
Milí maturanti,
zdravíme vás z Krajské knihovny v Pardubicích. Uvědomujeme si, že žáci, studenti a jejich pedagogové i rodiče to nemají vůbec
jednoduché. Vás, maturanty, čeká maturitní zkouška v trochu jiné podobě a vzhledem k momentální situaci, kdy se často mění
pravidla pro návštěvu knihovny, nabízíme vám některé tituly ze seznamu literárních děl, které vytvářejí školy v souladu s § 6 odst.
(2) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou. 
Naše nabídka obsahuje nejenom e-knihy (knihy v pdf), ale také různé odkazy na díla v rozhlasové, divadelní i filmové podobě.
Zahájili jsme světovou a českou literaturou do konce 18. století, nyní nabízíme výlet do 19. století a postupně přibydou další
období. 
Budeme moc rádi, když nám sdělíte jakékoli svoje připomínky a případné dotazy k této prezentaci na e-mail
z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz.

Přejeme vám příjemné setkávání nejenom s literaturou.
 

mailto:z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz


SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 19. STOLETÍ
 

 



SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 19. STOLETÍ

 

 Anna Karenina - Lev Nikolajevič Tolstoj
Babička - Božena Němcová
Bídníci - Victor Hugo
Evžen Oněgin - Alexandr Sergejevič Puškin

Havran - Edgar Allen Poe
Chrám Matky Boží v Paříži- Victor Hugo

Lucerna - Alois Jirásek

Maryša - Alois a Vilém Mrštíkové
Máj - Karel Hynek Mácha

Pozdě k ránu - Karel Hlaváček
Radúz a Mahulena - Julius Zeyer

Kříž u potoka - Karolína Světlá
Ivanhoe - Walter Scott

Květy zla - Charles Baudelaire
Kytice - Karel Jaromír Erben

Nora / Domeček pro panenky - Henrik Ibsen 
Oliver Twist - Charles Dickens
Paní Bovaryová - Gustave Flaubert
Povídky malostranské - Jan Neruda

Revizor - Nikolaj Vasiljevič Gogol
Strakonický dudák - Josef Kajetán Tyl
Tyrolské elegie - Karel Havlíček Borovský

Evženie Grandetová - Honoré de Balzac

Zločin a trest - Michajlovič Fjodor Dostojevskij



https://ndk.cz/periodical/uuid:994bdaf0-cf1c-11e9-
84ef-005056827e51

Zdroj:
http://kramerius-vs.nkp.cz/

světová a česká literatura | do konce 19. století

https://www.youtube.com/watch?v=jptOHmj55xU
     rozhlasová hra ve slovenštině
Zdroj:
https://www.youtube.com

foto: obalkyknih.cz

https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11835461/
     několik ukázek zdarma; v MP3 ke stažení za poplatek

Anna Karenina
Lev Nikolajevič Tolstoj

https://ndk.cz/periodical/uuid:994bdaf0-cf1c-11e9-84ef-005056827e51
http://kramerius-vs.nkp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=jptOHmj55xU
https://www.youtube.com/
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11835461/


Babička
Božena Němcová

světová a česká literatura | do konce 19. století

foto: obalkyknih.cz

https://search.mlp.cz/cz/?query=Babi%C4%8Dka&kde=all#/c_s_ol=kde-
eq:all-amp:query-eq:Babi%C4%8Dka

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://temata.rozhlas.cz/bozena-nemcova-babicka-8143333
poslech v úpravě Českého rozhlasu

Zde je ke zhlédnutí jedna z filmových úprav Babičky - z roku 1971:
https://www.youtube.com/watch?v=HasV6NeTA3M

http://www.rml.cz/cs/regionalni-historie/webove-vystavy/nemcova.html

http://rml.cz/

A také se můžete podívat do Regionálního muzea v Litomyšli, kde probíhala v roce
2020 výstava Babiččina Barunka připomínající výročí 200 let od narození slavné
české spisovatelky Boženy Němcové:

Zdroj: 

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zdroj:
https://portal.rozhlas.cz/

https://www.youtube.com/watch?
v=aPCcZPiLMu8&list=PL4hnbqNUUmgQTf4yN12PINP0q0QJFInxa&index=19&t=0s

