Citace představují výběr uživatelských hodnocení, v nichž se zřetelně zrcadlí kanonická podoba 

Babiččina údolí coby navštěvované krajiny, reprezentované v tištěných průvodcích. Uživatelé 

spojují význam své návštěvy s osobností Boženy Němcové, která je podle nich v Údolí stále 

latentně přítomná, její literární tvorba zanechala v krajině fyzické stopy, které je možné při výletě 

sledovat. I když jsou hodnocení psána ve srovnání se staršími průvodci civilnějším jazykem, obraz 

či představa fyzických pozůstatků přítomnosti Němcové v Údolí se reprodukuje i zde. 

Uživatelé/návštěvníci se tak v Babiččině údolí mohou vydat „po stopách Němcové,“ zhmotněných 

v krajině Babiččina údolí.  

Babiččino údolí představuje také doklad autenticity vyprávění Němcové – v hodnoceních se 

opakovaně vyskytují odkazy k pravdivosti příběhu i k jeho vztahu ke krajině. Dochází k prolínání 

literární krajiny s historickými postavami a reálné krajiny s postavami literárními – budova Starého 

bělidla v roce 2019 je domovem Babičky z roku 1971, 1940 či 1855. Pro uživatele Google Map je 

tedy Babiččino údolí především krajinou paměti nejen literárního díla Boženy Němcové, ale také 

                                                           
256 Dostupné z: https://goo.gl/maps/VPifFcmavasdJS4a7 (náhled 9.5.2019). 
257 Dostupné z: https://goo.gl/maps/VJ7bf3JMM2CnSmrY6 (náhled 9.5.2019). 
258 Dostupné z: https://goo.gl/maps/mzbZ5pj8mcTo9ED76 (náhled 9.5.2019). 
259 Dostupné z: https://goo.gl/maps/B7wbXXyPZjhdLg8y5 (náhled 9.5.2019). 
260 Dostupné z: https://goo.gl/maps/hJ5ZRaJPQn9TSXfU6 (náhled 9.5.2019). 

https://goo.gl/maps/VPifFcmavasdJS4a7
https://goo.gl/maps/VJ7bf3JMM2CnSmrY6
https://goo.gl/maps/mzbZ5pj8mcTo9ED76
https://goo.gl/maps/B7wbXXyPZjhdLg8y5
https://goo.gl/maps/hJ5ZRaJPQn9TSXfU6
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jejího života i života jejích příbuzných, kteří však, podobně jako Němcová, splývají se svými 

literárními alter egy.  

Z uvedených hodnocení vyplývá, že i na Google Mapách se kromě Boženy Němcové objevují 

některé její paměťové hypostáze. Zatímco v tištěných průvodcích se Němcová jako autorka 

objevuje ve společnosti babičky i Barunky, na Google Mapách se Barunka téměř neobjevuje, 

převažuje naopak propojení Božena Němcová – babička. Používání babičky v uživatelských 

hodnoceních lze chápat samozřejmě jako přímý odkaz k dílu Boženy Němcové, jako výše uvedené 

literární alter ego jedné z příbuzných Němcové. Lepší interpretaci vztahu babičky a Němcové však 

nabízí jejich těsné propojení nejen v paměťovém provozu Babiččina údolí, ale také v kulturním 

kánonu. Zatímco Barunku bychom mohli spojit primárně s aspektem zlatého věku dětství Němcové 

stráveném v Babiččině údolí, které formovalo jejího uměleckého génia, babička představuje aspekt 

Němcové jako úspěšné spisovatelky a přispěvatelky k národní kultuře.  Toto propojení Němcové 

s babičkou podporuje jednak kanonická pozice Babičky v korpusu národní literatury a také výše 

zmiňovaný národní narativ, důležitý významový rámec většiny uživatelských hodnocení. 

Na význam Babičky pro paměťový provoz Babiččina údolí odehrávající se na Google Mapách 

ukazuje také níže uvedená citace, která odkazuje k další, byť slaběji zastoupené identitě, která se 

v uživatelských hodnoceních objevuje. 

Staré bělidlo, kde byl natočen film Babička z roku 1940 v hlavní roli babičky hrála Terezie Brzková 

a druhý film byl natočen v roce 1971, kde hlavní roli babičky hrála Jarmila Kurandová a roli 

Barunky ztvárnila Libuše Šafránková 261 

V tomto hodnocení převládá filmová identita navštíveného prostoru. Uživatel nespojuje Staré 

bělidlo s literárním dílem, ale již pouze s jeho filmovými zpracováními. V hodnocení se opět 

vyskytují hypostáze Němcové – babička i Barunka, a ačkoli má hodnocení převážně informativní 

charakter, lze už samotný výběr informací chápat jako hierarchizační. Film a Babiččino údolí 

(případně jeho filmovou identitu) propojují podle uživatele právě tyto dvě postavy, které zároveň 

dokáží zprostředkovat či přenést i další (a především literární) významy a kontexty, které se 

s Údolím pojí. V hodnocení se také ojediněle vyskytuje odkaz k fyzické podobě postav z Babiččina 

                                                           
261 Dostupné z: https://goo.gl/maps/aJqR9kW8DJ9iTXcd8 (náhled 9.5.2019). 

https://goo.gl/maps/aJqR9kW8DJ9iTXcd8
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údolí – ostatním uživatelům zprostředkovává rysy jednotlivých postav informace o hereckém 

obsazení. 

Jak jsem naznačila výše, hraje v uživatelských hodnoceních důležitou roli autenticita navštíveného 

místa, jak o ní mluví Sharon MacDonald. U většiny Google míst týkajících se Babiččina údolí jsou 

návštěvnická očekávání autenticity naplněna, v hodnoceních se neobjevuje výraznější kritika či 

stížnosti, že Babiččino údolí neodpovídá návštěvníkovým představám. Výjimku v konsenzu 

autenticity ovšem představuje Viktorčin splav. 

Spory o autenticitu 

Při hledání uživatelských hodnocení, které by vypovídaly více o vztahu Boženy Němcové a 

Babiččina údolí v sociálních médiích jsem procházela více Google míst v prostoru Babiččina údolí 

– Staré bělidlo, Rudrův mlýn a nakonec i Viktorčin splav. V případě Viktorčina splavu jsem se 

setkala s jinak ojedinělou ambivalentní recepcí navštíveného místa v Babiččině údolí: 

„Pokud by místo nebylo spojeno s Babičkou, byl by to obyčejný splav. Ale toto je splav Viktorčin. 

Proto zde všichni stojí a nebo sedí s hlavou plnou vzpomínek. Nádherná nostalgie. Až na ty 

prodejce předražených nanuků!“262 

„Velmi pěkné místo. Sama Viktorka svou přítomností těší návštěvníky okolí.“263 

 

„Prostě splav jako každý jiný,jen u něj ječela Viktorka“264 

 

„Místo po rekonstrukci ztratilo kousek ze své romantiky, nicméně i dnes láká k posezení a je zde 

možné se vykoupat.“265 

 

„Vlastně tam ani nic není - splav po přestavbě není původní a ani na přesné stejném místě. Původní 

jsem měl problém najít i s plánkem.“266 

 

                                                           
262 Dostupné z: https://goo.gl/maps/NJB9r6QxVdXiADMo7 (náhled 13.5.2019). 
263 Dostupné z: https://goo.gl/maps/RnNkmZ6HFU2yXi6d7 (náhled 13.5.2019). 
264 Dostupné z: https://goo.gl/maps/cRU8XUyk9ZMWJhW67 (náhled 13.5.2019). 
265 Dostupné z: https://goo.gl/maps/iY5hTtnTjt5Sr9fb8 (náhled 13.5.2019). 
266 Dostupné z: https://goo.gl/maps/3oXbC1AXRBw37mMs9 (náhled 13.5.2019). 

https://goo.gl/maps/NJB9r6QxVdXiADMo7
https://goo.gl/maps/RnNkmZ6HFU2yXi6d7
https://goo.gl/maps/cRU8XUyk9ZMWJhW67
https://goo.gl/maps/iY5hTtnTjt5Sr9fb8
https://goo.gl/maps/3oXbC1AXRBw37mMs9
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„Řekl bych, ze od dob Viktorky se poněkud změnil 😀, při velké vodě impozantní.“267 

 

 

Hlavním tématem všech uvedených hodnocení je autenticita Viktorčina splavu. První hodnocení 

ukazuje, jakou moc má spojení místa s Babičkou: obyčejný splav v tomto kontextu získává 

symbolickou hodnotu, dostává se do literárně-národní krajiny paměti, podílí se na budování její 

autenticity. Komentář také poukazuje na vzorové chování, které je s místem spojeno – splav má 

podle uživatele v návštěvnících vzbuzovat podobnou melancholii, kterou vzbuzoval i v postavách 

Babičky. Návštěvník tak má u Viktorčina splavu stanout v zamyšlení, vzpomínat.  

 

Na co by měl návštěvník vzpomínat, z hodnocení jasně nevyplývá, ale i nejasný paměťový apel 

opět poukazuje na sílu krajiny Babiččina údolí a jejího propojení s literární předlohou, díky níž se 

z literární fikce stává dávný pravdivý příběh, který na příslušném místě vyvolává vzpomínky. 

V případě Viktorčina splavu jde o zvlášť vyhrocené místo paměti v rámci Babiččina údolí – je 

připomínkou nejtragičtější události celé knihy, vzorové návštěvnické chování mu proto odpovídá. 

Melancholická literární atmosféra Viktorčina splavu se prostřednictvím Google Map přenáší i do 

reálného světa. 

 

Autenticitu pomáhala budovat také figurína zpodobňující Viktorku, umístěná v roce 2016 na břehu 

Úpy, jak dokládají uživatelské fotografie. 268 Ačkoli figurína svým provedením spadá spíše do 

kategorie ozdobných zahradních doplňků, i tak ji lze vnímat jako prvek zahušťující paměťovou síť, 

která upevňuje vazbu splavu na příběh o Viktorce, jak ostatně potvrzuje i uživatelské hodnocení, 

které se o figuríně zmiňuje. Uživatel se nepohoršuje nad technickým provedením či estetickou 

hodnotou figuríny, ta podle něj vhodně dotváří atmosféru splavu, zvyšuje jeho estetickou hodnotu 

a posiluje tak celkový dojem autenticity Viktorčina splavu.  

 

                                                           
267 Dostupné z: https://goo.gl/maps/qAtMzgGDHY7BHReL6 (náhled 13.5.2019). 
268Dostupné z: 
https://www.google.com/maps/reviews/@50.4252989,16.0475304,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipPoP
YtzV4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPoPYtz
V4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU%3Dw462-h260-k-
no!7i4000!8i2248!4m5!14m4!1m3!1m2!1s113437472593737360270!2s0x470e6314364a8be9:0xd048635f11449ee
1?hl=cs-CZ (náhled 14.5.2019). 

https://goo.gl/maps/qAtMzgGDHY7BHReL6
https://www.google.com/maps/reviews/@50.4252989,16.0475304,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipPoPYtzV4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPoPYtzV4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU%3Dw462-h260-k-no!7i4000!8i2248!4m5!14m4!1m3!1m2!1s113437472593737360270!2s0x470e6314364a8be9:0xd048635f11449ee1?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/reviews/@50.4252989,16.0475304,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipPoPYtzV4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPoPYtzV4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU%3Dw462-h260-k-no!7i4000!8i2248!4m5!14m4!1m3!1m2!1s113437472593737360270!2s0x470e6314364a8be9:0xd048635f11449ee1?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/reviews/@50.4252989,16.0475304,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipPoPYtzV4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPoPYtzV4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU%3Dw462-h260-k-no!7i4000!8i2248!4m5!14m4!1m3!1m2!1s113437472593737360270!2s0x470e6314364a8be9:0xd048635f11449ee1?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/reviews/@50.4252989,16.0475304,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipPoPYtzV4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPoPYtzV4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU%3Dw462-h260-k-no!7i4000!8i2248!4m5!14m4!1m3!1m2!1s113437472593737360270!2s0x470e6314364a8be9:0xd048635f11449ee1?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/reviews/@50.4252989,16.0475304,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipPoPYtzV4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU!2e10!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPoPYtzV4EAIeZS2iiuWxz_dtFzhwXs4_fp4UNU%3Dw462-h260-k-no!7i4000!8i2248!4m5!14m4!1m3!1m2!1s113437472593737360270!2s0x470e6314364a8be9:0xd048635f11449ee1?hl=cs-CZ
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Ne všechna uživatelská hodnocení však svědčí o dostatečné míře autenticity, jaká se objevuje 

v prvních dvou uživatelských hodnoceních. Další vybrané citace dokládají, že uživatelská 

platforma Google Map zachycuje různé druhy recepce Google míst. Stává se tak pramenem 

k poznání soudobých paměťových mechanismů a různých možností recepce. Může pomoci 

objasnit vztah kanonických paměťových obrazů k jejich aktuálním reprezentacím.  

 

V uživatelských hodnoceních se objevují poznámky o nepůvodnosti rekonstruovaného splavu. 

Splav se evidentně ocitá v odlišné situaci než většina budov v Babiččině údolí: zatímco Staré 

bělidlo či Rudrův mlýn v minulosti prošly „očistnými“ rekonstrukcemi, při nichž byla snaha 

odstranit stavební prvky vzniklé po sepsání Babičky a zajistit tak budovám autenticky působící 

vzhled evokující románovou atmosféru, Viktorčin splav prošel alespoň podle uživatelů 

rekonstrukcí opačného typu. Moderní řešení splavu se z paměťového hlediska jeví jako 

problematické – betonový splav nepůsobí dostatečně autenticky. Dokládá to i obložení betonového 

splavu dřevem při natáčení Babičky v roce 1971. Změna podoby i místa Viktorčina splavu působí 

na uživatelskou paměť rušivě, dráždivě. 

