
Elektronické knihy 

Elektronické knihy dnes poskytuje svým čtenářům každá knihovna v závislosti na finančních 

prostředcích, které má k dispozici. Nakupuje je od světových vydavatelství. Naše knihovna vydává 

velkou část svých finančních prostředků právě na tyto zdroje. Část takto nakoupených elektronických 

knih, které jsou k dispozici v knihovně UTB, je již součástí katalogu (v seznamu vyhledaných knih, 

který dostanete v odpověď na váš dotaz, neuvidíte vzpravo, kolik jednotek je v knihovně, zato hned 

v další kolonce nazvané Externí odkaz je napsáno Plný text). Všechny knihy pak najdete zvlášť 

v tlačítku licencovaných elektronických knih. Prakticky žádná z nich není česky. V kolonce Externí 

odkaz ale může být také Půjčit e-knihu. To je signál o další službě, a to půjčení knihy od smluvního 

vydavatele Flexibooks. Přihlášenému čtenáři se pak stejným postupem, jako je rezervace, podaří 

požádat si o zprostředkování takové výpůjčky elektronické knihy (vyřídí i platí naše knihovna). Tento 

poskytovatel má hodně česky psaných knih. A samozřejmě máme spoustu odkazů na volné kolekce 

knih, jako např. první a nejstarší z nich, elektronická knihovna starší, právně volné literatury 

Gutenberg a nebo populární Google books, kde už je také naskenováno mnoho českých textů. 

Čekejte ovšem, že v Google books má kniha často jen vydavatelské údaje (bez  textu). Ve fulltextové 

podobě zase bývají vynechané některé strany. 

Knihy s volně přístupným plným obsahem v digitální podobě – poskytovatelé jsou knihovny a další 

instituce 

http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/  - portál digitálních knih a sbírek evropských 

knihoven. Stala se základem sbírek Europeana 

 http://www.gutenberg.org/catalog/  - světová literatura starší 

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowChars.do - digitalizované knihy Národní knihovny 

http://kramerius.mzk.cz/search - digitalizované knihy Moravské zemské knihovny 

http://df.ntkcz.cz/kramerius/Welcome.do - digitalizované knihy Národní technické knihovny 

(dříve STK)  

http://k4.techlib.cz/search - digitalizované knihy a periodika Národní 

technické knihovny  

   ……knihy projektu Kramerius mladšího data jsou přístupny pouze ve studovnách zmíněných 

knihoven 

 

http://kramerius.lib.cas.cz/search/r.jsp?offset=0&forProfile=facet&fq=dostupnost:%22public

%22 – veřejně přístupné knihy Akademie věd ČR 

http://eknihy.knihovna.cz/ - elektronické knihy s tématem knihoven a informační činnosti 

 

Národní knihovna pracuje na projektu Národní digitální knihovna  (NDK)  (knihy 19. – 21. stol.) – 

projekt má zpoždění  –  a spolupracuje se společností Google na projektu digitalizace slovanských 
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knih z 16. – 18. stol.  

 

Městská knihovna Praha v rámci nedávného projektu digitalizace českých klasiků zpřístupňuje 

klasické knihy http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/  - digitalizované romány, povídky i 

pohádky  (např. např. Čapek, Hašek, Vančura, Němcová), pragensie (Dcery Prahy - 

http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/dcery-prahy/ ), Máchův Máj. … a další česky vydané 

knihy jako např. sbírka Knížky nejen do školy http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/knizky-

nejen-do-skoly/ ; 

Tyto soubory vznikly skenováním původních knih vydaných v papírové podobě. 

Starší projekt pro českou poezii: http://www.ceska-poezie.cz/cek/ - nabízí plnotextovou bázi starší 

české poezie, nutno zaregistrovat se. Určeno lingvistům, ale přihlásit se může každý. 

Elektronické knihy ke stažení od českých vydavatelů (zdarma) 

http://www.necteme.cz/eknihy.html 

http://www.dobre-knihy.cz/zdarma/ 

http://www.ereading.cz/cs/zanry-eknih/170/e-knihy-zdarma  

http://msdn.microsoft.com/cs-cz/dd727769.aspx - knihy o software 

http://www.palmknihy.cz/web/ - knihy do malých čteček i v pdf formátu pro čtení na PC 

http://www.palmknihy.cz/free/index.php   – knihy do čteček i počítače zdarma. Jinak tento 

vydavatel na své stránce http://palmknihy.cz/www/ nabízí elektronické knihy v přístupných 

cenách (do 150 Kč). Přehledné, popis JAK NAKUPOVAT. V Knihách zdarma soustřeďuje i další, 

které můžete najít v jiných nabídkách zdarma.  

http://www.kosmas.cz/vyklad/43/e-knihy-zdarma/ - knihy vydavatelství Kosmas ke stažení 

zdarma. Jinak podobně na svých stránkách http://www.kosmas.cz/eknihy  nabízí e-knihy 

v cenách do 150 Kč. 

http://www.icelift.com/knihy_zdarma_online/ - knihy k přímému čtení 

www.nbk.cz - Bible reklamně nazývaná „nová bible kralická“ či bible pro 21. století (B21). 