Zde je ke zhlédnutí zajímavý rozbor Babičky z projektu "Mluvící hlavy FF UK"

Zdroj: https://www.youtube.com

https://search.mlp.cz/cz/?query=Babi%C4%8Dka&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:Babi%C4%8Dka
https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://temata.rozhlas.cz/bozena-nemcova-babicka-8143333
https://www.youtube.com/watch?v=HasV6NeTA3M
http://www.rml.cz/cs/regionalni-historie/webove-vystavy/nemcova.html
http://rml.cz/
http://rml.cz/
http://rml.cz/
http://rml.cz/
http://rml.cz/
http://rml.cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://portal.rozhlas.cz/
https://portal.rozhlas.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=aPCcZPiLMu8&list=PL4hnbqNUUmgQTf4yN12PINP0q0QJFInxa&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/


Bídníci
Victor Hugo

https://ndk.cz/periodical/uuid:1dc0e430-fc40-11dd-97ca-
000d606f5dc6

Zdroj:
http://kramerius-vs.nkp.cz/

světová a česká literatura | do konce 19. století

https://www.youtube.com/watch?v=_kj_gZkotfQ
     film z roku 1978 v angličtině
Zdroj:
https://www.youtube.com

foto: obalkyknih.cz

https://audioteka.com/cz/audiobook/bidnici
     dvacetiminutová ukázka zdarma

Zdroj:
https://audioteka.com/cz

https://ndk.cz/periodical/uuid:1dc0e430-fc40-11dd-97ca-000d606f5dc6
http://kramerius-vs.nkp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=_kj_gZkotfQ
https://www.youtube.com/
https://audioteka.com/cz/audiobook/bidnici
https://audioteka.com/cz


https://ndk.cz/view/uuid:022700b0-144c-11e7-8bbb-
005056827e52?page=uuid:78568840-3fef-11e7-a7ae-
001018b5eb5c

Zdroj:
http://kramerius-vs.nkp.cz/

světová a česká literatura | do konce 19. století

https://www.youtube.com/watch?
v=D90f3g5LwHs&list=PL4hnbqNUUmgQTf4yN12PINP0q0QJFInxa&index=10&t=0s   

Zde je ke zhlédnutí rozbor díla ze zajímavého projektu "Mluvící hlavy FF UK":

Zdroj:
https://www.youtube.com

foto: obalkyknih.cz

https://www.youtube.com/watch?v=k6PgJi-gwX8&list=RDk6PgJi-
gwX8&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=vDXpE6ij3QU&list=RDk6PgJi-gwX8&index=2

                                    - audiokniha ve dvou částech

Zdroj:
https://www.youtube.com/

Evžen Oněgin
Alexandr Sergejevič Puškin

https://ndk.cz/view/uuid:022700b0-144c-11e7-8bbb-005056827e52?page=uuid:78568840-3fef-11e7-a7ae-001018b5eb5c
http://kramerius-vs.nkp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=D90f3g5LwHs&list=PL4hnbqNUUmgQTf4yN12PINP0q0QJFInxa&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D90f3g5LwHs&list=PL4hnbqNUUmgQTf4yN12PINP0q0QJFInxa&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k6PgJi-gwX8&list=RDk6PgJi-gwX8&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=vDXpE6ij3QU&list=RDk6PgJi-gwX8&index=2
https://www.youtube.com/


Evženie Grandetová
Honore de Balzac

světová a česká literatura | do konce 19. století

foto: obalkyknih.cz

https://www.radioteka.cz/detail/croslovo-588359-honore-de-
balzac-evzenie-grandetova

https://www.youtube.com/watch?v=24FbRv8vzs8
Zde je ke zhlédnutí televizní inscenace z roku 1966:

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zdroj:
https://www.radioteka.cz/