 

Problematická recepce Viktorčina splavu poukazuje na konzervativní prostředí Babiččina údolí 

podobným způsobem, jako případ nového vydání tištěného průvodce Naučná stezka Babiččino 

údolí, jehož text byl podle jeho autorů vyhovující jak v roce 1981, tak v roce 2013. Podobně jako 

identický text průvodců svědčí o tom, rok 1989 nepředstavoval pro identitu či vyprávění o 

Babiččině údolí zásadnější předěl, odmítání rekonstruovaného Viktorčina splavu ukazuje na 

obdobně konzervativní přístup paměti k jednotlivým budovám Babiččina údolí. Jejich autenticita 

je podle uživatelů Google Map založena na imitaci či doslovné citaci literární předlohy: zateplené 

Staré bělidlo by v paměťovém diskursu přestalo být Starým bělidlem. Stejně tak je tomu v případě 

Viktorčina splavu. I když pro některé uživatele autenticitu místa dostatečně zajišťuje spojení 

s příběhem Viktorky a tekoucí řeka, uživatelské komentáře poukazují na to, že tomu tak nemusí 

být pokaždé a že dojem autenticity nezajišťují jen obecné charakteristiky vybraného místa, ale také 

jeho konkrétní podoba a umístění. Pokud nejsou tato kritéria naplněna, vzniká při recepci daného 

místa paměti konflikt mezi kanonickou předlohou a její konkrétní reprezentací. 
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Babiččino údolí a Tripadvisor 

Tripadvisor je internetová platforma zaměřená na turismus a především na služby. Jedná se o jednu 

z nejvýznamnějších světových internetových platforem zaměřených na cestování, se zhruba 450 

miliony unikátních uživatelů za měsíc.269 Platforma je založena na hodnocení TripaAdvisor míst, 

hodnotit je možné buď bodovým (hvězdičkovým) systémem 1-5 nebo uživatelskou recenzí. Místa 

TripAdvisor rozděluje do čtyř kategorií – hotely, restaurace, lety a aktivity. Do aktivit spadá mimo 

muzeí a dalších kulturních institucí také Babiččino údolí, které je hlavním předmětem mého zájmu 

v této kapitole. Jak jsem již zmínila, zaměřuje se TripAdvisor primárně na služby, statut místa proto 

uděluje ještě menšímu počtu bodů v prostoru, než jak je tomu u Google Map, Babiččino údolí je 

proto zastoupeno TripAdvisor místy Babiččino údolí (51 recenzí) a Státní zámek Ratibořice (21 

recenzí).270 271 Zajímavé je, že pro lepší orientaci TripAdvisor návštěvníkům nabízí zobrazení 

zvoleného místa na speciální šabloně Google Map, na níž jsou jako místa vhodná k fotografování 

zobrazeny i některé budovy z Babiččina údolí – například Panský hostinec, Rudrův mlýn či Staré 

bělidlo, uživatelé však nemají možnost je hodnotit, či k nim přidat komentář. To poukazuje na 

skutečnost, že podobně jako Google mapy hierarchizuje TripAdvisor prostor na základě svého 

zaměření a podílí se tak na zvýznamňování, nebo naopak marginalizaci těch bodů v prostoru, které 

tomuto zaměření neodpovídají.272 273  

 

Turismus, Babiččino údolí a TripAdvisor 

Podobně jako u Google Map se v recenzích na TripAdvisoru objevuje turismus a trávení volného 

času jako jedna ze složek identity Babiččina údolí. Vzhledem k tomu, že TripAdvisor se na 

                                                           
269 PÝCHA, s. 35. 
270 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10003016-Reviews-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 
271 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10683285-Reviews-
Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 
272 Příkladem tak může být žebříček top 10 míst České republiky, která stojí za to navštívit, z nichž se 8 nachází 
v centru Prahy, zbylá dvě místa jsou Terezín a Český Krumlov. Výběr nejlepších míst, založený na počtu hodnocení a 
získaných hvězdiček tak vede k tomu, že TripAdvisor nabízí uživatelům spíše památkový mainstream České 
republiky, než skutečně unikátní místa. 
273 Jako hierarchizační lze samozřejmě označit Norův koncept míst paměti, se kterým v textu pracuji, konstrukce 
míst paměti také podléhá specifickému zaměření Norova konceptu, který považuje některá místa za paměťově 
hodnotnější než jiná. I můj text se prostřednictvím zkoumání míst paměti podílí na hierarchizaci prostoru, zabývá se 
jen vybranými místy, zatímco jiné marginalizuje. Kritéria svého výběru se však snaží čtenáři objasňovat, aby vzniklá 
prostorová či krajinná hierarchie byla čitelnější. 

https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10003016-Reviews-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10003016-Reviews-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10683285-Reviews-Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10683285-Reviews-Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
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turismus a služby specializuje, představují tato témata jádro většiny uživatelských recenzí. Jak 

vyplývá z níže citovaných recenzí, uživatelé se zaměřují na kvalitu návštěvnického zázemí, 

především na občerstvení, na kvalitu prohlídek jednotlivých budov v Údolí a také na přístupnost 

Babiččina údolí pro rodiny s dětmi. Podobně jako u Google Map hraje významnou roli estetická 

stránka Babiččina údolí, která je považována za důležitou součást celé návštěvy.  

Pokud toužíte po skvělém relaxu a úžasné prohlídce s možností zakoupení výborných domácích 

koláčů buchet a všemožných dobrot je toto místo pro vás jak stvořené.274 

Skvělý výlet spojený i s prohlídkou zámku Ratibořice a všemi zmíněnými místy z románu Babička 

od Boženy Němcové. Vřele doporučujeme. Kdysi jsme tam byli se školním výletem, ale člověk vše 

lépe pochopí a užije si to až v dospělosti.275 

OPravdu nádherné místo v Ratinořicích, ideální na celodenní výlet. Nádherné okolí, příroda. 

Téměř na vás dýchne historie. Určitě navštivte i zámek nebo nádherný splav a steré bělidlo. 

(…)Pokud se chcete zdržet a nejste nároční na ubytování, zkuste autokemp Rozkoš. Je to taková 

změna, ale v přírodě u vodní nádrže, kde se určitě zabavíte :)276 

Babiččino údolí je pro uživatele TripAdvisoru místem odpočinku, místem volného času stráveným 

s rodinou. Mezi praktickými doporučeními se ve většině komentářů objevují také odkazy a 

propojení Údolí s Boženou Němcovou. Představují jednu z hlavních motivací uživatelů, proč se do 

Babiččina údolí vydat – vedle krásné přírody je to nostalgie vyvolaná vzpomínkami na dětství a 

také dojem historické autenticity, který Údolí vyvolává svou budovanou identitou literární krajiny. 

Tedy motivy, s nimiž jsme se setkali v hodnotově orientovaných pasážích tištěných průvodců 

vydávaných po roce 2000. Recenze uživatelů TripAdvisoru ukazují, že uvedené pasáže z tištěných 

průvodců konvenují a podílejí se na upevnění kanonického obrazu i prožívání návštěvy Babiččina 

údolí.  

Kromě zjištění, že návštěva Babiččina údolí proběhla podle většiny uživatelů v souladu s jejich 

očekáváními, respektive že fyzická podoba Údolí vytváří přesvědčivý dojem autenticity, poukazují 

                                                           
274 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r535098554-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 
275 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r608364192-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 
276 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r589214425-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 

https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r535098554-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r535098554-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r608364192-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r608364192-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r589214425-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r589214425-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
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uvedené tři recenze také na žánrová specifika uživatelských hodnocení či recenzí v sociálních 

médiích. Specifika žánru uživatelských recenzí se samozřejmě projevují i v dalších případech a 

týkají se také Google Map. Jak jsem uvedla výše, užívají hodnocení na obou platformách ve většině 

případů podobné charakteristiky Babiččina údolí, s nimiž je možné se setkat i u tištěných průvodců. 

U obou platforem se objevují faktické informace o navštíveném místě, o cenách vstupného, 

ideálním místě, ze kterého na výlet Údolím vyrazit a kterým směrem se v něm pohybovat, nechybí 

ale ani vyzdvihování národního významu Babiččina údolí a propojení s Boženou Němcovou, 

velkou národní spisovatelkou. Uživatelská hodnocení tak suplují či přejímají funkci a pozici 

tištěných průvodců Babiččiným údolím. Díky zaměření obou platforem není takové tvrzení 

zarážející. 

 

Národní narativ a Babiččino údolí v TripAdvisoru 

I přesto považuji za zajímavé, že se i v uživatelských hodnoceních objevují charakteristiky Údolí 

či Boženy Němcové, velmi podobné těm z tištěných průvodců. Vysvětlením přechodu 

průvodcovského žánru do sociálních médií včetně emotivních či nostalgických charakteristik 

Babiččina údolí může být jeho specifická pozice v kulturní paměti. Na mysli mám především 

poměrně silné napojení na národní narativ, který se v uživatelských hodnoceních přenáší také na 

sociální média a ukazuje tak, že se nejedná o nefunkční relikt starších paměťových vrstev, které 

tištění průvodci reprodukují z nerozhodnosti jak jinak mluvit o Babiččině údolí, ale že se stále 

jedná o funkční paměťovou metaforu277, která je navázána na osobnost Boženy Němcové a 

podpořena žánrem průvodce. Zdá se, že s trvajícím národním narativem trvá i s ním spojený 

způsob, jak o Němcové mluvit. Že je národní narativ přítomen i v recenzích na TripAdvisoru 

dokládají následující vybrané citace: 

Každý Čech zná Babičku od Boženy Němcové a je zajímavé si své představy vytvořené při četbě 

románu porovnat s realitou. Krasný parčík Vás zavede až na Staré bělidlo, vycházku zvládnou i 

malé děti, včetně kočárků i senioři.278 

                                                           
277 HOSKINS, Andrew. Media, Memory, Metaphor: Remembering and the Connective Turn. Parallax. 2011, 17(4), 
19–31.  
278 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r417359626-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 

https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r417359626-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r417359626-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
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V tomto údolí, které každý zná z Babičky od B.Němcové se opravdu zastavil čas. Procházku můžete 

začít návštěvou Ratibořického zámku a poté pokračovat po značené stezce (…) Opravdu pěkná 

procházka pro rodiny s dětmi.279 

Snad všichni jsme četli "Babičku" Boženy Němcové. Tady však máme možnost se s oblastí, kde se 

román odehrává, seznámit podrobně. Doporučujeme začít návštěvou zámku v Ratibořicích(…). Je 

nutné se zastavit u tolik známého sousoší babičky s dětmi a psy, které je opodál. No a pak už 

vyrazíme ke Starému bělidlu. (…).280 

Navštívili jsem Ratibořský zámek a samozřejmě jsme se šli projít Babiččiným údolím. Socha 

babičky s dětmi vás vrátí o pár let zpět.281 

Do Ratibořic jsme vyrazili po letech ukázat dětem místo spjaté s Boženou Němcovou. Zároveň 

ukázat, jak nesmírně bohatá byla kurónská(lotyšská)panovnická rodina, která letní sídlo vlastnila 

za Boženy Němcové(dodnes není jasné, zda byla/nebyla nemanželským potomkem). (…).282 

Přítomnost národního narativu v uživatelských recenzích je patrná především díky apelativním 

tvrzením o všeobecné známosti Babičky jako díla Boženy Němcové, jeden z komentářů tento nárok 

na znalost upřesňuje výslovně národnostně – znalost Babičky lze vyžadovat od každého Čecha. 

Tím se z ní stává i potenciální prostředek vyloučení (abjekce) z národního společenství – kdo nezná 

Babičku, nesplňuje klíčovou podmínku pro nabytí statutu češství. Důležitost Babičky pro začlenění 

do národního společenství dokládá také záměr jednoho z uživatelů ukázat Babiččino údolí dětem, 

z obyčejného výletu se tak může snadno stát iniciační zážitek, který má v potomcích posílit národní 

vědomí.  

K upevnění národní identity výrazně přispívá autenticita, kterou uživatelé Údolí přisuzují. Podobně 

jako většina uživatelských hodnocení na Google Mapách, i na TripAdvisoru působí podle recenzí 

Babiččino údolí na většinu uživatelů autenticky. Konkrétně to lze vyvodit z poznámek o 

„stopování“ Boženy Němcové, cestách do minulosti či případně o dýchající minulosti nebo o 

                                                           
279 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r495146736-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 
280 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r414577627-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 
281 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r400499950-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 
282 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10683285-r528309601-
Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 

https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r495146736-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r495146736-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r414577627-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r414577627-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r400499950-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r400499950-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10683285-r528309601-Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10683285-r528309601-Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
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zastaveném čase. Stejnou funkci plní také porovnávání literární předlohy s realitou Babiččina údolí. 

Od takového srovnání neočekává autor recenze žádné velké kontroverze, z jeho pozitivně laděného 

komentáře naopak vyplývá, že se při návštěvě Údolí jeho představy vzniklé na základě četby 

v terénu potvrdily. Na základě uvedených citací se zdá, že Babiččino údolí dokáže pro většinu 

uživatelů budit velmi silný dojem autenticity, že působí jako romantická literární krajina (paměti), 

a plní tak očekávání svých návštěvníků. 

V uživatelských recenzích lze kromě národního narativu nalézt i ostatní výše uvedené prvky 

spadající do definice žánru turistických průvodců. V recenzích se objevují jak praktické rady, tak 

přímé návody, jakým směrem se Údolím pohybovat, případně, která místa je v Údolí nezbytné 

navštívit. Přítomností těchto prvků chci upozornit na to, že se žádná ze složek identity Babiččina 

údolí na TripAdvisoru (a ostatně ani na Google Mapách) nevyskytuje izolovaně, většinou se 

neobjevují hodnocení, která by Údolí vnímala čistě z turistického, nebo naopak z čistě národního 

pohledu.  

Spory o autenticitu 

Recenze, které jsou výrazně vyvázané z literární či národní identity Babiččina údolí jsou ojedinělé 

a vyskytují se buď u zahraničních uživatelů, anebo u hodnocení, která lze klasifikovat jako 

neutrální až negativní, představují příklady konfliktní recepce Babiččina údolí.  

Tento zámek nenabízí nic výjimečného, co by neměli podobné zámky. Běžná prohlídka. Pokud 

byste však chtěli něco zažít, vyberte si spíše kostýmové prohlídky. Ty určitě doporučuji. Pobavíte 

se. Poučíte se.283 

One of many castles in Czech Republic, not the biggest or most impressing but still a nice house 

and a park to stroll in. The weather was poor so the visit was shorter than planned.284 

                                                           
283 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10683285-r412694420-
Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 
284 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10683285-r511232886-
Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 

https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10683285-r412694420-Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10683285-r412694420-Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10683285-r511232886-Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10683285-r511232886-Ratiborice_State_Castle-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
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Babíččino údolí sází na věhlas Boženy Němcové. Jezdím tam vcelku pravidelně, ale nic 

překvapivého, nic nového. Nemile mě překvapila zavřená kavárna, ačkoli jsou na ni všude 

směrovky. Vychutnat si můžete procházku ke splavu a občerstvit se ve mlýně. Ale všude davy lidí.285 

V sezoně jste prakticky unášení proudem. Není šance udělat krok stranou, takže celé kouzlo údolí, 

tradice, a doby v nedohlednu. Zbývá jen na americko-asijský způsob honem něco vyfotit a nechat 

se unášet dál.286 

Negativní/neutrální recenze poukazují na několik případů problematické recepce Babiččina údolí. 

První citace ukazují, co se s Ratibořickým zámkem stane, pokud dojde k jeho vyvázání z národně 

literárních vazeb na Boženu Němcovou. Podobně jako v uživatelském hodnocení německého 

návštěvníka na Google Mapách se i zde setkáváme se zklamáním z průměrnosti navštívené 

památky: zklamání je o to zajímavější, že se objevuje také v českojazyčné recenzi. Zdá se, že 

napojení na Boženu Němcovou a spojitost s Babičkou má v paměťovém provozu Babiččina údolí 

nezastupitelnou roli. Jak vyplývá z uživatelských recenzí, bez Boženy Němcové se z Ratibořického 

zámku stává řadová památka s hezkým parkem, které ovšem chybí poutavější příběh. 

