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Anotace 

 

V této práci jsou zpracovány informace o Babiččině údolí, historický vývoj, přírodní 

poměry, důleţitá města v okolí, přírodní a kulturní památky. První část je 

zaměřena na seznámení s oblastí. Ve druhé části nalezneme všechny památky, 

které se na území a v jeho blízkosti nachází. Třetí část je zaměřena na Boţenu 

Němcovou, knihu Babička a další významné osobnosti tohoto území. Poslední 

část obsahuje vytvořený třídenní zájezd za památkami Babiččina údolí. 

 

 

Klíčové slova: kulturní a přírodní památky, Babiččino údolí, Boţena Němcová, 

kniha Babička, poznávací zájezd 

 

 

 

Summary 

 

This thesis deals with information about the Grandmother's Valley, its historical 

development, natural relations, important cities in the surroundings, natural and 

cultural sights. The first part of the thesis is focused on a familiarization with the 

area. In the second part we can find information about all the sights which are 

situated in the area and its surroundings. The third part is focused on Boţena 

Němcová, a book called Babička (Grandmother) and other significant characters 

of this area. The last part includes a three-day tour created in order to get to know 

the Grandmother's Valley sights. 

 

 

Key words: cultural and natural sights, Grandmother’s Valley, Boţena Němcová, a 

book called Grandmother, a tour 
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1 Úvod 

 

Pro moji bakalářskou práci jsem si vybrala lokalitu Babiččino údolí. Myslím si, ţe je 

to zajímavé místo, které stojí za to prozkoumat. Uţ jako malá, kdyţ jsem jej 

navštívila s rodiči mě toto místo velice zaujalo. Kdyţ jsem si měla vybrat téma moji 

bakalářské práce, dlouho jsem neváhala. Poté co jsem začala hledat podrobné 

informace jsem zjistila, ţe Babiččino údolí není zajímavé jen z hlediska kultury a 

literatury, ale hlavně díky přírodě. Kde jinde u nás je k vidění krásná příroda 

spojená s kouskem naší historie. Je smutné, ţe ne kaţdý Babiččino údolí zná, a 

právě proto jsem si ho vybrala. Chtěla jsem nastínit Babiččino údolí kaţdému, kdo 

ho nezná a rád by se o něm něco dozvěděl.   

Cílem mojí bakalářské práce bylo seznámit Vás se samotnou oblastí 

a  památkami, které náleţí Babiččinu údolí a jeho okolí. V mé bakalářské práci se 

také budu věnovat osobnostem, které zde ţili nebo se nějak o toto údolí zaslouţili.  

Mým cílem také bylo vytvořit třídenní poznávací zájezd, který návštěvníky seznámí 

s Babiččiným údolím, jeho krásami a okolím.  
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2 Charakteristika oblasti národní přírodní památky 

Babiččino údolí 

 

2.1 Umístění, seznámení s oblastí  

Národní přírodní památka Babiččino údolí se nachází ve východních 

Čechách v Královehradeckém kraji. Vzdálenost od hlavního města Prahy je 

zhruba 143 km a od krajského města Hradec Králové asi 37 km. V okolí se 

vyskytují turisticky významná města jako Česká Skalice, Náchod, Nové Město nad 

Metují, Jaroměř a Červený Kostelec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obrázek 1 - Umístění Babiččina údolí v České Republice (internet 34) 

 

 

 

 

 



Lenka Jordánková: Babiččino údolí 

 
2013  3 
 

2.2 Přírodní poměry 

Babiččino údolí je díky pestrým geologickým poměrům a mírně vlhkému 

klimatu na přírodní poměry velmi bohaté. Údolí řeky Úpy a široké pánve umoţnily 

ideální ţivotní podmínky jak pro rostlinné, tak ţivočišné společenstva. Území patří 

do oblasti klimaticky mírně teplé. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo         

7 – 8°C a roční sráţky jsou 650 – 750 mm. Nejvíce sráţek je pravidelně 

zaznamenáváno v měsíci červenci. Rozmanité sloţení hornin, hydrologické, 

klimatické poměry a členitost terénu daly za vznik pestré mozaice půdních typů. 

V údolí se můţeme setkat například s rendzinami, nivními půdami nebo 

hnědozeměmi (Horký, 2013; internet 1). 

 

2.3 Historie Babiččina údolí 

Jako první pojmenoval Babiččino údolí MUDr. Otakar Jedlička roku 1878, viz 

bod 4. 2, bohuţel trvalo léta, neţ se tento název obecně vţil. V roce 1952 bylo 

území vyhlášeno za státní a krajinnou rezervaci. V průběhu času byla příroda 

Babiččina údolí zahrnuta do chráněného území a dnes je nazývána jako Národní 

přírodní památka. Do ní je zahrnuto území od jiţní části České Skalice aţ po 

slatinský mlýn. Babiččino údolí je také chráněno jako Národní kulturní památka. 

Tou bylo údolí prohlášeno roku 1978 a zahrnuje ratibořický areál se zámkem, 

Staré bělidlo, mlýn, mandl, Viktorčin splav, pomník Babičky s dětmi a další (Horký, 

2013; internet 2). 

 

2.4 Vodstvo 

Řeka Úpa 

Řeka Úpa je významnou osou Babiččina údolí. Měří 73 km a pramení na 

hřebenech Krkonoš. Díky tomu, ţe řeka pramení ve výšce 1432 metrů nad mořem 

se stala nejvýše pramenící řekou v České republice. Po Labi je největší řekou 

náchodského okresu. Protéká pod Boušínem, Mstětínem, Slatinou nad Úpou, 
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Červenou Horou, klikatí se v lukách pod Rýzmburským altánem a za Červeným 

mostem směřuje k Pohodlí, Bílému mostu a Viktorčinu splavu. U Vilémova mostu 

pod zámkem usměrňuje proud Úpy mohutné zdymadlo a část toku odvádí do 

přehradního jezera Rozkoš u České Skalice. Zbývající část řeky Úpy protéká 

Českou Skalicí aţ do Jaroměře, kde se vlévá do Labe. Povodí Úpy měří 517,6 km² 

a odvodňuje většinu území východních Krkonoš (Horký, 2013). 