Poslech rozhlasového zpracování, v MP3 ke stažení za
poplatek

Zdroj:
https://www.radioteka.cz/detail/croslovo-588359-honore-de-balzac-evzenie-grandetova

https://www.radioteka.cz/detail/croslovo-588359-honore-de-balzac-evzenie-grandetova
https://www.youtube.com/watch?v=24FbRv8vzs8
https://www.youtube.com/
https://www.radioteka.cz/
https://www.radioteka.cz/detail/croslovo-588359-honore-de-balzac-evzenie-grandetova


světová a česká literatura | do konce 18. stoletíí

Havran a jiné básně
Edgar Allan Poe

https://search.mlp.cz/cz/titul/havran-a-jine-
basne/3929491/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:15125251-amp:key-eq:3929491

Zdroj:
https://www.mlp.cz/cz/

 

foto: obalkyknih.cz

https://vltava.rozhlas.cz/edgar-allan-poe-havran-5022228
Zajímavá úvaha  nad dílem:

Zdroj:
https://vltava.rozhlas.cz/

 

světová a česká literatura | do konce 19. století

Poslech celé básně:
https://www.youtube.com/watch?v=kVbcrKpmvcA

Zdroj:
https://www.youtube.com/

https://search.mlp.cz/cz/titul/havran-a-jine-basne/3929491/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:15125251-amp:key-eq:3929491
https://www.mlp.cz/cz/
https://vltava.rozhlas.cz/edgar-allan-poe-havran-5022228
https://vltava.rozhlas.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=kVbcrKpmvcA
https://www.youtube.com/


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 19. století

Chrám Matky Boží v Paříži
Hugo Victor
https://ndk.cz/view/uuid:4922e380-e6e5-11e4-9c07-001018b5eb5c?
page=uuid:1798b370-04a0-11e5-91f2-005056825209

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
http://kramerius-vs.cz

https://www.youtube.com/watch?v=uyEgwOWH8OQ

https://www.youtube.com/watch?v=Wg0ta37xGqA

     rozhlasová hra ve slovenštině

 
   

Zde je možné zhlédnout film z roku 1997 v koprodukci USA / Maďarsko / Kanada / Česko:

    

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zdroj:
https://www.youtube.com/

https://ndk.cz/view/uuid:4922e380-e6e5-11e4-9c07-001018b5eb5c?page=uuid:1798b370-04a0-11e5-91f2-005056825209
http://kramerius-vs.cz/
http://kramerius-vs.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=uyEgwOWH8OQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wg0ta37xGqA
http://kramerius-vs.cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 19. století

Ivanhoe
Walter Scott
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https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11759065/Walter-Scott-Rytir-Ivanhoe

https://www.youtube.com/watch?v=Fm7zN9Cb1Eo

 
   

Zde je možné zhlédnout film z roku 1971 v koprodukci
 Itálie / Francie / Španělsko:

    

Zdroj:
https://www.radioteka.cz

Zdroj:
https://www.youtube.com/

několik ukázek zdarma; v MP3 ke stažení za poplatek

https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11759065/Walter-Scott-Rytir-Ivanhoe
https://www.youtube.com/watch?v=Fm7zN9Cb1Eo
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 19. století

Kříž u potoka
Karolina Světlá

https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:b737f0d0-1239-11e4-8e0d-005056827e51?
page=uuid:561006c0-28b5-11e4-8c14-5ef3fc9bb22f

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
http://kramerius-vs.cz

https://www.youtube.com/watch?v=FscyjTVA5eg
https://www.youtube.com/watch?v=t6bPGoqVOn4
https://www.youtube.com/watch?v=vuKt5rEqZU4

 https://knihy.abz.cz/prodej/kriz-u-potoka-1

https://www.youtube.com/watch?v=EDTi5WsGowM

Četba - 3 díly

     

 Možnost stažení e-knihy za poplatek:

Zdroj:
https://knihy.abz.cz

Zde je možné zhlédnout československý film z roku 1937 

    

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:b737f0d0-1239-11e4-8e0d-005056827e51?page=uuid:561006c0-28b5-11e4-8c14-5ef3fc9bb22f
http://kramerius-vs.cz/
http://kramerius-vs.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=FscyjTVA5eg
https://www.youtube.com/watch?v=t6bPGoqVOn4
https://www.youtube.com/watch?v=vuKt5rEqZU4
https://knihy.abz.cz/prodej/kriz-u-potoka-1
https://www.youtube.com/watch?v=EDTi5WsGowM
https://knihy.abz.cz/
http://kramerius-vs.cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 19. století