Dalším zajímavým místem, v němž se v recenzích dostává autenticita Údolí do problémů, je 

paradoxně její samotná podstata. Neměnnost podoby Údolí, která pro většinu návštěvníků zajišťuje 

dojem autenticity, může v některých případech působit naopak nevěrohodně. V případě uživatelky, 

která ve své první recenzi o zámku tvrdí, že nenabízí nic výjimečného a doporučuje kostýmové 

prohlídky, ve třetí uvedené recenzi označuje Babiččino údolí jako místo, kde se neděje ani nic 

nového, ani nic překvapivého. V případě těchto recenzí stojí za to podívat se na cestovní itinerář 

recenzentky. Z něj vyplývá, že Babiččino údolí má poměrně silnou konkurenci. Uživatelka napsala 

na TripAdvisor celkem 89 recenzí, z nichž kromě restaurací a kaváren tvoří značnou část také 

zahraniční muzea, galerie a památníky.287 Příkladem může být navštívená Vratislav, polské město 

s rozvinutou strategií přístupu k turistickému ruchu. V této konkurenci se zdá, že Babiččino údolí 

má problémy obstát – podle uživatelky zjevně nabízí příliš málo prvků, které jsou součástí 

současného turistického provozu v Evropě, vykazuje příliš nízkou míru komodifikace dějin. Proto 

                                                           
285 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r412692961-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 16.5.2019). 
286 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r594197597-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 16.5.2019). 
287 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/Profile/brozovah?tab=reviews&fid=21f1810c-47a7-45c6-8968-
82d13790df27 (náhled 16.5.2019). 

https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r412692961-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r412692961-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r594197597-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r594197597-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/Profile/brozovah?tab=reviews&fid=21f1810c-47a7-45c6-8968-82d13790df27
https://www.tripadvisor.cz/Profile/brozovah?tab=reviews&fid=21f1810c-47a7-45c6-8968-82d13790df27
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uživatelka doporučuje ostatním návštěvníkům využít kostýmované prohlídky – jeden z prvků 

návštěvnického provozu Údolí, který lze za komodifikaci dějin označit. Uživatelka tedy 

kostýmované prohlídky považuje za prvek autentické identity Údolí coby památky, komodifikace 

dějin, charakterizovaná „zábavou a poučením,“ pro ni hraje větší roli než propojení Babiččina údolí 

s národní identitou, kterou jako primární upřednostňuje většina uživatelů Google Map i 

TripAdvisoru.  

„Zábavu a poučení“ od Babiččina údolí neočekává pouze tato konkrétní uživatelka, ale většina 

hodnotících na Google Mapách i na Tripadvisoru, kostýmované prohlídky jsou opakovaně 

doporučovány na obou platformách. Do stejné kategorie spadají i další atrakce, které Babiččino 

údolí nabízí v různých ročních dobách jako doprovodný program. Kromě kostýmovaných 

průvodců jsou to třeba ukázky Vánočních či Velikonočních tradic nebo „historické jarmarky,“ 

s očekáváním čtenářova smyslu pro ironii sem řadím i prodej „staročeského“ trdelníku, jehož 

stánek Google Mapy zobrazují u Panského hostince. „Zábava a poučení“ jsou příkladem 

komodifikace dějin, ke které v Babiččině údolí dochází.288 Uvedené atrakce představují způsob, 

jak autentifikovat Babiččino údolí, udělat z něj skutečnou (tedy autentickou) památku se všemi 

jejími nezbytnými atributy. Zatímco většina uživatelských recenzí je s autenticitou Babiččina údolí 

coby památky spokojena, hodnocení s problematickou recepcí poukazují na komplexnost procesu 

autentizace a také na to, že předporozumění autenticity nemají všichni návštěvníci totožné.  

Ironií je, že prvky (atrakce) které Babiččino údolí používá k tomu, aby posílilo svou míru 

autenticity, ve skutečnosti vedou k jeho faktické unifikaci s dalšími místy, která v České republice 

či v Evropě reprezentují venkovskou kulturu nebo „život našich předků“ obecně.289 Zároveň si 

stejní uživatelé, kteří si užívají prvky komodifikace dějin, stěžují na davy lidí, které Babiččino 

údolí, coby autenticky působící památka, přilákalo. Zdá se tedy, že autenticita může míst 

v některých případech paradoxní účinky. 

 

                                                           
288 MACDONALD, s. 109. 
289 MACDONALD, s. 109. 
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Babiččino údolí, Božena Němcová a TripAdvisor 

Od komodifikace dějin se nyní přesuneme ke vztahu Babiččina údolí a Boženy Němcové 

v uživatelských recenzích. Vztah vykazuje obdobné rysy jako v hodnoceních uživatelů Google 

Map, Němcová i zde představuje širší rámec, který je jedním z hlavních důvodů návštěvy Údolí. 

Znalost Boženy Němcové a Babičky je také jedním z předpokladů pro zachování dojmu autenticity 

celého prostoru Údolí. Na rozdíl od Google Map se však recenze TripAdvisoru zaměřují primárně 

na praktickou stránku návštěvy, proto jsou v nich obtížně dohledatelné pasáže, které by vztah 

Němcové k Babiččinu údolí specifikovaly explicitně. Proto se pokusím o shrnutí obecnějších 

tendencí, které v recenzích převládají a nepřímo tak vypovídají o tom, jaký vztah Údolí a Němcové 

dominuje. 

Ve výše uvedených citacích se podobně jako u Google Map objevuje představa, že Němcová 

v Údolí zanechala stopy, které je možné následovat, porovnat románovou krajinu se „skutečnou“ 

krajinou Babiččina údolí. U návštěvníků tak převládá představa, že Babička, její svět a postavy 

jsou realitou dětství Němcové, kterou je možné v krajině Babiččina údolí vyvolat, připomenout si 

ji. Proto se v recenzích objevují paměťové hypostáze Němcové – podobně jako na Google Mapách 

i zde převažuje Babička, odkazující k literárnímu a národnímu významu Němcové. I na 

TripAdvisoru se objevuje filmový rozměr Babiččina údolí: 

„Staré Bělidlo, babička, Barunka...vše jako ve filmu, krásná příroda,zavzpomínali jsme :-) vřele 

doporučuji, opravdu krásný výlet :-)“290 

Ve spojení s filmovou identitou se objevuje Barunka, odkazující k dětství Němcové, které ostatně 

filmová zpracování zachycují. Zatímco literární identita Údolí reprezentuje Němcovou především 

prostřednictvím Babičky, při vzpomínání na filmové zpracování a jeho konfrontaci s realitou se 

médiem paměti stává také Barunka. 

Stopy Němcové v krajině a filmová identita Babiččina údolí poukazují na bezproblémovou recepci 

těchto motivů. Na autenticitě Babiččina údolí se podílí také Viktorčin splav, který na rozdíl od 

Google Map nevyvolal žádné sporné ohlasy. 

                                                           
290 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r588086238-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 

https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r588086238-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r588086238-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
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Určitě spojte s návštěvou zámku a procházkou na splav okolí mlýna, sousoší babičky s dětmi. 

Dokonce tam visí i figurína Viktorky :-)291 

Miluji historii, tak doporučuji kvůli oživení školního učiva. (…) Chaloupka stále stojí na stejném 

místě, na druhém břehu splavu přihlíží z křoví Viktorka, kolem na lukách se pasou ovečky. 

Krásné...292 

Zdá se tedy, že v případě TripAdvisoru se vyjednávání o autenticitě vede po odlišných liniích než 

v případě Google Map. Zatímco na Google Mapách měl problémy s autenticitou především 

Viktorčin splav, na TripAdvisoru se konfliktní přijetí Údolí odehrává ve spojení s komodifikací 

dějin. V případě TripAdvisoru je možné problematickou recepci přisoudit především zaměření 

platformy – recenze služeb vedou k většímu soustředění se na služby také v případě historických 

památek. Míra autenticity pak závisí na uživatelově postoji ke komodifikaci dějin – pro některé 

představuje automatickou součást turistického provozu, pro jiné je množství návštěvníků 

odrazující. 

 

Babiččino údolí na Instagramu 

V následujících odstavcích se chci věnovat třetí vybrané platformě, která Babiččino údolí 

reprezentuje v sociálních médiích. Jedná se o Instagram, sociální síť, která se na rozdíl od Google 

Map a TripAdvisoru zaměřuje především na sebeprezentaci svých uživatelů. Uživatelům umožňuje 

sdílení fotografií a videí, doplněné o klíčová slova, tzv. hastagy. K příspěvkům mohou ostatní 

uživatelé vkládat komentáře. Hashtagy umožňují uživatelům Instagram tématicky prohledávat – 

přeje-li si uživatel, aby na jeho příspěvek narazilo co největší množství uživatelů, opatří jej 

několika hashtagy najednou – od konkrétních hashtagů vztahujících se k zobrazenému místu 

(#babiccinoudoli, #ratiborice, #bozenanemcova) až k těm generickým, sdružujícím příspěvky pro 

transnacionální zobrazení (#iglife, #landscape, #history, #instatravel), nebo naopak po objasnění 

národního kontextu fotografie (#czech, #czechrepublic, #czechwriter, #czechnature, #czechworld, 

#czechgirls). Nejpodstatnější složku Instagramu však představují uživatelské fotografie a videa, 

                                                           
291 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r648349258-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 19.5.2019). 
292 Dostupné z: https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r393578458-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html (náhled 15.5.2019). 

https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r648349258-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r648349258-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r393578458-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
https://www.tripadvisor.cz/ShowUserReviews-g3202633-d10003016-r393578458-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html
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hashtagy a komentáře jsou spíše doplňkovým prvkem, případně usnadňují zmiňované síťování a 

vyhledávání příspěvků. Proto se při analýze mediálního vlivu na obraz Babiččina údolí zaměřím 

především na obrazovou stránku Instagramu. Fotografie Instagramu dominují, čímž ho odlišují od 

Google Map a TripAdvisoru.  

Obě dříve analyzované platformy v uživatelském rozhraní také umožňují nahrávání fotografií, 

čehož někteří uživatelé využívají. I přes tuto možnost jsou ale hlavními nositeli informací textové 

recenze. Proto jsem se v předchozí části textu zabývala především jimi a obrazovou stránku jsem 

nereflektovala. Rozhodla jsem se obrazovou složku hodnocení na Google Mapách a TripAdvisoru 

připojit k analýze fotografií na Instagramu. Domnívám se, že srovnání obrazového materiálu 

přidaného na tyto tři platformy mi umožní ukázat, v čem se jednotlivé obrazové provozy odlišují a 

ukázat vyskytující se podobnosti. 

 

Obrazová složka příspěvků 

Jak uvádí Pýcha ve svém textu, do uživatelských rozhraní jsou nahrávány jen fotografie míst, osob 

či věcí, které podle uživatelů stojí za to vyfotit a sdílet.293 Nahrávání fotografií tak poukazuje na 

další hierarchizaci prostoru, ke které v sociálních médiích dochází: nejedná se pouze o 

„zjednodušování“ prostoru prostřednictvím jazyka map, ale také o zjednodušování či redukci 

reality, k níž dochází při pořizování a následném zveřejňování uživatelských fotografií. Podobně 

jako u vytváření Google- či TripAdvisor míst se jedná o nereflektovaný proces, jehož výsledkem 

je fyzické Babiččino údolí redukované na několik kanonických míst, která odpovídají buď literárně-

národnímu diskursu, v jehož rámci je Babiččino údolí navštěvováno, nebo naopak diskursu 

vizuálnímu, který určuje objekty, které se hodí pro zveřejnění na Instagramu. Všechny tři platformy 

tak například nabízejí nepřeberné množství fotografií Starého bělidla z téměř totožného úhlu, či 

fotografie plaňkového plotu pokrytého hrnečky (viz fotografická příloha č. 2).294  

                                                           
293 PÝCHA, s. 38. 
294 Například zde: https://www.instagram.com/p/Bw6mCG1hYKv/?utm_source=ig_web_button_share_sheet 

(náhled 20.5.2019); https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10003016-Reviews-Babiccino_udoli-
Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=3293
23463 (náhled 20.5.2019); https://www.instagram.com/p/Bwv9nioFY5z/ (náhled 20.5.2019); 
https://www.google.com/maps/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipNDNSyzcFvkxF
w1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!6s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-uHo0-

https://www.instagram.com/p/Bw6mCG1hYKv/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10003016-Reviews-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=329323463
https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10003016-Reviews-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=329323463
https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10003016-Reviews-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&ff=329323463
https://www.instagram.com/p/Bwv9nioFY5z/
https://www.google.com/maps/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!6s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-uHo0-r4xCUQ%2FW5QmGdATaAI%2FAAAAAAAAIVw%2FBIiQ039xSCUC18XfqYhMssr9S0tmmrgjQCLIBGAYYCw%2Fw400-h300-k-no%2F!7i4160!8i3120?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!6s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-uHo0-r4xCUQ%2FW5QmGdATaAI%2FAAAAAAAAIVw%2FBIiQ039xSCUC18XfqYhMssr9S0tmmrgjQCLIBGAYYCw%2Fw400-h300-k-no%2F!7i4160!8i3120?hl=cs-CZ
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Fotografie nahrávané na Google Mapy a TripAdvisor odpovídají tomu, co Pýcha označuje jako 

dokumentační žánr fotografie.295 Podobně jako u Lidic a Vojny v případě Babiččina údolí na těchto 

dvou platformách převládají fotografie, které bychom na první pohled nezařadili do klasického 

rodinného alba. Z velké části na nich chybí to, co rodinnou fotografii dělá rodinnou fotografií – 

členové rodiny, přátelé či všeobecně lidské bytosti. Hlavními aktéry dokumentačních fotografií 

jsou převážně budovy či krajina Babiččina údolí, záběry, které se tradičně objevují v tištěných 

průvodcích Babiččiným údolím. Pořizování fotografií je v případě těchto platforem podřízeno 

jejich hlavnímu účelu, tedy turistickému provozu a službám. Google Mapy i TripAdvisor do značné 

míry suplují funkci turistického průvodce pro 21. století, proto se i uživatelské fotografie orientují 

průvodcovským směrem – zachycují především to, co by mohlo být užitečné také ostatním 

návštěvníkům: jednak praktickou stránku navštívených míst paměti (tabule naučné stezky, 

turistické rozcestníky, otevírací hodiny Starého bělidla) a jednak „ikonické“ budovy, místa a 

pohledy na ně, které by budoucí návštěvníci neměli opomenout a které zároveň fungují jako 

efektivní propagace těchto míst. 

Malá část fotografií z prvních dvou zkoumaných platforem ovšem poukazuje na synkretické 

tendence vizuálních reprezentací Babiččina údolí. Zatímco převládající část fotografií zachycuje 

přírodu, budovy a návštěvnické zázemí, na zbytku fotografií najdeme členy rodiny pózující před 

Babiččiným sousoším nebo u Viktorčina splavu. Dalším příkladem vizuální synkreze jsou 

fotografie plaňkového plotu, ve kterém jsou jednotlivé plaňky kryté barevnými hrnečky. Plaňkový 

plot je oblíbeným motivem z Babiččina údolí na Instagramu – barevné hrnečky táhnoucí se v řadě 

za sebou představují možnost pořízení mnoha vizuálně atraktivních fotografií. Fotografie 

plaňkového plotu se v podobných stylizacích objevují i v případě Google Map.296 Uvedené 

příklady poukazují na překrývající se vizuální okraje analyzovaných platforem.  