 

Vodní nádrţ Rozkoš 

Nachází se u města Česká Skalice a díky rozloze 1 100 hektarů a obsahu 

12 miliónů m3 je také často nazývána jako východočeské moře. Je to osmá 

největší přehrada v České Republice. Přehrada hraje důleţitou roli při tání sněhu, 

letních lijácích, průtrţích a povodních. Přehrada také nabízí spoustu příleţitostí k 

provozování nejrůznějších vodních i pozemních letních sportů a aktivit (Mühlstein, 

1975; internet 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Umístění nádrže Rozkoš (internet 35) 
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Ratibořický zavlaţovací systém 

Za zmínku stojí také Ratibořický zavlaţovací systém, který patřil ke 

špičkovým zemědělským stavbám své doby a přinesl hned po dokončení zvýšení 

sklizně na dvojnásobek. Bohuţel jeho nedostatečná údrţba vedla k tomu, ţe dnes 

uţ neplní svou funkci. První odvodnění bylo provedeno v letech 1842 - 1848 

mistrem Müllerem z Hannoveru. Řečiště Úpy bylo v úseku od Viktorčina splavu k 

České Skalici regulováno, slepá ramena uprostřed nivy zasypána a mezi dvěma 

souběţnými přívodními kanály byl na ploše 66,5 hektarů vybudován důmyslný 

systém přeronových polí, propustí, přivaděčů a sběrných struh. Závlahovou vodu z 

řeky Úpy přiváděl od Viktorčina splavu ke mlýnu původní mlýnský náhon 

(Mühlstein, 1981). 

 

2.5 Geologické poměry 

Na území mezi Úpicí a Českou Skalicí můţeme najít velmi pestrou 

geologickou stavbu. Celé území patří křídovému útvaru. Zhruba před 100 miliony 

lety byla rozsáhlá oblast Čech zaplavena mělkým mořem. To dalo za vznik 

dnešním pískovcům a písčitým slínovcům. Mezi Českou Skalicí a Ratibořicemi se 

vybudovaly skalnaté svahy, tzv. opuky, které se skládají ze slínovce a spongie, 

dosahují v Babiččině údolí mocnosti aţ 40 metrů. Na úpatí skal a svahů se 

vyskytují zkameněliny druhohorních mlţů – Inoceramus labiatus, Pecten 

orbicularis. Větráním a erozí vznikají v těchto skalních blocích otevřené pukliny a 

chodby.  

Nenalezneme zde však pouze jedinou horninu. Je zde celá řada různých 

souvrství. V okolí Ţernova a Červené Hory jsou diluviální náplavy a štěrky, 

přeplavené ze severnějšího permského útvaru. Jejich barva dala jméno obci 

Červená Hora. V okolí osady Pohodlí a obcí Slatiny nad Úpou a Boušína zasahují 

souvrství korycanských a perských pískovců. Mezi Ratibořicemi, Světlou a 

Vestcem se usadily táhlé a mocné náplavy diluviálních hlín. Mezi Českou Skalicí, 

Ratibořicemi a Slatinou nad Úpou jsou nejmladší aluviální naplaveniny. U 

Viktorčina splavu na pravém břehu řeky Úpy lze sledovat propojení několika 

geologických útvarů rozdíleného stáří. Je zde moţno vidět například fylity, 
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slepence, pískovce nebo křemeny. Geologická mapa dané oblasti se nachází 

v příloze č. 1 (Horký, 2013; Mühlstein, 1981). 

 

2.6 Fauna a flóra 

Fauna 

Oblast od zříceniny Rýzmburk aţ po Staré bělidlo patří do sítě Natura 2000 

– Evropsky významná lokalita v České republice. V Babiččině údolí hnízdí asi 80 

druhů ptáků. Nachází se zde také nejvýznamnější naleziště měkkýšů v 

naší republice. Ze zoologického hlediska je velmi důleţitý výskyt ledňáčka říčního, 

konipase horského, skorce vodního a nebo cvrčilky říční. Plazi jsou zde 

zastoupeni uţovkou obojkovou a méně zmijí obecnou. V lesích na severu lze 

spatřit jestřába lesního, holuba doupňáka, výra velkého, datla černého, ţlunu 

šedou nebo sýkoru parukářku (Horký, 2013; internet 4). 

 

Flóra 

Nejhodnotnějším biotopem jsou suťové lesy, které jsou vázány na strmé 

svahy s občasnými výstupky skal. Některé části byly upraveny výsadbami 

nepůvodních dřevin, zejména smrkem, borovice lesní, borovicí vejmutovkou a 

dalšími. V některých místech převládají monokultury jehličnanů. Luční porosty v 

nivě Úpy jsou většinou botanicky velmi chudé. Nejhodnotnější jsou svahové 

ovsíkové louky na tzv. Bílém kopci, které místy mají charakter suchých trávníků.  

Listnaté lesní porosty v Babiččině údolí mají bohatou skladbu dřevin i 

bylinného podrostu. Hodnotné jsou i dorůstající břehové porosty olší a vrb. 

V lesích se nachází pestrá skladba dřevin jako je dub, habr, klen, lípa, jilm. Z keřů 

pak lísku, brslen, svídu, hloh, ptačí zob nebo šípek. V letech 1800 – 1838 se v jiţ 

tak pestré přírodě pokusila kněţna Kateřina Vilemína Zaháňská vytvořit anglický 

park. Celá niva řeky Úpy byla doplněna o duby – zimní i letní, lípy, kleny, jilmy, 

kaštany. Zasazeny byly i exotičtější druhy jako lukora a tulipánovník. Ratibořický 

zámeček obklopil neveliký park, který slouţil jako baţantnice. Sem byly vysázeny 

malé skupiny jehličnanů. Od zámku ke Světlé bylo podél cesty vysázeno lipové 

stromořadí. Tím se změnila tvárnost krajiny a i mikroklima (Wirth, 1967). 
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2.7 Významná města v okolí 

Náchod 

Město Náchod bylo zaloţeno roku 1254 a procházela jím obchodní zemská 

cesta z Prahy do Polska. Je historickým, turistickým a průmyslovým centrem celé 

oblasti. Městem protéká řeka Metuje. Ve městě se nachází řada historických 

staveb např. renesanční zámek, gotický kostel, stará barokní radnice, budova 

poštovního úřadu nebo ojedinělý komplex vojenského opevnění z roku 1938.  

     

 Obrázek 3 – Věž náchodského zámku (foto autor) 

 

 

Náchod je rodné město českého spisovatele a exilového vydavatele Josefa 

Škvoreckého, dramatika a satirika Vratislava Blaţka. K městu se také vztahují díla 

Aloise Jiráska Skaláci, Na dvoře vévodském a U nás. Ve městě také nalezneme 

regionální muzeum a galerii výtvarného umění. Město je zaměřeno na textilní, 

gumárenský a elektrotechnický průmysl. Město Náchod má také svůj vlastní 

pivovar značky Primátor a bývalé lázně Běloves, ke kterým patří známý minerální 



Lenka Jordánková: Babiččino údolí 

 
2013  8 
 

pramen Ida. Dnes si mohou zájemci tento pramen načerpat zdarma poblíţ 

bývalých lázní (internet 5). 