Nejnovější překlad od kolektivu překladatelů pod vedením Alexandra Fleka a vydaný 

v Biblionu. Na rozdíl od tak zvaného Českého ekumenického překladu Bible  z 90. let (máme 

ve 3. patře v regálu Náboženství), není tento schválen katolickou církví (mj. také neobsahuje 

sedm starozákonních knih a některé jsou v kratší verzi). Text je ke stažení zdarma. Na dané 

adrese je i audiokniha Nového zákona. 

a jedna zajímavost nakonec: 

eSbirky Národního muzea obsahují i sbírku knižních ilustrací (zvol hledání v typu sbírky). 

Zobrazí také obal knihy (sbírka  nazvaná Knihy a periodika). 

http://www.esbirky.cz/hledat/typ/ 
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Dále jsou k dispozici od vydavatelů elektronické knihy ke koupi na adresách: 

www.ereading.cz/cs/ - e-knihy různých cen o 0 do 120 Kč, nejaktivnější knižní e-shop. 

www.rajknih.cz – lze zakoupit knihy různých vydavatelů 

http://www.tympanum.cz – knihy vydavatelství Tympanum – lze zakoupit.   

http://eknihy.academia.cz – knihy vydavatelství Academia, některé velmi levné, jiné do 200-

300 Kč. Nabídka i zdarma viz projekty Městské knihovny Praha a dalších. 

Následující vydavatelství je ryze internetové a můžete v něm vydat vaši knihu v podobě 

elektronické knihy. Má název i adresu: www.bezvydavatele.cz  a nabízí rychlou a snadnou 

možnost publikovat knihu bez využití klasického vydavatelství. Výrazné to zjednoduší 

publikační proces a značně uspoří náklady spojené s vydáním knihy v tištěné podobě. 

Staré vzácné tisky 

 http://www.manuscriptorium.com  - digitální knihovna Manuscriptorium.  Jedná se však o 

licencovanou databázi, proto je přístup k plným textům některých dokumentů omezen pouze 

na partnery projektu a předplatitelské instituce. Databáze je v plném rozsahu přístupná např. 

z počítačů NK ČR. Uživatel musí být přihlášen a přijmout licenční podmínky. Přispívá do 

Europeana. 

http://www.monasterium.net – digitalizované listiny, matriky, rukopisy z klášterů a dalších 

institucí, a to až po středověk. Součást evropského projektu (50 institucí z 10 zemí), jehož se 

účastní i Česká republika , zapojen je Národní archiv a další instituce. V roce 2012 slavíme 

výročí 800 let Zlaté buly sicilské. Na této adrese je její text i s českým překladem (začínající 

bulou Karla IV připojenou 1348): http://www.nacr.cz/z-files/zbs04_2_.pdf . Obrázek Zlaté 

buly sicilské, jak je uložena v kolekci „monasteria“ je na adrese: http://www.mom-ca.uni-

koeln.de/mom/CZ-NA/ACK/2/charter . Tyto záznamy digitalizovaných listin nejsou při 

ukládání do elektronické podoby, zdá se, nijak optimalizovány pro vyhledávání, což je velká 

škoda. Špatné hledání. 

http://eod.vkol.cz/#obsah – digitalizované knihy Vědecké knihovny v Olomouci 16.-19. stol. 

Přehledně uspořádáno v tabulce, ale tyto digitalizované knihy lze vyhledat i v katalogu 

Vědecké knihovny v Olomouci. Z obou míst je snadné dostat se na plný text. 

Starší česká literatura elektronicky z projektu Akademie věd 

„Na stoletou historii základů Ústavu pro jazyk český navazujeme položením základů další 

tradice. První elektronickou vědeckou knihou vydanou v České republice zahajujeme zcela 

novou etapu ve způsobu publikování výsledků naší práce," říká Karel Oliva, ředitel Ústavu pro 

jazyk český. Pilotní svazek obsahuje soubor dobovou češtinou psaných textů či jejich úryvků 

z období od 13. do 18. století - od první české věty přes středověkou veršovanou lyriku, 

pověst o Bruncvíkově lvu, ukázky děl Tomáše ze Štítného a Jana Husa až po spisy lékařské, 

právní či zábavné, jako jsou cestopisy a satiry. „V elektronické edici prezentujeme 
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prostřednictvím nejmodernějších technologií výbor z nejvýznamnějších českých písemných 

památek široké veřejnosti," dodává Oliva.    

E-book Výbor ze starší české literatury je zdarma ke stažení na webové stránce 
nakladatelství Academia nebo přímo na jeho stránce (klikni na název). Tomuto e-
booku je věnována i menší webová prezentace (http://eknihy.ujc.avcr.cz).  

Stránky Ústavu pro jazyk český nabízejí také přístup k řadě dalších informačních 
zdrojů o češtině, mezi něž patří např. historicky zaměřený Vokabulář webový či 
Internetová jazyková příručka, nejnavštěvovanější stránka AV ČR. Ta má již půl 
milionu pravidelných uživatelů, jimž nabízí informace o více než 60 000 heslech české 
slovní zásoby a výklady o problematických jevech v současné češtině, zvláště o 
pravopisu a gramatice.    

http://www.ceskaliteratura.cz – stránky zajímavostí o češtině i české literatuře. Vede Radek 

Sárközi 
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