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Úvod 
 

 

Ve své diplomové práci se zabývám středostavovskou rodinou 

a především ženou na přelomu 19. a 20. století. Svou práci aplikuji na 

život paní Antonie Novopacké, která žila v tomto prostředí po celý svůj 

život. Narodila se roku 1873 a zemřela v roce 1969.  

Téma své práce jsem zvolila s ohledem na dostupné materiály 

o své příbuzné a také kvůli svému studijnímu oboru, historii. 

Rozsah práce jsem ohraničila roky 1870 a 1914. Rok 1870 jsem 

jednak vybrala kvůli době narození zmíněné ženy a dále proto, že rok 

1870 je vrcholem procesu industrializace, zároveň dochází k rozvoji 

procesu urbanizace a například i v Bubenči, rodišti Antonie, dochází 

k výstavbě několika průmyslových podniků poblíž Vltavy1 a 

následnému rozvoji obce. Dále dochází v tomto období ke vzniku 

občanské společnosti a mimo jiné k vyvrcholení českého národního 

hnutí. 

Konečný rok 1914 jsem zvolila vzhledem k počátku první 

světové války, která zcela změnila pohled na rodinu a její dosavadní 

hodnoty. Ve své práci se zabývám výhradně Rakousko – Uherskem a 

zde především českými zeměmi, i když rodina Novopackých měla 

vazby na císařský dvůr a Antonie byla vychovávána částečně 

v německém jazykovém prostředí. 

Hlavním úkolem mé práce je charakterizovat rodinu a ženu na 

přelomu 19. a 20. století a postihnout hlavní problémy a situace, které 

středostavovské rodiny v tomto období prožívaly. Dále se snažím 

zachytit změnu demografického chování populace, především pokles 

porodnosti a kojenecké úmrtnosti či pokles úmrtnosti matek na 

přelomu 19. a 20. století a také věk dožití české populace v životě její 

matky Barbory a později samotné Antonie Novopacké. 
                                                 
1 AUGUSTA, P. a kol. Kniha o Praze 6. Praha, Milpo, 1999, str. 15 
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Práce je členěna do čtyř kapitol, které se týkají života Antonie. 

První kapitola se zabývá manželstvím, těhotenstvím a porodem 

Antoniiny matky Barbory Novopacké, rozené Jankovcové, která se 

svým manželem Václavem Novopackým, státním úředníkem, žila od 

roku 1872 v Bubenči. 

Druhá kapitola je zaměřena na dětství Antonie, tedy asi na 

období od jednoho roku do čtrnácti let života dítěte. Zde se snažím 

postihnout přístup k dětem a způsob jejich výchovy v 19. století. 

Třetí kapitola je zaměřena na další životní období dívky, 

adolescenci, tzn. věk od čtrnácti let do jejího prvního sňatku s Juliem 

Šafránkem, který je v případě Antonie uskutečněn v jednadvaceti 

letech. Obsah této kapitoly je zaměřen na přípravu dívky na 

manželství, její další vzdělávání po skončení základní školní docházky 

a také vstup dívky do společnosti, tedy do míst, kde mohlo dojít 

k nalezení manžela. 

Čtvrtá kapitola se zabývá nejdelším obdobím života Antonie, 

dospělostí. Kapitola začíná prvním sňatkem Antonie, postihuje 

důležité okamžiky života středostavovské ženy, tedy svatbu, 

manželství, porod, ale také smrt dítěte či manžela. V této kapitole se 

také zabývám druhým manželstvím Antonie s MUDr. Františkem 

Kučerou. 
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1. Prameny a historický výzkum středostavovské ženy a 

rodiny žijící na přelomu 19. a 20. století  
 

 

Ve své práci jsem se zabývala ženou na přelomu 19. a 20. 

století. Využila jsem informace, které jsem získala o své příbuzné 

Antonii Novopacké, která v tomto období žila.  

Mám k dispozici rodné a úmrtní listy jejich nejbližších 

příbuzných, které jsou ze čtyřicátých let 20. století. Dále jsem čerpala 

z několika dopisů či konceptů dopisů Antoniina strýce Jana 

Novopackého. Dalším zdrojem informací byly dílčí vzpomínky 

sepsané Karlem Kučerou, Antoniiným druhým synem.  

Má práce zaznamenává život Antonie od jejího narození 9. 1. 

1873 do roku 1914, tedy do jejích jednačtyřiceti let. Její matka 

Barbora Jankovcová se provdala za vdovce Václava Novopackého, 

který již měl tři děti. Barbora porodila Václavovi dalších osm dětí. 

Antonie byla nejstarší dcerou obou manželů. O jejím dětství a 

dospívání nemám mnoho informací. Ze vzpomínek Karla Kučery jsem 

získala pouze základní informace o jejím vzdělání a výchově, která od 

jejích patnácti let probíhala i ve Vídni, kde žila u svého strýce Jana 

Novopackého.  

Období po jejím prvním sňatku s Juliem Šafránkem též není 

příliš zajištěno informacemi, ale zde již čerpám z dopisů Jana 

Novopackého a také jejího druhého manžela Dr. Františka Kučery. 

Bohužel zde nemám k dispozici ani rodný a křestní list jejího prvního 

manžela. Informace o něm jsem získala pouze z rodného a křestního 

listu jejich syna Jana Šafránka. K dispozici nemám ani rodný a úmrtní 

list jejich dcery Marie, která zemřela v dětském věku. O její existenci a 

smrti jsem získala informace pouze z obrázku (viz přílohy), který 
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namaloval Jan Novopacký a připsal na něj vlastní rukou informace o 

smrti dívky, a z jedné věty z Kučerových vzpomínek. 

Smrt Julia Šafránka není též podložena úmrtním listem a 

spekulace o jeho sebevraždě patří k vyprávěním tradovaným v rodině. 

Vzpomínky Karla Kučery již výrazněji hovoří o Antoniinu druhém 

manželovi, MUDr. Františku Kučerovi. Informace o něm jsem získala 

z jeho rodného listu, dále z oddacího listu manželů Kučerových a také 

z dokumentů o studiu na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. 

Vzhledem k nedostatečným informacím o některých událostech 

v životě Antonie jsem se rozhodla nalézt ženu v podobném postavení, 

jejíž život je podrobněji zpracován. Doc. Pavlou Vošahlíkovou mi byla 

doporučena  Kronika rodiny Matiegkových, sepsaná Ludmilou, dcerou 

MUDr. Jindřicha Matiegky, která je umístěna v archivu Národního 

muzea. Zjistila jsem, že osudy rodiny Matiegkových a Kučerových se 

dokonce v roce 1911 propojily v souvislosti se zkoumáním lebky Jana 

Žižky. 

Dále jsem informace čerpala z dobových periodik, která mi 

poskytla informace o rodině ve středních vrstvách, jak ji vnímali 

současníci. Výhodou jejich studia je přesné časové zařazení názorů a 

pohledů na život, který je zde popsán do nejmenších podrobností, 

včetně způsobu chování a požadavků na ženu, jako hospodyni, či 

manželství samo. Ovšem je zde i určitý problém s objektivitou 

některých autorů, kteří dívky a ženy 19. století nabádali k činnostem a 

způsobům chování, které možná nebyly vždy zcela běžné, ale autor si 

představoval, že by měly být.  

Zvolila jsem časopis Lada, přílohu k časopisu Módní svět, kde 

jsem použila ročníky 1892 až 1900. Tento časopis se zaměřoval na 

klasickou středostavovskou ženu. Dalším periodikem, které jsem 

použila, byl časopis Ženské listy, jež byly vydávány Akademickým 

klubem dam, který se vzhledem ke svému spolkovému zaměření 

dotýkal emancipace žen a podporoval ženy v jejich osamostatňování, 



  9 
 

 

ale zároveň dbal na základní povinnosti hospodyně. Prostudovala 

jsem ročníky od roku 1873 do roku 1900. Informace o dobové módě 

jsem čerpala z již zmíněného Módního světa. Také jsem použila 

Kalendář paní a dívek českých nebo Přílohu k „Illustrovanému 

Časopisu pro prádlo“. 

V 19. století vychází několik knih, které se věnují životu ve 

středních vrstvách, jako například kniha V. Laskavce Jinoch a jeho 

poměr k dívce, čili umění, kterak jinoch může zalíbiti se mladým 

dámám z roku 1895 nebo Malá encyklopedie nauk, díl XI., 

Zdravověda od F. S. Kodyma vydaná roku 1853. Kniha Věnceslavy 

Lužické Růže stolistá zabývající se výchovou dospívajících dívek a 

popisující všechny důležité vlastnosti dospívající dívky 19. století. i 

když byla vydána až po roce 1900 V této práci však není zachycena 

narůstající emancipovanost žen. 

Zdrojem informací o životě na konci 19. století jsou i paměti 

mužů z této doby, které však vyšly až v devadesátých letech 20. 

století a to kniha Stefana Zweiga Svět včerejška (1994), kde popisuje 

svůj život v kontextu společnosti 19. století. František Weyr v prvním 

díle svých Pamětí, vydaném v roce 1999, popisuje genealogii své 

rodiny a životní styl v 19. a 20. století. Stejným způsobem popisuje 

svou rodinu Eduard Grégr v knize Historie rodiny (1996).  

V dnešní době je tomuto období věnováno relativně velké 

množství knih, zabývající se však především emancipací žen. Ta se 

právě v sedmdesátých letech 19. století začala rozšiřovat. Jednou 

z nich je například kniha Pavly Horské Naše prababičky feministky, 

která se zabývá životem ženy na konci 19. století a začátku 20. 

století, nejrůznějšími přístupy k rodině, rozebírá různé představy o 

ženě v rodině a také se zabývá ženskou problematikou v kontextu 

společenského pokroku a snahou žen získat rovné postavení ve 

veřejném životě. 
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Obecné informace o rodině v 19. století lze nalézt v knize z roku 

1962 Manželství a rodina v minulosti od Jiřího Klaboucha. V roce 

1900 vyšla kniha Pavly Horské a kol. Dětství, rodina a stáří v dějinách 

Evropy, která se zabývá rodinou, vztahy uvnitř rodiny a také se věnuje 

historické demografií a populačnímu vývoji společnosti. Kniha Dějiny 

obyvatelstva českých zemí vydaná v roce 1996 se zabývá faktory 

demografického vývoje obyvatelstva českých zemí od pravěku po 

současnost. Společností 19. století se věnuje i kniha Blanky 

Soukupové Česká společnost před sto lety zabývající se mimo jiné 

politickými stranami v Rakousko–Uhersku a také antisemitistismem 

v Čechách. 

Podrobnější informace o každodenním životě rodiny 19. století 

a začátku 20. století lze nalézt v knihách z posledních let. Jde 

především o práce Mileny Lenderové, která se v knize Radostné 

dětství? jako první zabývá dětstvím v 19. století, jeho průběhem a 

chápáním dětství tehdejší společností, či publikace K hříchu i 

k modlitbě, vydaná v roce 1999 zabývající se ženami v 18. a 

především v 19. století, jejich výchovou, vzděláním a také uplatněním 

žen v tomto období. 

Společností v 19. století se také věnuje Jana Machačová a Jiří 

Matějček a další skupina autorů, kteří publikují v časopise Studie 

k sociálním dějinám 19. století, kde popisují všechny vrstvy 

společnosti. Dalším jejich dílem je kniha Nástin sociálního vývoje 

českých zemí 1781 –1914, která se zabývá sociálními dějinami všech 

vrstev společnosti, včetně středostavovské.  

Tento časopis mimo jiné otiskl zásadní studii Ludmily Fialové 

Sňatečnost obyvatelstva v českých zemích v 19. století, kde se 

zaměřuje na vývoj sňatkového trhu v 19. století.  
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2. Těhotenství a porod  
 

 

Barbora Jankovcová a Václav Novopacký, rodiče Antonie 

Novopacké, byli oddáni 8. dubna 1872 ve farním kostele na 

Smíchově.2 I když byl od roku 1865 možný sňatek civilní, ve 

středostavovské společnosti církevní sňatky jednoznačně převládaly3, 

jako v případě Barbory i Václava. Církevní sňatek katolíka 

s nekatolíkem byl upraven v polovině 19. století dohodou mezi 

rakouským státem a Vatikánem.4 Před sňatkem zajisté proběhly 

nezbytné zásnuby, které sice nebyly úředně vyžadovány, ale 

měšťanská společnost tento zvyk stále dodržovala.5 Celý sňatek i 

období před sňatkem se ocital pod drobnohledem celé společnosti. 

Vše bylo podřízeno mnohým zásadám a rituálům. Všechno bylo 

předem naplánováno a každý krok a čin měl zvláštní význam.6  

Jakým způsobem přistupovala Barbora ke svému manželství a 

jaké problémy mohly ženu a novomanželku potkat v sedmdesátých 

letech 19. století? Lze se domnívat, že Barbora, jako ostatní dívky, 

vnímala pravou lásku a manželství pouze jako duchovní hodnotu, tedy 

lásku duchovní, lásku k bližnímu. Hlavní ctností byla oběť pro bližní, 

potlačení vlastních zájmů. Intimní oblast manželství byla stále 

                                                 
2 Oddací list Václava a Barbory Novopackých 
3 LENDEROVÁ, M.; MACKOVÁ, M.; BEZECNÝ, Z.; JIRÁNEK, T. Dějiny 
každodennosti dlouhého 19.stol 2., Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005, s. 54 
4 Snoubenci museli potvrdit, že se katolík bude snažit obrátit partnera na svou víru; 
pakliže k tomu nedojde, nesměl nekatolík bránit katolické výchově všeho 
budoucího potomstva. Pokud nepodepsali, farář je oddal pouze na faře bez 
obřadního roucha. V 19. století hrály roli též politické postoje zúčastněných rodin. 
V Čechách byl politický život ovlivněn problémy národnostními, protože česká 
měšťanská společnost odsuzovala smíšené sňatky, pokud v jejich důsledku došlo 
k poněmčení. (Lenderová – K hříchu i k modlitbě, str. 85) 
5 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, s. 64 
6 Tamtéž, s. 67 
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tabuizována.7 Církev, rodina i škola se snažila zachovat nevinnost a 

neznalost dívek. Matky také většinou své dcery spíše děsily a na 

manželské povinnosti je většinou vůbec nepřipravily.8
 U Václava, jako 

vdovce, jsou předmanželské zkušenosti jisté. U mužů vstupujících do 

svého prvního manželství se jejich zkušenosti mimo manželství 

tolerovaly, a to i manželkami.9 Václav se tedy ženil podruhé, byl 

pětačtyřicetiletý vdovec se třemi dětmi: Hugem, Lvem a Matyldou, o 

nichž nemám žádné informace. Není známa ani doba úmrtí Václavovy 

první ženy. Do roku 1872 pracoval jako písař starosty Schlöchta v 

Bubenči10 (byl obecním tajemníkem v Předním Ovenci11), což nám 

opět potvrzuje Václavův bratr Jan …tys byl dlouho u obce, že se 

v těch věcech vyznáš…12. Ve druhé polovině roku 1872 začal 

pracovat jako vrchní poštmistr v Bubenči. Na tomto místě setrval až 

do své smrti v roce 1906.13 Barbora byla třiadvacetiletá dívka a byl to 

její první sňatek. O jejich sňatku se pravděpodobně rozhodlo relativně 

rychle, protože vdovec potřeboval co nejrychleji ženu, která by se 

starala o domácnost, zvláště když měl na starost tři osiřelé děti. Bylo 

běžné, že si starší vdovec s dětmi vzal za ženu dívku, pro kterou to 

bylo první manželství. Jeho bratr Jan, mu k tomuto štěstí blahopřeje: 

Jestliže při Tvém posledním psaní zůstane, blíží se chvatem rozhodný 

den tvého druhého sňatku, a proto se chápám péra bych Tobě … 

upřímné přání vyslovil. Bůh Ti dej štěstí a pomoz Ti tvoji domácnost 

                                                 
7 FASORA, M.; HANUŠ, J.; MALÍŘ, J. Člověk na Moravě 19. století, Brno, Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 291 
8 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 96 
9 Tamtéž, s. 96 
10 VOJTÍŠEK, V.: Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy, díl IV. Praha, 
Archiv městský, 1923, s.260 
11 Přední Ovenec byl do roku 1880 úřední název Bubenče, který se vyslovoval a 
psal německy Bubenč. (VOJTÍŠEK, V.: Sborník příspěvků k dějinám hlavního 
města Prahy, s. 264) 
12 Koncept dopisu Jana Novopackého 20. April 1888 
13 VOJTÍŠEK, V.: Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy, díl IV. Praha, 
Archiv městský, 1923, s.262 
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co nejlépe uspořádat, co každý za největší štěstí pokládat musí.14 

Partner byl schvalován otcem a poslušnost dcer byla předpokládána. 

Byla to vizitka dobré výchovy. Pokud rodiče nemohli vhodného 

partnera pro svou dceru nalézt, mohli v této době ještě použít služeb 

dohazovače nebo dohazovačky.15 Některé dívky si však vybíraly 

svého partnera samy. Například jedna z příbuzných Ludmily 

Matiegkové, Františka, si vybrala vlastního nápadníka, ten se však 

dlouho nevyjádřil, a proto na ni rodina začala naléhat, aby zvolila 

důstojníka Theera. Františka se dlouho zdráhala, ale nakonec svolila. 

Přesto v den zásnub propadla několikahodinnému záchvatu 

křečovitého pláče a ještě několik následujících dní byla zoufalá.16 

Nakonec se s touto skutečností smířila a slavila se svatba. Tento 

sňatek byl uzavřený čistě z rozumu, ale Františka byla nakonec 

šťastná, protože její manžel byl člověk jemný, který vyhovoval ochotně 

každému jejímu i sebe menšímu přání.17  

V době sňatku Barbory a Václava se postupně mění všeobecná 

sňatečnost. Šlo však spíše o malé změny, které se odrážejí pouze ve 

složení snoubenců. Nejvyššího věku dosahovali snoubenci 

v padesátých a šedesátých letech 19. století. Následující roky pak 

přinesly nepatrné snížení průměrného věku při prvním sňatku. 

Ženichům bylo po roce 187018 při prvním sňatku mezi pětadvaceti a 

devětadvaceti lety.  Ženy se vdávaly asi čtyřiadvacetileté, což 

přibližně odpovídá i věku Barbory.19  

                                                 
14 Koncept dopisu Jana Novopackého, asi z roku 1872 
15 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 76 
16 MATIEGKA, J.; MATIEGKOVÁ, L. Vzpomínky, s. 189 
17 Tamtéž, s. 189 
18 MACHAČOVÁ, J. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781 – 1914, Opava, 
Slezské zemské muzeum, 2002, s. 110 
19 FIALOVÁ, L. Sňatečnost obyvatelstva v českých zemích v 19. století, In.: 
MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Studie k sociálním dějinám 19. století 7, Opava, 
Slezský ústav ČSAV 1997, s. 53 
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Ženichové se často vybírali z okruhu otcovy profese.20 Ale otec 

Barbory byl mistr krejčí a Václav obecním úředníkem. Alespoň 

přibližné profesní propojení však můžeme nalézt u otce Václava, který 

byl tkalcem.21 U nevěsty bylo velice důležité věno, které mělo 

novomanželům pomoci založit novou rodinu. Nevím, jaké věno 

poskytli Barboře její rodiče, ale je možné, že Václavovi stačil její nízký 

věk a svolení rodičů se sňatkem, neboť byl již profesně zaopatřený. 

Pro nalezení vhodného manžela mohl vyšší věk nevěst představovat 

jistou překážku. V takovém případě bylo motivem ke sňatku spíše 

velké věno.22  

Barbora byla asi vychována k péči o svou rodinu a domácnost. 

Žena byla v tomto období vnímána jako citová bytost, která byla 

protikladem muži, a právě tato citovost měla zaručit harmonii v rodině 

a vytvářet láskyplný vztah k manželovi a dětem.23 V 19. století se 

ideálem stává žena, která zvládá být hospodyní, vlastenkou a zároveň 

i vychovatelkou svých dětí.24 Nevím však, zda Barbora byla schopna 

tyto požadavky naplnit. Domnívám se, že rodina Novopackých se 

příliš vlastenecky neprojevovala, protože měla vazby na Vídeň, kde 

pracoval její strýc Jan Novopacký,25 a otec Antonie Václav byl ve 

službách monarchie.  

                                                 
20 FASORA, M.; HANUŠ, J.; MALÍŘ, J. Člověk na Moravě 19. století, Brno, 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 291 
21 Oddací list Václava a Barbora Novopackých 
22 FASORA, M.; HANUŠ, J.; MALÍŘ, J. Člověk na Moravě 19. století, Brno, 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 291 
23 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, s. 91 
24 BAHENSKÁ, M. Počátky emancipace žen v Čechách, Praha, Slon, 2005, s. 123 
25 Jan Novopacký byl roku 1868 vyzván, jako ostatní vídeňští malíři, hrabětem 
Janem z Valdštejna, což byl tehdy předseda Umělecké jednoty rakouské, aby mu 
poslal ukázku své práce. Chtěl vybrat některého z malířů k malbě parku. Hrabě 
Valdštejn oslovil Jana Novopackého, který „soutěž“ vyhrál a sdělil mu, že ho císař 
vybral jako učitele kreslení  pro arcivévodkyni Giselu. Později se u Novopackéhé 
chtěl učit kreslení i korunní princ Rudolf, čemuž bylo vyhověno. V roce 1873 se 
odstěhovala Gisela se svým manželem do Mnichova v Bavorsku a tak 
Novopackému darovala démantové knoflíčky do náprsenky a svou a manželovu 
podobiznu. Císař pak Novopackého za jeho služby a i za výtečné výkony umělecké 
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Již od šedesátých let 19. století se však postupně objevují ženy, 

které se snaží nalézt uplatnění i mimo domov. Příčinou může být i 

fakt, že práce hospodyně je časově a fyzicky náročná a společnost ji 

příliš neoceňovala.26 Domnívám se ale, že tento trend se Barbory 

nedotkl a ona stále setrvala v tradičním pojetí ženy v domácnosti, 

neboť ještě v roce 1880 byly vdané ženy ve větší míře ženami 

v domácnosti, bez vlastního výdělku. Většina žen v této době měla 

vlastně jen dvě možnosti. Jednou bylo stát se dobrou hospodyní a 

doufat, že manžel ji i děti uživí, druhou variantou bylo zůstat 

neprovdaná a snažit se uživit vlastní prací, ale žena pak musela 

počítat se společenskou degradací.27 Většina žen se tedy přiklonila 

k první možnosti. Ještě v prvním desetiletí 20. století byla pracujících 

žen menšina a ty, které byly ekonomicky činné, pracovaly většinou 

v povoláních nevyžadujících vyšší kvalifikaci.28 Barbora se tedy 

věnovala roli hospodyně a matky velice zodpovědně, ačkoli děti zatím 

nebyly její vlastní, a také spoléhala na manželův výdělek. 

Předpokládám, že poslední slovo měl otec, jehož autorita byla 

v osmdesátých letech 19. století nepopiratelná, a celá rodina závisela 

na jeho rozhodnutí, zdraví a úspěchu.29  

Je možné, že se Barboře do ruky dostala kniha M. D. Rettigové 

„Mladá hospodyňka“, kde popisuje důležité vlastnosti manželky, která 

měla být nejen ctnostná, pracovitá, čistotná, pořádná a nábožná, ale 

měla být především šetrná.30 Jako potencionální čtenářka Ženských 

listů, které vyšly rok poté, co se Barbora vdala, si mohla přečíst o 

problémech mladé hospodyně. Je možné, že po svatbě prožívala 

podobné pocity, když si jako nezkušená dívka nevěděla rady. Jak 

                                                                                                                                         
povýšil Novopackého na rytíře a vyznamenal ho řádem Františka Josefa. (Andrlík, 
J.) 
26 BAHENSKÁ, M. Počátky emancipace žen v Čechách, Praha, Slon, 2005, s. 123 
27 HORSKÁ, P. Naše prababičky feministky, Praha, NLN, 1999, s. 77 
28 Tamtéž, s. 77 
29 VOŠAHLÍKOVÁ, P. Jak se žilo za časů F. J. I., Praha, Svoboda, 1996, s. 105 
30 citováno dle: LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, 
Praha, Mladá fronta, 1999, s. 121 
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smutné, ... před služkou ponižující to pro ženu, když není obeznalou 

v kuchyňských pracích? „Kdybych se zbavila jen toho vaření!“ 

vzdychá mnohá prací kuchyňskou uondaná hospodyňka u žhavé 

plotny.31 V mentalitě autora není na služebnou nahlíženo jako na 

plnohodnotnou ženu, ale jen jako na podřadnou bytost v domácnosti, 

což byl v té době názor i většiny společnosti. 

Žena, která je skromná, mírná a má potřebnou dávku trpělivosti 

měla tvořit protipól svému muži, jenž byl stále v dominantním 

postavení.32 I kdyby se snažila těmto požadavkům přiblížit, bylo to 

pravděpodobně obtížné, protože jako mladá žena se musela postarat 

o malé nevlastní děti. Věk Václavových dětí můžeme odvodit pouze 

přibližně. Pokud budeme předpokládat, že muž se ženil okolo třiceti 

let a výše, byla délka prvního Václavova manželství asi deset let. 

Jeho první sňatek mohl být uskutečněn někdy okolo roku 1860. Pokud 

tedy budeme předpokládat, že se děti narodily ihned po sňatku a 

intervaly mezi jednotlivými porody byly přibližně dva až tři roky33, 

můžeme tušit, že dětem bylo v době druhého Václavova sňatku mezi 

pěti až patnácti lety.  

V domě novomanželů Novopackých, stejně jako v jiných řádně 

vedených domech, můžeme předpokládat zaměstnávání několika 

služebných. Měšťanská domácnost měla obvykle k dispozici jednu až 

dvě služebné. I přes jejich pomoc byla Barbora pravděpodobně 

zaměstnána po celý den, neboť bylo nutné dohlížet na ně a na děti. 

Hospodyně se také aktivně účastnila práce v kuchyni, nakupovala 

potřebné potraviny, a pokud Novopačtí měli zahradu, dohlížela na 

práci i zde34. Největším problémem byla voda, která se musela 

donášet z kašen, a pokud služka nebyla dost silná, muselo se za 

                                                 
31 Ženské listy 1. 4. 1873, Domácnosť – Kuchyně, s. 35 
32 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, s. 91 
33 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?, Praha, Paseka, 2006, s. 135 
34 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 122 
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donášku vody platit.35 Do Bubenče byla kanalizace a vodovodní 

trubky na užitkovou vodu zavedeny až na konci osmdesátých let 19. 

století36, takže se tento problém týkal po určitý čas i rodiny 

Novopackých. Další důležitou oblastí, která spadala pod dohled ženy, 

byla péče o oblečení rodiny, tzn. nejen jeho zhotovování, ale i 

pečlivou údržbu.37 Manželka musela zvládnout praní, žehlení, ale i 

opravy a přešívání.38 Oblečení je zmiňováno i v Ženských listech. 

Článek hovoří o tom, jak by měl oděv vypadat. Oblek je definován 

jako části fysiognomie, kdy fysiognomie ale je duše na ven vyložená39 

Proto autor zdůrazňuje, že každý si zakládá na svém obleku a 

samozřejmě i druhé lidi posuzuje podle oblečení. Šaty dělají 

člověka.40 Ovšem 19. století donutilo lidi, zejména ženy, aby hleděly 

pouze na svou krásu a nikoli na svou duši. Toto vše je nutí, aby si na 

hlavu kladla pávy, pštrosy, na tvář líčidlo, k střevícům vysoké 

kramflíky, do srdce pak marnosť a klam!41 Samozřejmě autor 

poznamenává, že krásné šaty dokážou značně zvýšit dojem 

z osobnosti. Ovšem právě dívka a žena by měla klást největší důraz 

na jednoduchost, která se stává nejmocnější okrasou dívky...42 

V rámci své péče o rodinu měla Barbora zajisté i tyto informace a 

snažila se, aby její děti, manžel a celá rodina vypadali tak, jak 

požadovala tehdejší společnost. Právě v sedmdesátých letech 19. 

století se začíná projevovat změna v módních tendencích oblékání 

žen. Tvar sukně je podpírán turnýrou vyrobenou ze žíněné tkaniny 

nebo z drátěné konstrukce potažené plátnem. I když sukně je i vpředu 

                                                 
35 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 123 
36 VOJTÍŠEK, V.: Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy, díl IV. Praha, 
Archiv městský, 1923, s. 265 
37 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 122 
38 Tamtéž, s. 123 
39 Ženské listy 1. 3. 1873, O obleku dám, str. 17 
40 Tamtéž 
41 Tamtéž  
42 Tamtéž  
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stále mírně řasnatá, upoutává pozornost zadní díl, kde různé způsoby 

podkasání, provedené systémem tkanic našitých vespod sukně, 

vytvářejí širokou, bohatě aranžovanou draperii. Forma živůtků se 

zjednodušuje, po roce 1872 se pas vrací na své místo, rukávy jsou 

v témže roce již důsledně úzké.43 U mužů stále přetrvává čamara 

s frakem.44  

Barbora záhy po sňatku otěhotněla a své těhotenství zajisté 

uvítala, protože mít děti v této době bylo zcela přirozené a zároveň i 

důležité pro budoucnost rodu a v neposlední řadě byly děti většinou i 

jediné, kdo se postaral o staré, nemohoucí rodiče.45  Bezdětná rodina 

nebyla běžným jevem. Neplodnost byla i v 19. století považována za 

trest boží.46 Tato doba příliš neakceptovala ženy, které byly bezdětné, 

a výchova dívek směřovala jasně k manželství a s ním souvisejícímu 

mateřství.47 V 19. století však nastává v demografickém chování 

obyvatel Evropy změna. Lidé v Čechách se již od poloviny 19. století 

dožívají vyššího věku, klesá dětská a kojenecká úmrtnost a s tím 

dochází i k poklesu natality, což se objevuje hlavně v Praze a 

v oblastech s vyšším počtem průmyslových dělnic, tzn. například 

v severních a severovýchodních Čechách.  