 

Česká Skalice 

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1238. V minulosti se ve 

městě nacházely závody národních podniků Tepny, Tiby, Milety a Kary. Tyto 

především textilní závody se úspěšně podílely na zahraničním obchodu.  

Česká Skalice se nachází v nadmořské výšce 284 metrů nad mořem, na 

území okresu Náchod v Královéhradeckém kraji. V Českém Skalice ţije trvale pět 

a půl tisíce obyvatel. V letní turistické sezoně se počet obyvatel aţ zdvojnásobí, 

avšak pouze přechodně. K 1. 1. 2010 bylo v České Skalici 5283 obyvatel. 

V blízkosti města leţí jezero Rozkoš, viz kapitola 2.3 Vodstvo. Město je také 

známé díky autorce Boţeně Němcové. Ve městě je mnoho objektů spojené s jejím 

dílem Babička. V bývalé radnici města se dlouhou dobu nacházelo muzeum a 

knihovna Boţeny Němcové. Dnes je většina památek zpřístupněná veřejnosti. Ve 

městě můţeme navštívit Muzeum Boţeny Němcové, Uměleckoprůmyslové 

museum – Muzeum textilu v České Skalice, Barunčinu školu, Mariánský sloup 

nebo Vojenský hřbitov z roku 1886. K České Skalici také patři městská část 

Ratibořice. V roce 2001 ţilo v Ratibořicích 22 stálých obyvatel v 8 domech 

(Mühlstein, 1984; internet 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obrázek 4 – Bývalá radnice města (foto autor) 
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Nové Město nad Metují 

Město bylo zaloţeno Janem Černčickým z Kácova v roce 1501. Centrum 

města je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Město a jeho malebné okolí 

inspirovalo spisovatele Aloise Jiráska k několika povídkám a historickému románu. 

Cílem se stalo také Janu Nerudovi. Průměrná nadmořská výška města je 332 

metrů nad mořem a protéká jím řeka Metuje. Ve městě se nachází zámek se 

zámeckou zahradou, městské muzeum, kulturní památky a mnoho turisticky 

zajímavých míst (internet 7). 

 

Obrázek 5 – Náměstí Nového Města nad Metují (internet 36) 
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Dvůr Králové nad Labem 

Dvůr Králové nad Labem je historické město, které má 16 000 obyvatel. 

První zmínka o něm pochází z roku 1270. Město bylo zaloţeno na tradici textilního 

průmyslu, velký význam mělo hlavně tkalcovství a barvířství. Má také mnoho 

historických, kulturních a uměleckých památek. Historické jádro města patří 

k městské památkové zóně. Mezi nejnavštěvovanější místa patří zoologická 

zahrada, která má největší počet afrických zvířat v Evropě a také vlastní safari. 

V současné době lze safari projet vlastním autem nebo speciálně upravenými 

safaribusy (internet 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – Safaribus ve Dvoře Králové nad Labem(internet 37) 
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3 Kulturní a přírodní památky Babiččina údolí 

 

Samotná Národní přírodní památka a Národní kulturní památka Babiččino 

údolí se nachází na území České Skalice, Malé Skalice, Ratibořic u České 

Skalice, Slatiny nad Úpou, Zlíče, Ţernova a Červené hory. Přes údolí vedou 2 

turistické stezky, Naučná stezka Babiččino údolí a Stezka Jakuba Míly. Obě dvě 

jsou určeny pro pěší turistiku, avšak dají se projet i na kolech. Naučná stezka 

Babiččino údolí zahrnuje celkem 14 zajímavostí a návštěvníky provede od 

českoskalických expozic přes ratibořické památky aţ k Rýzmburskému altánu. 

Stezku otevřelo Muzeum Boţeny Němcové v roce 1981, je volně přístupné od 

května do října. Trasa stezky je dlouhá 7,5 kilometrů a je volně přístupná a 

bezplatná. Stezka Jakuby Míly vznikla v roce 2003, měří 6 kilometrů a vede od 

Rudrova mlýnu aţ k Rýzmburskému altánu. Jakub Míla byl postava z knihy 

Babička a osobně ho znala i Boţena Němcová (internet 32). 

 

3.1 Památky Babiččina údolí 

Barunčina škola  

Nachází se v České Skalici v ulici Boţeny Němcové. Tato farní škola 

vznikla jiţ kolem roku 1300. V roce 1639 ji však bohuţel vypálili Švédové. Nová 

dřevěná školní budova pak byla vystavena na stejném místě roku 1643.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Barunčina škola (foto autor) 
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Boţena Němcová navštěvovala tuto školu pravidelně kaţdý den v letech 

1824 aţ 1830 a v letech 1830 aţ 1833 docházela uţ jen na nedělní opakovací 

hodiny. Ke škole také patřil učitelský byt, který byl roku 1962 upraven na školní 

třídu. Ta připomínala 30. a 40. léta 18. století. Byla upravena stejně jako ji popsala 

Boţena Němcová v povídce Pan Učitel. Třída je vybavena dobovým školním 

nábytkem. Také sousední vesnické školy přispěly školními pomůckami. Vchod 

školy zdobí pamětní deska spisovatelky z roku 1919 podle sochaře Quida Kociana 

a jmenuje se Hold dětí Boţeně Němcové.  

 

Muzeum Boţeny Němcové 

Původně toto muzeum slouţilo jako hostinec, který nechal postavit Josef 

Steidler. V minulosti bylo prodáno a přestavěno na klášter s německým 

výchovným ústavem. Roku 1919 ji však koupil továrník Böhm a přestavěl budovu 

do dnešní podoby. Muzeum v této budově bylo otevřeno 27. května 1962 u 

příleţitosti 100. výročí úmrtí Boţeny Němcové. Vedle budovy byl zaloţen Jiřinkový 

park. Muzeum, které bylo upraveno díky československému ministerstvu školství a 

kultury se stalo památníkem lidského a uměleckého odkazu Boţeny Němcové. 

Bylo to první otevřené literární muzeum v republice a ihned bylo uznávané jak u 

nás, tak v zahraničí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Muzeum Boženy Němcové a Textilní muzeum (foto autor) 
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Největší zásluhy o otevření muzea měl učitel Jan Krtička, viz bod 4.2. 

Muzeum se nejdřív nacházelo ve staré radnici na náměstí, které bylo slavnostně 

otevřené 24. května 1931. Postupem čase a kvůli poţáru bylo později přemístěno 

na dnešní místo. Hlavní expozice se zabývá ţivotem a dílem Boţeny Němcové. 

V areálu muzea se nachází Pomník Barunky Panklové. Ten byl odhalen 13. září 

1970 za přítomnosti manţelky tehdejšího prezidenta Ireny Svobodové (Mühlstein, 

1981; internet 9). 