                                                           
r4xCUQ%2FW5QmGdATaAI%2FAAAAAAAAIVw%2FBIiQ039xSCUC18XfqYhMssr9S0tmmrgjQCLIBGAYYCw%2Fw400-
h300-k-no%2F!7i4160!8i3120?hl=cs-CZ (náhled 20.5.2019). 
295 PÝCHA, s. 38. 
296Dostupné z: 
https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%
AD/@50.3954999,16.0361959,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU06qYY
eSKL39!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU
06qYYeSKL39%3Dw203-
h270kno!7i3024!8i4032!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435 
(náhled 22.5.2019). 

https://www.google.com/maps/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!6s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-uHo0-r4xCUQ%2FW5QmGdATaAI%2FAAAAAAAAIVw%2FBIiQ039xSCUC18XfqYhMssr9S0tmmrgjQCLIBGAYYCw%2Fw400-h300-k-no%2F!7i4160!8i3120?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m7!1e2!3m5!1sAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!6s%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-uHo0-r4xCUQ%2FW5QmGdATaAI%2FAAAAAAAAIVw%2FBIiQ039xSCUC18XfqYhMssr9S0tmmrgjQCLIBGAYYCw%2Fw400-h300-k-no%2F!7i4160!8i3120?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%AD/@50.3954999,16.0361959,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU06qYYeSKL39!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU06qYYeSKL39%3Dw203-h270kno!7i3024!8i4032!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435
https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%AD/@50.3954999,16.0361959,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU06qYYeSKL39!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU06qYYeSKL39%3Dw203-h270kno!7i3024!8i4032!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435
https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%AD/@50.3954999,16.0361959,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU06qYYeSKL39!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU06qYYeSKL39%3Dw203-h270kno!7i3024!8i4032!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435
https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%AD/@50.3954999,16.0361959,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU06qYYeSKL39!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU06qYYeSKL39%3Dw203-h270kno!7i3024!8i4032!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435
https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%AD/@50.3954999,16.0361959,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU06qYYeSKL39!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMMTEdawxsx6mpeo1TDLqfBdcjvU06qYYeSKL39%3Dw203-h270kno!7i3024!8i4032!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435
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Přejímání fotografických žánrů je obousměrný proces, vizuální vzory nepřejímají jen Google Mapy 

a TripAdvisor. Dokumentační žánr fotografií se v malé míře vyskytuje také na Instagramu, nahrané 

fotografie však i v tomto případě podléhají estetice Instagramu – jsou upraveny filtry, které 

aplikace nabízí,297 případně jsou pořízeny s využitím nových technologií. Fotografie Ratibořického 

zámku pořízená dronem nabízí novou a vizuálně atraktivní perspektivu. 298 Je tedy zjevné, že ačkoli 

i v případě Babiččina údolí lze v sociálních médiích identifikovat dokumentační žánr fotografií, 

dominující Google Mapám a TripAdvisoru, menšinové příklady sebeprezentačních fotografií na 

těchto platformách a dokumentační fotografie na Instagramu ukazují jinou tendenci. V sociálních 

médiích nevznikají striktně vymezené fotografické žánry podřízené účelu jednotlivých platforem, 

fotografické žánry užívané v sociálních médiích se naopak překrývají a navzájem ovlivňují. Jeden 

fotografický žánr může být funkční na více platformách s různým zaměřením. 

Žánr fotografie ovlivňuje povaha a účel vybraného média. Příkladem takového vlivu je zmiňovaná 

fotografie zámku pořízená dronem. Pohled na zámek z ptačí perspektivy je v porovnání s příspěvky 

řazenými po hashtagem #babiccinoudoli originální, zdá se, že mnoho návštěvníků Babiččina údolí 

a zároveň uživatelů Instagramu zatím drony nemá. Samotná ptačí perspektiva však není to jediné, 

co fotografii dělá vizuálně zajímavou. Důležité je také barevné ladění fotografie, zámek je osvětlen 

teplým odpoledním světlem, umocňujícím podzimní atmosféru zachycené krajiny. Světelný aspekt 

fotografie představuje kromě originální perspektivy další prvek, kterým se fotografie řadí 

k Instagramem formované estetice. Fotografie, které bychom u Google Map či TripAdvisoru 

přiřadili k dokumentačnímu žánru, podléhají na Instagramu estetizaci. Hlavními prvky 

instagramové estetiky jsou zmiňované barevné filtry – světlo zde hraje značnou roli a objevuje se 

i v dalších formách – například jako paprsky prosvítající skrz koruny stromů v parku etc.299 Dále 

se jedná o podle uživatelů originální perspektivy, úhly, z nichž jsou dokumentované objekty 

fotografovány.  

Estetizace má vliv i na samotný výběr fotografovaných objektů. Zde se vracíme k vizuálně 

atraktivním hrnečkům na plaňkovém plotě, jejichž fotografie se na Instagramu vyskytují v různých 

variacích.300 Z fotografií není patrné, kde přesně se hrnečky v Údolí nacházejí a jejich přesná lokace 

                                                           
297 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BxFVWspHywx/ (náhled 22.5.2019). 
298 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bpd-nXGl7yB/ (náhled 22.5.2019). 
299 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bw-XeJXlP71/ (náhled 22.5.2019). 
300 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bw6mCG1hYKv/ (náhled 22.5.2019); 
https://www.instagram.com/p/Bwo4Wfylz7e/ (náhled 22.5,.2018); https://www.instagram.com/p/BwfDhhQB1CG/ 

https://www.instagram.com/p/BxFVWspHywx/
https://www.instagram.com/p/Bpd-nXGl7yB/
https://www.instagram.com/p/Bw-XeJXlP71/
https://www.instagram.com/p/Bw6mCG1hYKv/
https://www.instagram.com/p/Bwo4Wfylz7e/
https://www.instagram.com/p/BwfDhhQB1CG/
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je jako kritérium nahrání na Instagram zcela podružná. Důležitější je dojem autenticity, který 

hrnečky na plotě vyvolávají, jsou ztělesněním představy o pitoreskním venkově. Autenticita 

hrnečků se ovšem nevztahuje jen na turistický provoz v Babiččině údolí, týká se i instagramových 

příspěvků samotných. Hrnečky splňují estetické nároky Instagramu – jsou barevné, nepůsobí jako 

uměle naaranžované, jsou příjemné na pohled – naplňují kritéria autenticity instagramového 

příspěvku a proto má smysl je fotografovat a sdílet na Instagramu – příspěvky tohoto typu mají 

značnou šanci na dobré hodnocení ostatních uživatelů. Svou lokální neurčitostí navíc uživatelům 

umožňují přiřadit k fotografii množství hashtagů, které jí zajistí lepší viditelnost pro ostatní 

uživatele. V klíčových slovech se tak objevují nejen odkazy na Babiččino údolí (#babiccinoudoli, 

#ratiborice, #grandmothersvalley), ale také na venkov obecně (#venkov, #cottagestyle) a nechybí 

ani hashtagy zdůrazňující národní rozměr sdílené fotografie (#czechnature, #ceskyvenkov). 

Nyní se budu zabývat strukturou obrazové složky Instagramu. Svá tvrzení zakládám na hashtazích 

#babiccinoudoli301 a #ratiborice,302 protože se k nim řadí největší počet příspěvků. Tyto hashtagy 

mají na Instagramu ve vztahu k obrazu Babiččina údolí dominantní pozici. Podobně ale vypadá 

obraz Babiččina údolí i pod jinými hashtagy – například #babicinoudoli nebo 

#statnizamekratiborice.  

Zatímco u Google Map a TripAdvisoru jsme pozorovali převahu dokumentačních fotografií, na 

Instagramu jednoznačně převažují fotografie (sebe-) reprezentační. Na fotografiích se nejčastěji 

objevují páry, rodiny i jednotlivci. Dominují portrétové fotografie a selfies. Fotografie jsou 

nejčastěji pořizovány u Babiččina pomníku a u Viktorčina splavu, dále u Ratibořického zámku a u 

Starého bělidla. Část fotografií je pořízena v „přírodním“ prostředí: pozadí fotografie tvoří 

atraktivní přírodní prvek – kvetoucí magnólie atd. Nejčastěji fotografovanými objekty jsou lidé. 

Z budov jsou to: zmiňované Babiččino sousoší, dále zámek, Staré bělidlo, Viktorčin splav a Rudrův 

mlýn. Objevují se také fotografie vizuálně atraktivních objektů – ať už jsou to zmiňované hrníčky 

na plaňkovém plotě, detailní fotografie rozkvetlých keřů či krajinných kompozic.  

                                                           
(náhled 22.5.2018); https://www.instagram.com/p/Bv9Eho-jFa3/ (náhled 22.5.2018); 
https://www.instagram.com/p/BpffQ7Fhk-l/ (náhled 22.5.2018); https://www.instagram.com/p/Bpeivw1ACQ5/ 
(náhled 22.5.2018); https://www.instagram.com/p/Bv87HyXFl7j/ (náhled 22.5.2018). 
301 Dostupné z: https://www.instagram.com/explore/tags/babiccinoudoli/?hl=cs (náhled 27.5.2019). 
302 Dostupné z:  https://www.instagram.com/explore/tags/ratiborice/?hl=cs (náhled 27.5.2019). 

https://www.instagram.com/p/Bv9Eho-jFa3/
https://www.instagram.com/p/BpffQ7Fhk-l/
https://www.instagram.com/p/Bpeivw1ACQ5/
https://www.instagram.com/p/Bv87HyXFl7j/
https://www.instagram.com/explore/tags/babiccinoudoli/?hl=cs
https://www.instagram.com/explore/tags/ratiborice/?hl=cs
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U obou zkoumaných hashtagů se objevují také komerční příspěvky – jedná se o fotografie místních 

firem orientovaných na služby – jedná se především o příspěvky inzerující svatby a 

gastronomickou nabídku buď přímo v Babiččině údolí, nebo v jeho blízkém okolí. Komerční 

příspěvky poukazují na další motiv, který do formování obrazu Babiččina údolí zasahuje. Podobně 

jako Google Mapy nebo TripAdvisor je i Instagram formován tržním prostředím. Google místem 

je Panský hostinec i stánek se Staročeským trdelníkem, oba jsou součástí obrazu Babiččina údolí. 

Podobně je to u obrazové složky Babiččina údolí, svůj podíl na ní nemají pouze mechanismy 

kulturní paměti, ale také mnoho dalších faktorů, jako je třeba potenciál Instagramu jako virtuální 

inzertní či reklamní plochy. Ukazuje na to i fakt, že jiné svatební fotografie než ty komerční.303 pod 

zkoumanými hashtagy přiřazeny nejsou. Babiččino údolí tedy není na sociálních médiích uživateli 

typicky spojováno se svatbou, a spíše výjimečně s gastronomickými zážitky.304 Komerční rozměr 

Instagramu ale obrazový charakter Babiččina údolí pozměňuje a začleňuje ho do oblasti služeb.  

Jak jsem naznačila výše, obecné hashtagy zastřešující celý prostor Babiččina údolí sdružují 

především sebeprezentační příspěvky – podle Pýchy jsou to takové fotografie, které bychom 

zařadili do rodinného alba. Instagram ale uživatele neomezuje svým předvýběrem Instagram míst, 

oproti Google Mapám a TripAdvisoru staví víc na principu many to many, o kterém ve svém textu 

hovoří Pýcha.305 Klíčové slovo, hashtag, lze vytvořit z jakéhokoli slova – cokoli se může stát 

Instagram místem, věcí či osobou. Hierarchizace vytvořených hashtagů nespočívá na 

rozhodovacím mechanismu správců Instagramu,306 ale na uživatelích, kteří k nim přiřazují své 

příspěvky. Úspěšnost jednotlivých hashtagů závisí na mnoha faktorech – například dostatečné 

obecnosti klíčového slova, aktualitě obsahu, k němuž klíčové slovo odkazuje nebo na zvolené 

formě – v českém prostředí může hrát roli například užití diakritiky. 

Princip many to many umožňuje uživatelům vytvářet klíčová slova prakticky pro cokoli, s čím se 

v životě a v případě Babiččina údolí také na cestách setkají. Proto na Instagramu najdeme hashtagy 

nejen pro Babiččino údolí jako celek, ale také pro jednotlivé budovy a místa známá z knižní 

předlohy. Výše naznačený princip hierarchizace a ustanovování klíčových slov na Instagramu jsem 

                                                           
303 Dostupné z:  https://www .instagram.com/p/BxE8qq3hfS8/ (náhled 27.5.2019). 
304 S výjimkou zmrzliny, kterou bych ale přiřadila k volnočasovému rozměru Babiččina údolí, nikoli k argumentu, že 
by Babiččino údolí mělo být gastronomickou destinací. 
305 PÝCHA, s. 34. 
306 Nemám teď na mysli tzv. nevhodný obsah, který neodpovídá zásadám užívání Instagramu a který je správci 
odstraňován. 
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uvedla především proto, abych odlišila zmnožení Google míst a instagramových hashtagů – 

zatímco u Google Map uživatel nemá možnost vytvářet nová místa pro ostatní uživatele, hashtagy 

jsou naopak uživatelským nástrojem, který umožňuje prohledávat a strukturovat obsah Instagramu.  

U místně specifických hashtagů se v některých případech setkáváme s jinou obrazovou 

reprezentací, než která se objevuje u hashtagů #babiccinoudoli a #ratiborice. Jedná se především o 

hashtagy #rudruvmlyn (16 příspěvků),307 #panskyhostinec (7 příspěvků)308 a #vodnimandl 

(5příspěvků).309 K těmto hashtagům jsou řazeny fotografie patřící do dokumentačního žánru – 

chybí na nich lidé, jsou to objektivizující, popisné fotografie budov Babiččina údolí. V případě 

hashtagu #panskyhostinec se objevují také fotografie z jiných „hostinců,“ na nichž se objevují lidé, 

příspěvky z Babiččina údolí však odpovídají parametrům dokumentačního žánru.  Domnívám se, 

že změna dominantního žánru fotografií, která se objevuje v případě místně specifických hashtagů 

je dána jednak svou přímou vazbou na konkrétní místo a také malým množstvím příspěvků, které 

dané hashtagy sdružují. Vybraná klíčová slova plní u nahraných fotografií především popisnou 

funkci – u příspěvků se objevují v sousedstvích obecnějších klíčových slov (#babiccinoudoli, #trip, 

#bozenanemcova) a pomáhají ostatní uživatelům určit, co je vlastně na fotografii. Malý počet 

příspěvků přiřazených k tomuto typu hashtagů také ukazuje, že na Instagramu (na rozdíl od Google 

Map či tripAdvisoru) hraje větší roli vizuální a společenská atraktivita (tedy autenticita 

instagramové) fotografie, než přesné určení kde byla fotografie pořízena. 

Místně specifické hashtagy kromě mediálních vlastností Instagramu ukazují také na další možnosti 

formování kulturně paměťové hierarchie Babiččina údolí. Zatímco zmiňované tři hashtagy sdružují 

maximálně 16 příspěvků,310 pod hashtagy #starebelidlo a #viktorcinsplav najdeme stovky 

příspěvků.311 Bráno doslovně, počty řazených fotografií ukazují, která místa paměti jsou na 

Instagramu funkční. Na rozdíl od prvních tří místně specifických hashtagů se v případě Starého 

bělidla i Viktorčina splavu neobjevují pouze dokumentační fotografie – v podobném zastoupení 

                                                           
307 Dostupné z: https://www.instagram.com/explore/tags/rudruvmlyn/ (náhled 27.5.2019). 
308 Dostupné z: https://www.instagram.com/explore/tags/panskyhostinec/ (náhled 27.5.2019). 
309 Dostupné z: https://www.instagram.com/explore/tags/vodnimandl/ (náhled 27.5.2019). Pozici paměťové 
periferie reprezentuje hashtag #ryzmburskyaltan s pěti přiřazenými příspěvky. Dostupné z:  
https://www.instagram.com/explore/tags/ryzmburskyaltan/ (náhled 27.5.5019). 
310 Stav platící k 27.5.2019. 
311U #viktorcinsplav je to 277 příspěvků a u #starebelidlo je to 344 příspěvků. Dostupné z:  
https://www.instagram.com/explore/tags/viktorcinsplav/ a 
https://www.instagram.com/explore/tags/starebelidlo/ (náhled 27.5.2019). 

https://www.instagram.com/explore/tags/rudruvmlyn/
https://www.instagram.com/explore/tags/panskyhostinec/
https://www.instagram.com/explore/tags/vodnimandl/
https://www.instagram.com/explore/tags/ryzmburskyaltan/
https://www.instagram.com/explore/tags/viktorcinsplav/
https://www.instagram.com/explore/tags/starebelidlo/
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jsou zde řazeny také reprezentační fotografie – selfies i portrétové. V případě hashtagu 

#starebelidlo se nejedná o příliš překvapivý závěr, jde koneckonců o hlavní dějiště Babičky, které 

kromě literární identity na sebe váže také identitu místa natáčení filmových zpracování knižní 

předlohy. Jako překvapivější působí masivní řazení příspěvků pod hashtag odkazující k Viktorčinu 

splavu.  