V okamžiku, kdy se rodiče rozhodli, že již nechtějí více dětí, 

mohli začít využívat antikoncepční metody, i když k jejich použití 

v českých zemích docházelo jen velmi zvolna a ojediněle.  Jediným 

legitimním prostředkem byla pohlavní zdrženlivost. Povědomí měla 

společnost i o přerušované souloži, která však byla prezentována jako 

hřích, a proto nebyla většinou používána.48 V obecném povědomí byl i 

                                                 
43 ÚCHALOVÁ, E. Česká móda 1870-1918: od valčíku po tango, Praha, Olympia, 
1997, s. 52 
44 Tamtéž, s. 8 
45 LENDEROVÁ, M.; MACKOVÁ, M.; BEZECNÝ, Z.; JIRÁNEK, T. Dějiny 
každodennosti dlouhého 19.stol 2., Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005, s. 59 
46 Tamtéž 
47 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 106 
48 Tamtéž, s. 107 
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prezervativ, který byl hlavně určen jako prevence proti pohlavním 

chorobám49 a byl používán hlavně při styku s prostitutkami. 

Vědomé využívání metod zabraňujících početí vedlo 

k naprostému převratu v pohledu na pohlavní život, ale zároveň i ke 

změně v pohledu na církevní dogmatismus týkající se manželského 

života.50 Přesto se domnívám, že tato problematika Barboru 

nezajímala, ať už přihlédneme k jejímu postavení manželky vrchního 

poštmistra, či k faktu, že s Václavem zplodili osm dětí. Předpokládám, 

že Barbora vzhledem ke svému středostavovskému postavení nebyla 

konfrontována ani s dalším jevem, který se objevuje během19. století, 

tedy výskytem většího počtu nemanželských porodů.51 Do této situace 

se nicméně mohla dostat jedna z jejích služek. 

Přesto bylo plození dětí po polovině 19. století stále časté ve 

všech vrstvách společnosti. Osmdesát procent rodin počalo první dítě 

asi do jednoho roku od uzavření manželství a další děti se průměrně 

rodily každého dva a půl roku.52 Mateřství ženy většinou považovaly 

za náročné a ženu zatěžující, a to většinou i ve společenských 

vrstvách, kde děti byly považovány za požehnání, tzn. ve středních a 

horních vrstvách.53 Těhotenství Barbory Jankovcové bylo 

pravděpodobně jako všechna ostatní považováno za výjimečný stav, 

či dokonce za nemoc, proto se žena v průběhu těhotenství měla šetřit. 

Barbora měla štěstí, že ji její manžel dostatečně zaopatřil. Protože 

tomuto však nemohly dostát všechny ženy. Ty, jež fyzicky pracovaly, 

musely na únavu, nechutenství, slabost a občasné mdloby 

                                                 
49 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 110 
50 Tamtéž, s. 109 
51 KOLEKTIV AUTORŮ. Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha, Mladá fronta, 
1998, s. 215 
52 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?, Praha, Paseka, 2006, s. 135 
53 FASORA, M.; HANUŠ, J.; MALÍŘ, J. Člověk na Moravě 19. století, Brno, 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 288 
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zapomenout.54 Ale i žena, která byla finančně zaopatřená, musela 

často své problémy během těhotenství přehlížet a věnovat se 

domácnosti. I když žena byla vnímána jako člověk, který po celý svůj 

život trpí nemocemi, byla vystavována náročným podmínkám, které 

vedly k vysoké ženské úmrtnosti. Ta byla v 19. století stále vyšší než 

mužská.55 Žena byla unavená porody a nelze vyloučit i špatnou 

životosprávu, nevhodné oblečení a i relativně malou úroveň hygieny. 

Takto oslabený organismus ženy často podléhal nejrůznějším 

epidemiím a u žen se vyskytovalo i vyšší množství onemocnění 

tuberkulózou.56 

Během těhotenství bylo nutno dodržovat určitá pravidla, která 

byla především ovlivněna existencí pověr, které se týkaly obav 

z tělesného postižení dítěte, či vlivu na budoucí povahu dítěte, která 

se přenáší z ženy na plod.57 Literatura druhé poloviny 19. století 

doporučovala budoucím maminkám chodit na procházky a nosit 

volnější oblečení. Doporučení se týkala i nevolností, kterým se dalo 

předcházet užíváním citronové šťávy s cukrem.58 Většina těchto pověr 

byla neškodných, ale velkým problémem v této době bylo neodborné 

vedení porodu a také nedostatečná hygiena.59  

V sedmdesátých letech dosud neexistovalo zvláštní oblečení 

pro těhotné ženy a místo toho využívaly běžné šaty, které se upravily 

na tělo těhotné.60  

Porodu se ženy oprávněně obávaly. Porodní bolesti byly brány 

jako trest za „dědičný hřích“. Během 19. století matky při porodu často 

umíraly a mnoho žen zemřelo také během šestinedělí. Úmrtnost 

evropských rodiček se v této době stále pohybovala okolo 10 %. 

                                                 
54 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 113 
55 Tamtéž, s. 129 
56 Tamtéž, s. 130 
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V nemocnicích byla úmrtnost ještě daleko větší.61 Kojenecká úmrtnost 

v těchto zařízeních byla též vysoká, navíc se často stávalo, že se 

žena dítěte narozeného v porodnici zřekla kvůli sociálním 

hendikepům. Tento jev můžeme pozorovat celé 19. století. V Praze 

byla otevřena nová zemská porodnice v roce 1875, takže Barbora 

Jankovcová mohla jejích služeb použít při porodech dalších 

Antoniiných sourozenců, přesto se domnívám, že tomu tak nebylo. 

Pobyt v porodnici je vyloučen především proto, že byl ještě ve 20. 

století považován za záležitost degradující, a to hlavně z toho důvodu, 

že v porodnicích rodily především ženy nemajetné nebo ženy čekající 

nemanželské dítě.62  

V této době bylo dítě nejzranitelnější, což se projevovalo na 

vysoké dětské úmrtnosti i mimo porodnice. V letech 1810 – 1814 

dosahovala dětská úmrtnost v českých zemích 28% a v šedesátých 

až osmdesátých letech 19. století se nijak zvlášť nesnížila.63  

Průměrná vdaná žena, porodila v manželství průměrné délky sedm až 

osm dětí, z nichž se při tehdejší úmrtnosti dožívalo patnácti let 

přibližně čtyři až pět dětí.64 Žena mohla přivádět na svět děti od 

sňatku do menopauzy, to znamená od dvaceti do čtyřiceti let.65 

Barbora opravdu do tohoto vzorce zapadala, takže těhotenství a 

porod prožila osmkrát. Za třicet čtyři let manželství se Barboře 

narodilo osm dětí, z nichž se dospělosti dožilo pět dětí.66 První dítě, 

Antonie, se narodilo 9. ledna 1873. Roky narození dalších dětí 

neznám, ale pokud se Barboře Antonie narodila devět měsíců po 

svatbě a další porody absolvovala asi každé dva roky, poslední dítě 

se mohlo narodit okolo roku 1885. Nejvíce dětí umíralo těsně po 
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porodu a v prvních dnech života, a to z nejrůznějších příčin. 

Nejčastějším důvodem uváděným na úmrtních listech byly „křeče“, 

které však mohly provázet i jiná onemocnění, následovaly „úbytě“ a 

také „slabosti“.67 Antonii se pravděpodobně tyto nemoci vyhnuly, či je 

zdárně překonala, ale je možné, že právě ony pak byly příčinou smrti 

jejích třech mladších sourozenců, Vojtěcha, dalšího Vojtěcha a 

Milenky.68 Dalším velmi nebezpečným onemocněním, které v době 

narození Antonie mohlo matku, i dítě ohrožovat, byla cholera. Ta se 

právě v roce narození Antonie znovu objevila v Čechách. V roce 1889 

je zde zaznamenán i výskyt záškrtu.69 Další příčinou vysoké 

kojenecké úmrtnosti jsou samozřejmě zhoršené hygienické poměry. 

Pokud se již tyto zlepšily, děti stále trpěly v neprodyšných peřinkách. 

Další neopomenutelný vliv na dětskou úmrtnost měla špatná výživa 

matek i kojenců a samozřejmě také nedostatečná kvalifikace 

porodních bab, či neodborné poporodní ošetření dítěte.70 Můžeme jen 

spekulovat, zda Antoniini tři sourozenci zemřeli na výše zmíněné 

nemoci, anebo díky nedostatečné péči ze strany porodní báby. 
První dcera Barbory Novopacké se tedy narodila 9. 1. 1873 

v Praze – Bubenči. Dostala jméno Antonie Emílie Novopacká71. 

Barbora, jako ostatní ženy ze středních vrstev, rodila pomocí porodní 

asistentky72.. Barbora měla štěstí, že mohla využít asistentky, která 

měla potřebná osvědčení o kvalifikaci, protože kvalifikace babiček 

nebyla nejvyšší, i když zkoušení babiček bylo nařízeno. K dispozici 
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zkoušená. Je pravděpodobné, že tato babička, tj. porodní asistentka  se podílela 
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Zdislavě Rosarii Augustě Brauner, jak se pozdější Zdenka Braunerová ... 
jmenovala, které na svět pomohla, stejně jako jejím starším sourozencům, porodní 
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babičkám byla tzv. „babící“ literatura, tyto knihy které šířily osvětu 

především základních zásad hygieny a racionální prenatální, 

perinatální i postnatální péči o matku i dítě.73 Předpokládám, že 

Barbora si jako žena vrchního poštmistra mohla dopřát větší hygienu 

těla, která se právě v 19. století začala velice rozšiřovat, ale vzhledem 

k omezené dostupnosti vody si pravidelnou koupel mohly dovolit 

právě jen ženy lépe zajištěné.74 

Když Barbora pocítila 9. ledna 1873 porodní bolesti, bylo jí asi 

jako všem ženám v té době doporučeno přecházet, sedět, jíst a pít, 

aby se posilnila, a proti žízni měla pít limonádu, šumivé nápoje nebo 

malinovou šťávu, které chladí a uklidňují „rozčílení“.75 Přivolaná 

porodní bába, v tomto případě již zmíněná Veronika Šikovicová, měla 

za úkol zjistit polohu dítěte a zvážit, zda porod zvládne sama bez 

pomoci lékaře. Většinou si bába poradila sama, pouze v případech, 

kdy se dítě nacházelo v příčné poloze, bylo nutné zavolat lékaře.76 

V tomto případě předpokládám, že vše proběhlo bez nejmenších 

problémů a dítě i maminka byly v pořádku. Je možné, že u porodu byl 

i Václav. Přítomnost otce u porodu nebyla vylučována ani v dřívějších 

dobách, a proto můžeme předpokládat, že Václav Novopacký mohl u 

narození Antonie být. Přítomnost otce se doporučovala jako 

prostředek uklidnění rodičky.77 Po samotném porodu bylo nutné, aby 

porodní bába ověřila životní funkce dítěte. Pokud nebylo dítě 

v pořádku, směla babička dítě nouzově pokřtít.78 Jestliže vše bylo 

v pořádku, dětem se vyčistil nos, uši, oči a ústa a uskutečnila se první 

koupel konaná po narození. Měla symbolický význam, tedy nejen 

očistit tělo, ale zároveň i duši od dědičného hříchu.79 Koupel 
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novorozence se v této době stávala běžnou součástí péče o 

novorozeně a v 19. století se kojenec ve většině rodin koupal každý 

den. Od šesti měsíců příručky doporučují koupel provádět obden.80 

Porodní bába zůstala u ženy asi tři až čtyři hodiny po porodu a 

kontrolovala její zdravotní stav. Pokud nastaly komplikace, zavolala 

lékaře.81 

Po porodu nastala další důležitá fáze v životě novorozeněte - 

křest, byla to první a nejpotřebnější svátost. Člověku se křtem odpustí 

dědičný hřích a uděluje se i posvěcující milost. Je tedy nejdůležitější 

z přechodových rituálů.82 V rodinách středních vrstev docházelo ke 

křtu většinou jeden až tři dny po narození. V dělnických rodinách 

nejpozději do týdne.83 Antonie byla pokřtěná 12. ledna 1873, tzn. tři 

dny po narození, farářem Antonínem Malecem84, pravděpodobně 

v bubenečském kostele sv. Gotharda. Součástí křtin byla hostina, na 

níž byla zvána i porodní bába.85 Kmotři se vybírali z okruhu 

příbuzných a kmotrovství bylo závazkem až do konce 19. století a 

mělo značný význam.86 Kmotry Antonie byli Jan Šťovíček, truhlář na 

Smíchově, pravděpodobně Antoniin strýc87 a Antonín Kysvetter, lesník 

v Nechanicích,88 odkud pocházela rodina Novopackých. Kmotr 

daroval svému kmotřenci dárek při všech významných událostech 

jeho života, a pokud rodiče zemřeli, dohlížel na jeho výchovu a další 

osud. 

V okamžiku, kdy matka i dítě bez problémů přežily porod, 

nastalo další problematické období, které bylo též spojeno s častými 
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úmrtími matek i dětí – šestinedělí. S tímto obdobím bylo také spojeno 

nejvíce pověr a tradic, které se udržely až do konce 19. století. Týkaly 

se především zranitelnosti šestinedělky i novorozeněte.89 

V dobové literatuře, která se zabývá šestinedělím v 19. století, se 

většinou netrvá na celých šesti týdnech v posteli, ale autoři preferovali 

pomalé vstávání z lůžka a vycházení ven už koncem druhého týdne. 

Barbora se tedy ven po porodu prvního dítěte podívala začátkem 

února. Zato však méně zámožné ženy musely plnit své každodenní 

povinnosti, a tedy doporučenou dobu nemohly dodržovat.90   

Ve druhé polovině 19. století se v rodinách začaly objevovat 

postýlky pro děti a ani rodina Antonie pravděpodobně nebyla 

výjimkou. Pouze méně majetné ženy měly děti přímo ve své posteli.  

Dříve používané kolébky lékaři nedoporučovali, protože pokud nebyly 

dobře vyvážené, škodily svalstvu a páteři dítěte.91 Antonie však zajisté 

neušla zvyku, který se objevoval ještě ve 20. století, a to pevnému 

stažení dítěte povijanem, který měl sloužit k narovnání a posílení 

končetin,92 i když před ním varují autoři literatury již v roce 185393. 

Hlavní problém povijanu je, že se z něj dítě snaží dostat, a když se 

mu podaří dostat ze zavinovačky jednu ruku, tutéž ruku vytáhne i další 

den, a tedy posiluje jen jednu stranu svého těla. Proto žádného 

zavinování! Zhola žádného!94 Matky však těchto rad většinou nedbaly. 

Výživa matek a výživa dětí v prvních měsících života dítěte 

samozřejmě souvisela s kojením. Kojení vlastní matkou nebylo v 
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Evropě zatím zcela samozřejmé. I v českých zemích můžeme nalézt 

doklady o najímání kojných, ale tento zvyk zde není tolik rozšířen jako 

v západní Evropě. Najímání kojných se také většinou objevovalo u 

aristokratických rodin, kde manželka měla odpor k jakékoli fyzické 

práci, včetně kojení. Ve středních vrstvách se najímání kojných 

objevovalo minimálně.95 Barbora tedy Antonii s největší 

pravděpodobností kojila, a to až do doby prvních zubů, tedy asi do 9. 

měsíce, kdy většinou docházelo k odstavení dítěte. Na odstavení se 

dítě mělo postupně připravovat již od 6. měsíce. V tomto období často 

dostávala manželka od manžela dárek. Důvodem bylo obnovení 

sexuálního života, který se během kojení nedoporučoval.96 Kojení bylo 

také jeden z mála okamžiků fyzického kontaktu mezi matkou a 

dítětem, protože v 19. století byl jiný fyzický kontakt s dětmi většinou 

velmi omezený. Přispívalo k tomu i nabádání v ženských časopisech. 

Například v Ženských listech z 1. října 1873 v článku Některé vady u 

vychování upozorňuje pan Ludevít Hudecký na fakt, že největší 

chybou ve výchově dětí je „mazlení“: Největší vada, jíž se matinky při 

vychování svých dítek, zvláště při zamilovaných svých dceruškách, 

dopouštějí, jest tak zvané „mazlení“, z něhož pak mnoho jiných 

nectností se vyvinuje a v mnohých případech i zdraví dětskému škodí. 

Hudecký upozorňuje na to, že pokud dítě pláče, matka mu ihned 

poskytne vše potřebné, jenže pláč zaujímá u dítek pohyb a nejen, že 

jim neškodí, ale naopak k dobrému jim slouží, nebo plíce se roztahují, 

sesilují a dítě unaveno jsouc, přestává samo; pročež nejlépe učiníme, 

když křiklouna takového si hrubě nevšimneme.97 Autor dále poukazuje 

na to, že pokud ženy jsou povolné a umožní dětem vynutit si pláčem 

cokoli potřebují, vzbuzují u nich pouze negativní vlastnosti, které 
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v největší míře vedou k nesnášenlivosti. Zhýčkané dítě pak nebylo 

schopné obstát v obtížném světě 19. století.  

Jak už jsem výše zmínila, to jak si žena hleděla své rodiny, 

mělo být vidět i na oblečení dětí. Batolata byla oblékána do košilek či 

šatiček. Barbora již pro své děti používala speciální plenkové kalhoty, 

které se začínají objevovat od 2. poloviny 19. století. Byly vyrobené 

z flanelu, či byly pletené nebo háčkované. Chlapci i dívky byli stejně 

jako na konci 19. století oblékáni do sukének, kterých byli chlapci 

zbaveni zhruba až ve třech letech.98 Starší děti byly již 

v sedmdesátých letech oblékány do speciální dětské módy, která však 

dříve nebyla zcela obvyklá a děti byly oblékány jako dospělí.99  

 

I přes minimální informace o narození a průběhu prvních 

měsíců Antonie Novopacké předpokládám, že toto období života 

proběhlo zcela totožně jako u ostatních dětí v kojeneckém věku. 

Matka Barbora se pravděpodobně pokusila zajistit svým dětem co 

nejlepší péči, ale i ona se setkala se smrtí svých tří dětí, se kterými se 

však společnost v tomto období vyrovnávala relativně snáz než 

později, neboť k dětem bylo přistupováno jako k daru božímu a proto i 

Bůh, pokud se rozhodne, může si dítě vzít zpět. 100 
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3. Dětství  
 
 

Etapy vývoje dítěte byly zakotveny ve společnosti od počátku 

19. století. Jsou mimo jiné definovány v rakouském občanském 

zákoníku z roku 1811, který byl novelizován až v roce 1914.101 První 

etapa byla nazývána infantia, je to raný dětský věk, který končí až 

sedmým rokem, tedy výměnou zubů a ukončením vývoje řeči. V této 

etapě dítě nebylo trestně odpovědné. Částečně odpovědným za své 

činy se dítě stalo až v následující etapě, která byla nazývána puerita, 

tedy věk, kdy dítě nastoupilo do školy. Odpovědnost za své činy v této 

etapě se však netýkala dívek, které právní způsobilosti nedosahovaly 

vůbec. Posledním obdobím před vstupem do dospělého života je 

adolescence, která počíná čtrnáctým rokem věku dítěte.102 

V 19. století, stejně jako v dřívějších staletích, bylo narození 

dívky méně radostnou událostí, než narození mužského potomka. 

Proto mohl být Václav poněkud zklamaný, když se mu narodila dcera 

Antonie. Dcery znamenaly pro rodinu větší ekonomické zatížení, 

neboť jim bylo nutné při sňatku vyplatit věno. Tato otázka byla velice 

závažná od středověku až do poloviny 20. století, tedy do úplné 

ekonomické emancipace žen. Rodině Novopackých se narodily ještě 

další dvě dcery, což mohlo rodinu ekonomicky zatížit ještě výrazněji. 

Všeobecně však nelze říci, že by rodiče preferovali jen jedno pohlaví. 

Většinou bylo vítáno zastoupení obou pohlaví.103  Matky si často přály, 

aby prvním dítětem byla dcera, která by mohla plnit funkci chůvy pro 

další mladší sourozence. Barboře se toto přání splnilo. Prvorozeným 

dítětem byla opravdu dívka.  

                                                 
101 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 14 
102 Tamtéž 
103 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?, Praha, Paseka, 2006, s. 153 
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Nejdůležitějším úkolem v dětství, bylo dítě připravit na budoucí 

život a vychovat jej podle dobových zvyklostí.  

 
Jaký zvolila Barbora přístup ke svým dětem a byl tento přístup 

stejný jako u běžných rodin na konci 19. století? Hlavním místem, 

které připravovalo děti na život, místo, kde probíhala jejich socializace 

a vzdělání, byla rodina. Ta měla za úkol vštípit dítěti disciplínu, 

připravit je na život a předat potomkům habitus, což jsou znaky, které 

odlišují tu či onu sociální vrstvu a které umožňují dítěti prosadit se 

v prostředí, kam „patřilo“. Dítě bylo nejprve usměrňováno a poté 

vychováváno se zřejmým ohledem na budoucí povolání.104 Ve 

středních vrstvách lze pozorovat zájem o budoucnost dětí. Výhodou 

této vrstvy byl též fakt, že ženy byly většinou v domácnosti a měly na 

děti víc času než ženy z dolních vrstev.105 Cíle výchovy byly 

samozřejmě stanovovány podle sociálního postavení rodiny a byly 

zaměřeny hlavně na chlapce. Pokud měli na výchově podíl otcové, 

týkalo se to především rozumové výchovy a vědomosti o světě, 

v němž se děti budou pohybovat.106 Výchova chlapců živnostníků byla 

směřována k převzetí živnosti a následné reprezentaci rodiny. 

Chlapec byl tedy často předurčen k převzetí otcovy pozice, což 

dokládá i rodina Novopackých, kde jeden ze synů, Lev, se stal c.k. 

poštovním oficiálem.107 V dolních vrstvách se děti musely co nejdříve 

podílet na obživě rodiny, a to jak chlapci, tak děvčata.108 

Děti v 19. století byly ovlivňovány tvrdou výchovou. Hlavním 

bodem výchovy bylo dodržování jednoho z přikázání: Cti otce svého a 

matku svou.  Většina rodin v 19. století žila v patriarchálním modelu 

                                                 
104 LENDEROVÁ, M.; MACKOVÁ, M.; BEZECNÝ, Z.; JIRÁNEK, T. Dějiny 
každodennosti dlouhého 19.stol 2., Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005, s. 64 
105 MACHAČOVÁ, J. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781 – 1914, Opava, 
Slezské zemské muzeum, 2002, s. 120 
106 Tamtéž, s. 121 
107 Vzpomínky Ing. Karla Kučery– rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
108 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?, Praha, Paseka, 2006, s. 140 
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rodiny a děti byly vychovávány v bezmezné úctě k otci. Tento vztah 

však často býval právě spíše nutností než citem. Otec byl většinou 

přísnější na potomky mužského pohlaví. Dcery měly možnost častěji 

zažít ze strany otce lásku a porozumění vůči nim.109  Bohužel nemám 

žádné záznamy o vztahu mezi Antonií a jejím otcem Václavem. Ale 

vzhledem k tomu, že se v průběhu svého dalšího života Antonie více 

stýkala se svým strýcem Janem Novopackým, než se svým otcem, 

předpokládám, že Václav si výraznější citovou vazbu se svou dcerou 

nevytvořil. Vztah mezi dětmi a rodiči byl závislý právě na způsobu 

výchovy. V 19. století bylo běžné, že se otec příliš s dětmi nevídal. Byl 

často mimo dům a od potomků byl tedy vzdalován fyzicky. Přesto 

však existovali otcové projevující zájem o kojence či batole, a tak 

vznikala citová vazba mezi dítětem a otcem.110 Antonie byla 

vychovávána ve střední vrstvě, kde žena mohla svým dětem 

poskytnout nejvíce péče. Nejenže nemusela pracovat jako ženy 

z chudých vrstev, ale zároveň si dětí považovala, protože byly 

„kapitálem“, který zajišťoval kontinuitu rodiny...111  

K vytváření autority rodičů přispěl mimo jiné i zvyk vykání 

rodičům ze strany dětí. Tento zvyk pomalu ustupuje v měšťanském 

prostředí již od sedmdesátých let 19. století. Teprve až po první 

světové válce je tykání rodičům zcela běžné.112 Je tedy možné, že 

Antonie svým rodičům vykala, čemuž nasvědčuje i dopis, který poslala 

Antonie svému strýci do Vídně. V tomto dopise Antonie svému strýci 

vyká. Vzhledem k podobě dopisu předpokládám, že mohla být asi 

osmiletá:  

 

 

                                                 
109 LENDEROVÁ, M.; MACKOVÁ, M.; BEZECNÝ, Z.; JIRÁNEK, T. Dějiny 
každodennosti dlouhého 19.stol 2., Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005, s. 67 
110 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?, Praha, Paseka, 2006, s. 153 
111 FASORA, M.; HANUŠ, J.; MALÍŘ, J. Člověk na Moravě 19. století, Brno, 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 289 
112 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?, Praha, Paseka, 2006, s. 151 
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Milený pane strýčku! 

V radostné chvíli této, v níž vyšlo nové léto, přijměte mé vroucí 

přání: slyšte mé k nebi volání, Bůh Vám štěstí, zdraví dej, od zlého 

Vás uchovej, vše, co jen ku blahu slouží, po čem Vaše srdce touží, 

mne pak v lásce zachovejte v ochraně mě vždycky mějte. 

Vám vděčně oddaná 

Antonie Novopacká113 

Úcta k rodičům je doporučována ještě v časopise Lada z roku 

1899. Dítě se má od útlého dětství učit vzdávat rodičům patřičnou 

poctu. Jedním ze způsobů, jak toto učinit je: Ráno při prvním setkání 

přeje dobrého jitra a políbí jim ruku. Večer před spaním zase patří 

poslední pozdrav jim. Přeje dobrou noc a políbí ruku, začež se mu 

dostane vřelého objetí, políbení a požehnání. Jest to krásným 

rodinným zvykem, kde matka žehná před spaním na rozchodnou své 

dítky křížkem.114 Na tomto by rodiče podle doporučení článku měli 

trvat, protože pokud od tohoto ustoupí, zboří hradby autority rodičů a 

děti si navyknou na neuctivé chování vůči nim. Pokud děti odvyknou 

uctivému chování, odvyknou zároveň i vděčnosti a přijímají po té i 

všechno ostatní, co se jim dává, jako povinnost, za kterou se 

neděkuje.115 K této úctě byla Antonie rodiči vychovávána i s ostatními 

sourozenci. Posléze však Barbora své dcery vychovávala a učila 

sama, jelikož v této době výchova dívek stále závisela na matce.116 

Dívky byly společností a tedy i rodinou vychovávány k roli manželek, 

tzn. hospodyň, matek, atd. Chlapcům a jejich duševnímu vývoji se 

věnoval především otec.  