 

Zámek Ratibořice 

První písemná zmínka o zámku je z roku 1388 a nachází se v Ratibořicích 

u České Skalice. V době vzniku zámek vlastnil rytíř Jiří Vaněk ze Ţampachu. 

Bohuţel nebyl obýván a tak postupně začal chátrat aţ na konci 16. století zanikl. 

V letech 1702 aţ 1708 nechal postavit kníţe Lorenzo z Piccolomini v Ratibořicích 

barokní zámeček. Ten měl slouţit jako letní a lovecké sídlo. Zámeček byl 

postaven podle italského vzoru, jako takzvané „casino“. Roku 1800 zdědila 

Ratibořický zámeček vévodkyně Zaháňská. Ta byla pro zámek také nejdůleţitější. 

Nechala v okolí zámku zaloţit přírodně krajinářský park, vybudovat lovecký 

pavilon a palmový skleník. Vévodkyně je také známá jako paní kněţna z knihy 

Babička. Po smrti Zaháňské vlastnilo zámek ještě několik vlastníků. Nyní je ve 

správě Národního památkového ústavu (internet 10). 

 

 

Obrázek 9 – Exteriér a interiér zámku (foto autor) 
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Rudrův mlýn 

Rudrův mlýn je jedním z dějišť románu Babičky. Do dnešní podoby byl 

přestavěn aţ v první polovině 18. století. Název mlýnu je podle mlynáře Antonína 

Rudera ze Suchovršic u Úpice. Také on a jeho dcera vystupovali v Babičce. 

Boţena Němcová jej vyobrazila jako veselého a dobráckého člověka. Při 

rekonstrukci roku 1950 bylo znovu obnoveno mlýnské kolo a bylo instalováno 

zařízení mlýnice. I místnosti mlýnu se dočkaly rekonstrukce a byly doplněny 

nábytkem a předměty, jak bylo známo v Babičce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 – Rudrův mlýn (foto autor) 

 

Vodní mandl 

Hned vedle mlýnu se nachází vodní mandl. Do současné podoby byl 

přestavěn kolem roku 1825. V největším rozkvětu mandlu se zde zušlechťovalo 

plátno od několika stovek domácích tkalců z okolí. Provoz byl ukončen roku 1949, 

dále slouţil k ubytování sezónních dělníků a značně chátral. V 90. letech 20. 

století probíhala rozsáhlá rekonstrukce. Do mandlu bylo umístěno nové 

mechanické zařízení a stálá expozice zpracování lnu. Tato rekonstrukce mandl 

zachránila na poslední chvíli, díky ní je opět plně funkční.  
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Sousoší Babičky s dětmi 

 Nachází se asi 100 metrů od mlýna. Základní kámen byl slavnostně 

poloţen 25. 7. 1920 Aloisem Jiráskem u příleţitosti 100. výročí narození Boţeny 

Němcové. Slavnostní odhalení pomníku se uskutečnilo 9. 7. 1922. Pomník byl 

zhotoven z pískovce podle návrhu sochaře Otta Gutfreunda, viz kapitola 4. 2 

(Mühlstein, 1981; Záliš, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 – Sousoší Babičky s dětmi (foto autor) 

 

Panská hospoda 

Nachází se hned naproti sousoší Babičky s dětmi. Je to původní dřevěná 

hospoda postavená roku 1587. Spolu s kovárnou stávala na místě dnešní 

restaurace. Dnešní úprava a přestavba pochází z počátku 60. let našeho století 

(Mühlstein, 1981). 

 

Staré bělidlo 

Dřevěná roubená chalupa byla postavena roku 1797 mlynářem Antonínem 

Rudrem jako mlýnský výměnek. Později však chalupu prodal vrchnosti. Ti nechali 

vedle chalupy postavit panskou prádelnu a ţehlírnu, protoţe kněţna Zaháňská 

nechala původní Staré bělidlo zbourat. Děj knihy Babička situovala Boţena 

Němcová právě do tohoto stavení. Chalupa je rozdělena na dvě části. V první 
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místnosti je světnička babičky, je vybavena dobovým nábytkem z 19. století. 

Druhá místnost je komora pro výrobu potravin a jejich uchovávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 – Staré bělidlo (foto autor) 

 

Viktorčin splav 

Několik metrů od Starého bělidla se nachází Viktorčin splav. Původní 

dřevěný splav byl několikrát v minulosti přestavován. K největší opravě došlo po 

ničivé povodni v roce 1997. Svůj název dostal podle postavy Viktorky z knihy 

Babička (Záliš, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 – Viktorčin splav (foto autor) 
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Rýzmburský altán 

V minulosti na tomto místě stál hrad, který slouţil k ochraně stezky z Čech 

do Slezska a Polska. Při stavbě Ratibořického zámku byl pouţit stavební materiál 

z chátrajícího hradu Rýzmburk. V roce 1798 nechal vystavit vévoda Petr Kurónský  

Rýzmburský altán. Dnes jsou základy hradu zarostlé lesním porostem. Z altánu je 

krásný výhled do širokého okolí. Na toto místo Boţena Němcová umístila setkání 

babičky, dětí a kněţny. Pod Rýzmburkem se také nachází Evropsky významná 

lokalita, a to díky výskytu čolka velkého (internet 11, 12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 14 – Rýzmburský altán (foto autor) 
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3.2 Ostatní památky v České Skalici 

 

Pomník Boţeny Němcové 

Na Husově náměstí stojí za zastavení pomník Boţeny Němcové. Pomník 

byl vyhotoven ze sbírky občanů akademickým sochařem Mořicem Černilem na 

popud vlasteneckých studentů a byl odhalen 15. srpna 1888. Pomník se 

skládá z busty spisovatelky a dvou dalších soch – dívky nesoucí vavřínový 

věnec a chlapce s rohem hojnosti. Na náměstí se také nachází lidová 

knihovna Boţeny Němcové, která obsahuje 5 000 svazků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 – Busta Boženy Němcové (foto autor) 

 

 

Jiřinkový sál 

Pokud návštěvníci budou procházet od Barunčiny školy k Muzeu Boţeny 

Němcové nemohou minout Jiřinkový sál.  Ten se nachází v budově Muzea 

Boţeny Němcové viz obr. č. 8. Sál nechal postavit Josef Steidler, majitel 

hostince U Bílého lva, roku 1836. Sál slouţil k výstavám jiřin a ke konání 

jiřinkového bálu. První Jiřinkové slavnosti se konaly 13. a 14. září 1837. 