Květy zla
Charles Baudelaire

http://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:4c654ca0-100b-11e5-b562-005056827e51?
page=uuid:c3573c30-14d2-11e5-9192-001018b5eb5c

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
http://kramerius-vs.cz

https://temata.rozhlas.cz/charles-baudelaire-7963635    
      ze čtenářského deníku Českého rozhlasu

 
   

    

Zdroj:
https://temata.rozhlas.cz

Zdroj:
https://www.youtube.com/

Zde je ke zhlédnutí rozbor díla ze zajímavého projektu "Mluvící hlavy FF UK":

https://www.youtube.com/watch?v=VnY48FpWq6o

http://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:4c654ca0-100b-11e5-b562-005056827e51?page=uuid:c3573c30-14d2-11e5-9192-001018b5eb5c
http://kramerius-vs.cz/
http://kramerius-vs.cz/
https://temata.rozhlas.cz/charles-baudelaire-7963635
https://temata.rozhlas.cz/charles-baudelaire-7963635
https://temata.rozhlas.cz/
https://temata.rozhlas.cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VnY48FpWq6o


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 19. století

Kytice
Karel Jaromír Erben

https://search.mlp.cz/cz/?query=Kytice&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:Kytice

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://temata.rozhlas.cz/karel-jaromir-erben-kytice-7963541
     Čtenářský deník Českého rozhlasu nabízí i poslech 

 
   

    

Zdroj:
https://temata.rozhlas.cz/

Zdroj:
https://www.youtube.com/

Zde je ke zhlédnutí rozbor díla ze zajímavého projektu "Mluvící hlavy FF UK":

https://www.youtube.com/watch?v=dr1Ek1LHWAQ&feature=youtu.be

https://search.mlp.cz/cz/?query=Kytice&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:Kytice
http://kramerius-vs.cz/
https://search.mlp.cz/
https://temata.rozhlas.cz/karel-jaromir-erben-kytice-7963541
https://temata.rozhlas.cz/
https://temata.rozhlas.cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dr1Ek1LHWAQ&feature=youtu.be


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 19. století

Lucerna
Alois Jirásek

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=ugqygTPoYbs
     poslech starší rozhlasové adaptace

 
   

    

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zdroj:
http://archiv.narodni-divadlo.cz

Zde je ke zhlédnutí pohled na hru Lucerna v archivu Národního divadla, kde se poprvé
hrála v roce 1905:

http://archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Titul.aspx&ti=382

https://search.mlp.cz/cz/?query=Lucerna&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:Lucerna

http://kramerius-vs.cz/
https://search.mlp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=ugqygTPoYbs
https://temata.rozhlas.cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://archiv.narodni-divadlo.cz/
http://archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Titul.aspx&ti=382
https://search.mlp.cz/cz/?query=Lucerna&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:Lucerna


 foto: obalkyknih.cz

https://vltava.rozhlas.cz/alois-a-vilem-mrstikovi-marysa-5049369

https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11834191/Alois-a-Vilem-Mrstikove-Marysa

Zajímavá úvaha z tvorby Českého rozhlasu:

a další ukázka z tvorby Českého rozhlasu:

     možnost stažení v MP3 za poplatek

světová a česká literatura | do konce 19. století

Maryša
Alois a Vilém Mrštíkové

https://search.mlp.cz/cz/titul/marysa/3370062/#/dk=key-eq:3370632-amp:titul-
eq:true&getPodobneTituly=deskriptory-eq:2261-amp:key-eq:3370062

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
https://www.mlp.cz/cz/

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=5co16wRPr-U
Zde je ke zhlédnutí film Maryša náležící do české filmové klasiky (1935) 

https://vltava.rozhlas.cz/alois-a-vilem-mrstikovi-marysa-5049369
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11834191/Alois-a-Vilem-Mrstikove-Marysa
https://search.mlp.cz/cz/titul/marysa/3370062/#/dk=key-eq:3370632-amp:titul-eq:true&getPodobneTituly=deskriptory-eq:2261-amp:key-eq:3370062
https://www.mlp.cz/cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Vq7_aGObHpI


světová a česká literatura | do konce 18. stoletíí

Máj
Karel Hynek Mácha

https://search.mlp.cz/cz/?query=M%C3%A1j&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-
amp:query-eq:M%C3%A1j