Matka vychovávala děti ke každodennímu životu a bylo její 

povinností vést děti k vlastnostem, které tehdejší společnost 

                                                 
113 Dopis Antonie Novopacké strýci Janu Novopackému do Vídně 
114 Lada 1. 9. 1899, Jemný mrav – V rodinném životě – Dětství (Pokračování), 
s.200 
115 Tamtéž 
116 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 38 
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preferovala. Jedním z nich byla píle a pracovitost. Těmto vlastnostem 

se věnuje i článek v časopise Lada z 1. listopadu 1892, kde autor říká: 

...Jestliže dítě zlenošilo, nepomůže valně dohánění jeho k pilnosti 

častými domluvami. Raději hleďme povzbuditi je pilností vlastní, 

slovem, jež by k práci rozněcovalo úctu a lásku, něčím, co by dítě 

bavilo. Nikoli snad, abychom ihned dítěti povolili a dali mu vyšívati ..., 

nechce-li se mu do práce míň zábavné, to nikoli; nýbrž hleďme mu 

nezávadným prostředkem práci zpříjemniti....117 Role dětí, jak se zatím 

zdá, spočívala ve středních vrstvách v poslušnosti, v dobrém učení a 

v pomoci v práci.118  

Jaké výchovné metody Barbora používala, též nevíme, ale lze 

předpokládat, že se snažila vychovat dceru „jemného mravu“ a 

zbožnou, také dobrou hospodyni a manželku. Ještě v roce 1899 se 

v časopise Lada autorka zmiňuje, že s výchovou se má začít už od 

kolébky, protože dítě ovlivňuje to, co vnímá, vidí a slyší a všechny tyto 

vjemy mají další vliv na další rozvoj.119 Předpokládám proto, že 

Barbora začala s přísnou výchovou Antonie již od počátku a přispěl 

k tomu zajisté i názor, že vytváření přílišné citové vazby dítěti škodí. 

Další vydání časopisu uvádí, že dítě je především plné 

negativity a zla, které je nutno potlačit: V každém dítěti dřímou puky 

dobra i zla. Zlo, jako každé býlí, roste bujněji a brzy udusí dobro, 

jemuž nebylo přáno, aby volně vyklíčilo. Ve výchově dívčí budiž na to 

pamatováno, aby záhy z mládí dobro bylo v srdcích jejich pěstováno a 

to současně s citem náboženským. Kde není zbožnosti, není také 

dobroty. Jenom zbožná duše ženská jest také dobrou.120 Jestliže tyto 

názory byly prosazovány i dvacet let po narození Antonie, můžeme 

předpokládat, že v sedmdesátých letech byl tento způsob výchovy 

ještě přísnější, a s velkou vazbou na církevní vychování dětí. Další 
                                                 
117 Lada 1. 11. 1892, Z duševní dílny dětské (Díl třetí), str. 165 
118 MACHAČOVÁ, J. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781 – 1914, Opava, 
Slezské zemské muzeum, 2002, s. 121 
119 Lada 1. 8. 1899, V rodinném životě (Pokračování) – Dětství, s. 176 
120 Lada 1. 7. 1893, Z dívčí výchovy – Dobré srdce, s. 99 
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doporučení v daném časopise jsou stále podobná. Zajímavá je 

zmínka o skutečnosti, že čím vzdělanější je rodina, tím lépe by měly 

být vychovány její děti. Největším kontrastem v rodině může být, když 

v pěkném a udržovaném bytě matka dovolí, aby dítě vydávalo ze 

sebe ony neladné, hrubé zvuky hlasové, které vtiskují člověku, jakmile 

promluví ráz sprostší, drsný a svědčí o nízkém původu, o 

nevzdělanosti... V okolí přepychu, nádhery, v bytu bohatě zařízeném, 

působí takové křiklavé, hrdelní, nosové a sprosté zvuky dětské velice 

nepříjemně a polijí příchozího jako ledovou sprchou. Výchova má 

súšlechťovati i pláč dítěte. Křiklouny nezvedené, kteří si dříve hlas 

vykřičí, než dovedou mluviti, vychovává si rodina sama.121 Matka má 

tedy dítěti zabraňovat i v přirozených dětských projevech, protože 

jinak nebude možno děti později zvládat a vychovávat. Ovšem 

v některých rodinách se objevuje i odlišný přístup k výchově malých 

dětí, a to především, pokud je rodina početná. Rodina Novopackých 

byla relativně početná, a proto právě mohla nastat i situace, která 

socializaci a výchovu nechává na pouhém napodobování rodičů, 

dospělých a okolí rodiny, s tím, že záměrné působení se týkalo spíše 

zákazů a příkazů. Jedním z důvodů tohoto typu výchovy je 

bezpochyby právě početnost rodin. Pokud měla Barbora dalších sedm 

dětí v menších časových odstupech a pokud předpokládáme, že 

Václavovy děti z prvního manželství ještě nedosáhly dospělosti, 

Barbora měla zajisté s udržením pořádku v domácnosti mnoho práce 

a chod domácnosti se tedy nedal zajistit jiným způsobem než 

represemi a tvrdšími výchovnými opatřeními.122  

Žena a výchova dětí patřila do soukromé sféry. Co se 

odehrávalo v soukromí, bylo pouze starostí rodiny. To, co se dělo 

v rodině, nebylo předmětem veřejného zájmu, pokud to 

                                                 
121 Lada 1. 8. 1899  Jemný mrav – V rodinném životě (Pokračování) – Dětství, 
s.176 
122 MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Problémy obecné kultury v českých zemích 
1781 – 1989, Opava, Slezské zemské muzeum v Opavě, 2008, s. 149 
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nepřesahovalo rámec společenských pravidel. Žena tedy plnila pouze 

mateřské povinnosti.123 Barbora tak podléhala ve významnějších 

rozhodnutích Václavovi, přesto o rané výchově dětí rozhodovala 

sama. 

Podle zápisů mladšího syna Antonie navštěvovala matka od 

roku 1879, tedy od svých šesti let, školu v Bubenči, kde ji vyučoval 

pan učitel Šimek.124 V 19. století byly často ve školách používány 

hrubé výchovné metody. Machačová s Matějčkem to mimo jiné 

přikládají velké přeplněnosti tříd, v nichž byl problém udržet kázeň 

běžnými výchovnými prostředky. Přesto se již v tomto období vyskytují 

snahy fyzickým trestům ve škole zabránit a vyskytují se i učitelé 

ovlivňující žáky pozitivní motivací.125 V době, kdy Antonie začala 

chodit do školy, nastala změna v pojetí školství. Školská reforma 

částečně zlepšila vzdělání a zároveň se i postarala o lepší 

zabezpečení učitelů. Tato opatření umožnila lepší vzdělání dětí ze 

středních vrstev.126 Jak uvádějí Ženské listy z roku 1890, díky 

školským zákonům získaly dívky stejná práva na vzdělání na 

elementárních školách jako chlapci. Školní docházka byla povinná na 

osm případně na sedm let, a pokud dítě do školy nedocházelo, byli 

rodiče potrestáni. Autorka Ženských listů se ovšem zmiňuje, že rodiče 

často neposílají děti do školy, protože se domnívají, že jim dítě lépe 

pomůže doma, a proto je nechávají doma při každé, poněkud 

omluvitelné příležitosti.127 Antonie snad do školy docházela pečlivě, 

ale přesto, jak už jsem zmínila, dívky byly především připravovány na 

vedení domácnosti.  
                                                 
123 LENDEROVÁ, M. Normy ženského chování a jejich proměny v průběhu 19. 
století, In.: MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Studie k sociálním dějinám 19. století 
7, Opava, Slezský ústav ČSAV 1997, s. 29 
124 Vzpomínky Ing. Karla Kučery– rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
125 MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Problémy obecné kultury v českých zemích 
1781 – 1989, Opava, Slezské zemské muzeum v Opavě, 2008, s. 149 
126 MACHAČOVÁ, J. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781 – 1914, Opava, 
Slezské zemské muzeum, 2002, s. 44 
127 Ženské listy, leden 1890, Jaké péče dostává se u nás duševnímu nadání žen, 
s.1 
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Dalším důležitým atributem výchovy, který se projevoval již od 

dětství, byla výchova k reprezentaci ve společnosti, jejíž součástí byla 

i výuka cizích jazyků, v Čechách hlavně jazyka německého.128 

Vzhledem k faktu, že rodina Novopackých byla ve spojení 

s vídeňskou společností, byla jazyková výuka Antonie též velice 

výrazná. O tom svědčí i fakt, že v osmi letech přestoupila na 

německou školu. 

Středostavovské dítě mělo v této době již vyhrazen vlastní 

pokoj. Vzhledem k tomu, že rodina Novopackých byla 

rodina měšťanská, lze předpokládat, že v jejím bytě již byla 

zakomponována i místnost speciálně určená pro obývání dětmi.129 

Antonie tedy pravděpodobně měla svůj dětský pokoj, který byl 

vybaven dětským nábytkem. Byl asi, stejně jako většina dětských 

pokojů v sedmdesátých letech 19. století, vymalován světlými 

barvami, nebo polepen světlou tapetou. V rohu místnosti byla 

umístěna dětská postýlka a nad ní visel svatý obrázek, případně kříž 

se svěcenou vodou. Pravděpodobně dalšími náležitostmi jejího pokoje 

byla skříň, pohovka a také umývadlo. Antonie mohla mít také klec 

s kanárkem nebo andulkami, jak bylo tehdy běžné.130 Dětský pokoj 

měl i Jindřich Matiegka: Měli jsme čtyři pokoje. Vedle kuchyně byl tzv. 

obývací pokoj, v němž měli rodiče postele. Vedle byl dětský pokoj, 

kde jsme měli s bratrem Bedřichem svůj pracovní stůl.131 Podle 

vyprávění dr. Matiegky lze předpokládat, že i Antonie měla společný 

pokoj se svými sourozenci. Antonie mohla mít se svými sestrami v 

pokoji panenku, tzv. pařížanku. Ty byly velice oblíbené ve světě mezi 

lety 1850 – 1880, ale do Čech přišly s mírným zpožděním. Byly to 

panenky oblečené podle panující módy, které motivovaly dívky 

                                                 
128 MACHAČOVÁ, J. Některé vzory chování předávané v generacích podnikatelů 
(1850 – 1950) v českém prostředí, s. 77 
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k prvním krejčovským pokusům a také vedly k vytříbení vkusu. Asi od 

roku 1878 se začínají objevovat panenky – nemluvňata, se kterými si 

Antonie se sestrami Matyldou, Annou a Karlou také mohla hrát.132 

V dětském věku čekalo na děti mnoho nástrah. I když se 

v průběhu 19. století začíná snižovat dětská úmrtnost, stále se 

vyskytuje velké množství rizik, které vedou k úmrtí dětí, ale i jejich 

rodičů, jak dokládá svědectví z kroniky Ludmily Matiegkové. V roce 

1877 byla Eliška Matiegková opět těhotná. Jednoho dne jí bylo 

nevolno a lékař zjistil těžký případ neštovic. Jakým způsobem se 

matka nakazila, nikdo netušil, pravděpodobně stačilo, že chodila 

nakupovat kolem otevřeného okna v domě, kde právě neštovice měli. 

Největší obavu měl lékař samozřejmě o děti, které byly okamžitě 

odvedeny pryč z domu nemocné. Čtyřletá dcera Lízička byla 

v největším ohrožení, protože byla zvyklá usínat v matčině posteli a 

ležela u ní ještě poslední večer, než byla nemoc zjištěna.133  Naštěstí 

se dítě nenakazilo. Matka však byla ve vážném stavu, který ještě 

zhoršovalo těhotenství. Krátce před smrtí Eliška potratila a 22. března 

zemřela ve věku osmatřiceti let.134  

V 18. století se začalo objevovat očkování proti černým 

neštovicím. Ale přesto, i když bylo riziko nemoci obrovské, většina 

rodičů až do konce 19. století přistupovala k očkování velice 

skepticky. Rodiče Antonie a jejích sourozenců tedy zřejmě své děti 

také nedaly očkovat, protože právě ve středních vrstvách se tato 

nedůvěra překonávala nejhůře. Skeptičtí byli často i lékaři. Obavy byly 

oprávněné především proto, že očkování se nekontrolovala a vakcínu 

si lékaři občas rozmnožovali sami, přičemž tyto vakcíny většinou byly 

velice slabé a nevytvořily dostatečnou imunitu. Tento fakt dokládá 

mimo jiné také epidemie neštovic, která propukla v letech 1872 – 
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134 Tamtéž 
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1873.135 I o této epidemii hovoří Ludmila Matiegková. Nejprve vypukla 

v Praze a pak se rozšířila i po Čechách, tedy i do Mělníka a Jílového, 

kde žila část rodiny Matiegkových. V domě č. 51 se neštovicemi 

nakazila služka a „mládenec“ Raimund. Obyvatelé praktikovali 

nejrůznější doporučení, která měla dalšímu rozšíření nákazy zabránit, 

jako například, aby „nechali jen denně vypařit hrnéček octa na plotně“, 

to že je jistě uchrání od nákazy. Nevím, pokud té rady poslechli, ale 

z rodiny se nikdo nenakazil.136  

F. S. Kodym, autor oddílu Zdravověda v Malé encyklopedii 

nauk, však spatřoval vysokou nemocnost dětí nejen ve vnějších 

aspektech, ale naopak vinil rodiče, kteří své děti rozmazlují, neboť 

naopak prostá výchova je nejlepší pro budoucí zdraví dítěte. Dokonce 

se zmiňuje i o faktu, že pokud děti mají vlastní pokoj, není třeba tento 

pokoj v zimě příliš vytápět, jelikož děti jsou mnohem snášenlivější než 

dospělí a je tedy daleko lepší, když se dítě samo zahřeje, než když je 

zahříváno zvnějšku. Nejlepší však je, když může být dítě celý den 

venku. Právě městské děti mají v tomto ohledu velké nedostatky, 

protože není možné, aby si dítě hrálo na ulici. Mezi venkovskými 

dětmi, které si hrají venku, se pak dětské nemoci vyskytují 

minimálně.137 Dalším nebezpečím pro malé děti, které se teprve učily 

chodit, byl nedostatek času matek a s tím související hrozba pádu a 

zranění. Již dříve se vyskytovaly nejrůznější způsoby, jak tomuto 

zabránit. Podobným opatřením mohla být vystavena i Antonie. Dítě se 

zabezpečovalo nejen upevněním do chodítek či ohrádek, ale i 

přivázáním k těžkému kusu nábytku. Někdy se dítěti připevnila na 
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hlavu pokrývka vycpaná slámou, která se upevňovala přímo k dětské 

hlavičce.138  

Jak zmiňuje Příloha k Illustrovanému časopisu pro prádlo, již 

v prvním roce potřebovalo dítě nejrůznější kabátky, kalhotky či 

sukénky. Dále jsou potřeba plentuše, jejichž zhotovení podléhalo 

poslední módě. Tvar empírový, krajky, vložky, stuhové růžice atd. jsou 

stejně důležité na matčině oblečení, jako na tom dětském. Dále se 

k módě přihlíží v okamžiku, když je možno začít dívenky oblékat do 

krátkých šatů a zástěrek. V devadesátých letech se tedy volila 

především flanelová látka s drobným vzorem nebo jednobarevná 

vlněná látka. Zástěrky v různém svém upotřebení zhotovují se po 

většině v praktickém volně visícím tvaru, který se opatřuje 

stahovadlem nebo pasem na předním díle.139 Pro děti byla důležitá 

čistota, což preferuje již Malá encyklopedie nauk, díl XI. Zdravověda, 

od F. S. Kodyma z roku 1853. V kapitole O oděvu autor píše, že čisté 

prádlo je nezbytné i pro dospělého a zdravého člověka, natož tedy pro 

děti a nemocné, kde je nezbytností.140 

 

Rodiče dceru Antonii ale i ostatní své děti vychovávaly tak, aby 

obstály v tehdejší středostavovské společnosti. Výchova byla spíše 

tvrdá a bez citového vztahu, který si Antonie ke svému otci 

pravděpodobně nikdy nevytvořila. Do české školy Antonie chodila 

v Bubenči a otec ji pak zařídil vzdělávání na německé škole, 

pravděpodobně proto, aby se lépe uplatnila ve vyšší společnosti. 

Novopačtí se bezpochyby snažili zabránit úmrtí svých potomků 

v dětském věku, ale i tak asi měli stále velké obavy z moderních 

lékařských metod, jako tehdy bylo například očkování, což 
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znamenalo, že byli odkázáni jen na pověry a doporučení starších 

generací. Antonie svůj dětský věk přežila snad bez obtíží a postoupila 

do své další životní etapy vzdělaná a vychovaná jako většina 

ostatních dětí ve středních vrstvách na konci 19. století. 
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4. Dospívání 
 

 

Jak už jsem zmínila v kapitole „Dětství“, věk, kdy začíná 

dospívání, neboli adolescence, tedy věk mezi dětstvím a dospělostí, 

se v 19. století pohybuje okolo čtrnácti až šestnácti let. U chlapců je 

tento věk v nejstarší české encyklopedii posunut k šestnácti až 

osmnácti letům141. Antonie tedy tohoto věku dosáhla v roce 1887, tedy 

ve čtrnácti letech, kdy zakončila svou školní docházku. Během 19. 

století začínají lékaři a vychovatelé upozorňovat na určité fyzické 

příznaky dospívání, jako třeba neobratnost v pohybech či v projevech 

a zároveň pozorují i další projevy spojené s tímto věkem, jako 

například střídání nálad, ostych, či první lásky. Přes tyto poznatky bylo 

toto období stále velice přehlíženo, a to především u dívek.142  

Vnímání chlapce a dívky bylo většinou v této době značně 

odlišné. Například Ottův slovník naučný z roku 1894 pod pojmem 

„jinošství“ vidí období ve vývoji mladého člověka od počínající puberty 

asi do 19. až 22. roku.143 

Dívka je však v témže slovníku definována poněkud jinak. 

Nalezneme zde panenství vysvětlené jako tělesný stav, v němž 

nachází se pohlavně dospělé děvče, dokud tělesně neobcovalo.144 

Pohlavní dospívání bylo na konci devadesátých let 19. století 

ustáleno u dívek mezi čtrnáctým a šestnáctým rokem. Po začátku 

menstruace se dívenka stala mladou ženou, která však právě ve 

středních a vyšších vrstvách byla od té doby vnímána jako bytost 

věčně nemocná.145 
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Antonie vyrůstala ve střední vrstvě, která měla vazby na 

vídeňský císařský dvůr. Jak tedy Antoniino dospívání probíhalo a byla 

v tomto období vychovávána a vzdělávána, stejně jako ostatní dívky 

z měšťanských kruhů v té době? Dívky dospívaly, podle tehdejších 

měřítek daleko dříve než chlapci. O tom hovoří i článek v Ženských 

listech z června roku 1890 s názvem „Vychování dívek na charakter“. 

Autor zde upozorňuje, že jsou určité vlastnosti, které se přisuzují 

pouze ženám. Dívkám je přisuzován čilejší temperament, bujnější 

fantasie, či větší stupeň vášnivosti.146 Tyto charakteristiky v sobě 

nesly snižování významu ženské racionality a byly součástí 

ideologického pohledu vykreslujícího ženu jako bytost méněcennější 

než muž, neboť tehdejší společnost dbala na klid a umírněnost. 

Vlastnosti připisované dívkám byly tedy protipólem povahovým rysům 

mužů, kteří byli naopak vnímáni jako rozumní a vyrovnaní. 

Antonie tedy mezi šestnáctým a osmnáctým rokem byla již 

dívka považována téměř za dospělou ženu. Společnost již od ní 

požadovala „vytříbený úsudek“, vyspělé názory a orientaci ve 

společenském chování.  Někdy byla dívka již v tomto věku vystavena 

povinnostem ženy a matky. Autor se nechce vyjadřovat, zda je tento 

trend pozitivní či negativní, ale přesto nabádá matky, pokud již je 

potřeba takto dívku vychovávat, mělo by se přihlížet k tomu, aby dívce 

záhy dostalo se ke všemu základu, návodu, a aby buzen byl zájem do 

té míry, by pak zvykem již dívka, žena z daného směru ani vybočiti 

nemohla.147 Bratři Antonie a další chlapci ve věku okolo dvacátého 

roku byli na konci 19. století považováni ještě za mladíky, kterým bylo, 

na rozdíl od děvčat, mnohé dovoleno. Autor výše zmíněného článku 

se o tomto jevu též zmiňuje, když poznamenává, že v tomto období 

chlapec teprve užívá svobody.  
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Zda byla Antonie vychovávána v rodině dbající na tyto zásady, 

nevím, ovšem pokud přihlédneme k jejímu dalšímu životu, kdy byla 

v jednadvaceti letech provdána a jejím bratrům umožněno vystudovat, 

můžeme se domnívat, že tento přístup k dívkám byl uplatňován i 

v rodině Novopackých. 

Končící dětství a začínající období dospívání se projevovalo 

mnoha způsoby. Například ukončením školní docházky, jak 

předpokládám u Antonie, nebo domácího vyučování. Mimo jiné bylo 

v tomto období dívkám doporučeno přerušit dětské hry s panenkami, 

v některých rodinách byly tyto hry přímo zakázány.148 Antonie si také, 

jako většina dívek v tomto věku, začala vést deník. To byl nejčastěji 

sešit s pevnými deskami. Dívka jej dostala většinou ke dvanáctým či 

třináctým narozeninám. Antoniin deník, pokud by byl k dispozici, by 

pravděpodobně ukázal, stejně jako u ostatních dívek, že dívky byly ve 

věku, který je z dnešního pohledu považován za dětský věk, daleko 

vážnější a zodpovědnější, což bylo důsledkem výše zmíněných snah. 

V denících se častěji objevuje kritika vlastní osoby, která odráží 

naučené způsoby chování a poslání ve společnosti. Dívky, zřejmě 

včetně Antonie, měly často pocit, že se musí obětovat ve prospěch 

bližního, pomáhat a být k dispozici.149 

Dalším důležitým krokem na cestě k dospělosti bylo dosažení 

zpovědního věku, Antonie tedy svou první zpověď a s ní spojené 

biřmování absolvovala pravděpodobně okolo čtrnáctého roku. 

Vzhledem k faktu, že Antonie žila v Bubenči, můžeme se domnívat, že 

biřmování přijala v kostele sv. Gotharda. Antonie, zřejmě s ještě 

dalšími mladými lidmi, absolvovala podobný ceremoniál, který je 

popsán v historii kostela sv. Gotharda: 20. 7. 1880 byla obec naše 

oděna ve slavnostním rouše neb očekávala svého arcipastýře. U dveří 

chrámových přivítán byl nejdůstojnější p. kardinál družičkou, která v 
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krátké, prosté, nelíčenými city oplývající řeči vítala ve jménu vší 

mládeže a ve jménu všech občanů arcipastýře v náš střed. Patrně 

dojat poděkoval nejdůst. arcipastýř družičce za řeč vítací a vstoupil 

do milého našeho chrámu Páně. Po mši sv. a úvodní řeči udílel pak 

svátost sv. biřmování. Celkem přijalo svátost tuto toho dne v  zdejším 

chrámu Páně 408 biřmovanců.150 

K výchově křesťanské dívky samozřejmě patřil fakt, že dívky a 

hlavně jejich matky byly varovány před předčasným probouzením 

pudu pohlavního.151 Dívky žily tedy v naprosté nevědomosti. Antonie 

byla asi též jednou z dívek „dobře vychovaných“, což v této době 

znamenalo naprosté odtržení od reálného života. Na tuto nevědomost 

vzpomíná ve svých pamětech Stefan Zweig ...Ještě dnes mě 

rozveseluje groteskní historka jedné mé tety, která se o své svatební 

noci v jednu hodinu ráno náhle opět objevila v bytě svých rodičů a 

zvonila na poplach, že toho příšerného člověka, za něhož ji provdali, 

nechce už nikdy vidět, neboť tato šílená obluda se naprosto vážně 

pokoušela ji svléci. Jen stěží prý se tomuto zjevně úchylnému 

požadavku ubránila...152  Sám Zweig ale na druhou stranu přiznává, 

že tato nevědomost dodávala dívkám určitý punc tajuplnosti. Problém 

viděl především v tom, že dívky toužily po romantickém životě, ale 

současně pociťovaly stud, tudíž jejich celkové chování působilo jako 

jakási tichá zmatenost.153  

Tehdejší společnost velice dbala na náboženské vychování 

dívek. V roce 1893 se v časopise Lada v článku Z dívčí výchovy – 

Dobré srdce, zmiňovalo, že u dívky má být pamatováno na cit 

náboženský a zbožnost. Kde není zbožnosti, není také dobroty. 

Jenom zbožná duše ženská jest také dobrou.154 Dále článek apeluje 

na dívky: Dívko drahá, snaž se, aby’s poznala srdce své! Postřehnešli 
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v něm, býlí zla, vypleň je. Vůlí a sebezapřením, opanováním 

záchvěvů, potlačováním pudů a náklonností zlých, dospěješ k tomu, 

že budeš skutečně dobrou.  

Zachovej si srdce čisté, zbožné a tím také srdce dobré. A 

šťastnou, spokojenou, klidnou budeš v nitru svém!155  I na Antonii byla 

tedy vložena tato nelehká úloha, kdy dívka sama musela rozpoznat a 

potlačit své nevhodné myšlenky či pocity. 

Na zbožnost apeluje i na přelomu století Věnceslava Lužická ve 

svém pojednání Růže stolistá z roku 1900. Dokonce zbožnost klade 

na „první lupen“: Jesti korunou, ba tepnou života dívčího.156 Lužická 

však nevylučuje zbožnost a zábavu, dokonce dívky vybízí, aby se 

bavily a užívaly si života, protože „tu teprve ukáže se síla pravé vaší 

zbožnosti srdce a duše. Bavte se, veselte, užívejte s patřičnou mírou 

života a jeho darů, ale nezapomínejte při všem, co vám skýtá mládí 

krásného a líbezného, vznešeného citu pravé zbožnosti, který šlechtí 

dívku okouzlujícím půvabem a povznáší její ceny i důstojnosti 

panenské.157  

Zbožnost a náboženské rituály hrály velkou roli v životě Antonie 

i celé rodiny Novopackých. Většina středostavovských rodin se 

přikláněla k římsko-katolickému náboženství158, ve kterém byla 

vychovávána i Antonie. 

 

Asi v patnácti letech prožila Antonie další, tentokrát světský, 

rituální přechod. Bylo jím oficiální uvedení dcery do společnosti. Tento 

rituál měl především za cíl oznámit okolnímu světu, že v rodině je 

dcera, která se může uplatnit na sňatkovém trhu. Dívka se po uvedení 

do společnosti účastnila nejrůznějších tanečních zábav, salónních 

společností a domácích bálů. V měšťanské společnosti se této 
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události přisuzovala velká důležitost a bylo velice podstatné, aby se 

dívka své první plesové sezóny zúčastnila. Právě tato událost, tzn. 

účast na první plesové sezóně, byla tím opravdovým krokem 

k životnímu zvratu. Nyní definitivně končilo období jejího dětství.159 

Tato událost byla často velice pečlivě připravována a byla jí 

přisuzována velká vážnost. Barbora, matka Antonie, mohla zažívat 

podobné pocity jako paní Kondelíková v románu Ignáta Herrmanna: 

Paní Kondelíková cítila, kterak jí v této slavnostní chvíli svaly tváře 

ztuhly a kterak jsou nepoddajné. Stává se tak mnohým lidem za 

okolností vybočujících z obvyklého, všedního chodu života.160 

Ples a nejrůznější taneční zábavy byly také jediným možným 

místem, kde mohl mladý muž navázat kontakt s dívkou. Oslovení na 

ulici bylo i pro Antonii zřejmě nepřípustné. Žena takovéto navázání 

kontaktu nemohla přijmout, proto i muž, pokud měl zájem o ženitbu, 

se musel se zapojit do her dvoření a respektovat prostor, vymezený 

pro jejich realizaci.161 

Pokud se tedy Antonie některému z mladíků líbila, mohl mladý 

muž uskutečnit známost snadno, ale v daném místě a čase. Jak se 

zmiňuje soudobá literatura pro jinochy, mladé dívky chodí do divadel, 

koncertů, zábav a plesův, a všude tam není obtížno přiblížiti se 

k dívce vyvolené.162 Nejlepší příležitost je však na plese. Mladík by se 

měl dát představit, nebo se představit sám a může poté požádat 

matku dívky, aby směl dceru vzít k tanci. V okamžiku, kdy se rodina 

rozhodne odejít, může mladík nabídnout svůj doprovod a měl by se 

                                                 
159 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, s. 72 
160 HERRMANN, I. Otec Kondelík a ženich Vejvara: drobné příběhy ze života 
spořádané pražské rodiny, Praha, Československý spisovatel, 1988, s. 36 
161 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, s. 73 
162 LASKAVEC, V. Jinoch a jeho poměr k dívce, čili umění, kterak se jinoch může 
zalíbiti se mladým dámám a tak co nejdříve se oženiti se ženou s nejlepšími 
vlastnostmi, Praha, Nakladatel Rudolf Stroch 1895, s. 25 
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pokusit zjistit, kdy bude možno se s rodinou opětovně sejít.163 

Podrobnosti o mužích, kteří se ucházeli o Antonii, bohužel nemám, 

ale zajisté nějací byli a snažili se zapůsobit na ni i na její rodiče. 