Královnou plesu se tehdy stala Boţena Němcová. Jiřinkové slavnosti se pak 
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konaly kaţdoročně aţ do roku 1848 a navštěvovaly je osobnosti českého 

národa např. Václav Kliment Klicpera, František Smetana a další. Třetího 

jiřinkového plesu se dokonce zúčastnil Bedřich Smetana, kterému se ples 

velice líbil a v upomínku sloţil Jiřinkovou polku (Mühlstein, 1981). 

 

Maloskalická tvrz 

Tyto pozůstatky po tvrzi se nachází u Muzea Boţeny Němcové. Pokud si 

návštěvníci zakoupí vstupenku do Maloskalického areálu, navštíví samotné 

Muzeum Boţeny Němcové, Muzeum textilu a v případě příznivého počasí 

sklepení tvrze.  Tato tvrz byla postavena v ranně gotickém období a je volně 

přístupná. Dnes uţ z tvrze zbyly jen pozůstatky a podzemní prostory jsou 

vyuţívány jako výstavní prostor (internet 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 – Pozůstatky Maloskalické tvrze (foto autor) 
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Muzeum textilu UPM 

Muzeum textilu se nachází v České Skalici v budově Muzea Boţeny 

Němcové viz obr. č. 8. Je to jediné české muzeum, které se specializuje na 

historii textilní výroby. Jeho expozice je zaměřená na vývoj textilnictví, textilní 

tisk, historii textilnictví v České republice i v zahraničí. Expozice mimo jiné 

zahrnuje dílnu modrotiskaře, vzorkaře a stůl pro mechanizovaný filmový tisk. 

Muzeum bylo zaloţeno roku 1936 ve Dvoře Králové nad Labem. V letech 

1987 aţ 1990 bylo přestěhováno a zpřístupněno na dnešním místě (internet 

13). 

 

Čerychova vila 

Vila patří mezi klenoty české předválečné architektury. Honosný 

dvoupatrový dům s obrovskou zahradou nechal postavit továrník Ladislav 

Bartoň z Dobenína jako svatební dar pro svoji neteř. Vila dlouhou dobu 

slouţila jako rodinné sídlo rodu Čerychů. Vila se zahradou, celkem o rozloze 

1,33 hektarů, je zapsána do seznamu chráněných památek. V roce 1948 

rodina musela vilu opustit a od té doby objekt chátral. V roce 1990 byla vila 

navrácena v rámci restituce zpátky rodině, ta však vilu darovala Nadaci 

občanské společnosti k neziskovým účelům, ke vzdělávání a rozvoji evropské 

spolupráce. Dnes je objekt vyuţíván jako vzdělávací středisko. Vilu také 

několikrát navštívil Václav Havel a natočil zde svůj film Odcházení (internet 

33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 – Čerychova vila (internet 38) 
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Muzeum 1866 

Nachází se v budově Barunčiny školy v České Skalici. Expozice zahrnuje 

konflikt mezi pruskou a rakouskou armádou v roce 1866. Popisuje známou 

bitvu u Sadové, která proběhla v České Skalici. V expozici se nachází 

fotografie a topografie bitvy, originální výstroj a výzbroj obou armád, ale také 

informace o taţení jiných armád přes město (internet 14).   

 

Pomník Boţeny Němcové 

Tato památka se jako jediná nenachází v České Skalici, ale v nedaleké 

vesnici Zlíč. Při příjezdu do Zlíče v parku u křiţovatky se nachází pomník 

Boţeny Němcové. Představuje sedící spisovatelku s knihou. Autor pomníku je 

sochař František Vejs z Hořic. Postaven byl roku 1912 jako upomínka na 

vítězství balkánských Slovanů nad Turky. Postavit si jej nechal továrník 

Morávek na zahradě své vily ve Zlíči. Pomník byl ještě později přemístěn před 

bývalou školu a pak se dostal na své dnešní místo (internet 15).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 – Pomník Boženy Němcové (internet 39) 
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3.3 Přírodní zajímavosti 

 

Zlámané vodopády 

Nacházejí se v Národní přírodní památce Babiččino údolí, zhruba 30 minut 

pěšky od Rýzmburského altánu. Nacházejí se v lese na Hlubokém potoce. Jsou 

dobře přístupné po modré turistické trase. Vznikly na vrstvě tvrdých 

cenománských pískovců, jako všechny vodopády v Babiččině údolí (internet 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 – Zlámané vodopády (foto autor) 

 

 

Končinský vodopád 

Nalezneme ho pod osadou Končiny. Dá se k němu snadno dojít po zelené 

turistické trase od osady. Taktéţ vznikl na vrstvě tvrdých cenománských pískovců 

(internet 17).  
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Obrázek 20 – Končinský vodopád (internet 40) 

 

 

Stolínské vodopády  

Je dobře přístupný z obce Stolín směrem k Babiččinu údolí.  Tak jako 

předchozí dva vodopády vznikl na vrstvě tvrdých cenománských pískovců. 

Vodopády se nacházejí na Stolínském potoku a je na něm několik menších 

vodopádů (internet 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 – Stolínské vodopády (internet 41) 
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Torza dubů letních u Ratibořic - domov brouků 

Tyto dva duby se nacházejí na samé hranici Národní přírodní památky, 

kousek od zámku Ratibořice. Duby sice nejsou v nejlepším stavu, ale jejich 

pokácení by přineslo značnou ztrátu pro mnoho brouků. Vyskytují se v nich např. 

vrtavec, dřevomil, lesák, páchník hnědý, zlatohlávka nebo roháček (internet 19).   

 

3.4 Babiččino údolí jinak 

Babiččino údolí není jen krásná krajina, jak ji viděla Boţena Němcová. Konají 

se zde i různé kulturní akce pro veřejnost. Babiččino údolí je zajímavé nejen 

v hlavní turistické sezóně, ale taky i mimo ni. 

Jako hlavní bych zmínila Ratibořický cyklistický maratón. Jezdí se 

v kategoriích muţi, ţeny, děti a firemní týmy. Hlavní trasa je 48 kilometrů dlouhá a 

vede krajinou bratrů Čapkových a Babiččiným údolím. Jako další bych zmínila akci 

nazvanou Za babičkou Boţeny Němcové do Ratibořic. Dříve se tato akce 

jmenovala Oţivlé postavy, ale od minulého roku platí nový program a název.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 – Akce „Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic“ (internet 42) 
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Návštěvníci potkávají postavy z díla Babičky v místech, kde se děj odehrává. 