 

Spory o autenticitu 

Ve zkoumaném materiálu se mi v případě Instagramu nepodařilo v případě Viktorčina splavu najít 

žádné spory o autenticitu, které jsem ukázala na příkladu TripAdvisoru. Pátrání jsem rozšířila i na 

alternativní hashtag odkazující k Viktorčinu splavu #viktorčinspav (19 příspěvků), kde je složení 

přiřazených příspěvků podobné i přes jejich nízký počet. Domnívám se, že množství pořízených 

fotografií i přiřazených příspěvků pod #viktorcinsplav také ukazuje, že Viktorčin splav (potažmo 

postava Viktorky) má v kulturní paměti (uživatelů) Instagramu zvláštní pozici. Skladba 

přiřazených fotografií (u obou hashtagů odkazujících k Viktorčinu splavu) ukazuje, že Viktorčin 

splav je v Babiččině údolí místem poněkud patetického pózování. U fotografií, na nichž je 

zachycen Viktorčin splav, se většinou vyskytují ženy ve stylizovaných pozicích: v sedě u splavu, 

s pohledem obráceným přes vodu nebo zády k fotografovi,312 v takovém případě jsou důležité 

dlouhé rozpuštěné vlasy. Objevují se také fotografie párů či samotných mužů a matek s batolaty, 

případně batolat samotných.  

U fotografovaných žen je patrná stylizace do Viktorky u splavu, fotografie se snaží přiblížit se 

atmosféře knižní předlohy či filmového zpracování. Fotografie evokují melancholii a estetizovanou 

zádumčivost.313 Tato stylizace se neobjevuje u fotografií párů, samotných mužů či mužů s dětmi, 

na nich převládá žánr běžné turistické fotografie či fotografie patřící do rodinného alba. Na stylizaci 

do Viktorky u splavu upozorňují také autorské komentáře fotografií: 

                                                           
312 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BkXNrWwn2VS/ (náhled 28.5.2019). 
313 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BJ7ryTEDnp7/; https://www.instagram.com/p/BXixg6QAyi1/ či zde 
https://www.instagram.com/p/BYdrEPrgsXt/ (náhled 28.5.2019). 

https://www.instagram.com/p/BkXNrWwn2VS/
https://www.instagram.com/p/BJ7ryTEDnp7/
https://www.instagram.com/p/BXixg6QAyi1/
https://www.instagram.com/p/BYdrEPrgsXt/
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„Viktorka a černý myslivec,“314 „Viktorka na splavu,“315 „Kde je můj černý myslivec?,“316 „Dvě 

Viktorky u splavu,“317 „‘Viktorka má taky svoji hvězdu?‘ ‚Má, ale je zakalená‘“318 

Viktorčin splav je na Instagramu atraktivním místem, které dokáže návštěvníky afektivně 

zasáhnout. Jádro atraktivity tvoří postava Viktorky, ztělesňující romantizované šílenství. 

Z nešťastné lásky, vraždy dítěte a následného pomatení a bezdomovectví vytvořila Němcová 

fascinující postavu, která je v paměťovém provozu Babiččina údolí místem identifikace 

návštěvníků, respektive návštěvnic. Jak naznačuje uživatelský komentář zmiňující „dvě Viktorky 

u splavu,“ v paměťovém procesu se odehrává určitá zkratka. „Dvě Viktorky u splavu“ jsou ve 

skutečnosti matka a její dcera v batolecím věku. V konfrontaci s knižní předlohou událostí u splavu 

by taková fotografie měla působit morbidně či alespoň paradoxně, nic takového se však s fotografií 

na Instagramu neodehrává, příspěvek získal 14 ohodnocení To se mi líbí. Podobně paradoxní je i 

komentář „Viktorka a černý myslivec,“ který popisuje selfie líbajícího se páru se splavem v pozadí. 

Aktéři romantické fotografie jsou na Instagramu ztotožněni s postavami z Babičky, z jejich 

literárního vztahu se do virtuálního prostředí přenesl pouze jeho romantický aspekt. Ani tento 

příspěvek nevzbudil u uživatelů kontroverze, naopak získal 27 To se mi líbí a jeden komentář 

složený ze srdíček, který romantický aspekt celého příspěvku potvrzuje.  

Příběh o Viktorce se jeví jako stále funkční prvek paměťového provozu Babiččina údolí. Jak 

ukázaly spory o autenticitu Viktorčina splavu v případě Google Map, jedná se o místo a příběh, 

k nimž se pojí návštěvnická očekávání. Instagramové příspěvky ukazují, že důležitou roli v této 

paměťové figuře hraje romantika, případně dojem romantiky, který evokuje nejen prostředí splavu. 

Romantické prvky jsou tím, co z příběhu o Viktorce zůstává i ve 21. století paměťově funkční a co 

afektivně působí na návštěvníky. Označením sebe sama jako Viktorka na splavu o sobě uživatelka 

neříká, že utopila své dítě a že ji opustil partner. V rámci sebeprezentace poukazuje spíše na spojení 

mezi sebou a literární postavou a přivlastňuje si tak znaky příběhu a postavy Viktorky, které dnes 

mohou působit atraktivně. Může to být například tajemná, exotická krása Viktorky; její vášnivá a 

                                                           
314 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BWcev7Ynwvt/ (náhled 28.5.2019). 
315 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BliE8cbnQ9y/ (náhled 28.5.2019). 
316 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bmh4lCtB3jC/ (náhled 28.5.2019). 
317 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BlfdLDEDd0E/ (náhled 28.5.2019). 
318 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BYBQQeflJD5/ (náhled 28.5.2019). 

https://www.instagram.com/p/BWcev7Ynwvt/
https://www.instagram.com/p/BliE8cbnQ9y/
https://www.instagram.com/p/Bmh4lCtB3jC/
https://www.instagram.com/p/BlfdLDEDd0E/
https://www.instagram.com/p/BYBQQeflJD5/
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zapovězená láska; její divokost a svoboda okořeněná romantizovanou verzí šílenství, která se 

projevuje především zpěvem u řeky. 

 

Textová složka příspěvků 

V následujících odstavcích se zaměřím na textovou část instagramových příspěvků. Od vlivu 

povahy média se v analýze přesouvám k výše stanoveným otázkám po roli turismu a národní 

identity v identitě Babiččina údolí a k jeho vztahu k Boženě Němcové v rámci kulturně 

paměťového provozu v sociálních médiích. 

Textová složka se na Instagramu skládá ze dvou částí – z hashtagů a z autorských komentářů 

zveřejněné fotografie. Zabývat se jí budu opět na příkladu hashtagů #babiccinoudoli a #ratiborice 

pro největší množství přiřazených příspěvků. Na rozdíl od prvních dvou analyzovaných webových 

platforem se většina instagramových příspěvků omezuje na krátké slovní komentáře zveřejněných 

fotografií, doplněné různým počtem zpřesňujících a síťujících klíčových slov. Utváření identity 

Babiččina údolí se tedy v textové části příspěvků odehrává mnohem lakoničtěji, než jak je tomu na 

Google Mapách a TripAdvisoru, většina uživatelů k fotografii přidá několik hashtagů a 

jednoslovné konstatování místa, kde se právě nacházejí. I přesto se ale domnívám, že není možné 

textovou část příspěvků ignorovat, protože v mnoha případech fotografie kontextuálně propojují 

s lokalitou pořízení, případně objasňují svou motivaci k výletu do Babiččina údolí či svůj vztah 

k Babičce. 

Turismus, Babiččino údolí a Instagram 

Podobně jako v případě Google Map a TripAdvisoru dominuje i na Instagramu volnočasová, 

turistická složka identity Babiččina údolí. Podle uživatelských příspěvků sem jezdí návštěvníci 

strávit svůj volný čas v příjemném prostředí a krásné přírodě, s rodinou nebo přáteli. 

V komentářích se objevuje také nostalgie – uživatelé reflektují svůj návrat na místa, která navštívili 

jako děti: 
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„Velikonoční výlet do Ratibořic a Babiččina údolí, kde jsem byla naposledy snad se školou 😊 

počasí se vydařilo na jedničku a žádné velké davy lidí nebyly 👌(…)“319 

 

V citovaném komentáři se kromě nostalgie vyvolané návratem na místo navštívené v dětství 

objevuje také poznámka tom, že uživatelka měla štěstí a nenarazila na davy návštěvníků. Ty 

reprezentují jeden z mála negativních aspektů, který je v souvislosti s návštěvou Babiččina údolí 

na Instagramu zmiňován: 

„Uf, tak Babiccino údolí máme díkybohu za sebou a já jsem ráda, že jsme v pořádku přežili. (…) 

Mně se ale začalo líbit až za splavem, takže samotné Staré Belidlo a sousoší babičky s dětmi mě 

moc nezaujalo. Zkusíme se vrátit mimo sezónu a třeba se můj názor změní 😊“320  

Stížnosti na davy návštěvníků a následné rady komentujících, že je lepší vyrazit do Babiččina údolí 

mimo sezónu, jsou důsledkem komodifikace dějin. Hashtagy připojené k nahraným fotografiím 

označují Babiččino údolí jako typicky turistickou destinaci, jako místo výletů, procházek, 

odpočinku. Sdílení fotografií z návštěvy Babiččina údolí vede k tomu, že se o něm mezi uživateli 

zvyšuje povědomí. S atraktivními záběry roste přitažlivost Babiččina údolí a zvyšuje se počet 

uživatelů, kteří se ho rozhodnou navštívit. Jejich návštěva je do značné míry ovlivněna vizuální 

stopou Babiččina údolí, která na Instagramu vzniká. Převažujícím obrazem Babiččina údolí je 

liduprázdná nádherná a upravená krajina, případně romantické či rodinné fotografie u budov 

známých z Babičky a jejího filmového zpracování. Skutečné množství návštěvníků, s nimiž se 

autoři atraktivních fotografií, zveřejněných na Instagramu, během své návštěvy v Babiččině údolí 

setkali, se v příspěvcích neobjevuje. V rámci sebeprezentace každý uživatel ukazuje především 

svůj nádherný den strávený s blízkými, o ostatních, kteří se v Údolí snaží trávit stejně nádherný 

den, většinou mlčí.  

Návštěvníci tak do Babiččina údolí vyráží na hon za autentickým českým venkovem, s 

očekáváním, že místa, která znají nejen z Babičky, ale nyní také z Instagramu či Google Map, 

budou romanticky opuštěná. Autenticita se však, jak tvrdí Sharon MacDonald, na 

                                                           
319 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bwm-jpQnJAz/ (náhled 28.5.2019). 
320 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BwjE5hblqyk/ (náhled 28.5.2019). 

https://www.instagram.com/p/Bwm-jpQnJAz/
https://www.instagram.com/p/BwjE5hblqyk/
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komodifikovaných místech příliš nezdržuje.321 Samotný fakt, že se Babiččino údolí dostalo do 

turistických průvodců a v současnosti na sociální sítě, znamená, že se spíš než autentickou ukázkou 

venkovského života 19. století stalo turistickým jevištěm, kde se tento život předvádí či připomíná, 

jde ale vždy jen o nápodobu, přehrávání. Komodifikační efekt měl na Ratibořické údolí vlastně už 

vznik samotné Babičky, která čtenáři umožnila vidět jednotlivé budovy i celé Údolí jako jádro 

české krajiny a venkova alespoň při četbě.  

Zážitek autentického českého venkova 19. století je tedy v Babiččině údolí v roce 2019 

nerealizovatelný. Babiččino údolí v sezóně nejen že není liduprázdné, za hezkého počasí je naopak 

přelidněné. Zklamání z nedostatku autenticity se však u většiny uživatelů přesto nedostavuje. 

Instagram i první dvě analyzované platformy nabízejí ve většině případů pozitivní zážitky i 

hodnocení navštíveného místa. Chybějící autenticitu venkovské krajiny totiž v Babiččině údolí 

supluje autenticita turistického cíle. Turismus jako fenomén není tím, na co se návštěvníci 

Babiččina údolí jedou dívat, staročeský trdelník či domácí zmrzlina nejsou vystavenými exponáty, 

naopak se podílejí na upevnění dojmu autentického rodinného výletu. Turistický zážitek 

z Babiččina údolí proto nemusí být pro většinu návštěvníků nutně zklamáním. Očekávaná 

autenticita byla při návštěvě převrstvena autenticitou jiné povahy, většina uživatelů však v tento 

pohyb ani nezaznamená. Výše uváděné příklady sporné recepce jednotlivých prvků Babiččina 

údolí na tento pohyb poukazují. 

Proč se tedy na Instagramu neobjevuje více zalidněných fotografií poukazujících na návštěvnickou 

realitu Babiččina údolí? Je to dáno především reprezentační povahou Instagramu. Uživatelé se před 

ostatními snaží své životy prezentovat v pozitivním světle, propagovat sebe sama. Reprezentační 

zaměření Instagramu formuje nahrávané příspěvky a v případě posledně citované uživatelky 

dokládá také tvrzení Anthony Hoskinse, že život mimo sociální média dnes neexistuje.322 

Uživatelka mohla o své ne zcela příjemné návštěvě Babiččina údolí mlčet a podělit se se svými 

sledujícími o nějakou další, pozitivnější část svého života. Tím by ale ze svého života vyškrtla celý 

absolvovaný výlet. Rozhodla se proto svůj zážitek z Babiččina údolí zveřejnit v podobě komentáře 

ke sdílené fotografii úlů u Starého bělidla (příloha č.3). 323 Fotografie podléhá zmiňované mediální 

povaze Instagramu – nenajdeme na ní zamračenou uživatelku s davem návštěvníků pozadí, 

                                                           
321 MACDONALD, s. 111. 
322 HOSKINS, s. 20. 
323 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BwjE5hblqyk/ (náhled 28.5.2019). 

https://www.instagram.com/p/BwjE5hblqyk/
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fotografie naopak zachycuje romantický pohled na potok a stráň s úly, zcela bez lidí a viditelně 

upravenou jedním z nabízených instagramových filtrů. Doprovodné hashtagy odkazují především 

k venkovu, (matce) přírodě a samozřejmě Boženě Němcové a Babiččinu údolí. Mezi komentářem 

a samotnou fotografií tak vzniká rozpor, zapříčiněný komodifikací dějin a zahlazený mediální 

povahou Instagramu. 