Barbora se zajisté snažila ochránit ji před léčkami ve společnosti, o 

kterých hovořily tehdejší časopisy. V nich byly matky nabádány, aby 

dívku poučovaly a upozorňovaly na případné nástrahy, které na ni 

čekají, ale také kladly velký důraz na sledování dívek, zda a jak se 

kontaktuje s pány, aby ji mohla včas varovat či napomenout. Dívka 

má být nabádána k tomu, aby si ani v nejmenším nezadala a vždy 

byla schopna uhájit svou důstojnost.164  

Barbora Antonii zajisté nabádala, aby nedovolila sebemenší 

důvěrnosti ze strany pánů. Podobné rady nacházíme v časopise Lada 

z roku 1895, kde autor píše: Prvním pravidlem obcování s pány jest, 

aby mladé děvčátko v dospívajícím věku nestrpělo ni nejmenší 

důvěrnosti, která by připomínala na bývalé chování se k ní, dokud 

byla ještě dítětem a chodila do školy. Nyní utvořily již poměry mezi ní 

a světem nové hráze.165 

V okamžiku, kdy Antonie vstoupila do společnosti, byla 

vystavena dalšímu, v té době velice nebezpečnému citu, a to lásce. 

Ještě v roce 1898 je dívenka v časopise varována před touhou po 

lásce: Nebaž po lásce k muži, milá dívenko a nevolej ji! Vyčkej, až 

přijde sama. Ona přijde, věř!166. Dále článek vybízí mladé dívky 

k obezřetnosti, protože tento věk je velice nebezpečný, když se srdce 

má ubránit tomuto citu. Též apeluje na matky, aby byly pozorné ve 

výchově dcery, a pokud vystihne-li, že první láska skutečně probudila 

se v srdci její dcerušky, budiž ona sama ochranitelkou tohoto 

                                                 
163 LASKAVEC, V. Jinoch a jeho poměr k dívce, čili umění, kterak se jinoch může 
zalíbiti se mladým dámám a tak co nejdříve se oženiti se ženou s nejlepšími 
vlastnostmi, Praha, Nakladatel Rudolf Stroch 1895, s. 25 
164 ENGLOVÁ, J. Žena devatenáctého století v dokumentech, Ústí nad Labem, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003, s. 11 
165 Lada, 1. 5. 1895, Z dívčí výchovy – Dívka ve styku s mladými pány, s. 71 
166 Lada, 1. 2. 1898, Z dívčí výchovy – První láska (pokračování), s. 21 
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vznešeného citu. Naproti tomu jest její povinností, aby ochránila 

dcerušky své před klamnou, nepravou láskou, aby nedala vzniknouti 

citu chorobnému.167 Jak už jsem výše zmínila, hlavním motivem 

v chování tehdejší společnosti byl klid, vyrovnanost a uměřenost, 

proto láskou, která je v článku označena za chorobnou, je 

pravděpodobně myšlena láska plná nežádoucích emocí a vášní, které 

jsou vnímány negativně. Láska v dnešní podobě nebyla při uzavření 

sňatku vůbec podstatná, ba i vztahy mezi rodiči a dětmi byly méně 

emocionální, více autoritativní na jedné a uctivé na druhé straně. Ve 

vztahu mezi ženou a mužem převládal po staletí spíše aspekt 

spolupráce a sounáležitosti než cit lásky.168 Již koncem 19. století se 

postupně objevovaly názory, že láska může být argumentem ke 

sňatku, ale až na počátku 20. století lidé uznali, že láska je 

dostatečným důvodem ke vstupu do manželství.169 I když jsou články 

z doby, kdy byla Antonie již vdaná, je možné se domnívat, že se 

Barbora držela podobných pravidel, možná ještě daleko přísnějších 

při výchově své dospívající dcery. Antonie tedy neměla, jako většina 

dívek v této době, třeba jen nepatrné povědomí o plození dětí, 

porodu, či mužské fyziognomii, to bylo zcela nepřípustné.170 Antonie 

tedy mužské tělo poprvé viděla asi až pří svatební noci. 

Vzhledem k tomu, že středostavovská společnost velice dbala 

na dodržování tradic a rituálů, předpokládám, že Antonie prožila, 

samozřejmě s malými odchylkami, stejně jako i ostatní dívky na konci 

19. století životní události, které jsem zde nastínila. I pro Zdenku 

Braunerovou, ženu, která sice byla o dvacet let starší, ale vymykala 

konvencím 19. století, měl být konečnou metou snažení sňatek.171  

                                                 
167 Lada, 1. 2. 1898, Z dívčí výchovy – První láska (pokračování), s. 21 
168 LENDEROVÁ, M.; MACKOVÁ, M.; BEZECNÝ, Z.; JIRÁNEK, T. Dějiny 
každodennosti dlouhého 19.stol 2., Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005, s. 66 
169 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 104 
170 ZWEIG, S. Svět včerejška, Praha, Torst, 1994, s. 93 
171 LENDEROVÁ, M. Zdenka Braunerová, Praha, Mladá fronta, 2000, s. 45 
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Pokud se zaměříme na výchovu a vzdělání dospívající dívky, 

musíme předpokládat, že bylo vnímáno jako příprava na její hlavní 

poslání, totiž mateřství.172 Dále byly dospívající dívky většinou 

vychovávány pro své další povolání, a to ženy v domácnosti. Hlavními 

dovednostmi, které musela znát, bylo vaření, šití a také určité 

povědomí o zásadách správné hygieny. Pokud bylo dívce poskytnuto 

hlubší vzdělání, týkalo se především uměleckých disciplín jako 

kreslení či hra na nějaký nástroj, většinou na klavír.173 Další aspekt 

výchovy je zmíněn v Ženských listech z roku 1890, kde se autor 

zmiňuje, že je velice důležitá výchova k vlastenectví, vychovati dívky, 

budoucí matky, tak, aby osobní své city a vášně opanovaly a podřídily 

jasnému, určitému životnímu cíli rodinného a národního prospěchu, 

znamená tolik, jako vychovati celý národ v národ svobodný.174  

Ženské listy byly časopis vydávaný spolkem Akademický klub 

dam, který se zabýval, vzděláváním a podporou žen. I když nemáme 

zprávy o tom, že by Antonie navštěvovala některý z vlasteneckých 

spolků, můžeme předpokládat, že s touto myšlenkou se Antonie 

setkala. Zda byla tato myšlenka i motivem její výchovy, nevím, ale 

vzhledem k faktu, že Antonie docházela na německou školu, její otec 

byl c. k. vrchním poštmistrem v Bubenči a strýc pobýval u vídeňského 

dvora, nelze předpokládat, že by Antonie byla vychována 

k extrémnímu vlastenectví a k podpoře češství.175 I v dalších článcích 

v časopise je vlastenectví zmíněno, ale často je myšleno především 

v kontextu práce ženy v domácnosti: A běda národu, jehož ženy by 

neviděly své pravé působiště, svou nejsvětější lidskou i vlasteneckou 

práci v rodině své, v domácnosti své.176  

                                                 
172 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?, Praha, Paseka, 2006, s. 238 
173 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, s. 92 
174 Ženské listy, červen 1890, Vychování dívek na charakter, s. 115 
175 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
176 Ženské listy, květen 1890, Vychování dívek na charakter, s. 92 
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I u dívek, v jejichž výchově nebylo příliš podporováno 

vlastenectví, byla ceněnou vlastností pracovitost. Lenost byla 

prezentována jako nejhorší možná vlastnost ženy. Pokud byla žena 

pracovitá, byl zde předpoklad, že rodina bude bez problémů 

fungovat.177 V 19. století byl kladen důraz na vhodnou četbu a také 

mnohé knihy a časopisy varovaly před špatnou společností.178 Dívka 

tedy měla naprosto minimální povědomí o politické situaci nebo o 

českých národně emancipačních aktivitách. Měla též nedostatky 

v základních vědomostech, ať už se týkaly geografie, dějepisu, 

přírodních věd nebo literatury.179 Barbora, matka Antonie, měla tedy 

vzdělání zřejmě minimální a její výchova byla zaměřena pouze na 

výchovu hospodyně, která zvládala vést větší domácnost bez většího 

povědomí o všeobecném dění. 

Ještě v roce 1878, kdy Antonii již bylo pět let, se objevují knihy s 

obsahem, který zesměšňuje vzdělání žen. Domnívají se, že dívky, 

které se snaží vypadat učeně a vzdělaně, se pouze učí zbytečným 

věcem, kterým ani nerozumějí, a zároveň nezvládnou obstarat 

nejpotřebnější a nejužitečnější věci. Jako příklad dávají dívku, která je 

hrdá na fakt, že umí francouzsky nebo hraje na piano, ale zároveň 

nezvládá základní dovednosti, jako například ušít košili nebo spravit 

punčochy. Podle autorky jsou tyto dívky nuly, které nedokážou udělat 

svého manžela udělat šťastným.180 Antonie však mohla být 

vychovávána již poněkud odlišně. Byla sice zřejmě též vychovávána k 

takovým vlastnostem, které vyhovovaly tehdejšímu přístupu ke 

společnosti, což znamená vlastnosti dobré manželky, matky, 

hospodyně, v devadesátých letech byl však již poněkud jiný přístup ke 
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vzdělání, které bylo pojímáno jako nutnost umožňující ženě hospodyni 

a matce posunout výchovu svých vlastních potomků do nových 

rozměrů a zároveň být partnerkou svému manželovi, protože 

nevědomosť ženy, je bič, jejž muž sám na sebe spletl.181 

V Ženských listech, které jsou časopisem spolku Akademického 

klubu dam od roku 1865, se objevuje článek, jehož autorkou je 

Bohuslava Sokolová, který vyzdvihuje možnost vzdělání žen a naopak 

zmiňuje fakt, že dívky jsou ve školách, kde se vzdělávají obě pohlaví, 

často lepšími žákyněmi než chlapci.182 Ženské listy z roku 1890 

nabádají ženy, aby se vzdělávaly, protože ne každé se podaří získat 

manžela, a to především v okamžiku, kdy rodina nemá dostatek 

peněz na vysoké věno. Co tedy s dcerami? Což dcera jejich nemá jiné 

způsobilosti, než aby s veškerou intensivností své mladistvé 

obraznosti stavěla sobě zámky s princi a na svůj pozdní věk, aby 

nedočkala se ani přístřeší v truchlivé osamělosti“ Pokud se tedy dcera 

učí dobře, měla by se jí rodina postarat o dostatečné vzdělání, které jí 

umožní najít si zaměstnání, které jí zajistí dobré postavení.183  Ovšem 

předsudky vůči tomuto názoru se objevují jak mezi ženami, tak mezi 

muži a u těch především proto, že jim nepřekáží nižší vzdělání žen, 

kteří jsou s to každou opravdivější snahu ženskou považovati za 

všetečnosť nebo výstřednosť, jimž působí potěšení, jestli žena 

nemohouc dobytí sobě samostatnosti, jest pro vždy na nich odvislá.184 

Zde jsou tedy argumenty pro vzdělání právě ekonomické povahy. 

Dívka by se tedy měla vzdělávat hlavně proto, aby byla schopna se 

sama uživit a nebyla závislá na manželovi. 

                                                 
181 Ženské listy, červen 1890, Vychování dívek na charakter, s. 115 
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s. 50 - 51 



  51 
 

 

V roce 1893 nabádá časopis Lada k vzdělávání dívek, jehož 

nedostatek pokládá za důvod nešťastných manželství a rozervaných 

rodin. Autor zde sice přiznává, že vzdělaný, učený člověk může býti 

sprostým, surovým, necitelným, ano může klesnouti až na vyvrhel 

lidstva, kdežto neučený, neosvícený a nevzdělaný člověk zase může 

býti vzorem šlechetnosti a ctnosti185. Dále však píše, že v nynější 

době neblaze působí právě nevzdělané dívky a ženy v životě 

veřejném a největší absenci těchto vzdělaných a vychovaných žen 

spatřuje v rodinách. Proto matky nabádá, že výchova dívčí má proto 

perle z hlubiny vynášeti a zárodky zla v ní usmrcovati. Jejím cílem má 

býti: dobré srdce, krásná duše. Oporou dívky a ženy jest vzdělaný, 

osvícený duch; ale vůdcem jejím jest přece jenom vždy a všady její 

srdce.186 Veřejný diskurs té doby nepoužíval psychologické termíny, a 

tak veškeré lidské emoce vyjadřoval příměry k lidské anatomii, 

například srdce souviselo s iracionalitou, hlava naopak s racionálním 

přístupem. Ve výchově dívčí mají rodiny lví podíl a matce jest také za 

povinnosť dáno, aby dcer svých v tomto směru vychovávaly.187 Přesto 

v úvodu článku autor upozorňuje, že dívka má tyto vlastnosti využít 

především jako matka, protože žena vystupuje ve společnosti vždy 

jako učitelka – vychovatelka, hospodyně či ošetřovatelka 

nemocných.188 Dívčí vzdělání je zde tedy prezentováno jako způsob, 

jak se stát lepší hospodyní.  

Časopis Lada tedy doporučuje vychovávat dívky k domácím 

pracím a činnostem spojeným s vedením domácnosti. Přesto apeluje 

na matky, aby i toto vzdělávání braly s rozumem. Prý lze 

v domácnostech posledního desetiletí 19. století možno spatřit čtyř až 

pětileté dívky, které pletou pásky či punčochy. Autor se zmiňuje o 

faktu, že o několik let starší dívka se těmto činnostem naučí snadněji 
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a rychleji. Brzkému přetěžování dívek je přisuzována i jedna 

z běžných ženských nemocí – nervosa: A pak ono příliš ranné pletení 

dráždí ustavičně konečky nervů na špičkách prstů, a i tím nervosa se 

připravuje.189 Mimo jiné se dívky všechny potřebné dovednosti učí pro 

to, aby udělaly dojem na ostatní členy společnosti, a tak dívky pak 

z pouhé ješitnosti kazí si zdraví.190  

V další literatuře z devadesátých let se též hovoří o potřebě 

vzdělání: Vychování dívky v tomto věku jest nejnesnadnější, neboť 

matka nemá jen dbáti o to, aby dceru zasvětila do všech prací 

domácích, ale povinna jest dáti dívce též vzdělání vědeckého, kterým 

bys si v nepříznivých dobách života svoji existenci uhájila, neboť neví 

matka nikdy, byť jí samé sebe lépe se vedlo, zda dítě její příznivý 

osud neb opačně život plný strádání a odříkání čeká. Ne vždy dívce 

souzena jest tak zvaná dobrá partie a tu nechť schopna jest, ne-li 

sama, tedy aspoň aby částečně muži svému pomáhala, a tím 

spokojený, klidný život si založila.191 Bylo zde tedy také prosazováno 

ženské vzdělání, ale pouze jako způsob, jak se ještě lépe uplatnit 

v domácnosti, nikoli jako prostředek k ekonomické samostatnosti 

dívky, jako výše zmíněné Ženské listy. 

V pohledu na vzdělání tedy záleží na faktu, ke kterému 

z přístupů se Barbora přikláněla, můžeme však předpokládat, že 

Antonii nebylo zcela bráněno ve vzdělání a že jako dívka měla širší 

rozhled než její matka. Profesní vzdělání dívek souviselo s touhou žen 

po větším množství vědomostí a také bylo často spojeno s touhou 

zajistit si pro případ nepříznivé životní situace možnost dobře 

placeného povolání. U Antonie lze předpokládat první motiv 

především proto, že její následný život svědčí o přístupu k rodině 

                                                 
189 Ženské listy, červenec 1890, Vychování dívek na charakter, s. 139 
190 Tamtéž 
191 SOUKUPOVÁ, MARUŠE: O výchově dívek. Ilustrovaný časopis pro prádlo a 
ženské ruční práce, III, č. 5, 1. května 1896, Zábavná příloha, nestr., cit. dle: 
ENGLOVÁ, J. Žena devatenáctého století v dokumentech, Ústí nad Labem, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003, s. 21 
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běžném v 19. století. Vdala se mladá a z dopisů vyplývá, že byla 

bystrá, ale málo vzdělaná.192  
Antonie od roku 1881 navštěvovala školu anglických panen, 

kterou dokončila v roce 1887, tedy ve čtrnácti letech. Tato církevní 

škola vedla svůj „institut“ v německém jazyce. Byla zde obecná škola, 

později zvaná měšťanská škola. Výchovná činnost anglických panen 

se zaměřovala pouze na dívčí školství, které v té době nevynikalo ani 

četností ani pestrostí.193 Církevní dívčí školy vychovávaly dívky 

k hospodyňským činnostem, ke zbožnosti, mateřství a konformnímu 

manželství, ale i k reprezentaci měšťanských rodin.194 Většina dívek 

ze středních vrstev se v tomto období vzdělávala především 

v prestižních dívčích nebo klášterních školách, kde většinou pobývaly 

dva roky.195 To byla také jediná šance, kterou měly dívky, jež ve 

dvanácti letech ukončily elementární školu. Vyšší dívčí školy 

prodlužovaly školní docházku asi do šestnácti let.196 Antonie si však 

prodloužila docházku jen o dva roky, ale zároveň na školu anglických 

panen, pokud lze vycházet ze zápisku Karla Kučery, nastoupila již 

v osmi letech. 

Bratři Antonie měli samozřejmě mnohem lepší přístup ke 

vzdělání. Záleželo, mimo jiné, na společenském postavení. Jakékoli 

další vzdělání vyžadovalo počáteční vklad.197 Vše se tedy odvíjelo od 

finanční situace rodiny. Vyšší dívčí vzdělávání se v této době teprve 

vyvíjelo a Antonie se těchto snah neúčastnila. První pokusy o zřízení 

světských vyšších škol, které by toto vzdělání dívkám poskytly, se 

vyskytují až v šedesátých letech. První česká dívčí škola byla zřízena 

                                                 
192 Dopis MUDr. Františka Kučery Karlovi Kučerovi, 27. 6. 1930 
193 ČÁŇOVÁ, E.: Činnost řeholních řádů a kongregací v Čechách (1848 – 1918), 
Praha, Státní ústřední Archiv, 1997 s. 10 
194 MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Problémy obecné kultury v českých zemích 
1781 – 1989, Opava, Slezské zemské muzeum v Opavě, 2008, s. 76 
195 FASORA, M.; HANUŠ, J.; MALÍŘ, J. Člověk na Moravě 19. století, Brno, 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 294 
196 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?, Praha, Paseka, 2006, s. 245 
197 Tamtéž, str. 242 
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především pro dívky, které neměly dostatek financí na další 

vzdělávání poté, co vyšly obecnou školu. Tyto dívky měly získat 

takové vzdělání, které by jim umožnilo samostatnou obživu. Tato 

škola však v roce 1885 zanikla.198 Dalším pokusem byla Městská 

vyšší dívčí škola, jejíž úspěch již byl větší. Tato škola však neměla 

vychovávat dívky k samostatnému povolání, její žákyně pocházely 

z movitějších vrstev. Toto vzdělání tedy sloužilo především jako 

doplnění všeobecného vzdělání.199 Když bylo otevřeno gymnázium 

Minerva v září roku 1890200, pobývala Antonie již většinu roku u svého 

strýce Jana Novopackého ve Vídni, takže ani tento pokrok ve 

vzdělávání žen se jí nedotkl. Kdyby Antonie navštěvovala vyšší dívčí 

školu, mohla na ni vzpomínat se stejnou láskou, s jakou na tu svou 

v roce 1873 vzpomínala Zdenka Braunerová: Opustila jsem dnes 

školu, mou drahou školu, v kteréž jsem se tak mnohému naučila. 

Nastoupím od nynějška novou dráhu života, dráhu to, v níž štěstí 

hledati mohu, ano musím.201  

Rodina Barbory a Václava Novopackých měla pravděpodobně 

to štěstí, že oba rodiče se dožili dospělosti všech svých dětí. V tomto 

období, jak lze vidět na prvním manželství Václava Novopackého, 

nebylo úmrtí jednoho z rodičů nic výjimečného. V tomto okamžiku 

často rodina ztratila svůj sociální status. Například příběh Marie 

Stejskalové toto dokazuje. Otec hostinský a obchodní zemřel a dcera 

se musela živit jako šička a poté služka. Musela také podporovat 

mladšího bratra na studiích. Její starší bratr jí tuto starost o mladšího 

sourozence oplatil, když jí přispěl na to, aby jeden rok navštěvovala 

brněnskou Vesnu.202 Manželé Novopackých nechali své syny 

                                                 
198 BRABENCOVÁ, J. „Ženská otázka“ a česká společnost v průběhu 19. a na 
počátku 20. století: vývoj vyššího dívčího vzdělání. In.: Machačová J., Matějček, J. 
Studie k sociálním dějinám 4, Opava, Slezský ústav ČSAV, 1994, s. 179 - 180 
199 Tamtéž, s. 181 
200 BAHENSKÁ, M. Počátky emancipace žen v Čechách, Praha, Slon, 2005, s. 130 
201 LENDEROVÁ, M. Zdenka Braunerová, Praha, Mladá fronta, 2000, s. 44 
202 TRKANOVÁ, M. U Janáčků: podle vyprávění Marie Stejskalové, Brno, Šimon 
Ryšavý, 1998, s. 19 
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vystudovat. Nevlastní bratr Antonie Lev se stal c.k. poštovním 

oficiálem. Její bratři Václav a Jan byli též vzdělaní. Václav byl též c.k. 

poštovním oficiálem a mladší Jan pracoval jako úředník městské 

spořitelny pražské.203 U dcer však Novopačtí kladli důraz spíše na 

jejich dobré sňatky: Antonie se provdala za továrníka Julia Šafránka, 

Anna byla provdána za Josefa Kučeru, též továrníka v Ústí nad Orlicí; 

a Karla si vzala za manžela c.k. poštovního oficiála Bohumila 

Holubka.204 

Poté, co Antonie skončila s docházkou do Školy anglických 

panen, využila rodina Novopackých v dalším vzdělání a výchově své 

dcery přítomnost strýce Jana Novopackého205 ve Vídni, kam Antonie 

dojížděla od svých patnácti let. Pro mladou dívku to mohlo být místo, 

kde se naučila společenskému chování a životu ve vyšší vídeňské 

společnosti.  

Nejprve do Vídně jezdila jen na dva až tři měsíce v roce a 

zbytek roku, kdy pobývala v Praze, pomáhala šít své tetě Emilií 

Šťovíčkové.206 Emílie Šťovíčková207 tedy zajistila pro Antonii nezbytné 

vzdělání v oblasti ručních prací, které jí v jiném případě měla 

poskytnout matka. Jak se zmiňuje Maruše Soukupová, nejkrásnější 

léta, která dívka může prožít, je čas, který dívka stráví zpět ve své 

rodině, kdy skončí povinná školní docházka a dívka se opět ocitá ve 

výchovném působení matky, která se má postarat o její další vzdělání 

i výchovu. Matka má za úkol naučit dívku domácím pracím, ale též ji 

připravuje a vychovává pro její nejdůležitější povinnost, a to 

                                                 
203 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
204 Tamtéž 
205 Jan Novopacký žil ve Vídni od roku 1868 a působil na dvoře císaře Františka 
Josefa I., jako učitel kreslení císařových dětí. Od roku 1880 byl povolán na místo 
kustoda ve vídeňské obrazárně. (ANDRLÍK, F., J. Šlechtic z české chaty) 
206 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
207 Emilie Šťovíčková byla pravděpodobně sestra Antoniiny matky Barbory 
Jankovcové. Z poznámky o „šití“ usuzuji, že byla švadlenou. Jejím manželem byl 
Jan Šťovíček, který šel Antonii v roce 1873 za kmotra. (Křestní a rodný list Antonie 
Emílie Novopacké) 
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manželství.208 Šití a další činnosti s tím spojené měly pro tehdejší 

dívku hodnotu především při přípravě výbavy, což byla další povinnost 

dívky v období dospívání. K této činnosti byly dívky nabádány asi od 

dvanácti, později spíše od šestnácti let, což odpovídá věku Antonie. 

Dívky byly vedeny k pilné práci při pletení bavlněných punčoch, šily 

stohy bílého a osobního prádla.209 

Postupně se doba pobytu ve Vídni prodlužovala a Antonie zde 

nakonec pobývala až do svého provdání v roce 1895.210 Je možné, že 

při pobytu ve Vídni měla na starost najatá guvernantka, která podle 

vzpomínek Zweiga, měla za úkol ochraňovat dívku před nebezpečím, 

které na ni číhalo venku. Ta mohla Antonii zaměstnávat nejrůznějšími 

činnostmi, jako například hrou na klavír, zpěvem, či kreslením. Mezi 

další ceněné dovednosti patřily cizí jazyky, jako němčina, 

francouzština atd., znalost dějin umění a literatury. 211 

 

Dospívání Antonie zahrnovalo pravděpodobně všechny tradiční 

fáze života dívky obvyklé v tehdejší společnosti. Všemi potřebnými 

etapami prošla stejným způsobem jako většina dívek v této době. 

Domnívám se, že se od běžné dívky mezi patnácti a dvaceti lety 

nelišila. Byla vychována matkou k roli dobré hospodyně a matky 

svých dětí. Předpokládám, že se jako každá dívka chtěla vdát, což se 

jí velice brzy podařilo. Určitou odlišností od života průměrné dívky 

mohla být léta strávená u strýce ve Vídni, kde se měla možnost 

zorientovat v chování ve vyšších vrstvách společnosti. 

 

 
 

                                                 
208 ENGLOVÁ, J. Žena devatenáctého století v dokumentech, Ústí nad Labem, 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003, s. 21 
209 FASORA, M.; HANUŠ, J.; MALÍŘ, J. Člověk na Moravě 19. století, Brno, 
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 292 
210 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
211 ZWEIG, S. Svět včerejška, Praha, Torst, 1994, s. 92 
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5. Dospělost 
 

 

Etapa dospělosti byla ve většině případů započata prvním 

sňatkem, Antonie se, tak jako asi každá dívka 19. století, vdát chtěla. 

V devadesátých letech 19. století stále měli ženatý muž či vdaná žena 

vyšší společenské postavení než stejně staří svobodní. Je tedy velice 

pravděpodobné, že Antonie by byla raději vdovou, než svobodnou.212 

Pokud žena uzavřela sňatek, bylo to pro ženu vysvobození od starosti 

o její budoucnost a ekonomické zajištění. Této ekonomické jistoty 

mohlo být dosaženo především v manželství. Samozřejmě zde byla i 

možnost samostatného povolání, ale to bylo i na konci 19. století stále 

neobvyklé. O situaci ve středních vrstvách svědčí i informace 

švýcarské historičky Heleny Volet – Jeannertové, která uměla česky a 

podává svědectví, že výchova měšťanských dívek v Praze převážně 

směřovala k manželství. Osudy neprovdaných žen byly často 

politováníhodné.213 Svobodné ženy byly opravdu ve velice 

problematické pozici, stejně jako ostatní ženy, které neměly vedle 

sebe muže, jako například vdovy. Tyto trpěly často hmotným 

nedostatkem. Dalšími aspekty byla ztráta životní prestiže a 

samozřejmě i jistoty. Proto se většina žen snažila stát manželkami a 

v manželství setrvat, i když mezi manželi neexistovala vzájemná 

náklonnost či shoda.214 Dívky, které byly ve věku na vdávání, měly 

největší obavu ze staropanenství, které bylo v tehdejší společnosti 

spojováno především s osamělostí, zakomplexovaností, nevraživostí 

a směšností. Žena byla viděna především jako bytost skvěle 

                                                 
212 FIALOVÁ, L. Sňatečnost obyvatelstva v českých zemích, In.: MACHAČOVÁ, J.; 
MATĚJČEK, J. Studie k sociálním dějinám 19. století 7, Opava, Slezský ústav 
ČSAV 1997, s. 45 
213 HORSKÁ, P. Naše prababičky feministky, Praha, NLN, 1999, s. 56 
214 MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Problémy obecné kultury v českých zemích 
1781 – 1989, Opava, Slezské zemské muzeum v Opavě, 2008, s. 154 
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doplňující racionálního muže, který potřeboval vedle sebe bytost 

křehkou a plnou silných emocí.215 Věk, kdy dívka mohla vstoupit do 

manželství, byl omezen. Společnost požadovala, aby se dívka 

v pětadvaceti, nejpozději ve třiceti letech vdala.216 

 

Sňatek byl pro Antonii, a tedy pro dívky ze středních vrstev, 

důležitý i z dalších důvodů. Celý dosavadní život byla vychovávána 

právě pro úlohu manželky a toto bylo pravděpodobně i hlavní náplní 

jejího dalšího života. Dalším aspektem výchovy Antonie, jak už jsem 

zmínila v předchozí kapitole, byla příprava na úlohu matky, která též 

mohla být v rámci dobré pověsti uskutečněna pouze v manželství.  