Tuto akci pořádá Správa památek Ratibořice a Folklórní soubor Barunka z České 

Skalice. Ze strany návštěvníků je veliký zájem kaţdý rok. Také zámek Ratibořice 

nezůstává pozadu a pořádá různé druhy akcí. Jednou z nich je i Podzim 

v Ratibořích. Koná se koncem turistické sezóny. Návštěvníci mohou v zámecké 

kavárně vyzkoušet několik druhů jídla, dortů a dalších. Také si mohou projít 

bohatě zdobený podzimní zámek a jeho sklepení. Jako poslední bych zdůraznila 

akci Kníţecí Vánoce na zámku v Ratibořicích & advent v Babiččině údolí. 

Návštěvníci si mohou prohlédnout adventně a vánočně vyzdobený zámek, 

seznámit se s oslavami Vánoc v 2. polovině 19. století a v mlýně se dozví jak 

vypadaly Vánoce na venkově. V budově vodního mandlu mohou navštívit adventní 

trh a na závěr se mohou podívat do „štědrovečerně“ vyzdobené světničky Babičky 

v budově Starého bělidla (internet 20, 21). 
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4 NPP Babiččino údolí a její obraz v literatuře 

 

4.1 Boţena Němcová (1820 – 1862) 

Jedna z nejdůleţitějších postav české literatury je bezesporu Boţena 

Němcová. Tato skvělá spisovatelka vytvořila dílo, za které jsou ji vděčné celé 

generace. Boţena Němcová se narodila 4. února 1820. Boţena Němcová, 

vlastním jménem Barbora Panklová, byla dcerou české sluţky a kočího hraběte, 

rakouského Němce. Původ Němcové je zpochybňován, někteří odborníci tvrdí, ţe 

by mohla být nemanţelskou dcerou sestry vévodkyně Zaháňské a manţelé 

Panklovi ji adoptovali. Toto tvrzení však nebylo nikdy potvrzeno. 

Po jejím narození se rodina usadila v Ratibořicích a její rodiče pracovali pro 

kněţnu Zaháňskou. Do školy chodila Němcová v České Skalici, ţádné zvláštní 

vzdělání neměla. Velký vliv na Němcovou měla její babička Magdalena Novotná.  

V sedmnácti letech byla donucena se provdat za Josefa Němce, úředníka finanční 

stráţe, avšak jejich manţelství nebylo šťastné. Manţelé se kaţdý rok stěhovali a 

narodily se jim celkem 4 děti. Největší neštěstí potkalo B. Němcovou, kdyţ jí 

zemřel její syn Hynek v roce 1853. V této době vzniklo její největší dílo Babička.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 – Božena Němcová (internet 43) 



Lenka Jordánková: Babiččino údolí 

 
2013  27 
 

Bohuţel ani vydání této knihy nepřineslo obrat v autorčině osudu a Boţena 

Němcová zemřela roku 1862 zcela vyčerpaná. Za svůj ţivot přispívala do mnoha 

časopisů povídkami, básněmi a pohádkami. Mezi její nejznámější díla patří 

Národní báchorky a pověsti, Divá Bára, Baruška, V zámku a podzámčí, Pan učitel 

a bezesporu vrchol její tvorby Babička (Horký, 2012; internet 22).  

4.1.1 Babička 

 

Tato kniha je velmi ovlivněna proţitky B. Němcové. Děj se odehrával za 

doby kněţny Zaháňské. Ţivotní předlohou se jí stala její vlastní babička - 

Magdalena Novotná, které v díle i vystupuje. Podtitul knihy je Obrazy z 

venkovského ţivota a jedná se o novelu. Autorka v knize zachycuje dění na 

venkově se všemi zvyky venkova. Babička přijíţdí ke své dceři a pomáhá ji 

vychovávat vnoučata, stává se rádkyní místních a nakonec i samotné paní 

kněţně. V díle se objevuje i příběh tragické lásky Viktorky k černému vojákovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázek 24 – První vydání knihy Babička (internet 44) 
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Přesný počet kolikrát byla samotná kniha vydána není znám. Poprvé však 

byla vydána ještě za ţivota Boţeny Němcové v roce 1855. Kniha byla vydána 

v Praze Jaroslav Pospíšilem, nebyla ilustrována a měla 346 stran. Dnes je toto 

vydání velmi ceněno. Kniha byla také přeloţena do zhruba 30. jazyků, např. do 

ruštiny, čínštiny, angličtiny nebo němčiny. Kniha byla také několikrát zfilmována. 

Poprvé v roce 1921, pak v roce 1940 a 1971. Film z roku 1921 reţírovala Thea 

Červenková a hlavní roli ztvárnila Ludmila Innemannová. Nejznámější verzí filmu 

je ta, z roku 1940. Reţíroval ji František Čáp a roli Babičky hrála Terezie Brzková.  

Tato verze běţí v televizi kaţdý rok v období Vánoc. Babičku také přibliţuje stálá 

výstava instalovaná roku 1955 v přízemí ratibořického zámku u příleţitosti 100. 

výročí prvního vydání Babičky (Němcová, 1960; internet 29, 30). 

 

4.2 Další významné osobnosti Babiččina údolí 

František Grešl (1845 – 1912) 

       František Grešl se narodil roku 1845 v České Skalici a zemřel v Praze roku 

1912. Studoval v Broumově, Hradci Králové a pak na praţské univerzitě filozofii. 

V roce 1892 se stal ředitelem gymnázia v Praze a publikoval články do odborných 

časopisů. Zveřejnil například Reminiscenci z Babičky a O Boţeně Němcové. I 

kdyţ se v České Skalici jen narodil, kaţdé léto zde navštěvoval svého bratra 

Ondřeje Grešla (internet 23). 

 

 

Viktorin Kejzlar (1769 - 1837) 

Kejzlar působil 24 let v rodné Úpici jako učitel. Jeho manţelka Johanna byla 

sestřenice Bedřicha Smetany. Sám Kejzlar byl velice vzdělaný a hrál na několik 

hudebních nástrojů. Veřejnost si ho velmi váţila. V Roce 1825 byl jmenován 

vzorným učitelem náchodského okresu. Roku 1826 odešel na vlastní ţádost učit 

do České Skalice. Zde také potkal Barunku Panklovou (Boţenu Němcovou), 

kterou roku 1829 zapsal do Zlaté knihy jako vzornou ţačku. Právě on byl nejspíš 

předlohou postavy pana učitele v její povídce Pan učitel (internet 23, 24).  
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Jan Krtička (1900 – 1978) 

Narodil se 25. dubna 1900 ve Studnici u Náchoda. Obecnou a měšťanskou 

školu navštěvoval v České Skalici. V letech 1915 – 1919 navštěvoval učitelský 

ústav v Hradci Králové. Od roku 1935 vyučoval na obecné škole v České Skalici. 