Zdroj:
https://www.mlp.cz/cz/

 

foto: obalkyknih.cz

https://www.youtube.com/watch?v=_21NhxH0ExI
Zde je ke zhlédnutí český film z roku 2008:

Zdroj:
https://www.youtube.com

 světová a česká literatura | do konce 19. století

     Čtenářský deník Českého rozhlasu nabízí i poslech

https://temata.rozhlas.cz/karel-hynek-macha-maj-7963684

Zdroj:
https://temata.rozhlas.cz 

Zde je ke zhlédnutí rozbor díla ze zajímavého projektu "Mluvící hlavy FF UK" 
https://www.youtube.com/watch?v=MfvjoN8iKJo&feature=youtu.be

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://search.mlp.cz/cz/?query=M%C3%A1j&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:M%C3%A1j
https://www.mlp.cz/cz/
https://www.youtube.com/watch?v=_21NhxH0ExI
https://www.youtube.com/
https://temata.rozhlas.cz/karel-hynek-macha-maj-7963684
https://temata.rozhlas.cz/
https://temata.rozhlas.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=MfvjoN8iKJo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/


 foto: obalkyknih.cz

 Zdroj:
 https://www.youtube.com

světová a česká literatura | do konce 19. století

Nora / Domeček pro panenky
Henrik Ibsen

https://www.youtube.com/watch?v=BlPm8v97vTA
     rozhlasová hra ve slovenštině

 foto: obalkyknih.cz

ukázka z tvorby Českého rozhlasu v MP3 s možností stažení za poplatek

https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11850969/Henrik-Ibsen-
Nora-Domecek-pro-panenky

Zdroj:
https://www.radioteka.cz/

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BlPm8v97vTA
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11850969/Henrik-Ibsen-Nora-Domecek-pro-panenky
https://www.radioteka.cz/


 foto: obalkyknih.cz

ukázka z tvorby Českého rozhlasu v MP3
s možností stažení za poplatek

Zdroj:
https://www.radioteka.cz/

Zdroj:
https://www.youtube.com

světová a česká literatura | do konce 19. století

Oliver Twist
Charles Dickens

https://www.youtube.com/watch?v=srzTKguyAhg
Zde je možné zhlédnout film z roku 1982 v koprodukci Velká Británie / USA/
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https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11921751/Charles-Dickens-
Oliver-Twist

https://www.youtube.com/watch?
v=cUVyaRJhKwc&list=PLTy7NwgMRZ75nB6SEiyQc6WDxN0YiK3gI&index=3

audiokniha v angličtině

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://www.radioteka.cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=srzTKguyAhg
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11921751/Charles-Dickens-Oliver-Twist
https://www.youtube.com/watch?v=cUVyaRJhKwc&list=PLTy7NwgMRZ75nB6SEiyQc6WDxN0YiK3gI&index=3
https://www.youtube.com/


Paní Bovaryová
Gustave Flaubert

https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:0badb5e0-d935-11dc-891d-000d606f5dc6?
page=uuid:cffd543a-7f65-4a28-ab2f-ac8e974d0094

Zdroj:
https://kramerius5.nkp.cz

 

foto: obalkyknih.cz

https://www.youtube.com/watch?v=-w50sSSajzo&feature=youtu.be
Zde je ke zhlédnutí rozbor díla ze zajímavého projektu "Mluvící hlavy FF UK":

Zdroj:
https://www.youtube.com

 

světová a česká literatura | do konce 19. století

https://www.youtube.com/watch?v=4HKyj7vtuNk
A zde je zpracování Českého rozhlasu:

https://www.youtube.com/
Zdroj:

Zde je ke zhléd

https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:0badb5e0-d935-11dc-891d-000d606f5dc6?page=uuid:cffd543a-7f65-4a28-ab2f-ac8e974d0094
https://kramerius5.nkp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=-w50sSSajzo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4HKyj7vtuNk
https://www.youtube.com/


světová a česká literatura | do konce 18. stoletíí

Povídky malostranské
Jan Neruda

https://search.mlp.cz/cz/?
query=Pov%C3%ADdky+malostransk%C3%A9&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-
amp:query-eq:Pov%25C3%25ADdky%2Bmalostransk%25C3%25A9

Zdroj:
https://www.mlp.cz/cz/

 

foto: obalkyknih.cz

https://www.youtube.com/watch?v=6lbPUkhwEeM

Zde je ke zhlédnutí několik povídek natočených v osmdesátých letech
Československou televizí:

Zdroj:
https://www.youtube.com

 

světová a česká literatura | do konce 19. století

     Čtenářský deník Českého rozhlasu nabízí i poslech
https://temata.rozhlas.cz/jan-neruda-povidky-malostranske-7963435

Zdroj:
https://temata.rozhlas.cz 

https://search.mlp.cz/cz/?query=Pov%C3%ADdky+malostransk%C3%A9&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-amp:query-eq:Pov%25C3%25ADdky%2Bmalostransk%25C3%25A9
https://www.mlp.cz/cz/
https://www.youtube.com/watch?v=6lbPUkhwEeM8
https://www.youtube.com/
https://temata.rozhlas.cz/jan-neruda-povidky-malostranske-7963435
https://temata.rozhlas.cz/
https://temata.rozhlas.cz/


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 19. století

Pozdě k ránu
Karel Hlaváček

https://search.mlp.cz/cz/?query=Pozd%C4%9B+k+r%C3%A1nu&kde=all#/c_s_ol=kde-
eq:all-amp:query-eq:Pozd%C4%9B%20k%20r%C3%A1nu

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

Zdroj:
https://www.youtube.com/

Zde je ke zhlédnutí rozbor díla ze zajímavého projektu "Mluvící hlavy FF UK":
https://www.youtube.com/watch?v=4_y59nkLstQ

https://search.mlp.cz/cz/?query=Pozd%C4%9B+k+r%C3%A1nu&kde=all#/c_s_ol=kde-eq:all-amp:query-eq:Pozd%C4%9B%20k%20r%C3%A1nu
http://kramerius-vs.cz/
https://search.mlp.cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4_y59nkLstQ


světová a česká literatura | do konce 18. stoletíí

Radúz a Mahulena
Julius Zeyer

https://search.mlp.cz/cz/?
query=Rad%C3%BAz+a+Mahulena&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-
amp:query-eq:Rad%25C3%25BAz%2Ba%2BMahulena

Zdroj:
https://www.mlp.cz/cz/

 

foto: obalkyknih.cz

https://www.youtube.com/watch?
v=9veQRNWFiko&list=PLSCakvEsOF25hD1F2uEd2_IFSzkQ0maOf

Zde je ke zhlédnutí československý film z roku 1970:

Zdroj:
https://www.youtube.com

 

světová a česká literatura | do konce 19. století

     Čtenářský deník Českého rozhlasu nabízí poslech i jiného autorova díla

https://temata.rozhlas.cz/julius-zeyer-7963641

Zdroj:
https://temata.rozhlas.cz 

https://search.mlp.cz/cz/?query=Rad%C3%BAz+a+Mahulena&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-amp:query-eq:Rad%25C3%25BAz%2Ba%2BMahulena
https://www.mlp.cz/cz/
https://www.youtube.com/watch?v=9veQRNWFiko&list=PLSCakvEsOF25hD1F2uEd2_IFSzkQ0maOf
https://www.youtube.com/
https://temata.rozhlas.cz/julius-zeyer-7963641
https://temata.rozhlas.cz/
https://temata.rozhlas.cz/


světová a česká literatura | do konce 19. století

foto: obalkyknih.cz

https://www.youtube.com/watch?v=RJrRuBMY288
Poslech rozhlasového zpracování ve slovenštině:

https://www.youtube.com/watch?v=j-OXB8X3DD8
Zde je ke zhlédnutí film náležící do české filmové klasiky (1971):