Jakým způsobem tedy Antonie naplnila toto společenské 

očekávání? Antonie se provdala 26. 11. 1895 za továrníka Julia 

Šafránka z Ústí nad Orlicí.217  Antonie byla oddána v jednadvaceti 

letech, což bylo o pouhé dva roky dříve než její matka. Barbora si 

však brala o mnoho staršího muže a je možné, že třeba i ze své 

zkušenosti pomohla Antonii vybrat manžela, který byl asi mladší než 

otec Antonie, Václav, v době svého sňatku, a také muže, pro něhož to 

byl pravděpodobně první sňatek. Jak už jsem zmínila v předchozí 

kapitole, o všechny dcery Novopackých bylo postaráno dobrými 

sňatky. Jedním z motivů byla asi i touha po finančním zajištění, či 

snaha o umístění na vyšším postu ve společenském žebříčku. 

Antonie byla velice mladou nevěstou, a je tedy možné, že věkový 

rozdíl mezi oběma manželi byl větší, především proto, že muž si 

nejprve musel zajistit postavení a stabilní plat, který mu umožnil uživit 

rodinu a teprve poté vstupoval do manželství. Od dvacátých a 

třicátých let 19. století se zvýšil průměrný věk mužů při vstupu do 

manželství, ale i v dalších letech 19. století setrvával na této 

                                                 
215 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, s. 88 
216 ZWEIG, S. Svět včerejška, Praha, Torst, 1994, str. 94 
217 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
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dosažené úrovni, to znamená, že muži se v době sňatku Antonie a 

Julia stále ženili ve věku osmadvaceti až třiceti let. Předpokládám 

tedy, že Juliovi Šafránkovi bylo okolo třiceti let, spíše více. Rozdíl ve 

věku mužů při vstupu do manželství byl také na venkově a ve 

městě.218 Pokud muži nenalezli životní partnerku, či se ženili starší, 

neměli tak výrazný hendikep jako ženy. V knize Jinoch a jeho poměr 

k dívce autor mladé muže přímo nabádá k manželství. Mimo jiné 

uvádí, že muž bez ženy jest dům bez střechy, a žena bez muže jest 

dům bez základu.219  

Jaké byly motivy sňatku Antonie s Juliem? Přestože se 

v devadesátých letech objevují námitky k dívčím touhám po „dobré“ 

partii a finančnímu zakotvení v manželství, nedokážu říci, nakolik toto 

měla Antonie možnost ovlivnit. Například v časopise Lada je v jednom 

z článků zmíněn fakt, že dívky vychované v měšťanské rodině 

vyrůstají s myšlenkou, že v osmnácti letech stačí několikrát navštívit 

zábavy, které pořádají její rodiče, a zde nalezne muže mladého, 

hezkého, duchaplného, bohatého, který by se okamžitě zamiloval do 

jejích vnad a položil jmění své i život k jejím nohoum220. Pokud však 

tato situace nenastane, dívka často nepohrdne ani mužem, u nějž 

doly, hutě, továrny, velkostatek jsou vítány, nebo úřad diplomatický, 

ve vyslanectví, či v bankách, samo sebou se rozumí, že v katolických 

bankách, nebo naše dívka zajisté věří jen v jediného Boha, a sice 

v Boha z křižáckých výprav221. Katolictví bylo v této době v měšťanské 

společnosti jediné uznávané náboženství. Pokud článek hovoří o 

katolických bankách a Bohu křižáckých výprav, můžeme v tom spatřit 

                                                 
218 FIALOVÁ, L. Sňatečnost obyvatelstva v českých zemích v 19. století, In.: 
MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Studie k sociálním dějinám 19. století 7, Opava, 
Slezský ústav ČSAV 1997, str. 50 
219 LASKAVEC, V. Jinoch a jeho poměr k dívce, čili umění, kterak se jinoch může 
zalíbiti se mladým dámám a tak co nejdříve se oženiti se ženou s nejlepšími 
vlastnostmi, Praha, Nakladatel Rudolf Stroch 1895, s. 5 
220 Lada, 15. 3. 1893, Dívky na vdaní, s. 45 
221 Tamtéž 
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jistý náznak dobového antisemitismu, neboť v této době bylo 

bankovnictví spojováno především s židovským národem. Bohužel 

autor se zde zamýšlí i nad faktem, že dívka, které ještě není ani 

dvacet let, nehovoří v takovýchto případech o lásce, oddanosti, 

věrnosti, idealu. Ani zmínky o oběti, které by volna byla přinést 

blahobytu hmotnému, kdyby štěstí jí přálo a setkala se s mužem 

početným, ale chudým, kterého by přijala s láskou a s radostí, aby mu 

byla věrnou manželkou a laskavou matkou jeho dětem.222 

Pokud měl být Julius Šafránek pokládán za nápadníka, který 

má perspektivu, muselo se o něm ve společnosti hovořit jako o muži, 

který má dobré postavení a také charakter. Jednou z nejdůležitějších 

vlastností byla jeho stabilní pozice, tedy postavení, které mohlo zajistit 

budoucí manželce dobrý sociální status.223 V měšťanské společnosti 

byl akceptovatelný pouze muž, který byl cílevědomý, důsledný a 

hlavně profesně úspěšný. Společensky uznaný muž mohl být pouze 

ten, který měl stabilní zaměstnání a s tím spojený příjem. I doktor 

Jindřich Matiegka se v okamžiku, když uvažoval o sňatku, začal 

zajímat o své budoucí povolání. Vzhledem ke svému povolání lékaře 

se nejprve zajímal o zdokonalení svých znalostí odborných.224 Nejprve 

chtěl být praktickým lékařem v Praze, ale posléze získal místo lékaře 

v Lovosicích.225 Julius Šafránek měl tuto pozici zřejmě již jistou. Na 

rodném a křestním listu svého syna Jana Šafránka je uváděn jako 

továrník v Ústí nad Orlicí226, stejně jako jeho otec, František Šafránek, 

který vlastnil textilní továrnu v Lázeňské ulici. Továrník, jak vidíme ve 

výše zmíněném článku v časopise Lada, je opravdu velice ceněná 

                                                 
222 Lada, 15. 3. 1893, Dívky na vdaní, s. 45 
223 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, s. 78 
224 MATIEGKA, J.; MATIEGKOVÁ, L. Vzpomínky, s. 212 
225 Tamtéž, s. 213 
226 Ústí nad Orlicí bylo poddanské město, které se orientovalo na textilní výrobu. 
V roce 1820 byl ve městě poprvé využit přadlácký stroj. Rozvoj textilní výroby se 
objevuje ve druhé polovině 19. století a v roce 1892 je zde zřízena Textilní škola. 
(DUŠEK, R. Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Oftis, 2005, s. 54) 
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profese, i když článek k ní přistupuje spíše s despektem. Antonie, či 

její rodiče tedy zřejmě při výběru manžela kladli důraz právě na 

perspektivu budoucího manžela. Povahové rysy stály až v pozadí. 

Fyzický vzhled také nebyl vůbec důležitý, proto pokud se muž chtěl 

oženit, nebylo nutné být pohledným mladým mužem, ale musel si 

především vybudovat samostatnou a zajištěnou budoucnost.227  Tento 

problém je nastíněn i v románu Otec Kondelík a ženich Vejvara. I zde 

hlavní hrdinka očekávala povýšení svého nápadníka, aby otec povolil 

zásnuby: Mistr (pan Kondelík) arci nejevil radost tak bouřlivou jako 

jeho choť, vyslechl zcela vážně potěšitelnou zprávu, ale nic naplat, 

těšilo ho to, lichotilo mu to. Skoro mu připadalo, jako by slavná 

městská rada taky jemu byla prokázala nějakou pozornost, jmenujíc 

Vejvaru koncipistou.228 Muž byl tedy stavěn před fakt, že pokud v jeho 

životě nenastane úspěch, hrozí bíd celé rodině a v neposlední řadě 

také propad na společenském žebříčku.229 Mnoho mužů se tak do 

pozice, která by byla vhodná k uzavření sňatku, nikdy nedostalo, a 

jejich ekonomické problémy či minimální vyhlídky na kariérní vzestup 

vedly často k rezignaci stárnoucích mužů na manželství. Vzhledem 

k tomu, že hlavním faktorem, který umožňoval kariérní start, bylo 

dokončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, týkalo se 

staromládenectví často mužů, kteří nedokončili vzdělání, a starost o 

vlastní živobytí jim pak sňatek ani neumožňovala.230 

Zda si Antonie vybrala svého prvního manžela sama, se 

můžeme jen dohadovat. Pokud však přihlédneme k faktu, že jí její 

otec Václav Novopacký vybral i druhého manžela, kterého Antonii 

představil v roce 1901, můžeme předpokládat jeho podíl i v tomto 

                                                 
227 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, s. 78 
228 HERRMANN, I. Otech Kondelík a ženich Vejvara: drobné příběhy ze života 
spořádané pražské rodiny, Praha, Československý spisovatel, 1988, s. 170 
229 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, str. 79 
230 Tamtéž, str. 83 
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případě. K této domněnce vede i fakt, že v této době o volbě partnera 

stále rozhodovali většinou rodiče. Je sice pravda, že čím více se 

přibližoval konec 19. století, tím výrazněji se rodiče přikláněli k hlasu 

mladého člověka, ale v konzervativní společnosti se stále výrazně 

udržovala autorita otce, který partnera pro své dcery většinou nalezl 

sám. Náklonnost mezi manželi se většinou příliš nevyskytovala. 

Mužovou hlavní úlohou bylo zajistit rodinu a řádně se o ni postarat, a 

to bez ohledu na své city, které většinou nebyly příliš vřelé.231 

V devadesátých letech 19. století, kdy se vdávala Antonie, se začalo 

objevovat ve společnosti pojetí romantické lásky. Přesto si však 

nemyslím, že by se Antonie vdávala z tohoto motivu. Hlavní náplní 

lásky novomanželky bylo být vždy pravou a důstojnou manželkou! 

Miluj svého chotě onou láskou ženy, která jej ušlechťuje a tebe 

povznáší! Buď další jeho duše, srdcem jeho srdce!232  

Povinností manžela bylo tedy svou ženu a budoucí rodinu 

ekonomicky zajistit a také samozřejmě zastupovat rodinu na 

veřejnosti. Tuto povinnost žena usnadňovala svému choti věnem, 

které odpovídalo jejímu sociálnímu statusu. Věno však neobsahovalo 

jen finanční zajištění novomanželky, ale jeho součástí byla i nezbytná 

výbava do nové domácnosti, jako například peřiny, polštáře, talíře, 

příbory, hrnce, atd.233 Finance a společenské postavení však nebyly 

jediným faktorem při výběru partnera, dalším důležitým bodem bylo 

náboženství. V  případě rodiny Novopackých šlo o katolické 

náboženství, ve kterém byla Antonie vychována a které bylo v české 

středostavovské společnosti nejběžnější.234 To bylo v případě sňatku 

Antonie a Julia též naplněno. Oba novomanželé tedy byli katolíky.235 

                                                 
231 MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Problémy obecné kultury v českých zemích 
1781 – 1989, Opava, Slezské zemské muzeum v Opavě, 2008, s. 154 
232 Lada, 15. 8. 1893, Listy dobré babičky k provdané vnučce, s. 122 
233 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, str. 83 
234 Křestní a rodný list Antonie Emílie Novopacké 
235 Rodný a křestní list Jana Šafránka 
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Zda měla Antonie před r. 1895 nějaké, samozřejmě čistě 

platonické známosti, nevím. S největší pravděpodobností byl však její 

milostný život omezen, stejně jako u většiny dívek v 19. století, a to 

především téměř stoprocentní nevědomostí v oblasti sexuality a 

samozřejmě také potřebou uchovat si „dobrou pověst“. Jejich chování 

bylo mimo jiné dáno rolí, pro kterou byly vychovány, tzn. skvělá 

hospodyně, dobrá manželka a matka. V tomto prostředí nebylo příliš 

místa pro vzájemné sblížení, či dokonce lásku. Většinou tahle 

problematika nebyla pro tehdejší společnost vůbec důležitá. Přesto se 

našly výjimky. Například Zdenka Braunerová hledala ideál a maminka 

prý pro to měla pochopení. Zdenka měla od sedmnácti let mnoho 

nabídek, ale žádný z jejich nápadníků jí nevyhovoval.236 Kde tedy 

Antonie Julia Šafránka poprvé poznala, se můžeme jen dohadovat, 

ale seznámení ve středních kruzích probíhala relativně snadno. 

Antonie chodila zajisté do divadla, na koncerty, zábavy a samozřejmě 

plesy, kde bylo možné budoucího manžela nalézt. Rodiče Ludmily 

Matiegkové se seznámili na akci, která byla pořádána u některé ze 

známých rodin, pravděpodobně v rodině soudce Aulla.237 Místem 

seznámení mohl být i jeden z domácích bálů, kterými byly někdy 

zakončeny taneční hodiny.238 Zajímavé také je, že ženich byl ze 

vzdáleného města od rodiště Antonie. Většina snoubenců pocházela 

ze stejného farního obvodu. Nevím, jakou vazbu měli Novopačtí na 

Ústí nad Orlicí239, ale do tohoto města byly provdány dvě dcery, tedy 

nejstarší Antonie a její mladší sestra Anna. Ta do Ústí přišla 

pravděpodobně později než Antonie, protože nepředpokládám, že by 

se Anna vdávala před svými dvacátými narozeninami. Podle 

některých informací měla s Antonií i společnou domácnost.240 Kontakt 

                                                 
236 Lenderová, M. Zdenka Braunerová, Praha, Mladá fronta, 2000, s. 95 
237 MATIEGKA, J.; MATIEGKOVÁ, L. Vzpomínky, s. 103 
238 Tamtéž, s. 107 
239 Rodina Novopackých pocházela z východních Čech, a je možné se domnívat, 
že právě toto bylo příčinou jejich vztahu k Ústí nad Orlicí.   
240 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
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se svou pražskou rodinou však pravděpodobně udržovala relativně 

snadno, protože již v srpnu roku 1845 přijel do Ústí nad Orlicí první 

parní vlak241 a cesta do Bubenče mohla trvat okolo tří až čtyř hodin.242  

Sňatky se podle tradic uzavíraly především na podzim, v lednu, 

či únoru, na což mělo vliv venkovské vnímání doby, kde bylo léto 

spojováno s polními pracemi. Tato tradice plynule přešla i do měst.243 

Této skutečnosti odpovídá i listopadový sňatek Antonie a Julia. Přesto 

některé rodiny od této tradice upustily, a dokonce v některých 

rodinách se svatba konala v měsíci květnu, který byl vlastně svatbám 

zapovězen, a to především díky úsloví „V máji na máry“ 244. Důvodem 

této pověry je fakt, že pokud novomanželé počali dítě ihned po 

svatbě, bylo datum porodu v největší zimě, a to bylo pro matku i dítě 

nebezpečné. Přesto se této hrozbě postavili například novomanželé 

Matiegkovi, kteří slavili sňatek 12. května.245 

Přípravy na sňatek začaly určitě několik měsíců předem. Po 

seznámení Antonie a Julia bylo nutné absolvovat další fázi, a to 

zásnuby, které měly stanovená pravidla, a ta byla ve většině rodin 

závazná. Hlavním bodem byl slib, který dali oba snoubenci: Slibuji, že 

tě přijmu za manželku / manžela246. Součástí zásnub byla také 

zásnubní večeře, ke které se ženich dostavil s bílou kyticí a prstenem. 

I Vejvara přinesl své Pepičce prsten s červeným kamenem, protože 

červená barva znamená lásku a Pepička dala Vejvarovi prsten 

s modrým kamenem, jehož významem byla věrnost. Matka pak 

oběma snoubencům prstýnky navlékla.247 

                                                 
241 MUSIL, F. Železnice a Ústí nad Orlicí, 13. 8. 2009 
242 Vilímkův jízdní řád republiky československé, zima 1918 - 1919 
243 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 89 
244 Tamtéž 
245 MATIEGKA, J.; MATIEGKOVÁ, L. Vzpomínky, s. 215 
246 LENDEROVÁ, M.; MACKOVÁ, M.; BEZECNÝ, Z.; JIRÁNEK, T. Dějiny 
každodennosti dlouhého 19.stol 2., Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005, s. 52 
247 HERRMANN, I. Otech Kondelík a ženich Vejvara: drobné příběhy ze života 
spořádané pražské rodiny, Praha, Československý spisovatel, 198, s. 219-220 
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Délka zásnub nebyla stanovena a její trvání bylo velice 

proměnlivé, ale lze předpokládat, že Antoniin sňatek se uskutečnil asi 

do dvou měsíců od zásnub, jak bylo tehdy obvyklé.248 Znamená to 

tedy, že pokud se vdávala v listopadu, zásnuby se uskutečnily někdy 

v září roku 1895. Zásnuby byly většinou pořádány v úzké rodině a 

jejich hlavním motivem bylo sdělit veřejnosti, že dívka má partnera a 

bude se vdávat. Snoubenci se tím stávali členy jiné společnosti, která 

je začala považovat za budoucí novomanžele, proto se změnil i jejich 

společenský status. 249 
U Matiegků si však můžeme všimnout, že zásnuby, ač byly 

pravděpodobně uskutečněny, nebyly tím nejdůležitějším krokem: 

„Nevím, kdy a jak jsem řekl o Márinčinu ruku“, píše můj otec, „ale již 

od čtvrtého ročníku mediciny jsem ji pokládal za svou snoubenku.250 

To, že otec snoubence věděl o vztahu dvou mladých lidí, se projevilo 

pouze tak, že se tázal po rodině snoubenky a postupně bylo mladému 

muži dovoleno účastnit se vycházek rodiny budoucí manželky, takže 

jsem dojížděl v neděli za nimi do Chuchle, nejobvyklejšího výletního 

místa rady Stránského.251 

 

Další podstatnou náležitostí byly trojí ohlášky. Veřejné ohlášky 

byly nařízeny podle verze manželského zákona z roku 1868 jak pro 

církevní, tak pro civilní sňatek. Cílem ohlášek bylo zjistit, zda sňatku 

nic nepřekáží. Plánovaný sňatek farář oznamoval z kazatelny 

v průběhu tří církevních svátků, které následovaly po sobě.252 

V případě nastávajících manželů Šafránkových se toto 

pravděpodobně odehrálo v kostele sv. Gotharda v Bubenči, kdy farář 

                                                 
248 LENDEROVÁ, M.; MACKOVÁ, M.; BEZECNÝ, Z.; JIRÁNEK, T. Dějiny 
každodennosti dlouhého 19.stol 2., Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005, s. 52 
249 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, str. 64 
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252 LENDEROVÁ, M.; MACKOVÁ, M.; BEZECNÝ, Z.; JIRÁNEK, T. Dějiny 
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na kazatelně třikrát po sobě oznámil: „…ohlašuje se láskám vašim, že 

v stav manželský vstoupiti míní“. Pokud tedy někdo z přítomných znal 

důvod, proč by oba snoubenci neměli vstoupit do manželství, bylo 

jeho povinností to oznámit. Další funkcí ohlášek byla jakási pojistka 

proti tajnému sňatku,253 o kterém se rodiče mohli tímto způsobem 

včas dozvědět. Jestliže s chystaným sňatkem rodiče nesouhlasili, 

mohli použít i několik možností zakotvených v zákoně, například 

odepřít novomanželům věno, resp. vyloučit nezdárného syna nebo 

dceru z podílu na dědictví.254 Obvykle však tato opatření nebyla nutná, 

protože děti přání svých rodičů většinou striktně respektovaly.255 

Pro rodinu Novopackých byl čas mezi zásnubami a samotnou 

svatbou obdobím, kdy se muselo připravit vše potřebné. Bylo nutné 

ušít svatební šaty, vybrat kytice, prstýnky; samozřejmě stanovit 

seznam hostů a menu svatební hostiny. Stejné přípravy se konaly i v 

ostatních rodinách, jako například v rodině Zdenky Braunerové256, 

když se schylovalo ke svatbě její sestry Anny.257  

Jaký typ šatů si Antonie zvolila, též nevím, ale bílé šaty nebyly 

podmínkou. Bílé šaty sice doporučovaly módní časopisy od 

šedesátých let 19. století, ovšem podle dobových pramenů víme, že 

ženy v této době dávaly přednost civilnímu oblečení.258 Žena se často 

vdávala v kostýmu, plášti a kloboučku, který měl pouze symbolický 

závoj.  Ve stati Etika v toilettách při různých příležitostech, se ovšem 

autorka zmiňuje, že pokud si nevěsta zvolí šaty cestovní či civilní pro 
                                                 
253 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 87 
254 ŠIMŮNKOVÁ, A. Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou 
v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH, 1997, roč. 95, s. 63 
255 Tamtéž 
256 LENDEROVÁ, M. Zdenka Braunerová, Praha, Mladá fronta, 2000, s. 69 
257„...chystal seznam hostí – profesor Heyrovský s manželkou, sestry Kirschnerovy, 
malířka a spisovatelka, manželé Gindelyovi a Jeřábkovi, jako svědkové Zeyer a 
Vrchlický -, trucoval zas Bourges. Nelíbily se mu Anniny svatební šaty, zdály se mu 
příliš slavnostní, hostina zbytečně okázalá, nechtěl se ženit v kostele… Přesto 
Anna pilně došívala výbavu, balila stříbro a míšeňský porcelán....“ (LENDEROVÁ, 
M. Zdenka Braunerová, Praha, Mladá fronta, 2000, s. 69) 
258 LENDEROVÁ, M.; MACKOVÁ, M.; BEZECNÝ, Z.; JIRÁNEK, T. Dějiny 
každodennosti dlouhého 19.stol 2., Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005, s. 54 
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sňatek, ošidí se o nejkrásnější vzpomínky svého života, neboť „co 

může být krásnějšího a dojemnějšího jako stojí-li nevěsta v bílých 

šatech u oltáře…“259 

V případě bílých šatů byl nutný myrtový či pomerančovníkový 

věneček na hlavě a z něj splývající závoj. Rukavice byly nutné v obou 

případech. 260 Pro svatební šaty byl zcela nepřípustný i sebemenší 

výstřih, především pro dopolední obřad.261 Nezbytný věneček nevěsta 

odkládala před ulehnutím do manželského lože.262  Po sňatku Vejvary 

s Pepičkou, když zůstala s novomanželem sama, se Pepička nejprve 

zdráhala, ale poté Vejvarovi dovolila sejmout jí z hlavy zelený myrtový 

věneček svatební.263 Ať už byly šaty nevěsty jakékoli, vždy byla jejich 

hlavní náležitostí výjimečnost, protože celý svatební obřad byl 

výjimečný.264 

Antonie s Juliem zřejmě podepsali svatební smlouvu, která 

předcházela vždy o několik dní nebo třeba i o měsíc vlastní den 

sňatku. Především šlo o vyjasnění majetkových poměrů, výši věna, 

atd. Právě tato smlouva zajišťovala tu nejdůležitější ekonomickou 

funkci.265   

Jaké náležitosti měla tato smlouva? O ní bohužel nemám 

k dispozici žádné informace, ale pokud vyjdeme ze svatební smlouvy, 

kterou uzavřela Antonie se svým druhým manželem, můžeme se 

domnívat, že na začátku listiny je prohlášení o vstupu do manželství a 

poté jsou vyjmenovány upravené majetkové poměry, které vzniknou 
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vstupem do manželství. V případě výše zmíněné smlouvy se jedná 

zároveň i o smlouvu dědickou, což můžeme předpokládat i u smlouvy 

mezi Antonií a Juliem. Zda byla tato smlouva sepsána v Praze nebo 

v Ústí nad Orlicí, nevím, ale pokud by se tak stalo v Ústí, nelze 

vyloučit, že i tuto smlouvu sepsal, stejně jako ve druhém manželství, 

c. k. notář Emanuel Lepšík. 

Nejstarším symbolem manželství byl prsten. Snubní prsten byl 

nejprve navlékán pouze ženě, ale právě od 19. století začal snubní 

prsten nosit i muž. Důvodem, proč se prsten nosí na prsteníku levé 

ruky, je pověra, že prsteník levé ruky je tenkým nervem spojen přímo 

se srdcem.266 

Když bylo všechno připraveno, nadešel okamžik vlastního 

svatebního obřadu, který se v případě Antonie a Julia konal 

pravděpodobně v místě bydliště nevěsty, tj. v kostele sv. Gotharda 

v Bubenči. Oblečení nevěsty bylo, jak už jsem zmínila, výjimečné a 

podle toho bylo přizpůsobeno i oblečení ostatních žen, protože jejich 

toaleta nesměla zastínit toaletu nevěsty. Šaty hostů měly být upnuté, 

měly ukazovat eleganci, nádheru, ale nesměly se charakterem 

přibližovat plesovým šatům.267 Módní časopisy doporučovaly 

barevnost, ale oblíbená byla právě barva černá, která byla pokládána 

za barvu slavnostní.  Družičkám byly přisouzeny barvy pastelové. Na 

konci 19. století se objevuje v Čechách zvyk jednotně oblečených 

družiček. Je možné, že Antonii šly za družičky její mladší sestry, 

neboť i Jindřichu Matiegkovi šla za družičku jeho nejmladší sestra 

Lízička, které ušila růžové šaty její sestra Hermína. Šaty údajně 

vypadaly jako ranní obláček a byly tak pěkné, že v nich Lízička ještě 

po roce šla s chutí do tanečních hodin.268 Pánská móda byla daleko 

jednodušší a méně proměnlivá. Julius měl na sobě pravděpodobně 
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frak či jiné delší typy kabátů. Jinou alternativou, kterou však u Julia 

nepředpokládám, byla slavnostní uniforma – vojenská, hasičská, 

uniforma státního úředníka.269  

Svatba měla několik fází. Samozřejmostí byla cesta do kostela, 

s ritualizovanou kompozicí svatebního průvodu. Poté následoval 

samotný svatební obřad a velká pozornost byla též věnována 

odchodu z kostela. Zřejmě i u Antonie byla důležitou součástí obřadu 

mše, před níž se museli oba budoucí novomanželé vyzpovídat. 

Samotný svatební obřad se konal v průběhu mše. Nutná byla 

přítomnost svědků. Po slibu manželství pokračoval kněz slovy: „Já vás 

spojuji v manželství ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.“ Po 

následné výměně prstenů kněz pronesl závěrečné požehnání.270 Po 

svatebním obřadu většinou následovala hostina, jejíž velikost a 

okázalost závisela na finančních možnostech rodičů nevěsty.271 

Antoniina hostina mohla být relativně veliká, i když je nutné vzít 

v úvahu fakt, že Novopačtí měli pravděpodobně ještě dvě neprovdané 

dcery, které ještě na svůj sňatek čekaly, a bylo nutné věno a svatbu 

zajistit i jim. 

Po svatební hostině zřejmě odjela Antonie se svým manželem 

na svatební cestu, jak bylo tehdy zvykem. Cílem odjezdu 

novomanželů bylo jejich vzájemné sblížení, poznání se a také 

nezbytný klid, který by byl doma rušen častými zdvořilostními 

návštěvami. 272 Na svatební cestu se hned druhý den po svatbě 

vypravili i novomanželé Matiegkovi, jeli do Řezna a šťastný 

novomanžel se snažil po cestě zahrnouti mladou choť vším 

nejkrásnějším a nejlepším. ...273 
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První sexuální zážitek musel nutně následovat. Pro Antonii byl, 

jako pro mnoho žen, traumatizujícím zážitkem. I přes to, že manželství 

bylo jediným možným prostorem pro uskutečňování jejich sexuálních 

potřeb, a to ještě s jediným povoleným cílem, a to plozením dětí, byly 

představy dívek o tomto aktu značně zkreslené.274 V devadesátých 

letech 19. století se již objevují názory lékařů, kteří nevidí na 

pohlavním aktu nic závadného275, ale přesto předpokládám, že 

Antonie se od názorů na pohlavní život žen v 19. století neodchýlila a 

její názor na pohlavní život u žen přetrval ještě do 20. století. Julius 

byl informován zajisté podrobněji než novomanželka. Byly různé 

způsoby, jak mladého muže připravit na jeho první svatební noc. 

