
Theodora samotá řská dcera Boženy N ěmcové  
 

O naší nejznámější spisovatelce bylo napsáno mnoho knih, studií i monografií, ale její třetí 
dítě, jedinou dceru Theodoru, narozenou 19. června 1841, zná asi málokdo z nás. A její 
životní osudy a peripetie téměř nikdo. Teprve v minulém roce za finanční spoluúčasti města 
Jičína byla vydána studie o Doře Němcové. Drobná publikace oceněná jako velký přínos pro 
literární vědu, neboť přináší dosud neznámé informace i zasvěcené hodnocení poměrů, v 
nichž dcera Boženy Němcové v Jičíně žila. 

Proč byla Bohdana, jak ji nazývali v Jičíně, patřící mezi „děti slavných“, povahy samotářské a 
raději se držela v pozadí? Proč nebyla ráda středem pozornosti a v Jičíně se společenského 
a spolkového života zúčastňovala velmi málo? Bylo to snad proto, že již v raném dětství 
trpěla tuberkulózním zánětem mízních uzlin, po jejichž hnisavých ránách zůstaly znatelné 
skvrny na jedné tváři a na krku po celý život? I přes tuto nepřízeň života vyrostla Dora v 
hezké a silné děvče, velké po mamince, a dožila se nakonec nejvyššího věku z celé rodiny. 
Téměř osmdesáti let. Pramenilo tedy její samotářství ze zážitků v mládí, kdy rodina trpěla 
trvalou hmotnou tísní až bídou obzvláště v době bachovské? Také padesátá léta (1850), kdy 
se rodina rozdělila a otec pracoval trvale v Uhrách,kde přichází opětovné vyšetřování tehdy 
již vrchního komisaře Němce a jeho suspendování. A ona se mohla vzdělávat jen díky darům 
máminých přátel, kteří jí opatřili slušné oblečení, aby mohla navštěvovat soukromou školu. 

Na rozhraní září a října roku 1863 odjíždí Dora Němcová se svou přítelkyní Hanušovou do 
Jičína a stávají se zde industriálními učitelkami. Bohatá a často klikatá i trnitá je učitelská 
dráha Bohdany Němcové. Přerušovaná častými nemocemi, nepochopením nejbližších i 
nechtěným? a tajným těhotenstvím i porodem v prvém pololetí roku 1883. S přibývajícími lety 
se stává Bohdaně největším potěšením zahrada. Jakoby chtěla jít ve šlépějích svých bratrů. 
Starší Karel totiž končil svou dráhu jako ředitel Královského zemského pomologického 
ústavu v Tróji u Prahy a mladší Jaroslav, ač nadaný kreslíř a malíř, byl i majitelem velké 
ovocnářské školky v Rusku a jako špičkového pomologa ho ruská vláda poslala roku 1895 
na studijní cestu do USA, aby přenesl do Ruska průmyslové pěstování ovoce. 

Největším životním dílem Bohdaniným byla stavba vlastního domu. A ne ledajakého! 
Architektonický návrh halové vily pocházel od Dušana Jurkoviče! Touto vilou přichází do 
Jičína moderní česká architektura, spojující na vysoké úrovni národopisný lyrismus se secesí 
a modernismem. Dodnes však není zcela jasné, jak získala Bohdana tak úzký kontakt s 
naším předním architektem. Jistým však zůstává, že o povolení ke stavbě zažádala 23. 6. 
1910 a kolaudace se uskutečnila již 21. 6. roku příštího. 

Ve vile prožívá a dožívá Bohdana své neradostné stáří okořeněné ještě hladem a utrpením 
prvé světové války ve společnosti mladičké služtičky a její nemanželské holčičky, kterou 
Bohdana miluje a vypráví ji pohádky a zpívá tak, jak i jí zpívala její matka. Ale blíží se 4. únor 
1920, sté výročí matčina narození a Dora odjíždí koncem ledna do Prahy na oslavy tohoto 
výročí. Radostné vzrušení, které prožívala, vyvolalo srdeční mrtvici a Bohdana ve 
Vinohradské nemocnici dne 6. února 1920 umírá. Je pohřbena do matčina hrobu, na který 6. 
června 1869 položila kytici polního kvítí při slavnostním odhalení matčina náhrobku a kam 
byl pohřben v listopadu 1898 i její bratr Jaroslav. 
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