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zdroj:
https://youtube.com

Revizor
Nikolaj Vasiljevič Gogol

https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11835471/Nikolaj-Vasiljevic-Gogol-Revizor
ukázka z tvorby Českého rozhlasu s možností stažení v MP3 za poplatek

Zdroj:
https://www.radioteka.cz

...a krátké zamyšlení z roku 2009 u příležitostí 200. výročí autorova narození 
https://dabpraha.rozhlas.cz/od-narozeni-nikolaje-vasiljevice-gogola-uplynulo-
200-let-7394090

Zdroj:
https://dabpraha.rozhlas.cz

https://www.youtube.com/watch?v=RJrRuBMY288
https://www.youtube.com/watch?v=j-OXB8X3DD8
https://www.youtube.com/
https://youtube.com/
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_11835471/Nikolaj-Vasiljevic-Gogol-Revizor
https://www.radioteka.cz/
https://dabpraha.rozhlas.cz/od-narozeni-nikolaje-vasiljevice-gogola-uplynulo-200-let-7394090
https://dabpraha.rozhlas.cz/


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 19. století

Strakonický dudák
Josef Kajetán Tyl

https://search.mlp.cz/cz/?
query=Strakonick%C3%BD+dud%C3%A1k&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-
amp:query-eq:Strakonick%25C3%25BD%2Bdud%25C3%25A1k
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Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://temata.rozhlas.cz/josef-kajetan-tyl-7963654
 

     Čtenářský deník Českého rozhlasu nabízí kromě autorova medailonku poslech jiného díla   

 
   

Zdroj:
https://temata.rozhlas.cz/

https://search.mlp.cz/cz/?query=Strakonick%C3%BD+dud%C3%A1k&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-amp:query-eq:Strakonick%25C3%25BD%2Bdud%25C3%25A1k
http://kramerius-vs.cz/
https://search.mlp.cz/
https://temata.rozhlas.cz/josef-kajetan-tyl-7963654
https://temata.rozhlas.cz/josef-kajetan-tyl-7963654
https://temata.rozhlas.cz/
https://temata.rozhlas.cz/


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 19. století

Tyrolské elegie
Karel Havlíček Borovský

https://search.mlp.cz/cz/?query=Tyrolsk%C3%A9+elegie&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-
eq:vtitulu-amp:query-eq:Tyrolsk%25C3%25A9%2Belegie

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

https://temata.rozhlas.cz/borovsky-karel-havlicek-7963613
     Čtenářský deník Českého rozhlasu nabízí i poslech dalšího významného díla...

 
   

Zdroj:
https://temata.rozhlas.cz/

https://search.mlp.cz/cz/?query=Tyrolsk%C3%A9+elegie&kde=vtitulu#/c_s_ol=kde-eq:vtitulu-amp:query-eq:Tyrolsk%25C3%25A9%2Belegie
http://kramerius-vs.cz/
https://search.mlp.cz/
https://temata.rozhlas.cz/borovsky-karel-havlicek-7963613
https://temata.rozhlas.cz/
https://temata.rozhlas.cz/


https://radioteka.cz/detail/CRo_xml_11869670/Fjodor-Michajlovic-Dostojevskij-Zlocin-a-
trest

     ukázka z tvorby Českého rozhlasu s možností stažení v MP3
     za poplatek

 
    foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 19. století

Zločin a trest
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

https://search.mlp.cz/cz/davka/NFW_SKOLNI_CETBA/?p=#/c_s_ol=espQCId-
eq:NFW_SKOLNI_CETBA
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Zdroj:
https://search.mlp.cz/

Zdroj:
https://radioteka.cz

https://www.youtube.com/watch?v=H1Mzqdig-4w
     poslech knihy v angličtině

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://radioteka.cz/detail/CRo_xml_11869670/Fjodor-Michajlovic-Dostojevskij-Zlocin-a-trest
https://search.mlp.cz/cz/davka/NFW_SKOLNI_CETBA/?p=#/c_s_ol=espQCId-eq:NFW_SKOLNI_CETBA
http://kramerius-vs.cz/
https://search.mlp.cz/
https://temata.rozhlas.cz/
https://radioteka.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=H1Mzqdig-4w
https://www.youtube.com/