Jednou z možností bylo povolat domácího lékaře, který vysvětlil 

mladému člověku, jaké jsou nástrahy pohlavních chorob a naznačil 

mladému muži, který se obyčejně už dávno poučil sám, aby se mírnil 

a nezanedbával určitá pravidla opatrnosti,276 což svědčí o tom, že se 

ve společnosti automaticky předpokládala návštěva prostitutky. 

Služeb prostitutek využívali muži často i po sňatku, a to především 

proto, že měšťanské ženy pravděpodobně neznaly orgasmus a sex 

s manželkou nebyl pro muže dostatečně uspokojující. Jiní otcové 

využili hezké služebné, kterou přijali do domu, a ta měla za úkol poučit 

mladého chlapce prakticky. V buržoazní společnosti byla situace 

problematičtější než v nižších vrstvách. Mladý muž se pohlavně 

dospělým stal v šestnácti či sedmnácti letech a jak konstatoval Zweig, 

na manželství si musel počkat až do vytvoření sociálního postavení, 

tedy minimálně do pětadvaceti let, což vedlo k vytvoření umělého 

intervalu šesti, osmi nebo deseti let mezi dospělostí skutečnou a 
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společenskou, během něhož se mladý muž musel o tyto své 

„záležitosti“ či „dobrodružství“ postarat sám.277 

Svatba změnila sociální status obou manželů. Oběma 

novomanželům se změnila i práva a byli vázáni jinými povinnostmi 

než lidé svobodní278. Oba získali odpovědnost za nového člena 

rodiny. Manžel měl zodpovědnost za svou manželku, o kterou se 

musel postarat. Byla na něm závislá, co se týče šatů, jídla i 

samotného domova. Povinností manželky bylo vytvořit manželovi 

zázemí, kde by si mohl v klidu odpočinout po práci.279 Pro manželku 

nastala ještě jedna změna, a to změna oblékání mladé paní, které 

mělo odlišit vdanou ženu od svobodné dívky. Žena tedy začala chodit 

se zakrytou hlavou, na které nosila podle okolností čepec nebo 

klobouk.280 Součástí šatů Antonie byla zajisté šněrovačka, před kterou 

sice lékaři už delší dobu varovali, ale ženy ji stále používaly. V roce 

1892 se v časopise Bazar dne 16. prosince objevuje informace o  

prsospínce Sappfo, která byla předchůdkyní podprsenky.281 Antonie 

přesto šněrovačku používala zřejmě i nadále jako většina tehdejších 

dívek. Móda vždy spíše odráží a vytváří dobový ideál krásy. V 19. 

století se ženská móda vrací k prosazení ženství a vytvoření kultu 

mateřství. V ženské módě se tedy objevuje ženská silueta s výrazně 

štíhlým pasem, čehož však tehdy bylo možné dosáhnout pouze 

důkladným šněrováním anebo opticky užitím mohutných rukávů.282 
U českého měšťanstva bylo pravidlem, že mladí lidé založili 

novou domácnost mimo domov obou rodičů. Antonie svou domácnost 

přenesla daleko od Bubenče a lze předpokládat, že i Julius jako pan 
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továrník měl v Ústí nad Orlicí vlastní vilu, kde mohl se svou 

novomanželkou v klidu žít. Ve společnosti 19. století platilo, že manžel 

svou ženu společensky povznáší a ona přebírá jeho sociální status283, 

takže se Antonie tímto sňatkem dostala do postavení paní 

továrníkové, což v tehdejší společnosti znamenalo zařadit se do 

horních vrstev.  

O továrně Julia Šafránka jsem nenalezla žádné informace, což 

vede k domněnce, že Julius se prohlašoval za továrníka, i když 

továrnu nevlastnil. Zprávy mám pouze o živnosti jeho otce Františka, 

který měl barvířskou živnost v Lázeňské ulici, kde zároveň bydlel i 

Julius s Antonií. Tato živnost Šafránků byla založena v roce 1861 a 

v roce 1892 byla rozšířena na tkalcovnu lněného a bavlněného 

zboží.284 V roce 1897 zaměstnával František Šafránek již přes 130 

dělníků.285 Rozsah továrny tedy svědčí o zařazení rodiny do horních 

vrstev, avšak nulové informace o Juliovi mohou svědčit o faktu, že 

František Šafránek možná neměl zájem rozšiřovat informace o svém 

synovi, který se podle dobových pramenů choval spíše nezdárně. 

Roku 1904 byla továrna prodána firmě Norbert Langer a synové.286  

Nová role manželky továrníka znamenala pro Antonii být 

hospodyní velké domácnosti a prezentovat svou rodinu jako rodinu 

solidní a blahobytnou.287 K této roli byla Antonie vychována, takže se 

role paní domu ujala ihned po sňatku. Jak předpokládám, nebyla 

výchova Antonie v tomto bodě v žádném případě podceněna, proto se 

lze domnívat, že vzniklou situaci zajisté zvládla, a to i přesto, že se 
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musela seznamovat se zcela novým prostředím v novém městě v Ústí 

nad Orlicí a také s novým statusem paní továrníkové. Pomoci Antonii 

mohla i některá z dobových periodik, které se v mnoha článcích 

zabývají tím, jak se stát a být dobrou hospodyní, kuchařkou, 

manželkou, atd. Například v Ladě nalezneme informace, že 

v domácnosti nešlo pouze o skvěle připravený oběd nebo dokonale 

utřený prach, ale bylo nutné dbát také na spoustu dalších věcí, jako 

například uvadlá kytice ve váse, nečistý koflík, pomačkaný koberec 

stačí pro toho, jenž má pro pořádek jemně vyvinutý smysl, aby si 

odnášel nepříjemný pocit, povstalý z takové maličkosti.288 Věřím, že 

Antonie na všechny tyto věci dbala a podobné detaily zvládala ve své 

nové domácnosti naplňovat. Jak dále radí časopis Lada, tajemství 

dobré kuchařky je především v tom, že její pozornosti ničeho neujde, 

ona nepodceňuje tu okolnost, že polévka na stůl podaná lépe vypadá, 

je-li v ní petrželka drobounce i jemně rozsekaná na místě velikých 

neúhledných kousků, že jsou pěknější tenké úhledné nudle nežli 

ledabylo krájené, a taktéž houska krájená do pokrmů, že lépe 

vypadává ve stejných malých čtverečkách. …289  

Antonie se však zajisté nemusela potýkat jen s každodenními 

povinnostmi hospodyně, ale musela být i dobrou a klidnou manželkou. 

Jak nabádá opět v jednom z časopisů babička svou čerstvě 

provdanou vnučku, je nejnutnější, aby žena byla smířená s faktem, že 

v manželství nelze Úplně vyhnouti se hněvu, sporu, či 

nedorozumění.290 Pokud však konflikt nastane, neměla by být 

„bouřka“ ničím víc než osvěžením v dusné atmosféře291. Pokud se 

tedy manželé pohádají, nezáleží na tom, kdo je vinen, ať manželka, či 

manžel, ale hlavní je, aby žena dokázala odpouštět. Právě žena musí 

manžela usmiřovat a celý problém vyřešit. Žena moudrá a dobrá, 
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žena milující a něžná, žena vzdělaná a cituplná uhasí hned první 

jiskřičku.292 Antonie se tedy asi snažila být takovouto ženou. Je 

možné, že v průběhu prvních týdnů manželství zjistila, že manžel není 

tak skvělým, jak se jevil, když byl ještě snoubencem. Jako mladá 

manželka dělala Antonie zajité spoustu drobných chyb, a je možné, že 

si na svého manžela i stěžovala, což podle článku v časopise Lada 

z roku 1892, není žádoucí: Proč si stěžuješ na svého chotě, proč 

neuznáváš také vinu svoji vlastní! Proč se neradíš, jak si máš podruhé 

vésti v takovém případě! Né, toho nečiníš, ale ty …, žaluješ! To mne 

velice zaleklo. Chvěju se o tebe a o tvé štěstí.293 Pokud zjistila, že její 

manžel není ideální, měla to vlastně uvítat a pokusit se jej k sobě 

povznést, a pokud je zase on lépe vzdělaný, ženina povinnost je 

dostat se na jeho úroveň. To jest pak největším vítězstvím ženy, 

pravé lásky a ženské ctnosti: povznešení a súšlechtění manžela a 

zdokonalení sebe samé! …294 Pokud se tedy Antonii podařilo skloubit 

dohromady své vzdělání a dokonalou péči o domácnost, měl být její 

manžel Julius naprosto spokojený. Jestliže se však Antonii nedařilo 

být zcela ideální hospodyní, měla se podle dobových periodik snažit 

se k tomuto ideálu alespoň co nejvíce přiblížit.295 V témže článku si 

autorka povzdechla, že ve výchově dívek v této době převládá důraz 

na jiné druhy výchovy, o kterých jejich babičky často neměly ani 

ponětí. Pokud nastaly manželské hádky v domácnostech na konci 19. 

století, důvod byl prý především v tom, že ženy již nedbaly tolik na 

čistotu a pořádek, který je největší ozdobou společnosti. Větší důraz 

kladly na přepych a zevní nádheru.296 

I v oblékání byly ženy nabádány ke skromnosti, protože 

skromná žena lépe hospodaří s financemi, které jí poskytne manžel. 

Oblečení, stejně jako ostatní oblasti života ve středních vrstvách, 
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podléhalo určitým pravidlům. V Módních listech se v průběhu 

sedmdesátých až devadesátých let objevují šaty pro nejrůznější 

příležitosti: šaty domácí, k přijímání návštěv, k vycházce ranní, 

k tabuli, k obchůzce odpolední, k čaji, k večeři, pro salon, šaty 

plesové, lázeňské, nábřežní, pro konfirmantky a komunikantky, 

svatební, smuteční, pro dospívající dívky a starší dámy, šaty na cesty 

a těhotenské, označované jako šaty pro mladé dámy, dále pro prádlo 

a obleky sportovní.297  

Komplikovaná situace nastala například při přijímání návštěv, 

které se konaly vždy v den, určený pro konání návštěv mezi pátou a 

sedmou hodinou. Oblečení domácí paní bylo stanoveno jako něco 

mezi okázalým „tea-gownem“298 a mezi typem šatů určených 

k návštěvám, které byly ušité ze vzdušných látek světlých barev a 

krajek. Důležité bylo, aby svými šaty hostitelka prokázala svým 

hostům dostatečnou úctu, nebylo tedy vhodné mít šaty obnošené či 

obyčejné domácí.299 Pravidla byla stanovena i pro příchozí, kteří se 

museli chovat podle společenských zvyklostí, jež byly přesně 

stanoveny. V Ladě z roku 1898 autor apeluje na dívky, aby dbaly 

právě společenských pravidel. Maminka tebe zajisté záhy v dětství 

učila, jak se máš ukláněti, jak pozdraviti a máš zajisté v dobré paměti 

milý a dvorný spůsob, jakým ona vcházela do cizího bytu300 

V pokračování článku je dívka, která přichází na návštěvu, nabádána, 

aby dbala na svůj zevnějšek. Šaty by měly být čisté a chůzí 

neporušené. Pokud by byla sukně zaprášená, je nutné ji alespoň 

trochu oklepat. Slušností je připravit si navštívenku, a pokud paní 

domu má svůj přijímací den, není nutné se ptát služky, zda je doma. 

                                                 
297 ÚCHALOVÁ, E. Česká móda 1870-1918: od valčíku po tango, Praha, Olympia, 
1997, s. 20  
298 Dámské domácí šaty, oděv mezi županem a společenskými šaty.  
299 ÚCHALOVÁ, E. Česká móda 1870-1918: od valčíku po tango, Praha, Olympia, 
1997, s. 22 
300 Lada, 15. 6. 1898, Z dívčí výchovy – Jak se vchází do cizího bytu, s. 96 
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Když jsi odevzdala navštívenku, nebo požádala za dovolení, smíš-li 

vejíti, vyčkej, až ti služka oznámí, že budeš přijata.301 

 

O tom, zda se oba novomanželé, Antonie i Julius, dobře znali, či 

měli nějaké společné vlastnosti, nelze nic říci. Pouze z několika 

náznaků v nejrůznějších dopisech či dokumentech lze odvodit povahu 

obou manželů. Julius byl více bohémem a užíval si své vysoké 

postavení a dostatek peněz. Antonie naopak byla ženou naivní a 

minimálně vzdělanou, která se manželovi podřizovala a 

bezpodmínečně mu věřila.302 Zajisté se snažila nalézt ve svém 

manželovi zalíbení, ale mohlo se stát i to, co popisuje Eduard Grégr 

ve svých pamětech: Ti dva měli každý jinou povahu a bylo jasné, že ti 

dva se nemohli shodnout, a tak jak kázala tehdejší morálka prostě 

spolu žili, musili žít! Ale dokázali dodržovat formu a zachovávat 

morální závazky.303  

Pokud nedorozumění manželů bylo přílišné, mohli oba již 

v devadesátých letech uvažovat o rozvodu. Tato instituce byla 

v habsburské monarchii zavedena v roce 1868. Možnost rozvodu 

v českých zemích byla však značně omezena, a to až do přijetí 

občanského zákoníku v roce 1919. Pro katolíky byla tato možnost 

stále zcela nepřípustná. V r. 1887 bylo ze 100 sňatků 79 těch, kdy 

ženich i nevěsta byli oddáváni poprvé. Zbývající pětina sňatků osoby 

ovdovělé (nejčastěji vdovci).304 Nový sňatek mohli uzavřít pouze ti, 

kteří byli rozloučeni, ale toto pravidlo neplatilo pro katolíky, kterých 

bylo v českých zemích většina, včetně Antonie Šafránkové.305 I kdyby 

rozvod připadal v úvahu, žena měla situaci samozřejmě daleko těžší 

než muž, protože to byl on, kdo jednal s úřady a spravoval rodinné 

jmění. Manželka byla svému manželovi povinna poslušností a manžel 
                                                 
301 Lada, 1. 7. 1898, Z dívčí výchovy – Jak se vchází do cizího bytu, s. 96 
302 Dopis MUDr. Františka Kučery Karlovi Kučerovi, 27. 6. 1930 
303 GRÉGR, E. Historie rodiny, Praha, Eduard Grégr a syn, 1996, s. 81 
304 HORSKÁ, P. Naše prababičky feministky, Praha, NLN, 1999, s. 45 
305 Tamtéž, s. 49 
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mimo jiné rozhodoval i o zdravotním stavu a lékařském ošetření své 

ženy. Podobnou příhodu popisuje Marie Trkanová v knize U 

Janáčků.306 
Ztroskotání manželství se občas stávalo i v přední měšťanské 

společnosti. Například manželství Anny Lauermannové – 

Mikschové307 ztroskotalo na zklamání z chování milovaného muže.308  

Ani v první polovině 20. století nebyly rozvody časté především proto, 

že žena měla omezenou možnost zaměstnání a z toho vyplýval 

nedostatek žádoucího zajištění. Proto zůstávaly ženy v manželství i 

v případě, že došlo k odcizení mezi manželi nebo neplnění důležitých 

rolí.309 

V případě konfliktů mezi manželi se žena tedy raději podřídila. A 

pokud byla vychována jako Antonie, tzn. k představě poslušné 

manželky, zajisté dodržovala rady, například ty, které podávala 

autorka v článku Listy dobré babičky k provdané vnučce. Zde babička 

vysvětluje, že žena je tou bytostí, která tvoří manželství. Manžel má 

ve své ženě vidět pouze manželku, milenku, přítelkyni nebo družku, 

ale určitě ne svou paní. Pokud tedy dojde ke konfliktu, má žena první 

podat ruky ku smíru, aby’s ty první k choti se přiblížila, jej uchlácholila 

a laskáním utěšila.310 Dále se autorka zmiňuje, že muž se nebude 

odprošovati, podřizovati, není to totiž v jeho povaze. Pokud tak muž 

učiní pro klid v domácnosti, začne v muži růst nenávist, která ničí 

lásku, a začne ženou pohrdat, což může vést nešťastnému 

                                                 
306 ...milostpaní, která jela na prázdniny do Vídně dostala tam takový záchvat od 
žlučových kamínků, že musela jít na operaci. Tenkrát se vdaná žena nesměla dát 
operovat bez dovolení svého muže, proto telegrafovali pro pána.... (TRKANOVÁ, 
M. U Janáčků: podle vyprávění Marie Stejskalové, Brno, Šimon Ryšavý, 1998, s. 
79) 
307 V roce 1877 se provdala za Josefa Lauermanna (vnuk Jungmannův), po osmi 
letech od něj i s dcerou Olgou utekla a roku 1888 se rozvedli. (BABORÁKOVÁ, M. 
Felix Téver) 
308 HORSKÁ, P. Naše prababičky feministky, Praha, NLN, 1999, s. 57 
309 MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Problémy obecné kultury v českých zemích 
1781 – 1989, Opava, Slezské zemské muzeum v Opavě, 2008, s.155 
310 Lada, 2. 8. 1893, Po sňatku – Listy dobré babičky k provdané vnučce, s. 117 
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manželství.311 Pokud nebyla žena v manželství spokojená, často se 

orientovala na výchovu dětí, které mohla pokládat za objekt své 

seberealizace.312  

Od osmdesátých let 19. století stále více manželských párů 

přistupovalo k omezení počtu dětí. V letech 1890 - 1920 se ve většině 

evropských zemí výrazně snížila plodnost, a to až o 10%. Začaly 

vznikat zdokonalené metody, které měly zabránit potencionálnímu 

těhotenství.313 Antonii a Juliovi se totiž narodil první syn až po roce a 

půl, v únoru roku 1897. Možná i zde se právě projevuje nový trend, 

který vedl k plánovanému rodičovství, a sňatek již tedy přestává být 

spojován s plozením dětí.314 V rodině se od této doby snažil 

manželský pár zplodit jen tolik dětí, kolik v dané situaci považoval za 

dostatečné. V sedmdesátých letech byla situace poněkud odlišná. Jak 

jsem se již zmínila v první kapitole, Barboře a Václavovi Novopackým 

se první dcera (Antonie) narodila přesně devět měsíců po svatbě. 

V 19. století se tedy začíná měnit vztah lidí k reprodukci a tento fakt, 

se musel projevit i na změně pohledu na manželství.315 Pokud žena 

měla menší počet dětí, znamenalo to samozřejmě i zkrácení období 

samotné plodnosti316, čehož pak žena mohla využít k podpoře svých 

dětí a v některých případech se i částečně mohla věnovat kariéře.317 

Co prožívala žena během těhotenství? O těhotenství Antonie 

opět mnoho nevíme, ale pravidla, která byla kdysi doporučena její 

matce Barboře mohla i ve své  době Antonie stále přijímat za vlastní. 

Nevědomost a stydlivost, ke které byla vychována, mohla u Antonie a 
                                                 
311 Lada, 2. 8. 1893, Po sňatku – Listy dobré babičky k provdané vnučce, s. 117 
312 MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Problémy obecné kultury v českých zemích 
1781 – 1989, Opava, Slezské zemské muzeum v Opavě, 2008, s. 116 
313 GOODY, J. Proměny rodiny v Evropské historii, Praha, NLN, 2006, s. 158 
314 FIALOVÁ, L. Sňatečnost obyvatelstva v českých zemích v 19. století, In.: 
MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Studie k sociálním dějinám 19. století 7, Opava, 
Slezský ústav ČSAV 1997, s. 53 
315 Tamtéž, s. 46 
316 Domnívám se, že menopauza ženy se oddaluje, pokud ještě ve vyšším věku 
porodí dítě. V případě, že se poslední dítě narodí dříve, menopauza též nastoupí 
v dřívějším věku. 
317 GOODY, J. Proměny rodiny v Evropské historii, Praha, NLN, 2006, s. 160 
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Julia vyvolat podobnou situaci, kterou zažili manželé Matiegkovi. Když 

Márinka čekala rodinu, byla natolik ostýchavá, že nikomu nic neřekla. 

Manžel, protože byl lékař, to brzy zpozoroval a také si toho všimla 

stará pradlena, která k nim docházela. Matka Márinky se to tedy 

dozvěděla až od cizích lidí a velice se zlobila. Manžel, Jindřich 

Matiegka, však sám poznamenává, že nebylo třeba nikomu nic 

oznamovat, protože Márinka byla zdráva a až na nějaké lehké 

nevolnosti v prvních měsících necítila žádných obtíží.318 Ženy v této 

době měly postupně možnost oblékat se již podle svého stavu. Již na 

konci 19. století se v módních časopisech, například v Módních listech 

objevují modely speciálně přizpůsobené postavě těhotné mladé ženy. 

V periodikách jsou označovány decentním způsobem oblečení pro 

mladou paní. Lékaři, kteří prosazovali tento způsob oblékání 

těhotných žen, nedbali samozřejmě na vzhled matek, ale jejich cílem 

bylo zdraví matky. Nevhodný, tísnící oděv ohrožoval matku i 

nenarozené dítě. Lékaři dále varovali před podvazky, které bránily 

krevnímu oběhu v dolních končetinách, což vedlo často k výskytu 

křečových žil. Matka si při tomto onemocnění měla obvazovat nohy od 

kotníků až ke kolenům. Přesto matky nosily stále korzety i ve vysokém 

stadiu těhotenství, což ohrožovalo zdraví jejich i plodu. Šněrovačka 

byla součástí oděvu až do první světové války.319 

Byl průběh porodu stále nebezpečný pro matku i dítě, jako 

v sedmdesátých letech 19. století? Na konci 19. století byl porod stále 

pro matku nebezpečný. Úmrtnost rodiček se pohybovala po celé 19. 

století okolo 10% a až okolo roku 1900 poklesla přibližně na 2%.320 O 

průběhu porodu lze jen spekulovat, ale opět se nabízí srovnání 

s rodinou Matiegkových. Porod Márinky proběhl sice o osm let dříve, 

9. března 1889, než porod Antonie, ale domnívám se, že se průběh 

                                                 
318 MATIEGKA, J.; MATIEGKOVÁ, L. Vzpomínky, s. 222 
319 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?, Praha, Paseka, 2006, s. 40 
320 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
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porodu příliš změnit nemohl. Na Márinku Matiegkovou přišly porodní 

bolesti mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní. Probudila svého manžela 

lékaře. Vzhledem k tomu, že nebyla obeznámena s průběhem porodu, 

nevěděla, jakým způsobem se bude vyvíjet, proto měla strach, ale 

manžel ji po vyšetření uklidnil. Antonie neměla u prvního porodu 

lékaře, ale porodní asistentka byla zajisté včas zavolána, stejně jako u 

Matiegků, kteří pro pomocnici k porodu poslali ráno321. Víme, že k 

Antonii byla 27. února 1897 zavolána porodní bába Františka 

Fárníková z Ústí nad Orlicí.322 Jindřich Matiegka zvolil pro svou ženu 

ještě málo zaměstnanou, ale podle mého přesvědčení svědomitou a 

s moderním ošetřováním obeznámenou pomocnici323. Další vývoj u 

Matiegků byl dramatický, neboť porod postupoval pomalu, takže otec 

zavolal svého známého porodníka z Prahy. Hlavička dítěte neležela 

normálně, nýbrž že se staví temínko ku předu. O půl páté přijel (do 

Mělníka) rychlíkem kolega z Prahy, kterého jsem k poledni telegraficky 

vyrozuměl. Vyšetřil a souhlasil, že jde temínko napřed, že bude kleští 

zapotřebí, ale abych snad přece připravil též svůj kranictom, kdyby to 

lehce nešlo.324 Oba lékaři se shodli, že nebudou vydávat matku 

nebezpečí a otec byl nucen připravit si nástroj na eventuelní usmrcení 

dítěte.325 Toto rozhodnutí zajisté nebylo lehké a nevím, zda podobné 

rozhodování nemuseli učinit i Antonie s Juliem. Jak dále vypráví 

Jindřich Matiegka, Márinka byla klidná a trpělivá a chovala se hrdinsky 

a nejmenší nářek nevyšel z jejich úst, jak již po celý den projevila 

obdivuhodnou rozvahu.326 To, jak statečně svůj porod prožívala 

Antonie, se opět můžeme jen dohadovat. U Matiegků nakonec 

dopadlo vše dobře a dítě bylo zdravé. Taktéž nemám zprávy o tom, 

že by Jan Šafránek, dítě Antonie a Julia, měl nějaké problémy. 
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Kojenecká úmrtnost i úmrtnost matek tedy postupně klesala. Velký 

podíl na tomto mělo nejen odbornější vedení porodu, ale i pokrok 

v hygieně a životosprávě těhotné ženy.327  

Jméno prvního dítěte bylo pravděpodobně vybráno Antonií 

podle jejího strýce Jana Novopackého, který šel dítěti i za kmotra. 

Křest Jana Šafránka se konal 8. března 1897.328 I u Matiegků nechal 

otec výběr jména pro prvorozenou dceru na matce, a ta tedy vybrala 

jméno Ludmila. Přesto ještě prarodiče a rodiče obou mladých rodičů 

zasahovali do této věci.329 

Antonii možná přijela na pomoc její matka Barbora, stejně jako 

u Matiegků. Tam se matka Márinky ujala veškerých rozhodnutí a 

mimo jiné rozhodla proti vůli otce o najmutí kojné, což v této době 

nebylo již zcela obvyklé.330 Vzhledem k tomu, že kojení předpokládám 

i u Barbory, matky Antonie, lze tušit toto chování i u Antonie samotné. 

Lékaři již od posledních desetiletí 19. století doporučovali kojení dětí 

vlastními matkami. Pro toto doporučení bylo několik důvodů. 

Například, že kojení vytváří pevnější citový vztah mezi matkou a 

dítětem. Dalším častým argumentem byl fakt, že ve skandinávských 

zemích, kde matky své děti kojily téměř ve všech případech, byla 

kojenecká úmrtnost velice nízká.331 

O výživě nemluvněte pojednávají i články v dobových 

periodikách, které apelovaly na matky, že mléko mateřské jest pro 

nemluvně v prvních měsících jedině přirozená výživná potrava a 

cokoli, co se od tohoto odchýlí, může se výrazně projevit na zdraví 

dítěte. V článku o Zdravotnictví – o výživě nemluvněte hovoří autor o 

faktu, že matka, která své dítko z malicherných příčin, jako 
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z pohodlnosti, marnivosti aj. v. sama živiti nechce, bývá každým 

zvířetem v tomto ohledu zahanbena.332 Pokud se žena, i přes tato 

varování, rozhodne krmit své dítě zvířecím mlékem, též vystavuje dítě 

riziku, protože mléko snadno zkýsne a též v něm může docházet 

k tvoření mikroskopicko-malinkých zvířátek, nálevníků. ... Takové 

mléko jest nezdravé, zejména pro malé dítky, a průjem, vrhnutí a 

zhubenění jsou častý následek této změny.333 Průjem byl však také 

následkem nevhodně vybrané kojné, jako u Matiegků, kde se sice 

otec pokusil přivést zdravou ženu, ale dítě přesto brzy dostalo průjem, 

protože kojná zřejmě nedodržela dietu. Nahradili ji tedy jinou, která 

však byla nevzhledná334 a navíc dítěti zpívala písničky, které byly 

podle matky i babičky nevhodné, takže povolali zpět původní 

kojnou.335 Správné stravování při kojení bylo doporučováno 

v časopise z roku 1896. Kojící matka může již v šestinedělí jíst 

nejrůznější pokrmy, protože dosud obvyklé hladovění šestinedělek při 

jednoduché vodové polévce, bylo již dávno za nesprávné uznáno.336 

Rodina Antonie Šafránkové byla závislá na otci, tedy Juliovi, a 

jemu se přizpůsoboval i chod domácnosti. Antonie zřejmě vzala za 

vzor rodinný život podobný životu Stránských na Mělníce, což byli 

rodiče Márinky Matiegkové. Zde byl veškerý tamní život přizpůsoben 

hlavě rodiny, tedy otci, respektive dědečkovi. Nikdo se neodvážil 

porušit jeho denní program, ze všech nejméně ovšem babička, která 

byla sice jinak velmi samostatná, ale tehdejší výchovou byla vedena 

k tomu, aby ve svém muži viděla a vždy uznávala „hlavu rodiny“ a 

„přednostu domácnosti“.337 Na přelomu 19. a 20. století vliv živitele 

rodiny pomalu klesal a jednotliví rodinní příslušníci se stále více 

osamostatňovali. Nejvíce se to projevovalo u dětí, které se snažily 
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samostatně rozhodovat o vlastní budoucnosti. Je tedy 

pravděpodobné, že již prvorozený syn Antonie Jan mohl o svém 

životě rozhodovat ve větší míře sám, i když se však naplno tento trend 

v českých zemích projevil až po první světové válce.338  

Antonie se zajisté, jako její matka, snažila udržovat styky mezi 

jednotlivými rodinnými příslušníky. Matky v 19. století většinou jevily 

zájem o své děti a zároveň často příbuzné navštěvovaly. Mimo jiné se 

také podílely na přípravě prázdninových pobytů v letních vilách na 

venkově. Žena měla na starost i řešení problémů širší rodiny, které 

muž většinou vůbec nereflektoval.339  V dětství byla zřejmě Antonie 

matkou vedena ke kontaktům se svými příbuznými. Svědectvím může 

být dopis, který psala malá Antonie svému strýci do Vídně340.  

