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 INFORMAČNÍ PANELY PŘIPRAVENÉ V RÁMCI PROJEKTU 
ČEŠTÍ SPISOVATELÉ V ČR V ROCE 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.

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

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

Naschválníčci, 
1. vydání, Albatros 1981. 

Ilustrace Miloslav Jágr.

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

Ilustrace Vladimír Renčín. 

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

František Nepil. 
Foto Karel Kestner 1995.

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

František Nepil

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

Ilustrace Věra Faltová. 
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Zřizovatelé: Národní muzeum – Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea, ve spolupráci s obcí Ledce – únor 2017. 

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

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

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

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

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

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 

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

Královská kanonie premonstrátů na Strahově.

Poslední náprsní tobolka 
Karla Havlíčka Borovského, užívaná jím v lázních 

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

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

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

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

Literární archiv PNP.

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

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

Nekřesej do kaše, 
křesej do troudu

a o lásce k vlasti
nekaž velbloudu

* 31. října 1821
† 29. července 1856

Karel Havlíček 
Borovský

Daguerrotypie Karla Havlíčka 
Borovského od Josefa Krtičky 

asi z let 1846–1847. 
Literární archiv PNP.
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PAMÁTKY NA KARLA HAVLÍČKA VE SBÍRKÁCH NÁRODNÍHO MUZEA  
A PAMÁTNÍKU NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
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