 

Národní narativ a Babiččino údolí na Instagramu 

Kromě volnočasového rozměru Babiččina údolí se však na Instagramu lze setkat i s rozměrem 

národním. Explicitně národní asociace se objevují především v hashtazích připojených 

k příspěvku. Jejich kompozice může vypadat například takto: 

„kladskepomezi 

#kladskepomezi#visikladskepomezi #visitczech#visitcz #fotozvyletu #fotkyplnekysliku#fotimecesko

 #mamanacestach#objevujemecesko #czechroamer#czechtourism #czech_vibes#vyletzafotkou #sk

odatonechytit#fotkukazdejden #ceskakrajina#folkscenery #igers #folkgreen#voyaget #rsa_outdoo

rs#dnescestujem #ikokejlcz#cesinacestach #folksouls“324 

 

„monasek1 

#babiccinoudoli#ratiborice#ceskaskalice#czechrepublic#czechgirls#czech#dnescestujem#vylet#t

rip#visitczech#instaczech#poznavamecesko#travel#travelling#travelphoto#travelgirl#travelers#t

ravels#travelgram#instatravel#instago#“325 

Jak je z citací patrné, národně zaměřené hashtagy se organicky prolínají s ostatními, zaměřenými 

na volný čas, případně vyzdvihujícími venkovskou identitu Babiččina údolí. Anglické hashtagy 

jsou zároveň místem transnacionálního síťování Babiččina údolí, zejména se tak děje v případě 

anglických hashtagů odkazujících k cestování. Fotografie Starého bělidla nebo Babiččina sousoší 

se tak objevují v sousedství záběrů z celého světa.  

K jinému napojení Babiččina údolí na globální turistickou síť na Instagramu dochází 

prostřednictvím národních hashtagů v anglickém jazyce – například hashtag #czechrepublic má 

                                                           
324 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bw-XeJXlP71/ (náhled 29.5.2019). 
325 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bm-Hh6uBe1x/ (náhled 29.5.2019). 

https://www.instagram.com/kladskepomezi/
https://www.instagram.com/explore/tags/kladskepomezi/
https://www.instagram.com/explore/tags/visikladskepomezi/
https://www.instagram.com/explore/tags/visitczech/
https://www.instagram.com/explore/tags/visitcz/
https://www.instagram.com/explore/tags/fotozvyletu/
https://www.instagram.com/explore/tags/fotkyplnekysliku/
https://www.instagram.com/explore/tags/fotimecesko/
https://www.instagram.com/explore/tags/fotimecesko/
https://www.instagram.com/explore/tags/mamanacestach/
https://www.instagram.com/explore/tags/objevujemecesko/
https://www.instagram.com/explore/tags/czechroamer/
https://www.instagram.com/explore/tags/czechtourism/
https://www.instagram.com/explore/tags/czech_vibes/
https://www.instagram.com/explore/tags/vyletzafotkou/
https://www.instagram.com/explore/tags/skodatonechytit/
https://www.instagram.com/explore/tags/skodatonechytit/
https://www.instagram.com/explore/tags/fotkukazdejden/
https://www.instagram.com/explore/tags/ceskakrajina/
https://www.instagram.com/explore/tags/folkscenery/
https://www.instagram.com/explore/tags/igers/
https://www.instagram.com/explore/tags/folkgreen/
https://www.instagram.com/explore/tags/voyaget/
https://www.instagram.com/explore/tags/rsa_outdoors/
https://www.instagram.com/explore/tags/rsa_outdoors/
https://www.instagram.com/explore/tags/dnescestujem/
https://www.instagram.com/explore/tags/ikokejlcz/
https://www.instagram.com/explore/tags/cesinacestach/
https://www.instagram.com/explore/tags/folksouls/
https://www.instagram.com/monasek1/
https://www.instagram.com/explore/tags/babiccinoudoli/
https://www.instagram.com/explore/tags/ratiborice/
https://www.instagram.com/explore/tags/ceskaskalice/
https://www.instagram.com/explore/tags/czechrepublic/
https://www.instagram.com/explore/tags/czechgirls/
https://www.instagram.com/explore/tags/czech/
https://www.instagram.com/explore/tags/dnescestujem/
https://www.instagram.com/explore/tags/vylet/
https://www.instagram.com/explore/tags/trip/
https://www.instagram.com/explore/tags/trip/
https://www.instagram.com/explore/tags/visitczech/
https://www.instagram.com/explore/tags/instaczech/
https://www.instagram.com/explore/tags/poznavamecesko/
https://www.instagram.com/explore/tags/travel/
https://www.instagram.com/explore/tags/travelling/
https://www.instagram.com/explore/tags/travelphoto/
https://www.instagram.com/explore/tags/travelgirl/
https://www.instagram.com/explore/tags/travelers/
https://www.instagram.com/explore/tags/travels/
https://www.instagram.com/explore/tags/travels/
https://www.instagram.com/explore/tags/travelgram/
https://www.instagram.com/explore/tags/instatravel/
https://www.instagram.com/explore/tags/instago/
https://www.instagram.com/p/Bw-XeJXlP71/
https://www.instagram.com/p/Bm-Hh6uBe1x/
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přes šest milionů příspěvků. 326 Ačkoli nahrané fotografie zobrazují místa v České republice, jejich 

autory jsou kromě jejích obyvatel také zahraniční turisté. Anglické hashtagy zaměřené na cestování 

obecně umožňují sledovat stopy globálního turismu, tedy místa ve světě, která uživatelé z celého 

světa považují za sdíleníhodné turistické cíle. Anglické hashtagy odkazující přímo na Českou 

republiku, českou přírodu nebo obecně pracují s národním aspektem, umožňují sledovat, jaká místa 

jsou atraktivní nejen pro zahraniční, ale i pro domácí turisty.  

Kromě hashtagů zdůrazňují národní rozměr Babiččina údolí i komentáře připojené k nahrávaným 

fotografiím. Transnacionální síťování příspěvků, které Instagram umožňuje prostřednictvím 

hashtagů, vede některé uživatele ke zdůrazňování krásy a výjimečnosti české krajiny. Babiččino 

údolí v těchto tvrzení funguje jako jeho autentický doklad, stává se esencí české krajiny. Národně 

orientované komentáře většinou obsahují formulace typu „i u nás je krásně/ máme…,“ kterými 

reagují na globální proud sdílených fotografií. Pro zážitky a atraktivní fotografie není třeba cestovat 

kolem světa, české památky těm zahraničním dokáží bez větších obtíží konkurovat. Následující 

příspěvky ukazují, že se i do národního vyprávění na Instagramu promítají jak prvky komodifikace 

(národních) dějin, tak také povaha Instagramu jako média.  

Příkladem komodifikace národních dějin je příspěvek v příloze č.4. Autorský komentář tvrdí, že „i 

u nás v ČR je krásně.“ 327 Komentář lze chápat jako zmiňovanou reakci na globální sousedství a 

síťování, v němž se české památky i uživatelé na Instagramu ocitají. Komentář doprovází koláž 

fotografií: zámku, Viktorčina splavu, Starého Bělidla, Babiččina sousoší, hamburgerů a stánku 

s poplamenicemi. Největší fotografie koláže je věnována právě dřevěnému prodejnímu stánku, na 

pozadí je patrný plaňkový plot krytý barevnými hrníčky. Kompozice příspěvku naznačuje, že 

občerstvení je důležitou složkou návštěvy Babiččina údolí. Z velikosti fotografií v koláži se zdá, 

že to nejpodstatnější na Babiččině údolí je historizující stánek nabízející pokrm známý z Babičky 

Boženy Němcové. Budovy, které jsou ve většině příspěvků v centru fotografie, a po 

návštěvnících/uživatelích jsou to nejdůležitější, co lze v Údolí zachytit, v tomto fungují spíše jako 

kulisy dotvářející kolorit komodifikovaného venkova. Autenticitu návštěvě nezajišťuje Staré 

bělidlo, ale spíše historizované pokrmy slibující intenzivnější cestu do minulosti než jen procházení 

a dívání se na místa známá z literární předlohy. 

                                                           
326  Dostupné z: https://www.instagram.com/explore/tags/czechrepublic/ (náhled 29.5.2019). 
327 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bxk5eWaB6Xh/ (náhled 30.5.2019). 

https://www.instagram.com/explore/tags/czechrepublic/
https://www.instagram.com/p/Bxk5eWaB6Xh/
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Další příspěvek (příloha č. 5), který je v souladu s národním vyprávěním, reaguje (jako všechny 

ostatní příspěvky) současně také na výše zkoumanou medialitu a estetiku Instagramu. V centru 

fotografie je ruka držící nakousnuté srdce z lineckého těsta. Druhou dominantou fotografie je opět 

plaňkový plot s hrníčky, který se v rozostření táhne donekonečna. K fotografii je připojen 

komentář: „Tohle je Česko.“328 Je patrné, že příspěvek odpovídá instagramové estetice – fotografie 

je barevná, zachycuje atraktivní objekty – jak zmiňované hrníčky, tak ale především linecké 

cukroví, které v tomto kontextu dotváří venkovskou atmosféru – srdce má nepravidelný tvar 

evokující dojem řemeslné výroby. Ten se také podílí na vytváření dojmu autenticity, který 

návštěvník v Babiččině údolí hledá. Lakonický komentář navíc estetiku fotografie umocňuje a 

vnáší do prostředí Instagramu národní příběh. Z Babiččina údolí, jak je prezentují například tištění 

průvodci, v sobě příspěvek mnoho nenese. Národní rozměr fotografie je v tomto případě spíše 

totožný s jeho medialitou – Česko reprezentuje především vizuální atraktivita fotografie. Babiččino 

údolí zde funguje jako širší rámec, do něhož je možné, ale ne nezbytné fotografii zasadit – 

fotografie by mohla být pořízena pravděpodobně kdekoli v České republice nebo ve střední 

Evropě. 

Poslední národně orientovaný příspěvek (příloha č.6) reflektuje přírodní složku Babiččina údolí. 

Fotografii orchideje rostoucí zřejmě v Babiččině údolí uživatelka komentuje takto: „Víte že… 

máme orchideje i pralesy i u nás?“329 Příspěvek zdůrazňuje výjimečnost přírody Babiččina údolí, 

případně české přírody obecně, výskytem vzácného druhu rostlin i celého biotopu ji řadí mezi 

exotičtější a proto možná lákavější národní přírody. 

 

Božena Němcová a Babiččino údolí na Instagramu 

Nyní se zaměřím na hashtag #bozenanemcova (1183 příspěvků), který se objevuje u mnoha 

příspěvků řazených pod #ratiborice a #babiccinoudoli a který na Instagramu propojuje Babiččino 

údolí s osobností Boženy Němcové.330 První pohled na příspěvky pod tímto hashtagem ukazuje, že 

kromě fotografií z Babiččina údolí se na instagramovém obrazu Boženy Němcové podílí i další 

typy příspěvků, především pak ty, které poukazují na její literární činnost. Vedle fotografií 

                                                           
328 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bw6mCG1hYKv/ (náhled 30.5.2019). 
329 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bxk0LtnoY2W/ (náhled 30.5.2019). 
330 Dostupné z: https://www.instagram.com/explore/tags/bozenanemcova/?hl=cs (náhled 31.5.2019). 
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Babiččina pomníku, budov v Babiččině údolí a sochy mladé Boženy Němcové u muzea v České 

Skalici, se objevují především různá vydání Babičky, Divé Báry a pohádek od Boženy Němcové. 

Dále se objevují její portréty - dobové i současné. Kromě toho pod tímto hashtagem sdružují i citáty 

z děl nebo korespondence Boženy Němcové a nechybí ani fotografie či záběry z filmových 

adaptací jejích pohádek (především Tři oříšky pro Popelku) a Babičky. 

#bozenanemcova tak sdružuje různorodou oblast příspěvků s různými vztahy jak k Babiččině 

údolí, tak k osobnosti Boženy Němcové. U prvních dvou zkoumaných platforem vyšlo najevo, že 

Božena Němcová představuje širší významový rámec Babiččina údolí, díky její kanonické pozici 

v české kulturní paměti považují návštěvníci výlet sem za smysluplný. Podobnou funkci plní 

Němcová i v případě Instagramu – ukazují to zmiňované fotografie Babiččina údolí, ve kterých 

pod hashtagem #bozenanemcova převažuje dokumentační žánr. Zkoumaný hashtag nicméně 

vytváří daleko širší spektrum toho, co je možné s Boženou Němcovou spojovat.  

U Google Map a TripAdvisoru jsme v některých případech pozorovali, že se do Babiččina údolí 

promítá kromě literárně-národní také jeho filmová identita. Z některých hodnocení tak vyplývalo, 

že Babiččino údolí může být také filmovou krajinou paměti. Uživatelská hodnocení se však 

očekávatelně omezila pouze na filmovou adaptaci Babičky, která se přímo váže na Babiččino údolí. 

Instagram však na rozdíl od Google Map a TripAdvisoru není primárně organizován místně, proto 

se s v sousedství záběrů ze Starého bělidla objevují fotografie z filmových adaptací dalších textů 

Němcové – především pohádek. Dominantní pozici má pohádka Tři oříšky pro Popelku režiséra 

Václava Vorlíčka.331 

Textová složka těchto příspěvků ukazuje, že Tři oříšky pro Popelku jsou místem, kde se 

vzpomínání na Němcovou a její dílo napojuje na transnacionální síť. Díky německé koprodukci, 

v rámci které byl Vorlíčkův film natáčen, vstupují poprvé výrazněji do instagramové reprezentace 

Němcové nebo Babiččina údolí i zahraniční uživatelé. Jsou to především němečtí uživatelé, kteří 

film hodnotí jako svou nejoblíbenější vánoční pohádku – má tedy podobnou pozici jako v českém 

prostředí.332 Transnacionální propojení naznačuje také příspěvek, který ke sdílené fotografii 

přidává česko-německý komentář a hashtagy v obou jazycích – čímž se snaží zajistit si větší dosah 

                                                           
331 Například zde: https://www.instagram.com/p/Bpr5CVnFOim/; https://www.instagram.com/p/BOBqBdTgow2/; 
https://www.instagram.com/p/BOadoLNFMWd/; https://www.instagram.com/p/BdGRkYHncm2/ (náhled 

1.6.2019). 
332 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/wo6vE8xk2w/ (náhled 1.6.2019). 

https://www.instagram.com/p/Bpr5CVnFOim/
https://www.instagram.com/p/BOBqBdTgow2/
https://www.instagram.com/p/BOadoLNFMWd/
https://www.instagram.com/p/BdGRkYHncm2/
https://www.instagram.com/p/wo6vE8xk2w/
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mezi uživateli obou národností.333334 Dalším příkladem transnacionálního síťování je film Vom 

Smolicek Barbary Lackermeier, který se v instagramových příspěvcích vyskytuje většinou 

prostřednictvím plakátů či upoutávek.335 

Další pohádkou, jejíž záběry se na Instagramu pod hashtagem #bozenanemcova objevují, je Byl 

jednou jeden král režiséra Bořivoje Zemana.336 Opět se zde objevují Vánoce jako čas, se kterým 

má uživatelka filmovou adaptaci pohádky spojenou. Božena Němcová tu představuje autorský 

rámec pohádky. Řazení pohádek k jejímu jménu z něj vytváří dojem značky, která zaručuje kvalitní 

příběh a příjemný čtenářský či divácký zážitek.  