Dospělá Antonie v Ústí nad Orlicí poskytla ve své domácnosti 

ubytování svému strýci Janu Novopackému341, který si zde zřídil 

ateliér. Předpokládám, že také udržovala kontakt se svou mladší 

sestrou Annou, která se též provdala do Ústí nad Orlicí za továrníka 

Josefa Kučeru a se kterou, jak jsem se již zmínila výše, možná sdílela 

i společnou domácnost. Podle některých zpráv i další Antoniina sestra 

Karla pobývala se svým manželem Bohumilem Holubkem v Ústí nad 

Orlicí a Antonie byla i s nimi v kontaktu. Důkazem může být dopis 

Jana Novopackého právě Bohumilu Holubkovi z roku 1901, který, ač 

se týká nedorozumění mezi oběma příbuznými, nám může naznačit, 

že ke kontaktům v Ústí nad Orlicí docházelo. Problém se týká dvou 

kusů nábytku, které Holubkovi nechtěli Janu Novopackému do 

Slavětína poslat s konstatováním, že jim tento nábytek daroval. Co 

                                                 
338 VOŠAHLÍKOVÁ, P. Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha, Svoboda, 
1996, s. 105 
339 FASORA, M.; HANUŠ, J.; MALÍŘ, J. Člověk na Moravě 19. století, Brno, 
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340 viz kapitola Dětství 
341 V r. 1880 Jan Novopacký nastoupil místo kustoda ve vídeňské obrazárně, ale 
v tomto úřadě pouze dohlížel a to Janovi nestačilo, takže po čase přijal výslužné a 
odešel za svou neteří do Ústí nad Orlicí. (ANDRLÍK, F., J. Šlechtic z české chaty, 
s. 103) 
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Vám Karlička342, se vší určitosti tvrdí, že jsem jí ty věci v Ústí daroval, 

je jedna z takových lží jako Vám jich napovídala o jejích rodičích a 

kterých jste mi napsaných celý pak do Ústí poslal. Divan a postel jsem 

sám k mému pohodlí do Slavětína nechal dovést a ne pro Karlu ... O 

zrcadle se zlatými rámem jsem se již v Ústí poptával a nikdo nevěděl, 

kam se podělo, měl jsem tehdy za to, že ho někdo v tom zmatku 

ukradl. Teď vím, co se s ním stalo343 Domnívám se tedy, že pokud 

zde došlo, či nedošlo k darování věcí, musely se obě rodiny 

minimálně jednou za čas navštěvovat a být společně v kontaktu. 

Pokud se stýkaly, je možné, že podnikaly i společné akce, jako 

například tehdy populární výlety do přírody či pobyty v letních vilách. 

Je tedy možné, že Antonie mohla provozovat některý ze sportů, které 

se stávaly v devadesátých letech 19. století stále populárnější i u žen. 

Jedním z nich, pro něž se speciální šaty objevily již na počátku 19. 

století, byla jízda na koni, pro kterou byly určeny přiléhavé šaty, 

vlečka a vysoký klobouk se závojem. Dalším sportem, který vedl 

k vytvoření tzv. kalhotové sukně, byla jízda na velocipedu.344  

Žena ve střední vrstvě měla, na rozdíl od ženy v horních nebo 

v dolních vrstvách, na starost celou domácnost, zajištění blahobytu 

uvnitř rodiny, ale zároveň i její reprezentaci ve společnosti. 345 Jak už 

jsem výše zmínila, Antonie se svým sňatkem posunula do horních 

vrstev, takže mohla mnohé činnosti, na rozdíl od její matky, přesunout 

na služebnictvo. Podle slov Antoniina druhého manžela žila rodina 

Šafránkových na vysoké noze,346 ale jejich finanční situace nebyla 

nejlepší. Je proto možné, že Antonie měla problém udržet životní 

                                                 
342 Myšlena Karla Holubková, sestra Antonie Šafránkové 
343 Dopis Jana Novopackého Bohumilu Holubkovi, 4. 6. 1901 
344 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
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Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, s. 289 
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standard, který si oba manželé přinesli od svých rodičů347 a její životní 

styl v manželství s Juliem tak odpovídal spíše středostavovské pozici.  

Časopis Lada věnuje mnoho článků práci ženy v domácnosti a 

nabádá ženy ke kvalitní činnosti právě ve svém hospodářství. Žena je 

nabádána ke vzdělání a umění, ale pouze týkají-li se domácnosti. 

Povinnosti vzorné hospodyně jsou obsáhlé a je k tomu třeba 

organizačního talentu, rozhledu, přehledu, bystrosti, do jisté míry i 

vzdělanosti.348 Ceněné je zde především umění všechny práce skvěle 

sjednotit a prolnout tak, aby nedošlo nikde k vytvoření trhlin a 

nedostatků. Domácnost by měla být neviditelný stroj, jehož kolečka 

běží bez přestání, řetěz, jehož články a článečky se k sobě ladně řadí 

a přesně zapadají.349 Domácnost Antonie měla, podle dobových 

periodik, odrážet její bytost. Podle článku o povolání ženy 

v domácnosti závisí to, zda svou domácnost zvládne obstarat, na 

jejím „vzdělání“. Stupeň vzdělání jejího zračí se v každém koutku 

bytu. Vzdělaná350 hospodyně neověsí si oken plyšovými, drahými 

záclonami, nemá-li také ještě mimo to peněz na zakoupení knih. 

Vzdělaná, osvícená hospodyně dá bytu svému ráz doby, ale účtuje 

také s požadavky a povinnostmi národními, z nichž dobře zná 

povinnost úcty k četbě a umění.351 Tyto znalosti zajisté Antonie 

převzala od své matky. Můžeme předpokládat, že je také chtěla 

předat své dceři Marii, která se narodila jako její druhé dítě 6. 

července 1898. Marie však bylo jedno z dětí, které se stalo obětí stále 

vysoké dětské úmrtnosti, která trvala i na konci 19. století. Antoniina 

dcera zemřela na spalničky v 11 měsících 10. června 1899 v půl osmé 

večer.  
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hospodyně je samotná domácnost a samozřejmě výchova v rodině, kde má matka 
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351 Lada, 15. 1. 1899, Česká domácnost – Povolání ženy v domácnosti, s. 21  



  86 
 

 

I Matiegkovi měli podobný zážitek, když se malá Ludmila 

uprostřed léta roznemohla záškrtem. Byl to těžký případ, a otec, znaje 

nebezpečenství, napjal všechny síly, aby po druhé vynutil na osudu 

život svého dítěte.352 Ovšem Matiegkovi měli v tomto případě více 

štěstí než Antonie a Ludmila se z nemoci zotavila, ale od té doby byla 

slabým a často nemocným dítětem.353 

V roce 1899 to však nebyla jediná tragedie, která mladou paní 

potkala. V lednu tohoto roku zemřel i její manžel Julius Šafránek. Stát 

se vdovou v mladém věku bylo pokládáno zvláště v dolních a 

středních vrstvách za jedno z největších neštěstí. Podle některých 

údajů spáchal sebevraždu354 vzhledem k velkému množství dluhů a 

neúspěchům v podnikání.355 O této hypotéze svědčí i dopis, který 

poslal druhý manžel Antonie, doktor Kučera, svému synovi Karlovi 

v roce 1930: Zemřelý otec Jendův o podnik se nestaral, o desáté 

hodině vstával (dle zprávy švagra Ústeckého) pak šel na gábl, po 

obědě spal, pak se nastrojil, šel do hostince, po večeři šel do hostince 

a přišel pozdě v noci. Matka tvá ve své vrozené dobré povaze a 

důvěřivé neměla tušení o zadlužení tak velkém. Žilo se na veliké 

noze.356  
Na přelomu století se nadúmrtnost žen v plodném věku změnila 

v obecnou nadúmrtnost mužů. Nejdůležitější příčinou byl ústup 

infekčních nemocí, který se začal projevovat již v polovině 19. století 

vzhledem k osvětové činnosti lékařů a postupné aplikaci očkování a 

také je zde souvislost se zlepšením výživy a dostupnější zásobování 

pitnou vodou. Přesto Pavla Horská uvádí, že hlavní příčnou 

                                                 
352 MATIEGKA, J.; MATIEGKOVÁ, L. Vzpomínky, s. 252 
353 Tamtéž 
354Proti faktu, že Julius spáchal sebevraždu, hovoří například i skutečnost, že byl 
katolíkem. 
355 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
356 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
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příznivějšího zdravotního stavu žen byla změna v postavení ženy 

v evropské společnosti.357  

Příčinu Juliovy smrti stanovenou lékařem bohužel neznáme, ale 

ať zemřel Julius jakkoliv, měla Antonie po jeho smrti značně obtížné 

postavení. Vdovy byly po celé 19. století nerovnoprávné a byly často 

odkázány na materiální nedostatek. Přesto se musely ženy postarat o 

sebe a ve většině případů i o děti. Myslím, že se Antonie ke své roli 

postavila podobně jako Františka Theerová, která uplatnila všechnu 

svou inteligenci a energii, aby se postarala o sebe a dítě. Se 

samostatností, tehdy u žen vzácnou, chopila se správy veškerého 

majetku a počínala si tak obratně jako málokterý muž.358 Počet vdov 

se postupně zvyšuje a to právě díky rozdílům v úmrtnosti mužů a 

žen.359 Antonie musela po smrti manžela a dcery dodržet smutek, 

který měl povinnou dobu i průběh. Pro vdovu trval dva roky. První rok 

byl smutkem hlubokým, kdy vdova musela nosit šaty, které musely být 

vyrobeny z černých látek bez lesku, mohly být sice vlněné hladké 

nebo drsné, ale jedinou ozdobou mohla být aplikace anglického 

vroubkovaného krepu. Důležitou náležitostí vdovského šatu byl závoj, 

který musel u vdov být dlouhý a pokrývat celý obličej. Po úmrtí ostatní 

rodiny stačí závoj krátký.360 Následující půlrok se nosil smutek 

poloviční s černým oděvem s decentními ozdobami z hedvábí, které 

však nebylo příliš lesklé,361 a krátkým závojem. V posledním půlroku 

již mohly mít černé šaty bílé ozdoby. Po rodičích se nosil hluboký 

smutek celý rok, dalšího půl roku poloviční smutek a další čtvrt roku 

se nosily černé šaty s bílým nebo šedým zdobením. Po dobu smutku 
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byly vyloučeny zlaté šperky, žena mohla nosit pouze šperky z černých 

perel nebo onyxu.362  

Antoniino postavení bylo nyní ještě obtížnější vzhledem 

k velkým dluhům jejího zemřelého manžela, o kterých může vypovídat 

dlužní úpis, ve kterém Antonie potvrzuje dluh, který měla se svým 

manželem u svého strýce Jana Novopackého: Já podepsaná Antonie 

Šafránková, majitelka továrny v Ústní nad Orlicí doznávám, že pan 

Jan Novopacký c. a k. adjunkt uměleckých sbírek nejvyššího 

císařského domu v. v. v Ústní nad Orlicí mně a manželi mému Juliu 

Šafránkovi, zemřelému dne 23. 1. 1899, k jehož pozůstalosti jsem se 

za dědičku přihlásila, úhrnný obnos 30 000 zl. aneb 60 000 korun, 

slovy šedesát tisíc korun, zapůjčil a hotově vyplatil. Uznávajíc tento 

obnos 60 000 k za pravý dluh svůj zavazujíc se, že obnos ten 60 000 

k panu Janu Novopackému...zaplatím.363 Dále dlužní úpis vysvětluje, 

že kromě směnek, které Janu Novopackému společně s manželem 

vydala, dává svému strýci do zástavy svůj dům s továrnou a pozemky 

v Ústí nad Orlicí. Vzhledem ke skutečnosti, že s ní Jan Novopacký žil 

ve společné domácnosti, lze tento úpis považovat za formální. Pro 

ženu bylo velice důležité mít okolo sebe muže, protože žena byla po 

celé 19. století především nesvéprávnou bytostí, za kterou do svatby 

zodpovídal její otec a poté manžel. Toto vše bylo ukončeno až po 

první světové válce.364 Antonie zůstala po smrti manžela i dcery stále 

v Ústí nad Orlicí, kde se svou situaci snažila vyřešit. O tomto období 

však nemám žádné zprávy. Pravděpodobně se tedy s pomocí Jana 

Novopackého pokoušela zachránit továrnu, do které její strýc vložil 

mnoho peněz. Když zemřel Jendův otec, bylo to pro matku hrozné 

zklamání. Nebožtík strýc Novopacký dal matce 200 000 !!! zlatých do 
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továrny (nyní jest to 4 miliony Korun), ty byly ztraceny a mimo to četně 

směnečných dluhů nad to.365 

V Kalendáři paní a dívek českých z roku se Kristina 

Nevšímalová zmiňuje o problematickém postavení rodin, kde je žena 

nehospodárná, takže rodina rychle spěje do záhuby a jmění, které 

zdědila anebo kterého jiným způsobem nabyla, za kratičký čas 

se rozplývá v nic a žena taková stává se žebráckou. A taková 

zaviněná chudoba vlastní nedbalostí, vlastní nešetrností jest 

největším nepřítelem lidského Štěstí; ona ničí svobodu a rdousí 

v člověku všecky dobré vlastnosti. Žena opatrná, šetrná zřídka 

stává se chudou, marnotratnice však nikdy zámožnou stati se 

nemůže.366 Domnívám se však, že Antonie se do finančních problémů 

nedostala vlastní vinou, protože z dopisů vyplývá, že byla ženou spíše 

spořivou než marnotratnou. Jednou z možností pro Antonii bylo znovu 

se provdat, což však též nebylo zcela jednoduché. Skladba 

snoubenců v 19. století ukazuje, že ze 100 sňatků připadlo 80% na 

první sňatky, 15% na sňatek vdovce se svobodnou dívkou, 7% na 

sňatek svobodného muže s vdovou a 1% na dva ovdovělé 

snoubence.367 Šance vdov vstoupit do druhého sňatku byla malá a 

většinou závisela na majetkovém zaopatření vdovy.368 U Antonie je 

tento motiv málo pravděpodobný, vzhledem k informacím o zadlužení 

jejího prvního manžela. Přesto měla Antonie štěstí a dva roky po smrti 

manžela se znovu provdala. Ovdovělí muži měli často také velice 

problematické postavení, především pokud měli malé děti. Novou 

manželku vdovce vyhledávali především proto, aby se jim postarala o 
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děti.369 Antonii s jejím druhým manželem, jak už jsem zmínila výše, 

seznámil její otec. Společně se švagrem Antonie Bohumilem 

Holubkem poznali budoucího manžela v hostinci na Letné. Seznámil 

je hostinský David, který doktora Kučeru, jenž byl též vdovcem, znal. 

Antonie měla přijet z Ústí do Prahy a Václav Novopacký tedy doktora 

Kučeru pozval do bytu v Bubenči. Zde mu představil své dvě dcery. 

Bohužel nevím, která z mladších dcer byla v této době svobodná nebo 

také vdova. Doktoru Kučerovi se prý zalíbila Antonie.  

Doktoru Františkovi Kučerovi zemřela manželka pouhých šest 

týdnů před seznámením s Antonií. František byl sám na dceru Kamilu, 

což ho zajisté nutilo najít dítěti novou matku. František a Antonie se 

dohodli na sňatku a doktor Kučera odjel za Antonií do Ústí nad 

Orlicí.370 

František Kučera se narodil 8. dubna 1870 ve Slavětíně, jako 

manželský syn Josefa Kučery a Terezie vdovy Martinovské, rozené 

Petržilkové. Od svých třinácti let studoval na c. k. akademickém 

gymnasiu v Praze, kde 10. července roku 1890 maturoval.371 V říjnu 

roku 1890 začal studovat medicínu na Karlo-Ferdinandově univerzitě 

v Praze, kterou dokončil pravděpodobně roku 1896.372 První manželka 

Františka Kučery Amálie, rozená Svobodová, byla dlouhodobě 

nemocná a přála si, aby zůstal u ní doma373, čemuž František vyhověl 

a neprovozoval svou lékařskou praxi. Amálie byla údajně bohatá 

nevěsta, takže o ekonomické zajištění se obávat nemusel. Jak píše ve 

svém dopise Jan Novopacký, František s Amálií374 asi musel dobře 
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nevěděl, jak uživí a bude se starat o čtyři malé děti. Rychle začal hledat novou 
ženu a pro výběr převážily praktické ohledy. (MACHAČOVÁ J. Nástin sociálního 
vývoje českých zemí 1781 – 1914, Opava, Slezské zemské muzeum, 2002 s. 112) 
370 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
371 Vysvědčení maturitní Františka Kučery 
372 Index Lectionum Františka Kučery 
373 Dopis Jana Novopackého Janu Křtiteli Kunstovnému, 10. 7. 1901 
374 Možnou paralelu k jejímu osudu představuje v rodině Matiegkových Márinka, 
které po těžkém porodu natekla pravá noha - trombosa následkem pohmoždění 
velké cévy při těžkém porodu. To znamenalo delší pobyt v posteli a velkou 
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žíti nebo neopomine nikdy její hrob navštívit a za ní se pomodlit a tři 

kříže na hrob udělat.375  

František byl o tři roky starší než Antonie, to znamená, že 

v době seznámení bylo Františkovi třicet jedna let a Antonii dvacet 

osm let. Z toho plyne fakt, že oba snoubenci vstupovali do svých 

prvních manželství na svou dobu velice mladí. Jejich věk nedosahoval 

průměrného věku nevěst a ženichů ani první poloviny 19. století. 

V devadesátých letech 19. století byl ve farnosti sv. Havla v Praze 

průměrný věk nevěst při prvním sňatku asi šestadvacet až 

sedmadvacet let a ženichů, též při prvním sňatku asi osmadvacet až 

devětadvacet let.376 To znamená, že oba ovdovělí snoubenci dosáhli 

průměrného věku vstupu do prvního sňatku až při druhé svatbě. 

Bohužel nevím, kdy se seznámili, ale předpokládám, že se sňatkem 

oba pospíchali, takže se mohli seznámit někdy koncem dubna, či 

začátkem května roku 1901. Co se týká ohlášek, které v této době 

byly povinné, v 19. století je běžná žádost o prominutí buď jedněch, 

nebo i dvojích ohlášek.377 Tato žádost je pravděpodobná i v tomto 

případě. Oba budoucí manželé sepsali svatební smlouvu, kterou 

předpokládám i v případě Antoniina prvního manželství. Antonie zde 

svůj majetek, zděděný po Juliovi Šafránkovi, odevzdává Františkovi. 

Svatební smlouva byla sepsána 30. května roku 1901. Notářem 

spisujícím tuto smlouvu byl c. k. notář v Ústí nad Orlicí pan Emanuel 

Lepšík. Smlouva je uvedena ujištěním o vstupu obou do manželství: 

Pan František Kučera a paní Antonie Šafránková prohlašují, že hodlají 

spolu uzavříti sňatek manželský.378 Poté je ve smlouvě vyjmenován 

majetek, který za příčinou tohoto sňatku postupuje a do vlastnictví 

                                                                                                                                         
opatrnost, aby nenastala žádná embolie. Embolie by samozřejmě vedla ke smrti, 
(MATIEGKA, J.; MATIEGKOVÁ, L. Vzpomínky, s. 223) 
375 Dopis Jana Novopackého Janu Křtiteli Kunstovnému, 10. 7. 1901 
376 HORSKÁ, P. Naše prababičky feministky, Praha, NLN, 1999, s. 65 
377 LENDEROVÁ, M.; MACKOVÁ, M.; BEZECNÝ, Z.; JIRÁNEK, T. Dějiny 
každodennosti dlouhého 19.stol 2., Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005, s. 52 
378 Svatební smlouva Antonie a MUDr. Františka Kučery  
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odevzdává paní Antonie Šafránková ženichu svému panu Františku 

Kučerovi následující, jí patřící v bytu jejím v domě č. p. 429379 Ústí nad 

Orlicí se nalézající svršky380. Další náležitostí smlouvy je také smlouva 

dědická, která upravuje majetkové záležitosti po smrti jednoho 

z manželů, eventuelně jejich dětí. V tom případu, že by po panu 

Františkovi Kučerovi žádných vlastních jeho potomků nepozůstalo a 

že by tudíž dcera jeho z prvého manželství Kamila naživu nebyla a též 

z druhého manželství s paní Antonií Šafránkovou žádných dítek 

nepozůstalo, doživotní používání veškerého po něm pozůstalého 

jmění381 je přiřčeno Antonii Šafránkové. Pokud by Kučerova dcera 

Kamila žila i po smrti svého otce, Antonie by se s ní musela o polovinu 

veškerého jmění rozdělit. Svatební smlouva byla sepsána v místě 

bydliště Antonie, v Ústí nad Orlicí.  

Necelý týden po sepsání této svatební smlouvy, 4. června 1901, 

byli oba snoubenci oddáni v Praze Bubenči v kostele sv. Gotharda. 

Sňatek byl uzavřen stejným způsobem, jako v prvním případě. Kněz 

se při mši otázal, zda snoubenci neznají překážky, které by bránily 

vstupu do manželství, dále se tázal na dobrovolnost tohoto kroku a 

pak došlo ke stvrzení manželského svazku: Snoubenci si při něm 

podali ruce a veřejně pronesli: „Přijímám tě za svou ženu/muže.“ 

Jediný rozdíl, který se v obřadu vyskytl, bylo upuštění od závěrečného 

požehnání, od kterého kněz upustil vždy, když byl alespoň jeden ze 

snoubenců vdovcem.382 Strýc Antonie o sňatku píše svému příteli 

Kunstovnému: Z Ústí do Prahy jsme se dostali šťastně do Bubenče a 

v úterý v 10 hodin před polednem, když bylo vše potřebné obstaráno, 

byl sňatek v Bubenči docela jednoduchý.383 Za svědky šli oběma 

                                                 
379  Dům čp. 429 dnes již nestojí (MIKOLECKÝ, M.:Ústecké kalendárium-listopad 
2001) 
380 Svatební smlouva Antonie a MUDr. Františka Kučery 
381 Tamtéž 
382 LENDEROVÁ, M.; MACKOVÁ, M.; BEZECNÝ, Z.; JIRÁNEK, T. Dějiny 
každodennosti dlouhého 19.stol 2., Pardubice, Univerzita Pardubice, 2005, s. 53 
383 Dopis Jana Novopackého Janu Křtiteli Kunstovnému, 7. 6. 1901  
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ovdovělým snoubencům Jan Novopacký a Antoniin švagr Bohumil 

Holubek.384 Druhý den po sňatku odjeli oba novomanželé, podle 

informací z dopisů Jana Novopackého, do Slavětína nad Ohří, kde se 

František narodil a kde také žil se svou první ženou. Slavětín leží 

nedaleko Loun, tedy asi 45 km od Prahy.  
Cestoval s nimi i autor dopisů, Antoniin strýc, Jan Novopacký, 

který se s Antonií z jejich společného domova v Ústí nad Orlicí 

přestěhoval i k jejímu druhému manželovi, a také její čtyřletý syn Jan. 

Následující den jim pak byl přivezen nábytek z Ústí nad Orlicí. Antonie 

se zajisté své role hospodyně v novém domově bez problémů ujala, 

jako ve své první domácnosti. Dům byl prostorný, byly zde čtyři pokoje 

a velká kuchyň a další malé komůrky pro domácnost385. Jan 

Novopacký měl dva pokoje v prvním poschodí. Jan Novopacký 

v dopisech mluví o lásce mezi oběma novomanželi a pohodě, která se 

začala ve Slavětíně vytvářet oproti problémům, které prožívali v Ústí 

nad Orlicí. Kučera je velmi hodný a vzdělaný člověk a v hospodářství 

se velmi dobře vyzná, není piják, není hráč, o všecko se stará.386  

To, zda novomanželé jeli na svatební cestu, která byla obvyklá 

u prvního sňatku, nevím, je však možné, že cestu vzhledem k malým 

dětem odložili.  

Asi za měsíc od sňatku však pár potkalo další neštěstí. 10. 

července roku 1901 zemřela dcera Františka Kučery Kamila. Poslední 

čas byl zde smutný, Kučerova dceruška Kamilka 10. July zemřela a 

pro ni (Kučera) nesmírně plakal, byl to právě svátek její matky.387 

Na označení měsíce července slovem July, lze dokladovat česko - 

německý charakter rodiny. O věku Kamily bohužel žádný záznam 

nemám, ale vzhledem ke slovům v dopise, kde je použito slovní 

spojení dceruška Kamilka, předpokládám, že byla ještě v předškolním 

                                                 
384 Oddací list Antonie a Františka Kučerových 
385 Dopis Jana Novopackého Janu Křtiteli Kunstovnému, 7. 6. 1901  
386 Tamtéž 
387 Koncept dopisu Jana Novopackého, 18. 7. 1901 
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věku. Dalším zdrojem informací může být kniha Slavětín v okresu 

Lounském, jež se o MUDr. Kučerovi, který žil v čísle 106 ve ville se 

svou manželkou Amálií od roku 1898, zmiňuje.388 Můžeme tedy 

předpokládat, že tento rok je i rokem sňatku obou mladých lidí. Dcera 

Kamila se mohla narodit asi do roka, tzn., že v době smrti matky bylo 

dítě staré asi tři roky. Amálie tedy zemřela, podobně jako Julius, asi 

čtyři roky po sňatku. V srpnu roku 1901 Antonie otěhotněla a 19. 

dubna roku 1902 se narodil zdravý syn Karel. Jako lékař zajisté 

František znal veškeré nástrahy porodu389, proto, stejně jako lékař 

Matiegka, se snažil své manželce poskytnout tu nejlepší péči od 

porodní asistentky, protože ani na počátku 20. století nebylo obvyklé, 

aby dítěti pomáhal na svět lékař. Doktor Kučera vybral jako porodní 

asistentku Marii Kalouskovou z Věltěž390, o níž zajisté věděl, že je na 

své povolání kvalifikovaná. Dítě bylo pokřtěno 24. dubna 1902 

farářem Františkem Štědrým patrně v kostele sv. Jakuba Většího ve 

Slavětíně. Bylo to již poslední Antoniino dítě, a tedy i jediné dítě, které 

František s Antonií zplodili. I zde se možná projevuje pokles 

manželské porodnosti na přelomu století. Při srovnání roku 1910 a 

přelomu 18. a 19. století vidíme, že ženy ve věku Antonie, tedy ženy 

okolo třicátého až devětatřicátého roku porodily o polovinu dětí 

méně.391 Zda to byl pravý důvod, že Antonie s Františkem měli pouze 

jedno dítě, nebo zda více dětí mít nemohli, nevím.  

U prvního porodu Antonie jsem předpokládala, že se rozhodla 

své dítě kojit, a vzhledem k tomu, že její druhý manžel byl lékař, je to 
                                                 
388 ŠTĚDRÝ, F. Slavětín v okresu Lounském, Louny, knihtiskárna Ant. Štrombacha 
v Lounech, 1911, s. 64 
389 Porodnictvím se sám zabýval i MUDr. František Kučera, který v roce 1907 
absolvoval porodnický kurz pro praktické lékaře probíhající na c. k. české 
universitní klinice, od 15. října do 31. prosince 1907. Během tohoto kurzu se 
obeznámil s diagnostikou porodnickou, častým vyšetřováním těhotných a rodiček a 
dále s prováděním běžných výkonů porodnických jako jsou normální porody, 
ošetřování nedělek a kojenců. Zřejmě to byl pouze kurz pro nutné rozšíření 
kvalifikace lékaře, ale motivem mohla být i touha po dalším dítěti, které by sám 
přivedl na svět. (Vysvědčení MUDr. Františka Kučery z 31. prosince 1907) 
390 Křestní a rodný list Karla Kučery 
391 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?, Praha, Paseka, 2006, s. 140 
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možné předpokládat i u třetího dítěte Antonie, protože lékaři stále více 

apelovali na přirozené kojení dítěte. 