Jan Krtička spravoval českoskalické městské muzeum a zaslouţil se o vznik 

prvního českého literárního muzea, které se soustředilo na písemné památky 

Boţeny Němcové. Slavnostně se otevřelo 24. května 1931. Krtičkovi se pro 

muzeum podařilo získat písemnosti spisovatelky a jejích přátel, sbírku českých a 

cizojazyčných vydání Babičky. Kdyţ se v roce 1940 natáčel film Babička s Terezií 

Brzkovou v hlavní roli, Krtička spolupracoval s filmaři jako poradce. Kvůli větším 

nálezům zbraní v prostorách muzea byl Krtička roku 1960 odsouzen z protistátní 

činnosti a velezrady na 18 let odnětí svobody. Díky amnestii prezidenta Novotného 

byl o dva roky později propuštěn, ale muzejní práci se dál věnovat nesměl. Zemřel 

roku 1978 u své dcery v Hodoníně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 25 – Jan Krtička (internet 45) 
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Josef Škoda (1901 – 1949) 

        Josef Škoda se narodil 1. května 1901 v České Skalici. Vystudoval Akademii 

výtvarných umění v Praze. Za svůj ţivot vytvořil například pomník Jana Ţiţky 

v Hradci Králové, sousoší „Soutok Labe a Orlice“ umístěno v Jiráskových sadech, 

výzdoba Národní banky v Hradci Králové a mnoho dalších. Také několikrát 

vystavoval v Hradci králové nebo Brně (internet 23). 

 

Otto Gutfreund (1899 – 1927) 

Gutfreund se narodil 3. srpna 1899 ve Dvoře Králové nad Labem. Byl 

prvním kubistickým sochařem. Jeho socha Úzkost je povaţována za první 

kubistickou sochu. Otto Gutfreund studoval jak v Bechyni, Praze, tak Paříţi. Proto 

ho povaţujeme za českého i zahraničního sochaře. Zahynul 2. června 1927 

v Praze. 

Pro oblast Babiččino údolí měl Gutfreund velký přínos, a to vytvořením 

sousoší Babička s dětmi. Pomník byl slavnostně odhalen 9. července 1922. O 

podobě se Gutfreund radil s architektem Pavlem Janákem (internet 25, 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 – Otto Gutfreund (internet 46) 
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MUDr. Otakar Jedlička (1845 – 1883) 

Jedlička, narozený roku 1845 v Hořiněvsi, byl lékař a spisovatel. Vystudoval 

lékařskou fakultu praţské univerzity. Protoţe zůstal sirotkem, přivydělával si 

psaním do časopisů. Po škole pracoval jako městský lékař ve Smiřicích. V roce 

1878 dal název Babiččině údolí, které je dnes pod tímto názvem známo. V té době 

však trvalo léta, neţ se název vţil. Zemřel roku 1883 (internet 27, 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek 27 – MUDr. Otakar Jedlička (internet 47) 
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5 Návrh akce cestovního ruchu 

Sestavený zájezd je určen pro ty, kteří chtějí poznat zajímavá a krásná místa 

Babiččina údolí, jeho okolí a rozšířit si informace o ţivotě Boţeny Němcové. 

 

 

5.1 Návrh poznávací trasy 

Celkem je zájezd rozvrţen do tří dnů. Zájezd se bude konat v termínu od 14. 

6. – 16. 6. 2013. Datum je vybráno záměrně z důvodu konání akce „Za Babičkou 

Boţeny Němcové do Ratibořic“. Tato akce je velmi oblíbená a návštěvníci se 

mohou setkat s postavami z knihy Babička. Tento zájezd je určený pro zdatnější 

pěší turisty a také pro příznivce přírody. Vzhledem k tomu, ţe prohlídka vodopádů 

je vedena lesními cestami, nedoporučujeme tento zájezd rodinám s malými dětmi 

a méně pohyblivým lidem. 

 

1. den 

Sraz všech účastníků před domem kultury Vítkovice. Odjezd z Ostravy do 

České Skalice. Tam bude následovat začátek poznávací trasy. Účastníci 

navštíví Barunčinu školu, Muzeum 1866, Muzeum Boţeny Němcové a 

Muzeum textilu. Poté bude následovat ubytování v penzionu Ronox.  

 

2. den 

Ráno bude následovat přesun do Babiččina údolí. Účastníci si projdou 

celou stezku Babiččino údolí s několika zajímavostmi, které budou ke 

stezce připojeny. Při cestě ke stezce shlédnou torza dubů, které jsou 

domovem mnoha brouků. Pak bude následovat prohlídka zámku 

Ratibořice, zámeckého parku, Rudrova mlýnu, vodního mandlu, sousoší 

Babičky s dětmi, Starého bělidla a Viktorčina splavu. U Panské hospody 

bude zajištěn oběd. Po obědě bude následovat prohlídka 

k Rýzmburskému altánu. Zde účastníci dostanou malou pauzu a poté 

budou pokračovat ke Zlámaným vodopádům. Odtud pak ke zřícenině 
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hradu Červená hora, Končínskému a Stolínským vodopádům. Odtud se 

pak zpátky vrátí do Boušína, kde je vyzvedne autobus a dopraví zpátky 

do penzionu. V případě zájmu je moţnost shlédnout v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici letní koncert. 

 

3. den  

Ráno odjezd z penzionu. Tento den bude věnovaný zajímavým 

památkám v okolí České Skalice. Účastníci navštíví město Náchod. Zde 

navštíví zámek a galerii výtvarného umění. Poté bude následovat osobní 

volno. Dále si účastníci prohlédnou místní pivovar Primátor. Zde je také 

zajištěna ochutnávka piva. Z pivovaru odjezd k pramenu Ida a bývalým 

lázním. Po prohlídce odjezd do Nového Města nad Metují. Na Husově 

náměstí účastníci dostanou osobní volno a budou moci navštívit památky, 

které sami chtějí. Poté odjezd směr Ostrava. 

 

5.2 Návrh sortimentu a kvality sluţeb 

Doprava je zajištěna luxusním autobusem s klimatizací. Pro krácení dlouhé 

chvíle je vybaven DVD a audio přehrávači.  

Obě dvě noci budou účastníci ubytováni v penzionu Ronox v České Skalici. Ten 

se nachází zhruba 10 minut od centra města. Penzion disponuje dvoulůţkovými 

pokoji s vlastní sprchou a wc.  

Stravování bude zařízeno v penzionu formou polopenze. Snídaně budou 

formou švédských stolů a večeře budou formou výběru ze 4 jídel. Oběd 2. den je 

zajištěn přímo v Babiččině údolí v restauraci Mlynářova zahrádka. Na oběd 3. den 

budou mít účastnici čas v době osobního volna.  