Zajímavým dokladem toho, jak různorodé příspěvky dokáže Instagram pojmout v rámci jednoho 

hashtagu je i příspěvek tatéra, který zákazníkovi vytetoval realistický portrét kouzelné babičky 

právě z filmové adaptace pohádky Byl jednou jeden král, spolu s nápisem Sol nad zlato.337 

Pohádková postava z československého filmu z roku 1955 se tak díky Instagramu dostává do 

sousedství démonů, draků o dalších gothických motivů, na které se tatér jinak specializuje. Ačkoli 

se takovýto motiv tetování může na první pohled jevit jako poněkud neobvyklý, ukazuje sílu 

filmových adaptací pohádek Němcové a jejich silnou pozici, kterou ve veřejném prostoru zaujímají 

o Vánocích.  

Příspěvky věnované filmovým adaptacím tvoří jen část z větší skupiny příspěvků věnovaných 

pohádkám Boženy Němcové převážně v knižní podobě. Příspěvky zaměřené obecně na literární 

tvorbu Němcové se na jejím mediálním obraze na Instagramu podílejí podobnou měrou jako 

fotografie z Babiččina údolí a akcentují tak literární či spisovatelskou složku její paměťové 

                                                           
333 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BOBqBdTgow2/ (náhled 1.6.2019). 
334Zajímavým rozšířením tohoto motivu je příspěvek sdílející audioknihu s názvem Aschenbrödels Fluch: Drei 
Hasenüsse für Aschenbrödel 2, tedy Popelčino prokletí – druhý díl Tří oříšků pro Popelku. Na sdílené fotografii je 
spolu s porcelánovým pohárkem s fotografií Libuše Šafránkové, která ve Vorlíčkově filmu ztvárnila Popelku. Jedná 
se o jeden z „vánočních“ příspěvků s Popelkou. Zajímavé ovšem je, že v českém prostředí druhý díl Popelky není 
známý – jedná se totiž o spojení více pohádkových motivů do jedné pohádky, jejíž podtitul by měl znít spíše: Zlá 
macecha vrací úder. Jako autorka pohádky je uvedena Božena Němcová – i proto je příspěvek řazen pod 
zkoumaným hashtagem. Příspěvek považuji za příklad, že se současné tendence (nejen filmového či reiálového) 
vyprávění projevují i v tak na první pohled konzervativním materiálu jako jsou pohádky Boženy Němcové. Důležitou 
roli hraje jistě i komerční aspekt – druhý díl oblíbené vánoční pohádky se jistě bude prodávat lépe, než méně známé 
pohádky od české autorky z 19.století. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BrbApwCFczK/; 
https://kinderohren.wordpress.com/2016/12/06/aschenbroedels-fluch/ (náhled 1.6.2019). 
335 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BvNT-jZBzhL/ (náhled 1.6.2019). 
336 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BOaI_NyBJRX/ (náhled 1.6.2019). 
337 Viz příloha č. 7. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bxpk17NlJGF/ (náhled 1.6.2019). 

https://www.instagram.com/p/BOBqBdTgow2/
https://www.instagram.com/p/BrbApwCFczK/
https://kinderohren.wordpress.com/2016/12/06/aschenbroedels-fluch/
https://www.instagram.com/p/BvNT-jZBzhL/
https://www.instagram.com/p/BOaI_NyBJRX/
https://www.instagram.com/p/Bxpk17NlJGF/
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identity. Na rozdíl od Google Map nebo TripAdvisoru se na Instagramu objevuje naprosté 

minimum příspěvků, ve kterých by byla nacionalizována přímo osobnost Němcové. O „velké české 

spisovatelce“ se v příspěvcích příliš často nemluví, národní rovina vyprávění se soustředí spíše na 

Babiččino údolí. Autorské komentáře příspěvků jako v následující citaci jsou tedy spíš 

konstitutivní výjimkou:  

„Nešťastné manželství 

Věčné hádky a pokusy o smíření 

Ponižujíci chudoba 

Hlad 

Nemoci 

 

Tak se dá shrnout krátký život nejslavnější české spisovatelky.  

Jak zvláštním smutným kontrastem k tomu všemu je velkolepý pohřeb, který jí vlastenci r. 1862 

uspořádali a posmrtná sláva, které se jí dostalo.“338 

Častěji uživatelé pracují přímo s citáty textů Němcové. Ty mohou být ústředním motivem 

příspěvku,339 nebo naopak kontextualizovat fotografii, která na první pohled s Boženou Němcovou 

příliš nesouvisí.340 Citáty mohou být využity také pro zdůraznění atmosféry fotografií z Babiččina 

údolí.341 

Vztah Babiččina údolí a Boženy Němcové je v případě Instagramu volnější, než jak jsme viděli 

v případě prvních dvou zkoumaných platforem. Je to způsobeno především mediální povahou 

Instagramu, jeho uživatelské rozhraní umožňuje vytvářet výrazně volnější asociace, než jak je tomu 

v případě TripAdvisoru či Google Map. Vybrané příklady ukazují, že i přes značnou různorodost 

příspěvků je možné v nich pozorovat převažující tendence. Nejvýraznější je zaměření na literární 

činnost a význam Boženy Němcové.342 Literární aspekt převládá nad dalšími složkami života a 

                                                           
338 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BxMG5MzFNZi/ (náhled 1.6.2019). 
339 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bw7qVURA7lu/ (náhled 1.6.2019). 
340 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BwK2HVUpvNs/ (náhled 1.6.2019). 
341 Dostupné z: https://www.instagram.com/p/Bx7VWaWC47y/ (náhled 1.6.2019). 
342 Jak dokládá i projekt pointa.cz, zaměřený na mladé autory, který v rámci své propagační kampaně pracoval 
s portrétem Boženy Němcové i dalších českých spisovatelů. Dostupné z:  
https://www.instagram.com/p/BnoqE_QncPN/ (náhled 1.6.2019). 

https://www.instagram.com/p/BxMG5MzFNZi/
https://www.instagram.com/p/Bw7qVURA7lu/
https://www.instagram.com/p/BwK2HVUpvNs/
https://www.instagram.com/p/Bx7VWaWC47y/
https://www.instagram.com/p/BnoqE_QncPN/
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osobnosti Němcové, se kterou pracují ostatní zkoumaná média – například její tělesnost či 

mateřství, se kterými se setkáváme v životopisných filmech.  

 

Souhrn kapitoly 

Analýza sociálních médií ukázala, že Babiččino údolí je příkladem identitního průmyslu, o kterém 

ve svém textu mluví Sharon MacDonald. Předchozí kapitola o turistických průvodcích ukázala, že 

Babiččino údolí je krajina velmi silně navázaná na kulturní kánon a na autoritu kanonického obrazu 

Boženy Němcové. V takovém prostoru by bylo možné očekávat i velmi konzervativní a pro 

prostředí sociálních sítí nevhodný či nefunkční paměťový provoz. Jak ale průzkum platforem 

ukázal, zahrnuje stávající vzpomínková praxe také sociální média. Babiččino údolí se díky 

sociálním médiím stává součástí digitálního světa, a i když je jeho identita stále silně navázána na 

kulturní kánon, k jejímu formování výrazně přispívají i prvky zmiňovaného identitního průmyslu.  

Digitální obraz Babiččina údolí výrazně formuje komodifikace dějin. Přítomná je především v 

uživatelských hodnoceních na TripAdvisoru a Instagramu. Komodifikace dějin má Babiččinu údolí 

pomoci vytvořit dojem autentické památky, turistického cíle. Mezi komodifikační prvky Babiččina 

údolí lze zařadit kostýmové prohlídky, ukázky lidových tradic, "historické jarmarky," nebo prodej 

staročeského trdelníku, tedy aktivity, které podle uživatelských hodnocení a recenzí poskytují 

návštěvníkům zábavu a poučení. I když komodifikace dějin ve většině případů posiluje dojem 

autenticity, který usnadňuje recepci Babiččina údolí jako turistického cíle, v některých případech 

se její vliv ukazuje jako paradoxní. Atraktivita místa a s ním spojené množství návštěvníků 

neodpovídá obrazu Babiččina údolí, jak je zobrazují sociální média, jako liduprázdnou 

romantickou krajinu. Střet s realitou přelidněného Údolí v některých případech působí proti 

autentizačnímu efektu komodifikačních prvků. 

Komodifikace dějin je jedním z prvků, jímž se Babiččino údolí snaží vzbudit v návštěvnících dojem 

autenticity z turistického zážitku. Kromě turistického cíle se však Babiččino údolí snaží 

prezentovat také jako autentická literární a národní krajina. Dojem autenticity v návštěvnících 

vyvolává především propojení krajiny s Boženou Němcovou a Babičkou, Údolí je i v sociálních 

médiích označováno za magické místo jejího dětství a jako dějiště a fyzický důkaz pravdivosti 

Babičky. Literárně historický kontext je podle uživatelských hodnocení efektivním prostředkem 

pro zajištění dojmu autenticity. Vazba na kanonickou podobu Babiččina údolí se však v některých 
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případech ukazuje jako problematická - příkladem je Viktorčin splav, místo s vysokým afektivním 

potenciálem, jehož autenticitu narušila jeho moderní rekonstrukce, tedy odklon od kanonické 

podoby ukotvené v Babičce. Autenticita se tedy významně podílí na funkčnosti Babiččina údolí 

jako krajiny paměti v sociálních médiích. 

Identita Babiččina údolí se v sociálních médiích skládá ze tří klíčových složek. První z nich je 

turismus, Babiččino údolí je podle uživatelských hodnocení a příspěvků oblíbeným výletním 

místem, návštěvníky láká romantickou přírodou a stopami života a tvorby Boženy Němcové. Ta je 

další důležitou složkou digitální identity Babiččina údolí, jejímž prostřednictvím je v uživatelských 

hodnoceních přítomná třetí složka identity Údolí, totiž jeho národní aspekt. Všechny tři zkoumané 

platformy považují Babiččino údolí za národní, případně českou krajinu. Charakter národní krajiny 

zajišťuje Babiččinu údolí především spojení s Babičkou, v případě Instagramu jsou krajině národní 

konotace připisovány především na základě její vizuální atraktivity, která příspěvkům umožňuje 

konkurovat exotičtějším památkám v transnacionálním kontextu. Z uživatelských hodnocení 

vyplývá, že národní význam Babiččina údolí je stále důvodem k návštěvě, podobně častým 

důvodem je ale také jeho atraktivita coby turistického cíle - tedy hezká příroda a příjemné prostředí 

pro rodinný výlet. 

Jak jsem zmínila výše, je Božena Němcová v souvislosti s Babiččiným údolím běžně připomínána 

a spojována, tvoří jednu ze složek jeho digitální identity. Obraz Němcové v sociálních médiích lze 

charakterizovat především jako literární. Google Mapy Babiččino údolí považují za krajinu, která 

se svou povahou podílela na formování jejího génia. Objevuje se i představa stopování fyzických 

otisků literární tvorby Němcové v krajině. Uživatelé Google Map Babiččino údolí považují i za 

doklad autenticity její literární tvorby. Podobně jako v případě turistických průvodců se i v 

uživatelských hodnoceních objevuje prolínání literární a fyzické krajiny Babiččina údolí. Projevuje 

se užíváním paměťových hypostází Němcové v hodnoceních - nejčastěji se objevuje babička 

Němcové, která posiluje literární aspekt identity Němcové - je ztělesněním kanonické pozice 

Babičky i Němcové jako spisovatelky.  

Podobně jako u Google Map se i na TripAdvisoru objevuje představa fyzických otisků, které 

Němcová zanechala v Babiččině údolí a které návštěvník může odhalit. Toto propojení s Boženou 

Němcovou Babiččinu údolí zajišťuje silnou literární identitu, v uživatelských recenzích se opět 

objevují paměťové hypostáze. Literární identita navázaná na Němcovou, zajišťuje Babiččinu údolí 
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funkční dojem autenticity, který pro mnoho návštěvníků vyrovnává slabší komodifikaci dějin 

prostřednictvím služeb, na které se TripAdvisor jako platforma zaměřuje. 

Vztah Babiččina údolí a Boženy Němcové objasňují příspěvky nahrané s hashtagem 

#bozenanemcova. Němcová na Instagramu představuje širší významový rámec pro výlet do 

Babiččina údolí. Důležitá je zde především literární identita obrazu Němcové - v sousedství 

příspěvků k Babiččinu údolí se objevují příspěvky k odkazující k jejím pohádkám, především ke 

Třem oříškům pro popelku. Analýza ukázala, že vztah mezi Němcovou a Babiččiným údolí je v 

případě Instagramu volnější než u předchozích dvou platforem. Je to dáno mediální povahou 

Instagramu, který uživatelům umožňuje výrazně volnější asociace. I přesto se ovšem v souvislosti 

s Němcovou objevuje především její spisovatelský aspekt, který dominuje nad ostatními složkami 

osobnosti Němcové, s níž pracují ostatní zkoumaná média. 

 

 

 

 

  



196 
 

Příloha č. 1 

Google Mapy a Mapy.cz 
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Příloha č.2 

Google Mapy: 

 

Náhled z: 

https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%B

Adol%C3%AD/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_ms

nbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDNSyzc

FvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm%3Dw203-h152-k-

no!7i4160!8i3120!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.03

6435?hl=cs-CZ 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%AD/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm%3Dw203-h152-k-no!7i4160!8i3120!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%AD/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm%3Dw203-h152-k-no!7i4160!8i3120!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%AD/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm%3Dw203-h152-k-no!7i4160!8i3120!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%AD/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm%3Dw203-h152-k-no!7i4160!8i3120!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%AD/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm%3Dw203-h152-k-no!7i4160!8i3120!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435?hl=cs-CZ
https://www.google.com/maps/place/Nau%C4%8Dn%C3%A1+stezka+Babi%C4%8D%C4%8Dino+%C3%BAdol%C3%AD/@50.395591,16.036435,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDNSyzcFvkxFw1v_msnbof2JLjLjN9zfOtDFLm%3Dw203-h152-k-no!7i4160!8i3120!4m5!3m4!1s0x470e7cb63ad55455:0x3a1d36c36b98d7bb!8m2!3d50.395591!4d16.036435?hl=cs-CZ


198 
 

TripAdvisor: 

 

Náhled z: https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10003016-Reviews-Babiccino_udoli-

Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html#photos;aggregationId=&albumid=101&filter=7&ff

=392623593 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10003016-Reviews-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html#photos;aggregationId=&albumid=101&filter=7&ff=392623593
https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10003016-Reviews-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html#photos;aggregationId=&albumid=101&filter=7&ff=392623593
https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g3202633-d10003016-Reviews-Babiccino_udoli-Ceska_Skalice_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html#photos;aggregationId=&albumid=101&filter=7&ff=392623593
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Instagram: 

 

Náhled z: https://www.instagram.com/p/Bwv9nioFY5z/ 

 

  

https://www.instagram.com/p/Bwv9nioFY5z/
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Příloha č. 3 

Instagram 

 

Náhled z: https://www.instagram.com/p/Bwv9nioFY5z/ 

 

 

  

https://www.instagram.com/p/Bwv9nioFY5z/
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Příloha č. 4 

 

Náhled z: https://www.instagram.com/p/Bxk5eWaB6Xh/ 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/p/Bxk5eWaB6Xh/
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Příloha č.5 

 

Náhled z: https://www.instagram.com/p/Bw6mCG1hYKv/ 

 

 

  

https://www.instagram.com/p/Bw6mCG1hYKv/
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Příloha č.6 

 

Náhled z: https://www.instagram.com/p/Bxk0LtnoY2W/ 

 

  

https://www.instagram.com/p/Bxk0LtnoY2W/


204 
 

Příloha č. 7 

 

Náhled z: https://www.instagram.com/p/Bxpk17NlJGF/ 

 

 

  

https://www.instagram.com/p/Bxpk17NlJGF/
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Závěr 

V roce 2005 proběhla v České televizi soutěž Největší Čech, v níž o přízeň diváků soupeřily žijící, 

historické i fiktivní osobnosti. Klání provázel značný mediální ohlas, České televizi se ze soutěže 

podařilo vytvořit exponovanou a prestižní událost. První místo získal Karel IV., druhé Tomáš 

Garrique Masaryk, třetí Václav Havel. Do první desítky osobností se probojovala jediná žena: 

Božena Němcová, v hlasování získala právě desáté místo.343 Umístění Němcové vyvolalo několik 

ohlasů, které se zamýšlely nad rolí žen v soutěži i nad tím, proč se jich do první desítky i stovky 

probojovalo tak malé množství.344 O tom, že Němcová patří do první desítky, naopak nikdo 

nepochyboval, našly se i hlasy, které desáté místo pro první českou emancipovanou ženu 

považovaly za nedůstojné.345 

Umístění Němcové v Největším Čechovi svědčí o její silné pozici v rámci kulturního kánonu. Díky 

ní mohla Němcová v soutěži překročit stín svého pohlaví a uspět. Svědčí o tom mimo jiné i její 

životopisný medailon na stránkách České televize, který její obraz sestavuje z prvků, s nimiž jsme 

se setkali v předchozích kapitolách: dětství prožité v Ratibořicích, autorství Babičky a působení 

v národním hnutí, nešťastné manželství, smrt nejstaršího syna, zájem o lidové tradice, mlčení o 

příčině její předčasné smrti.346 Velikost osobnosti Němcové zdá se netkví v její emancipovanosti, 

Němcová v soutěži neuspěla proto, že by byla vzorem feminismu, ale především kvůli síle svého 

kanonického obrazu, jenž se dokáže adaptovat na různá média i na různé referenční rámce. 