I Karel byl pravděpodobně v prvních měsících svého života 

naprosto ve sféře vlivu matky, což se odráželo i na jejich oblečení. 

Chlapci byli stejně jako dívky oblékáni do sukének, které byly jen 

méně zdobené.392 Čtyřleté a starší dívky a chlapci se však již 

oblečením lišili, ale samozřejmě bylo hlavně na rodičích, kdy 

definitivně zbaví syna sukénky. Antonie a Karel zřejmě dodrželi 

obvyklou dobu, kdy chlapec byl zbaven sukénky mezi třetím a čtvrtým 

rokem.393 Postupně se móda snažila vyhovět potřebám dětského 

věku, ale přesto byl v chlapecké módě stále preferován oblek, tzn. 

dlouhé kalhoty, košile, vesta, kabátek a nezbytná pokrývka hlavy.394 

Podle oblečení dětí bylo možné poznat, jak si rodiče hledí svých dětí a 

také k jaké sociální vrstvě náleží.395 Na konci 19. století se poprvé 

projevuje uniformita v oblékání dětí v námořnických oblecích u 

chlapců.396  

I v druhém manželství Antonie zajisté dodržovala pravidla, která 

byla stanovena pro každou vdanou ženu v měšťanském prostředí po 

celé 19. století, od prvního manželství se to zřejmě vůbec nezměnilo. 

Antonie se i ve svých osmadvaceti letech chovala jako žena 

zdrženlivá, zbožná. A stejně jako v prvním manželství byly i nyní 

marnivost a fintivost pokládány za vlastnosti, které nebyly v tehdejší 

měšťanské společnosti uznávány.  

V roce svého druhého sňatku se Antonie mohla v Kalendáři 

paní a dívek českých dočíst určitá doporučení, jakým způsobem 

ochránit svou domácnost před nedostatkem financí. A jedním 

z hlavních bodů v těchto doporučeních je fakt, že žena hospodárná a 

                                                 
392 LENDEROVÁ, M.; RÝDL, K. Radostné dětství?, Praha, Paseka, 2006, s. 231 
393 Tamtéž 
394 Tamtéž 
395 Tamtéž, s. 234 
396 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 24 
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celá její rodina nechodí nádherně, ale zato čistě a vkusně oděna; její 

dítky nejedí věcí drahých a vzácných, ale také nikdy netrpí hladu.397 

Tedy opět apel na minimální marnivost manželek, která je dovede ke 

šťastnému a bohatému životu. Avšak představa ženy, která převezme 

dominantní postavení, byla stále v této době nemožná.398  Žena jako 

dobrá hospodyně má se sice řídit anglickým příslovím „čas jsou 

peníze“, ale ženě však čas jest netoliko penězi, ale ještě mnohem 

více: klidem, štěstím a prospíváním domácnosti.399 Hospodyně by si 

tedy měla celý den pečlivě rozvrhnout a pak rozvrh dodržovat. Další 

vlastností, která umožní hospodyni zvládnout vše včetně finančních 

problémů, je pak pracovitost, protože hospodárnost podmíněna jest 

rukou pilnou, pracovitou. Každá žena hospodárná jest zároveň pilnou 

a pracovitou. První ráno vstává a poslední uléhá k odpočinku. 

Nesmíme však pracovati proto, že musíme, ale musíme pracovati, 

proto abychom vyplnily prázdnotu svého života a abychom prací svou 

užitečný byly sobě a svým milým.400 Antonie měla zajisté i v Ústí nad 

Orlicí i ve Slavětíně na pomoc jednu či dvě služky, které byly ve 

středostavovské společnosti obvyklé. Běžný výskyt služek v tomto 

prostředí je patrný na následujícím citátu z dopisu z roku 1902, kdy 

Jan Novopacký zůstal se sedmiměsíčním Karlem ve Slavětíně a 

František, Antonie a Jenda jeli na návštěvu. František píše strýci: Zítra 

v pondělí 1. prosince ve 2. hod. odpoledne nechť nás čeká služka ve 

Vrbně na nádraží. Vše jde dobře. Návštěva byla pěkná. Líbá Vás 

s pozdravem  Fráňa, Tonča a Jenda.401 O vztahu Antonie k dívce, 

která jí v domácnosti pomáhala, informace nemám, ale když o několik 

desítek let později psal dospělý Jan Šafránek domů matce, pozdravy 

                                                 
397 Kalendář paní a dívek českých 1901, Jak jest nám žiti, abychom pojistily své i 
rodin svých blaho a štěstí, s. 136 
398 LENDEROVÁ, M.  K hříchu i k modlitbě: Žena v minulém století, Praha, Mladá 
fronta, 1999, s. 99 
399 Kalendář paní a dívek českých 1901, Jak jest nám žiti, abychom pojistily své i 
rodin svých blaho a štěstí, s. 136 
400 Tamtéž 
401 Dopis MUDr. Františka Kučery Janu Novopackému, 30. 11. 1902 
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posílal i Nany402, což zajisté byla služebná, protože o jiné dívce toho 

jména v rodině Kučerových nemám žádné informace. Z toho také 

usuzuji, že zvyk mít služku vydržel Antonii po dlouhá desetiletí. 

V oblékání se pravděpodobně Antonie též nezměnila, i když její 

manžel lékař zajisté brojil proti nezdravému způsobu oblékání tehdejší 

doby. Dokládá to fotografie z roku 1910, na které má Antonie 

šněrovačku (viz příloha). 

Podle informací, které o druhém sňatku Antonie mám, není 

nutné spekulovat o případné snaze manželství opustit. Podle zpráv se 

František Kučera do Antonie opravdu zamiloval. Jak napsal v roce 

1930 svému synovi: Když roku 1901 poznal jsem tvoji matku, 

zamiloval jsem se do ní. Byla krásná, důstojná, elegantní a 

sympatická, a ač vzdělání zvláštního neměla, svým taktem 

společenským vše uhlazeností vyrovnávala. Ač měla čtyřletého 

synáčka z prvního manželství, přece pojal jsem ji za ženu, ač neměla 

nic než to dítě a zemřelého strýce obrazy.403 Pokud by se problém 

mezi manželi přesto objevil, tak situace se od Antoniina prvního 

manželství příliš nezměnila. Rozvod byl i nadále velice výjimečným 

způsobem řešení manželských rozkolů. Hlavním problém byl nadále 

ekonomický, protože ani na počátku 20. století nebylo běžné, aby 

žena, především ze střední vrstvy, pracovala.404  

František se však stejně jako všichni ženatí muži té doby snažil 

svou manželku zabezpečit a ona se zase snažila pomáhat mu v jeho 

práci. Nevím, zda měl Kučera v ordinaci k ruce někoho, kdo mu 

asistoval, ale například doktoru Matiegkovi zpočátku vypomáhala jeho 

sestra Hermína, která opatřovala všechno potřebné prádlo, vyšívala, 

čeho třeba, přijímala v mé nepřítomnosti zakázky návštěv, zkrátka, 

                                                 
402 Pohlednice Jana Šafránka Antonii Kučerové 10. 5. 1938 
403 Dopis MUDr. Františka Kučery Karlovi Kučerovi, 27. 6. 1930 
404 MACHAČOVÁ, J.; MATĚJČEK, J. Problémy obecné kultury v českých zemích 
1781 – 1989, Opava, Slezské zemské muzeum v Opavě, 2008, s.155 
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starala se o vše potřebné, těšíc se z toho, že se mi vedlo dobře.405 

Předpokládám tedy, pokud Kučera zavedl svou ordinaci znovu až po 

smrti své první manželky, že podobnou pomoc mohl potřebovat od 

Antonie. Podle některých pramenů dokonce Antonie vypomáhala 
svému manželovi vyrábět i léky v jeho lékárně.406  Doktor Kučera měl 

jako obvodní lékař v Cítolibech obvod čítající třináct obcí. Byl 

specialistou na léčení vředů bércových a přijížděli k němu pacienti ze 

širokého okolí, hlavně z Rakovnicka. Doma v ordinaci prováděl 

operace lehčího rázu,407 při kterých mu možná asistovala Antonie. 

Obvod doktora Kučery byl stále stejný, ale místo své ordinace měnil. 

Nejprve ordinoval ve Slavětíně, kde se svou manželkou i žil, později 

přemístil svou ordinaci do Loun, kde měl ordinaci na Pražské třídě 

v domě u Rybářů a od roku 1909 ordinoval z Cítolib. Téhož roku se 

přestěhoval i s rodinou ze Slavětína do této obce, do domu číslo 65408.  

Po obnovení své ordinace objížděl dr. Kučera nejprve, své 

pacienty na kole a koně Dušana si pořídil až v roce 1915. Byl to 

bývalý kůň dragounů a byl zapřažen do lehkého černého kočáru 

s červenými koly. Kůň byl zvyklý chodit v každém počasí, ale i s ním 

bylo cestování pomalé. Přesto s ním František Kučera objížděl 

pacienty až do roku 1925, kdy si koupil osobní auto Pragofku.409 

Objížďky pacientů v kočáře trvaly velice dlouho, takže přijížděl domů 

pozdě večer okolo 20. – 22. hodiny, zatímco Antonie zůstávala 

nejprve se čtyřletým Janem a později i s malým Karlem sama doma. 

Podobné zkušenosti má i rodina Matiegků, kteří též vlastnili koně, 

které dostali jako svatební dar od tchána. Dr. Jindřich Matiegka měl 

panský kočár a kočího, který se jmenoval Václav. Problém byl v tom, 

že koňský povoz byl pomalý a doktor nestihl za den objet všechny 

                                                 
405 MATIEGKA, J.; MATIEGKOVÁ, L. Vzpomínky, s. 214 
406 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
407 Tamtéž 
408 KUČERA, F.; ŠTĚDRÝ, F.: Dějiny městyse Cítolib, Louny, Knihtiskárna 
Gottschalk a Štěpán v Lounech, 1930, s. 80 
409 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
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pacienty, proto se Matiegka rozhodl kočár prodat a dohodl se 

s tamním povozníkem, kterým mu byl k dispozici.410  

Rodina Antonie a Františka fungovala podle mého názoru lépe 

než první rodina Antonie v Ústí, protože vztah Františka a Antonie byl 

láskyplný a František svou rodinu dokázal zajistit. Jedním z dalších 

rozdílů však mohl být přístup otce k dětem. U Františka lze 

předpokládat velice kladný vztah k oběma chlapcům. Malého Jana 

přijal a vychovával jako vlastního syna. V jednom ze svých dopisů se 

František Kučera loučí slovy: Libám Vás všecky Tebe, strýčka, Jendu 

a maličkého Karla, mé zlaté poupátko.411 Tento projev citu byl i v tuto 

dobu relativně neobvyklý, a proto se domnívám, že František byl 

milující otec, podobně jako Jindřich Matiegka, který se staral velice 

intenzivně o svou dceru Ludmilu, tedy především pokud šlo o její 

duševní vývoj. Doktor Matiegka si velice přál syna, což se mu 

nepodařilo, tak svou dceru vychovával po chlapecku.412 I matka 

Ludmily si vždy přála, aby studovala na Minervě. A tak si Jindřich 

Matiegka udělal i přes velikou časovou náročnost svého povolání 

prostor, aby připravil svou dceru na přestup na gymnázium, o kterém 

uvažovali její rodiče poté, co vychodila pátou třídu.413  

3. července 1908 zemřel strýc Antonie Jan Novopacký, který 

s Kučerovými žil ve společné domácnosti ve Slavětíně. Antonie jej 

nechala pohřbít na Slavětínském hřbitově u kostela sv. Jakuba 

Většího. Vzhledem k jeho úspěšné kariéře kondolovalo manželce 

Slavětínského lékaře mnoho známých lidí tehdejší doby, včetně 

princezny Gisely, dcery císaře Františka Josefa I., která 6. července 

1908 poslala telegram: Wärmstes Beileid (Nejupřímější soustrast)- 

Prinzessin Gisela.414 

                                                 
410 MATIEGKA, J.; MATIEGKOVÁ, L. Vzpomínky, s. 216 – 217  
411 Dopis MUDr. Františka Kučery Antonii Novopacké, 2. 12. 1902  
412 MATIEGKA, J.; MATIEGKOVÁ, L. Vzpomínky, s. 240 
413 MATIEGKA, J.; MATIEGKOVÁ, L. Vzpomínky, s. 275 
414 Telegram Princezny Gisely Antonii Novopacké, 6. 7. 1908 
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Domnívám se, že po smrti svého prvního manžela a s tím 

spojenými problémy, které ji vystavily nelehkým situacím, se Antonie 

stala daleko samostatnější a možná i emancipovanější. V tomto 

období dochází k rostoucímu tlaku na sociální a politické 

zrovnoprávnění žen, které se ve 20. století před první světovou válkou 

soustředily především na otázku státního sociálního zabezpečení415, a 

je možné, že se i Antonie zapojila do nejrůznějších aktivit spojených 

s emancipačním hnutím. Nedílnou součástí ženských snah byla právě 

sociální reforma a sociální práva. Pro muže byl při konfrontaci důležitý 

fakt propojení výdělečné práce a volného času, u žen to bylo spojení 

výdělečného zaměstnání a práce v rodině.416 Bohužel o tomto období 

nemám od Antonie dalších zpráv a netuším, do jaké míry se proměnil 

její názor na emancipaci žen. Zajisté se však jako správná matka 

věnovala svým dvěma dětem. Syn Jan nastoupil roku 1903 do školy a 

František se školním vzděláním svého nevlastního syna Antonii velice 

pomáhal. Konference na chodbě v reálce uplácel, profesory chodil 

uprošovat, matka nechtěla jít. Když Jenda narukoval do války, jezdil 

jsem za něho podplácet svými penězi strážmistry i v Lípě České, aby 

nešel do fronty.417 Jan pravděpodobně zdědil po svém otci 

bohémskou povahu, která zřejmě rodině působila určité problémy a 

byla příčinou i drobných konfliktů mezi Janem a Františkem.  

Jaká byla identita Antonie, respektive středostavovské ženy 

přelomu 19. a 20. století? U rodiny Novopackých či Šafránkových 

netuším, zda zde byl prostor pro vlastenecké názory, natož, zda 

Antonie dávala ve svém ústeckém bytě najevo své češství, ale 

postupem doby se to změnilo. Můžeme se domnívat, že láska 

k českému národu a určité vlastenectví se objevilo i u strýce Antonie, 

Jana Novopackého, který začal po příchodu do Slavětína psát své 

poznámky v českém jazyce, i když mu to činilo značné obtíže, neboť 
                                                 
415 BOCK, G. Ženy v Evropských dějinách, Praha, NLN, 2007, s. 207 
416 Tamtéž, s. 206 
417 Dopis MUDr. Františka Kučery Karlovi Kučerovi, 27. 6. 1930 
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většinu života strávil ve Vídni. Je tedy možné, že Antonie se pod 

vlivem svého druhého manžela začala intenzivněji zajímat o Čechy.  

Již v roce 1894 nabádá Kalendář paní a dívek českých všechny 

upřímné, přirozeně smýšlející Češky, aby jim zjevem svým i 

domácností, již vévodí, dala na jevo původ svůj slovanský, smýšlení 

svoje vlastenecké!418 Přesto u Antonie předpokládám stálou loajalitu 

vůči císaři či monarchii všeobecně. Ať už vezmu v potaz její kontakty 

s princeznou Giselou, o kterých jsem se zmínila výše, či titulování 

strýce Antonie Jana Novopackého rytíře řádu Františka Josefa, cus. 

adj. Obrazárny Nejvyššího cís. domu v.v.419 

Dr. Kučera se zajímal o archeologii a antropologii. Obě tyto 

disciplíny naslouchal na UK u profesora Dr. Lubora Niederle a Dr. 

Jindřicha Matiegky – slánského rodáka.420 Znovu se setkali v roce 

1911, když MUDr. Jindřich Matiegka požádal svého kolegu o 

posouzení domnělé lebky Jana Žižky. Matiegka chtěl, aby se doktor 

Kučera vyjádřil, zda je možné, aby tato lebka patřila Žižkovi.421 Obsah 

Kučerova vyjádření, si jeho syn, z jehož materiálů čerpám, bohužel 

nepamatoval.422 Nemohu však vyloučit, že se díky této problematice 

obě rodiny setkaly, či se dokonce spřátelily.  

V roce 1913 se oba manželé vypravili na cestu do Paříže, v 

Německu navštívili Norimberk a Berlín423. Možná to byla opožděná 

svatební cesta, na kterou nebylo možno odjet vzhledem k úmrtí 

Kamily, následnému těhotenství a porodu Antonie a pak péči o 

                                                 
418 Kalendář paní a dívek českých, 1894, Nechme cizích, hajme vlastních zvyků... 
s. 48 
419 Parte Jana Nowopackého, r. 1908 
420 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
421 Vzpomínky Ing. Karla Kučery – rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové 
422 Karel Kučera mimojiné poznamenává, že lebku dále dostal do ruky prof. 
Jánošík, tehdejší anatom na UK a ten potvrdil, že není možné zjistit zda-li lebka 
patří ženě nebo muži. Tím byl osud lebky pro český národ zpečetěn. Kde se lebka 
nyní nachází nevím. Bylo by štěstím pro český národ, kdyby lebka byla uznána za 
lebku Žižkovu, za lebku našeho národního hrdiny. (Vzpomínky Ing. Karla Kučery – 
rukopis ve vlastnictví Lindy Folkové). Prof. Matiegka domněnku, že lebka je 
Žižkova, potvrdil (FRANTIŠEK NOVOTNÝ: Tak tedy Žižka) 
423 Pohledy z cesty 1913 
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malého Karla. Nyní, když bylo Karlovi dvanáct let a staršímu Janovi 

šestnáct let, rozhodli se rodiče nechat je doma pouze se služebnými a 

odjet. František psal oběma synům pohledy z míst, kudy projížděli a 

vždy se loučil slovy líbá Vás tatínek s matkou424.  

Antonie tedy získala, stejně jako při svém prvním sňatku, 

vysoké sociální postavení. Byla titulována jako manželka lékaře a 

ještě ve třicátých letech, po smrti svého druhého manžela, používala 

titul „vdova po lékaři“425. Druhý manžel ji zajistil lépe než Julius 

Šafránek a jejich manželství bylo klidné, bez dalších větších 

problémů.  

V dospělém věku zažila Antonie mnoho změn a životních 

tragédii. Úmrtí dětí a manžela bylo běžnou součástí života žen na 

přelomu 19. století. Změny však nastaly ve vnitřní struktuře rodiny, 

tedy v rodinných vztazích a chodu domácnosti.426 Domnívám se, že 

první manželství Antonie bylo ještě pojato konzervativním způsobem 

patriarchální rodiny, kde otec rozhodoval o chodu rodiny a zároveň 

jeho citové vazby na potomstvo nebyly příliš veliké. Postupem doby 

se ženy a děti osamostatňovaly, což vedlo mnohé odpůrce k názoru, 

že dochází k mravnímu úpadku a rozkladu.427 Zda toto postihlo i 

druhou rodinu Antonie, netuším, avšak zajisté došlo k proměně vztahu 

mezi oběma manželi a zároveň ke změně v přístupu otce k dětem, ať 

už vlastním, či nevlastním. 

 

                                                 
424 Pohledy z cesty 1913 
425 Rodinná korespondence 
426 VOŠAHLÍKOVÁ, P. Jak se žilo za časů F. J. I., Praha, Svoboda, 1996, s. 16 
427 VOŠAHLÍKOVÁ, P. Jak se žilo za časů F. J. I., Praha, Svoboda, 1996, s. 16 
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Závěr 
 

 

Rodina byla důležitou součástí běžného života středních vrstev. 

Touhou mužů i žen bylo dobře se provdat a založit alespoň relativně 

spokojenou rodinu. 

Sňatek byl většinou domluvený rodiči, občas si dívky mohly 

manžela vybrat samy, ale i ony hleděly především na majetkové 

zaopatření rodiny. Cit nebyl důležitý a i dobová periodika varovala 

před přílišným citovým vzplanutím. Důležitou roli hrálo při nacházení 

životního partnera na konci 19. a začátku 20. století náboženství. 

Středostavovské rodiny kladly důraz především na římsko-katolické 

náboženství, které v těchto vrstvách i převažovalo. 

Hlavním motivem pro sňatek bylo samozřejmě plození dětí, o 

kterém však dívky ani v sedmdesátých letech ani později většinou 

neměly výraznější povědomí. Dívka nebyla svou matkou na první 

svatební noc vůbec připravena a byl to pro ni často traumatizující 

zážitek, což přetrvalo i do počátku 20. století.  

V sedmdesátých letech 19. století, tedy na počátku života 

Antonie, byl vztah rodiny k dětem výrazně odlišný ve srovnání s 

počátkem 20. století. K dětem se přistupovalo jako k prostředku 

pokračování rodiny a cit matky k dětem byl často mnohem 

intenzivnější než k manželovi, přesto rodiny musely počítat s faktem, 

že některé děti náročné období nepřežijí. Matka během života 

porodila mnohem více dětí a také daleko více dětí zemřelo. Barboře 

zemřely pravděpodobně tři děti. Ovšem i v devadesátých letech 19. 

století bylo období dětství i přes lepší lékařskou péči stále velice 

nebezpečné a i zde umírala část dětí, jak můžeme vidět právě na 

životě Antonie. 
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Rodina v sedmdesátých a osmdesátých letech byla většinou 

spíše patriarchální. Úcta k otci byla velice rozšířena a ženy všechny 

své činnosti přizpůsobovaly požadavkům manžela. Žena měla na 

starost bezchybný chod domácnosti a dohled nad služebnictvem, 

které v této době bylo ještě běžnou součástí středostavovské rodiny.  

Patriarchální ráz rodiny přetrval i do devadesátých let, kdy se 

vdávala Antonie, alespoň tedy v tradičních rodinách. Emancipace žen 

byla v tomto období již rozšířena, ale předpokládám, že ve většině 

klasických středostavovských rodin se tento jev výrazněji neprojevil.  

Žena byla do konce 19. století považována za bytost, která je 

celý život nemocná. Za tuto nemoc bylo považováno i samo 

těhotenství, či menstruace. Dále je žena definována jako osoba, která 

je stále zmítána emocemi, kterých by se podle dobových pramenů 

měla spíše zdržet. Muž nepohlížel na svou manželku jako na 

rovnocennou partnerku, což se odráží i v zákonech, které 

předpokládaly mužský dohled nad ženou. A žena, která se rozhodla jít 

životem bez manžela, či ovdověla, byla v daleko obtížnější situaci než 

ženy provdané. Toto dokazuje i Antonie, u které předpokládáme, že 

se snažila relativně rychle provdat, protože tak učinila co nejrychleji po 

uplynutí povinného smutku po smrti prvního manžela. 

Život Antonie dokazuje, že se vnímání rodiny v sedmdesátých 

letech 19. století a na počátku 20. století, výrazněji nezměnilo. I přes 

snahy několika žen dosáhnout určité emancipace byla průměrná žena 

stále zaměřena především na rodinný život a o tyto snahy se příliš 

nezajímala. Žena byla pro rodinu velice důležitá, řídila její chod a 

všechny činnosti v domácnosti byly spojeny s jejím dohledem. 

Výraznější změnu zaznamenalo především demografické chování 

rodiny. Dochází k poklesu počtu dětí v rodině a také se snižuje dětská 

úmrtnost, nadále však zůstává relativně vysoká. V návaznosti na 

pokles dětí v rodině se zvyšuje citová vazba k dětem, kterým se matka 

může více věnovat. 
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Resumé 
 

 

Práce je historicko-sociologickým pohledem na ženu a rodinu 

ve středních vrstvách 19. a 20. století v aplikaci na život Antonie 

Kučerové, rozené Novopacké. K práci byla využita pozůstalost 

Antonie Novopacké, dobová periodika a primární a sekundární 

literatura. 

Dívky byly od útlého věku vychovávány k roli manželek a 

hospodyň, a proto jejich hlavním cílem bylo založit rodinu. Status 

manželky byl v té době velice důležitý. Svobodné dívky měly situaci 

ve společnosti ztíženou. Důležitým atributem manželství bylo plození 

dětí. Dívky však na toto nebyly většinou vůbec připraveny, na rozdíl 

od mladých mužů, u kterých se určité sexuální zkušenosti 

předpokládaly. Cit a sexualita byla v manželství 19. a počátku 20. 

století spíše upozadněna.  

Rodina v 19. a 20. století byla závislá na otci, který byl jejím 

živitelem a ochráncem. Pokud otec zemřel, dostala se rodina často do 

problematické situace, a proto se vdova snažila nalézt dalšího 

životního partnera. Žena v této době však byla též nepostradatelnou 

součástí rodiny, starala se o chod domácnosti a samozřejmě o 

výchovu dětí, proto po smrti manželky hledal i vdovec další ženu, 

především pokud měl malé děti.  

Průměrná vdaná žena porodila v sedmdesátých letech 19. 

století přibližně šest až sedm dětí, z nichž se díky stále vysoké dětské 

úmrtnosti dožily patnácti let tři až čtyři děti. Na počátku 20. století se 

počet dětí v rodinách snížil a zároveň se díky lepší lékařské péči snížil 

i počet úmrtí kojenců a batolat.  

Jednotlivé kapitoly informují o životě Antonie Novopacké, ve 

snaze postihnout každodennost rodiny ve středních vrstvách. 
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Život průměrné středostavovské ženy se mezi rokem 1870 a 

1900 změnil především v přístupu k dětem, kterých se k přelomu 

století rodilo stále méně, a žena tedy měla na své děti více času. 

Vztah k manželovi se proměnil jen v některých rodinách, ale 

domnívám se, že v rodině Antonie k této změně nedošlo, a to i přesto, 

že ve druhém manželství prožívala více lásky než v prvním 

manželství. 
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Summary 
 

 

This work is a historic-sociological study of middle class women 

and families during the 19th and 20th centuries, as applies to the life of 

Antonie Kučerová, née Novopacká. The estate of Antonie Novopacká, 

period magazines and primary and secondary literature were used as 

a basis for this work. 

From a young age girls were brought up to fulfil the role of wives 

and housewives and consequently their chief goal in life was to have a 

family. The status of wife was very important at that time. The situation 

of single women in society was complicated. Having children was an 

important attribute of married life, but young women were not 

prepared for this role at all, in comparison to young men, who it was 

assumed would have had some sexual experience. Little importance 

was placed on affection and sexuality in marriage during the 19th 

century and the beginning of the 20th century.  

During the 19th and 20th centuries families were dependent on 

the father, who fulfilled the role of provider and protector. If the father 

died the family frequently found life very difficult and consequently 

widows would try to find another partner in life. However, women were 

also an indispensible part of the family during this period, they took 

care of the day to day running of the household and naturally brought 

up the children, therefore if his wife died a widower would look for 

another wife, particularly if he had children. 

During the 1870s the average married woman had 

approximately six to seven children, of which only three to four would 

survive to their fifteenth year as a result of high child mortality. At the 

beginning of the 20th century the number of children in families was fell 
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and the number of infant and child deaths also fell thanks to improved 

medical care. 

The individual chapters provide information about the life of 

Antonie Novopacká in an attempt to portray every day life in the 

middle classes. 

Between 1870 and 1900 the lives of average middle class 

women changed primarily as a result of their approach to children, 

because the birth rate continued to fall towards the turn of the century 

and women consequently had more time for their children. A woman’s 

relationship to her husband only changed in some families, but I 

believe that no changes occurred in the family of Antonie Novopacká 

in spite of the fact that she experienced more love during her second 

marriage than she had with her first husband. 
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Obr. č. 8  
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Obr. č. 9  
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Obr. č. 11  
Karel Kučera (1919) 

 

 



128  
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Obr. č. 13  
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Obr. č. 16  
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Obr. č. 17  
Továrna Františka Šafránka (otce Julia Šafránka) v Lázeňské ulici č. 
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Obr. č. 19  
Pohlednice z cesty manželů Kučerových do Paříže adresované svým 
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