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KAREL JAROMÍR ERBEN 

1811 - 1870 

 

 
Bál se o ni. Měl strach, že ji ztratí. Betynku, svou největší, svou první lásku… 

Karel byl vůbec úzkostný. Narodil se jako jedno z dvojčat, ale po dvou měsících zůstal 

sám, bratříček Jan zemřel. V Erbenově rodině putovaly rakve z domu často. Zemřelo sedm 

dětí z devíti, jen Karel a Josefka se dožili vyššího věku… Matka byla slabá, náchylná 

k souchotinám – a to po ní Karel zdědil. 

 Byl nervózní, bál se vystupovat na veřejnosti, měl slabý hlas. Zajíkal se, zadrhával 

v řeči. Těžko se mohl stát učitelem, jak si matka přála. Ty, co na veřejnosti vystupovali, ty 

obdivoval. Betynka Mečířová hrála ochotnické divadlo, tréma ji netrápila, uměla dobře 

mluvit, zpívat. A byla půvabná… 

 

 Vyšla dívčina jako květ, 

 neviděl také krásy svět!    (Zlatý kolovrat) 

 

 

1. Je pravda, že: 

 Erben měl 8 sourozenců.     ano ne 

 V rodině zemřelo jedno z dvojčat.    ano ne 

 Erben vystupoval rád na veřejnosti.    ano ne 

 Jeden jeho bratr se jmenoval Jan.    ano ne 

 Jeho sestra Betynka se dožila vyššího věku.   ano ne 

 Jeho sestra hrála ochotnické divadlo.   ano ne 

 

 

Byla to láska, jemu bylo dvacet čtyři let, jí sedmnáct. Psal pro ni milostné verše a 

studoval. Aby si ji mohl vzít… Ve dvaceti šesti letech dokončil studium práv. Ale budoucnost 

byla nejistá: pracoval jako praktikant, bez nároku na mzdu… Naštěstí uměl dobře hrát na 

klavír, vydělával si jako učitel hudby v bohatých rodinách. Velké jmění nenashromáždil, ale 

Betty byla velkorysá, milovala ho a byla ochotná jít s ním i do chudoby. Kdyby tušila, jak 

slavný a uznávaný bude jednou její muž – básník, historik, folklorista, publicista, překladatel! 

Jaký ohlas získá jeho dílo: básně, pohádky – a hlavně sbírka Kytice! Vzali se. 

 

 

2. Označ pravdivá tvrzení: 

 Erben si vzal svou první lásku. 

 Své studium ukončil Erben ve 24 letech. 

 Erben se stal učitelem na střední škole. 

 Jeho žena ho milovala. 

 Erben překládal díla z jiných jazyků. 

 Erben psal i prózu. 

 

 

 

 



 

3. Nepravdivá tvrzení z předchozího cvičení oprav a napiš je správně. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Čas běžel. Karlovi a Betty se narodil syn, na svět přišly i tři dcery. Chlapeček Jaromír 

ale v roce zemřel, zůstaly dívenky: Blažena, Ladislava, Bohuslava. A matka se náhle začala 

cítit špatně… Karel se měl proč bát. Betynčina nemoc byla v té době neléčitelná. 

 

 Vykvetla jak by zalévána rosou, 

uvadla jak by podsečena kosou.    (Štědrý den) 

 

 Těžká nemoc: rakovina prsu… Betynka zemřela po velkém utrpení. Nejmladší 

holčičce bylo tehdy sedm let. 

 

4. Oprav chybná tvrzení. 

 Erben měl 4 děti. 

 Erben měl 2 dcery a 2 syny. 

 Svou úzkost zpracoval Erben ve svém díle. 

 Nemoc jeho ženy byla v té době vyléčitelná. 

 Jeho žena zemřela v klidu ve spánku. 

 

 

Karel si zoufal. Těžko se mohl při všivé práci a básnické tvorbě starat o výchovu dětí.  

Začal hledat manželku. Po zralé úvaze! Díky sestřenici poznal Žofii. Jemu bylo čtyřicet šest 

let, jí dvacet čtyři. Dokáže nahradit dcerám matku? 

 Zřejmě vybral dobře, Žofinka se vzorně starala o domácnost, o děti… Bylo jim třináct, 

dvanáct a sedm let, jistě to nebylo jednoduché. Jak moc Karla milovala? Jak miloval on ji? 

Mohla nahradit tu nádhernou, tu první lásku? Dala mu syna Vladimíra. Ale Erbenovské 

prokletí se zopakovalo: chlapeček po půl roce zemřel. Nemám syna, nikdo neponese dál moje 

jméno, uvědomoval si Karel. Trápil se… Ale smrt si ještě nevybrala své, Karlovi se Žofií 

zemřela později i narozená dcera Marie. 

 

5. Podle textu doplň neúplné věty. 

 Erben začal hledat _______________________________. 

 Jeho druhé ženě bylo _____________________________ let. 

 Žofie se _________________________ starala o domácnost. 

 Jejich syn po ____________________________ zemřel. 

 Jejich dcera se jmenovala __________________________. 

 

 

Kdo bude další? Na koho se chystá ta s kosou? Řada přišla na samotného Karla.  

Onemocněl plicní nemocí… pak následovala tuberkulóza. Dědičná nemoc. Zemřel jedné 



 

podzimní noci, Žofie byla při něm. Už se nevdala, vychovala Karlovy dcery a v jejich 

prospěch se vzdala podílu na Karlově majetku. Ušlechtilá, velkorysá. Přežila Karla o třicet pět 

let. 

 Nebyla tou nezapomenutelnou, tou první láskou. Ale byla tou nejobětavější. 

 

 

6. Úkoly k celému textu. 

a) Charakterizuj Žofii. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Jak skončil Erbenův život? (vlastními slovy) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Vyjmenuj alespoň 4 balady ze sbírky Kytice. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Jak se jmenovaly Erbenovy manželky? 

__________________________________________________________________ 

e) Kolik let bylo Žofii, když se vdávala? 

__________________________________________________________________ 

f) Kolik dětí měl K.J.Erben? 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdroj: DRIJVEROVÁ, M.: Lásky českých spisovatelů, Computer Press Brno 2011,  

str. 66 – 69 

 

 

Řešení: 

1. ano, ano, ne, ano, ne, ne 

2. ano, ne, ne, ano, ano, ano 

3. studium ukončil ve 26 letech, stal se praktikantem a vyučoval hudbu 

4. Erben měl 1 syna a 3 dcery. 

Nemoc jeho ženy byla v té době neléčitelná. 

Jeho žena zemřela po velkém utrpení. 

5. manželku, 24 let, vzorně, půl roce. Marie 

6. Žofie: mladá, vzorná, pečlivá, starostlivá, obětavá, vstřícná… 

Kytice, Holoubek, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Polednice, Dceřina kletba… 

Betty, Žofie 
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