Reprezentace jsem zkoumala perspektivou cultural memory studies a genderové teorie. 

V následujících odstavcích se pokusím shrnout výsledky mého bádání v závislosti na obou 

perspektivách. 

Obraz Boženy Němcové perspektivou paměťových studií 

Předchozí kapitoly ukázaly, že Němcová představuje velmi stabilní místo kulturní paměti, které 

nevykazuje výraznější dynamiku, výzkum filmů, tištěných průvodců ani sociálních médií 

                                                           
343 Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD_%C4%8Cech (náhled 10.8.2019). 
344 Dostupné z: 
http://www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2005/06/050616_cz_greatest_czech_women_pckg.shtml 
(náhled 10.8.2019). 
345 Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/nejvetsi-cech-byl-inventurou-ve-skladisti-ceskych-dejin-
40101779 (10.8.2019). 
346 Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1166142508-nejvetsi-cech/20456222707-nejvetsi-cech-top-
10/ (10.8.2019). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD_%C4%8Cech
http://www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2005/06/050616_cz_greatest_czech_women_pckg.shtml
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/nejvetsi-cech-byl-inventurou-ve-skladisti-ceskych-dejin-40101779
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/nejvetsi-cech-byl-inventurou-ve-skladisti-ceskych-dejin-40101779
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1166142508-nejvetsi-cech/20456222707-nejvetsi-cech-top-10/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1166142508-nejvetsi-cech/20456222707-nejvetsi-cech-top-10/
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neprokázal žádné prudké zvraty nebo změny v obrazu Němcové. Přestože se Němcová v rámci 

kulturní paměti jeví jako stabilní, dynamiku do vzpomínání na její osobnost do české kulturní 

paměti přináší mediální perspektiva. Klid kolem Němcové je však zdánlivý, výzkum vzpomínkové 

kultury ukázal, že s ní spojený paměťový provoz je živý. Dynamizují jej média, v intermediálním 

kontextu se ustálené obrazy často reprodukují a cirkulují. Tento pohyb sice nepřináší pohyb na 

povrchu (tedy v zobrazení Němcové), je ale produktivně identitotvorný. Produktivita těchto 

vzpomínkových procesů přitom úzce souvisí s jejich genderovým příznakem. 

Film jako narativní médium utváří obraz Němcové pomocí vztahů mezi jednotlivými postavami. 

V nich se vyjednává citace regulačních norem, které mají formovat postavu Němcové. Hlavními 

regulačními normami ve filmu jsou genderová identita a příslušnost k národnímu obrození, které 

se objevují ve všech zkoumaných filmech. Citace regulačních norem, nebo naopak jejich 

odmítnutí, filmy využívají k utváření různých obrazů Boženy Němcové – citace příslušnosti 

k národnímu hnutí Němcovou ve filmech z doby první republiky zobrazuje jako důležitou osobnost 

českého národního obrození. Odmítnutím téže normy v Horoucím srdci postava Němcové kritizuje 

buržoazní systém hodnot obrozenců a vyzdvihuje Němcovou jako pokrokovou osobnost. 

Turistický průvodce předpokládá oproti filmovému médiu specifickou situaci: zaměřuje se na 

recepci navštívené krajiny. V případě Babiččina údolí funguje turistický průvodce jako citační 

médium ve vztahu k hlavním kanonickým autoritám – k obrazu Boženy Němcové a Babičky. 

Spletité vztahy mezi Babiččiným údolím a jeho kanonickými autoritami vyjadřuje nejlépe schéma 

trojúhelníkového tvaru. Dynamika se tedy v průvodcích odehrává mezi Němcovou jako aktérem, 

Babičkou, coby důkazem jejích aktivit a Babiččiným údolím, krajinou, která je zdrojem osobnosti 

a činnosti Boženy Němcové. V rámci těchto vztahů jsme svědky dynamiky proměn krajiny 

Babiččina údolí. Tato krajina tak může nést různé významové důrazy – jako například krajina 

národní, literární, lidová, ideální, romantická či ekologická – aniž by ztratila své výsadní místo, 

zajištěné vztahem k Němcové, potažmo Babičce. 

Identita Babiččina údolí se na sociálních médiích skládá ze dvou hlavních složek – má charakter 

turistického cíle, oblíbeného výletního místa, láká návštěvníky na krásnou přírodu a také na stopy 

literární tvorby a života Boženy Němcové. Národní narativ je druhou složkou identity Babiččina 

údolí – uživatelská hodnocení ho chápou jako národní, českou krajinu, především díky propojení 

s Babičkou. Dynamiku do návštěvnické recepce Babiččina údolí, zachycené v sociálních médiích, 
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vnáší komodifikace dějin. Je jedním z prvků, jímž se Babiččino údolí snaží u návštěvníků vzbudit 

dojem autenticity a zvýšit tak svou atraktivitu coby významné památky. Příliš silná, nebo naopak 

slabá komodifikace Babiččina údolí však u některých uživatelů nevede k naplnění kritérií 

autenticity, ale spíše k rozčarování ze zjištění, že navštívený prostor neodpovídá jejich představám. 

Medialita platforem se projevuje i v digitálním obrazu Boženy Němcové – zatímco na Google 

Mapách a TripAdvisoru, platformách orientovaných především na prostor a turismus, je identita 

Němcové především literární, utvářená především autorstvím Babičky, Instagram jako vizuálně 

orientované médium umožňuje širší škálu asociací a literární identita Němcové tak není utvářena 

výlučně vazbou na Babičku, ale i na jiná její díla. 

Tato perspektiva také poukazuje na konzervativní práci s kulturním kánonem v soutěži Největší 

Čech. Médium veřejnoprávní televize v případě Němcové reprodukovalo stěžejní prvky jejího 

kanonického obrazu, čímž jí zajistilo desáté místo v žebříčku. Němcová se i v roce 2005 ocitá 

v pantheonu význačných mužů, reprodukuje se tak její kanonická pozice formovaná již v průběhu 

19. století. Na limity této pozice poukazuje naopak komiks Ve stínu šumavských hvozdů, o němž 

jsem mluvila v úvodu této práce. Komiks jako subverzivní médium díky kombinaci textu 

s obrazem dokáže změnit i tak konzervativní způsob vyprávění, který se ustálil ve spojitosti 

s Boženou Němcovou. Komiksové vyprávění o setkání Němcové s Old Shatterhandem se u publika 

setkává s dvojím typem recepce – s podvratným smíchem a s pohoršením. Oba typy recepce 

ukazují, že některá média, zde konkrétně komiks, dokáží limity kanonického vyprávění překročit, 

v případě Boženy Němcové se ale nejedná o obvyklý jev. 

Obraz Boženy Němcové perspektivou genderové teorie 

Pojítkem mezi paměťovými studii a genderovou teorií je důraz na diskursivně utvářené mocenské 

vztahy. Jak vyplývá z textu Judith Butler, jsou mocenské vztahy decentralizované a odehrávají se 

v citační a reiterační praxi. Dokládá to i analýza pramenů v předchozích kapitolách. 

Citační praxe se v případě filmů projevuje vymáháním kanonických norem diskursivními 

autoritami. Moc diskursivní autority čerpají postavy především ze svého společenského či 

profesního statutu, který je ve filmu ztotožňuje s normou, kterou se na Němcové snaží vymáhat. 

Ve filmu se tak autoritami stávají nejen Josef Němec z pozice manžela, nebo doktor Lambl z pozice 

lékaře, ale také přítelkyně Němcové z pozice vdaných žen, nebo Karel Havlíček a Jan Evangelista 

Purkyně jako pokrokoví obrozenci. Postava Němcové se ve filmech setkává i s externí autoritou 
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George Sand, vymáhanou Johanou Mužákovou nikoli pouze z pozice manželky, ale především 

z pozice budoucí Karolíny Světlé.  

Uvedený výčet diskursivních autorit, které postavu Němcové konfrontují, není v kontextu 

analyzovaných filmů úplný, přesto ilustruje charakter filmové citační praxe. Z výčtu diskursivních 

autorit je zřejmé, že se zde nedá uplatnit binární dělení na autoritativní muže a podřízené ženy 

reprezentované postavou Němcové. Ta je ve filmech vystavena citační praxi jak ze strany 

mužských, tak ze strany ženských postav. Genderovým dělením se neřídí ani druh vymáhané 

normy – Johana Mužáková po Němcové ve filmech vyžaduje jak plnění manželských povinností, 

tak také správný typ obrozenecké činnosti. Měšťané v Klenčí se nerozpakují vymáhat genderovou 

normu kritikou emancipace Němcové a pohrdáním její spisovatelskou činností se jí snaží přimět 

k citaci maloměšťáckého hodnotového systému. Nefunkčnost binárního vzorce genderových 

vztahů v případě obrazu Němcové lze podle mého názoru zobecnit na výzkum kulturní paměti jako 

takové. Binární přístup se ve srovnání s výše navrženým postupem jevil jako reduktivní a tedy 

nefunkční. 

Situace vymáhání normy ze strany konkrétní autority a konflikty s ní spojené mají ve filmech roli 

katalyzátoru, který urychluje a zviditelňuje vytváření národní identity. Jsou to právě tyto scény ve 

zkoumaných filmech, kde se ukazuje, kdo je správný vlastenec a kdo do národního společenství 

nepatří. Nejde samozřejmě jen o vylučování a zahrnování, ale také o hodnoty, které se skrze něj 

manifestují – ať již je to lidové buditelství, autorství literárního díla v českém jazyce či politická 

práce pro národní společenství.  

Hlavním východiskem mého výzkumu krajiny Babiččina údolí je tvrzení, že vztah mezi přírodou 

a krajinou má podobné rysy jako vztah mezi pohlavím a genderem, o kterém ve svém textu hovoří 

Judith Butler. Tento vztah je vyjádřen v pojmu desubstancializace, procesu, při kterém je příroda 

nahrazena krajinou, systémem sociálních a kulturních významů. Ty jsou artikulovány ve 

zkoumaných pramenech. 

Turističtí průvodci z neutrálního prostoru, přírody, vytvářejí národní krajinu. Zvýznamňují tak 

údolí Úpy jako Babiččino údolí a formují ho tak v turistický cíl. V jednotlivých obdobích jsou ke 

konstrukci krajiny Babiččina údolí využívány různé objekty a části údolí Úpy. V rámci jednoho 

prostoru tak mohou vznikat různé krajiny – příkladem je vstup ekologického narativu do již 
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zformované národní krajiny na počátku 80. let 20. století. Do té doby byla fauna a flóra pro 

návštěvníka neviditelná, případně redukovaná na romantizovanou, estetizovanou kulisu. 

V sociálních médiích je proces desubstancializace určován především medialitou konkrétní 

platformy. V případě TripAdvisoru a Google Map je proces konstrukce krajiny zřetelný, projevuje 

se hierarchizací prostoru. Obě platformy dávají uživatelům k dispozici svá Google a TripAdvisor 

místa, body v prostoru, odpovídající zaměření těchto platforem. Do takto vytvořené krajiny ovšem 

vstupují nové rámce prostřednictvím uživatelských hodnocení. Příkladem může být 

transnacionální propojení Babiččina údolí v cestovních itinerářích jednotlivých uživatelů. Tato 

nová sousedství mohou vést k nekonvenčním typům recepce krajiny Babiččina údolí.  Na 

Instagramu je proces hierarchizace prostoru demokratičtější – uživatelé místa vytvářejí sami 

prostřednictvím hashtagů. Přiřazením více hashtagů k jednomu příspěvku se Babiččino údolí může 

ocitat v různých kontextech, které se výrazně odlišují od kontextů typických pro Google Mapy 

nebo TripAdvisor. Ačkoli hierarchizace prostoru je v sociálních médiích v jistých ohledech 

demokratizovaná, nelze ji přesto považovat za oproštěnou od diskursivně utvářených mocenských 

vztahů. 

Gender a paměť 

Mluvíme-li o mocenských vztazích jako o pojítku mezi paměťovými studii a genderovou teorií 

nelze nezmínit v paměťových studiích hojně využívaný pojem politiky paměti. Tento termín 

označuje nejčastěji centrálně řízenou produkci obrazů minulosti. Hybatelem vzpomínání je zde 

obvykle konkrétní autorita, která má hegemonní pozici v prosazování svých zájmů. Ve světle mé 

práce se ukazuje, že genderová analýza přináší do výzkumu paměti širší možnosti zkoumání 

mocenských vztahů v paměťovém provozu. Neznamená to ovšem, že neexistují státem 

podporované obrazy minulosti. Klíčovou tezí je, že mezi mocenskými vztahy a obrazy minulosti 

nelze určit pevnou hierarchii (tj. co bylo dříve, nebo co je vlivnější), ale že jsou vzájemně 

propleteny. I přes zdánlivě neměnnou pozici Boženy Němcové v českém kulturním kánonu, bylo 

možné sledovat dynamiku na úrovní mediality reprezentací: přebírání obrazů mezi médii i uvnitř 

jednoho média či vztahy mezi jednotlivými prvky příběhu (např. spojení Havlíčka a Němcové, 

klíčová role Babičky). Druhým zdrojem dynamiky jsou pak genderové mocenské vztahy, které 

akcelerují a podmiňují artikulaci národní identity. Zatímco pojem politiky paměti je spojen 

s pohledem producentů obrazů minulosti, spojení mediálního přístupu a genderové teorie 
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umožňuje do výzkumu zahrnutou širší škálu aktérů a praktik, kteří se podílejí na paměťovém 

provozu.  
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