Po celou dobu zájezdu je účastníkům k dispozici průvodce, ten Vám bude 

poskytovat informace ohledně památek a zajímavých míst, které během zájezdu 

navštíví.  
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Ceny jednotlivých vstupů (účastník si je hradí sám): 

 Barunčina škola a Muzeum 1866  30 Kč / 25 Kč zlevněné 

 Muzeum Boţeny Němcové a Muzeum textilu 50 Kč / 30 Kč zlevněné 

 Zámek Ratibořice 90 Kč / 50 Kč zlevněné 

 Rudrův mlýn 25 Kč / 15 zlevněné 

 Vodní mandl 10 Kč 

 Zámek Náchod 140 Kč / 90 Kč zlevněné 

 Pivovar Primátor 160 Kč / 80 Kč 

 

5.3 Pokyny pro účastníky zájezdu 

S Sebou si vezměte:  

 Doklady (občanský průkaz, zdravotní kartičku pojišťovny) 

 Peníze (kapesné + vstupné) 

 Pláštěnku nebo deštník 

 Pevnou obuv a oblečení 

 Batoh na potřebné věci 

5.4 Program zájezdu a návrh časového plánu 

V následujících tabulkách je podrobně nastíněný časový plán zájezdu.  

 

Tabulka 1 – Časový harmonogram 1. dne 

1. den 

9:30 odjezd z Ostravy 

13:00 
příjezd do České Skalice, prohlídka náměstí, radnice, pomníku Boţeny 

Němcové 

13:30 prohlídka Barunčiny školy a Muzea 1866 

15:00 prohlídka Muzea Boţeny Němcové a Muzea textilu 

17:30 příchod do penzionu Ronox, ubytování 

18:00 večeře 
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Tabulka 2 – Časový harmonogram 2. dne 

 

Tabulka 3 – Časový harmonogram 3. dne 

2. den 

8:00 snídaně 

9:00 odchod z penzionu směr Babiččino údolí 

10:00 prohlídka zámku Ratibořice 

11:00 prohlídka zámeckého parku, přemístění k mandlu a mlýnu 

11:15 prohlídka Rudrova mlýnu 

11:45 prohlídka Vodního mandlu 

12:00 oběd v restauraci Mlynářova zahrádka 

13:00 prohlídka Starého bělidla, Viktorčina splavu 

13:40 procházka k Rýzmburskému altánu 

14:00 procházka od altánu k vodopádům a zřícenině Červená hora 

16:45 příchod do Boušína, odjezd autobusem do penzionu 

17:10 příjezd do penzionu 

18:00 večeře 

3. den 

7:00 snídaně, sbalení věcí 

8:00 odjezd z penzionu do Náchoda 

8:30 příjezd do města Náchod 

9:00 prohlídka zámku Náchod a galerie výtvarného umění 

11:00 osobní volno 

12:30 návštěva pivovaru v Náchodě 

14:30 přesun autobusem k bývalým lázním a pramenu Ida 

14:45 procházka areálem bývalých lázní  

15:30 odjezd do Nového Města nad Metují 

16:00 příjezd do Nového Města nad Metují, osobní volno 

18:00 odjezd zpátky do Ostravy 

21:30 předpokládaný návrat do Ostravy k domu kultury Vítkovice 
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6 Závěr 

 

Cílem mojí bakalářské práce bylo zpracovat informace o Babiččině údolí. 

Díky mojí návštěvě oblasti jsem získala potřebné podklady k práci a mohla 

jsem je tak rozvíjet.  

Ve druhé kapitole jsem se zabývala základními poznatky o Babiččině údolí 

po stránce přírodní, geologické a historické. Také jsem se zaměřila na okolí 

Babiččina údolí, a to konkrétně na významná města v blízkosti údolí. 

Třetí kapitolu jsem věnovala památkám, které se v dané oblasti nacházejí. 

Zaměřila jsem se na památky přírodní a kulturní. K této kapitole jsem připojila 

přírodní zajímavosti, na které jsem narazila při důkladném zkoumání této 

lokality.  

Ve čtvrté kapitole se nacházejí významné osobnosti údolí. Orientovala jsem 

se na Boţenu Němcovou a osobnosti, které zde ţili nebo se nějak o 

Babiččino údolí zaslouţili.  

Mým cílem také bylo sestavit zájezd vhodný pro nadšence Boţeny Němcové 

a Babiččina údolí. Tento zájezd se nachází v páté kapitole a obsahuje návrh 

poznávací trasy a časový plán.  

Díky mojí práci jsem zjistila, ţe Babiččino údolí není výjimečné jen z hlediska 

kultury a tomu, ţe se zde odehrával děj knihy Babička, ale také pro svoji 

výjimečnou přírodu především díky řece Úpě.  
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Příloha č. 1 – Geologická mapa dané lokality 
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Legenda k mapě:  

kenozoikum 

kvartér 

naváţka, halda, výsypka, odval  

nivní sediment  

smíšený sediment  

karbonát sladkovodní  

písčito-hlinitý aţ hlinito-písčitý sediment  

kamenitý aţ hlinito-kamenitý sediment  

spraš a sprašová hlína  

sediment fluviální  

písek, štěrk  

písek, štěrk  

písek, štěrk  

neogén 

štěrky, písčité štěrky, písky s vloţkami jílů  

písčité štěrky a písky, ojediněle s bloky křemenných pískovců a vloţkami 

jílů  

mezozoikum 

křída 

slínovce s polohami či konkrecemi vápenců, rytmy či cykly slínovec - 

vápenec (jílovito vápnité prachovce -luţický vývoj)  

písčité slínovce aţ jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky)  

pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické  

paleozoikum 

karbon 

hrubozrnné a střednozrnné arkózy a arkózové pískovce s polohami 

slepenců, podřadně polohy červenohnědých aleuropelitů  
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šedé pískovce, arkózové pískovce a slepence, červenohnědé a zelenošedé 

prachovce a jílovce  

mezozoikum 

trias 

kaolinické křemenné pískovce a arkózovité pískovce  

paleozoikum 

perm 

dolomitické pískovce, arkózy, arkózovité pískovce, místy i slepence s hlízami a 

polohami dolomitu, polohy prachovojílovitých pískovců  

červenohnědé pískovce ve svrchní části vápnité, místy arkozovité pískovce 

s polohami aleuropelitů  

červené aleoropelity a prachovce, podřízeně pískovce, tufity  

karbon 

arkózy, arkózovité pískovce, místy slepence, polohy červenohnědých, 

řídčeji pestrobarevných aleuropelitů  

paleozoikum aţ proterozoikum 

neoproterozoikum, spodní paleozoikum 

metadroba aţ fylit  

 

 

 

 

 

 

 

 


