
Realismus v české 

literatuře



50. léta 19. století

= doba bachovského absolutismu -

císařem byl František Josef I. ,

ale velkou moc měl rakouský ministr 

vnitra Alexandr Bach

(revoluce 1848 byla potlačena, utužil 

se absolutismus)



Májovci = nová generace autorů

• touha po svobodě

• odklon od minulosti

• důraz na současnost

• nezavírat oči před problémy

• kritika nedostatků společnosti



Jan Neruda

Karolina Světlá

Vítězslav Hálek



- májovci vstoupili do literatury

vydáním almanachu MÁJ
(hlásili se k tvorbě K. H. Máchy)

- almanach = sborník literárních textů

- jsou v něm díla Erbena, Němcové, 

Karla Sabiny, Karoliny Světlé, Sofie 

Podlipské, Adolfa Hejduka…



Jan Neruda

(1834 - 1891)

- básník, prozaik, 

novinář

- pocházel z chudé 

malostranské rodiny, 

studoval gymnázium 

u V. K. Klicpery, pak 

filozofii a práva 

(nedokončil)



Rodný dům Jana Nerudy



- otec byl vysloužilý 

voják, matka 

posluhovačka

- Neruda dlouho 

pracoval v Národních 

listech, kde otiskoval 

své pravidelné nedělní 

fejetony podepisované 

rovnoramenným 

trojúhelníkem



FEJETON = novinový článek, lehký, 

vtipný, poutavý, zábavně poučný



- žil osaměle, nikdy se neoženil

- měl dlouhodobý milostný poměr 

s Annou Holinovou a přátelský 

vztah s Karolinou Světlou



- 6 básnických sbírek

- povídky

- soubory fejetonů

- dramatická díla



Hřbitovní kvítí

Knihy veršů

Písně kosmické

Balady a romance

Prosté motivy

Zpěvy páteční

(sbírky básní)



Romance o Karlu IV.

… „Král Karel s Buškem z Vilhartic

teď zasedli k dubovému stolu -

ti dva už pili mnohou číši spolu

a zapěli si z plných plic.“



Karel IV. popíjí se svým přítelem  

Buškem z Vilhartic první české víno, 

jehož sazenice král až z Burgund 

přivezl. Je však velmi trpké. Král se  

nejdříve zlobí, cože z toho ta česká 

zem udělala, ale nakonec mu sám 

přijde na chuť. Bušek mu říká, že to 

víno je stejné jako český lid.                       

Trpké na první zdání, ale                             

později si ho člověk oblíbí.
. 



Povídky malostranské

13 povídek z doby Nerudova dětství a 

mládí na Malé Straně

- vtipné až ironické obrazy drobných 

lidí a postaviček, které znal z 

vypravování nebo osobně

- prostředí a události                 

maloměstského světa



- motivy lásky, smutku, závisti, smrti, 

upřímného přátelství…

- postavy milé, hádavé, sobecké, 

vdavekchtivé, lakomé, srdečné, 

veselé…



Týden v tichém domě

Pan Ryšánek a pan Schlegl

Přivedla žebráka na mizinu

Doktor Kazisvět

Hastrman

Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku

U Tří lilií

Figurky



Večerní šplechty

O měkkém srdci paní Rusky

Psáno o letošních Dušičkách

Svatováclavská mše

Jak to přišlo, že dne 20. srpna 

roku 1849, o půl jedné s poledne, 

Rakousko nebylo rozbořeno



Hastrman = pan Rybář, kterému se říkalo 

„hastrman“(zelený kabátek s dlouhými šosy a 

široký klobouk). Bydlel u svých příbuzných. 

Říkalo se o něm, že je bohatý, že má sbírku 

drahých kamenů. Jednou se rozhodl zjistit, 

jak drahé ty kameny jsou. Zašel proto za 

profesorem přírodopisu. Tam se dozvěděl, že 

kameny nejsou drahokamy. Zklamaný pan 

Rybář začal sbírku vyhazovat oknem. Přišel za 

ním jeho příbuzný, u kterého bydlel, a 

přesvědčil ho, aby to nedělal, že ty kameny 

jsou pro něj samotného bohatstvím a cenné. 

A on je cenný pro ně. 



Doktor Kazisvět = příběh podivínského 

doktora Heriberta, který nikdy nedělal 

lékařskou praxi a lidé se mu vyhýbali stejně 

jako on jim. Jednou potká pohřební průvod 

pochovávající pana radu Schepelera, 

váženého a bohatého. Rakev s tělem spadne 

z vozu a otevře se. Doktor Heribert si všimne, 

že pan rada není mrtvý. Nechá jej zanést do 

nejbližšího domu a tam ho vzkřísí. Za dva 

měsíce se vyléčený vrátí do úřadu. Příbuzní, 

kteří měli dědit jeho velký majetek, nemají 

radost a pojmenují doktora Heriberta 

Kazisvětem, což mu zůstane. 



zemřel 

22. srpna 1891

(v 57 letech asi 

na rakovinu) 

pochován je 

na Vyšehradě


