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ICT= Předmět/Téma Hudební výchova/Hudební styly 

Očekávaný výstup 
Žák získává povědomí o jednom z nejlepších zpěváků a hudebním 
stylu, který vytvořil.  

Speciální vzdělávací 

potřeby 
- zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova rock and roll, blues, spiritual, country 
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Typická věková skupina 14 - 15 let /9. ročník 
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8.1.1935 – 16.8.1977 

 



 
 
narozen ve státě Mississippi  
v USA – jeho dvojče zemřelo při 
porodu (hýčkaný jedináček) 
 
byl mimořádně hudebně nadaný 
(hra na kytaru a klavír) 
 
v devatenácti letech se jako řidič 
náklaďáku rozhodl nahrát ve 
studiu desku pro svoji matku k 
narozeninám 
 
nahrávání country písní mu moc 
nešlo, až jednou úplnou náhodou 
při pauze zazpíval černošskou 
píseň, která všechny ohromila 
 
LEGENDA BYLA NA SVĚTĚ 

Narození legendy 



Vášeň, rytmus, kombinace    rock’n’roll  
Elvis vycházel z bělošského country, ale 
měl styl černošských umělců (posedlost 
bolestí, vášní, rytmem, potřeba vyzpívat 
se) 
 
použil jedinečnou kombinaci blues, 
spirituál, country a dal základ novému 
stylu –ROCK AND ROLLU 
 

 
NADŠENÍ A ŠÍLENSTVÍ fanoušků mu 
přináší přezdívku  
                 

              KRÁL ROCK’N’ROLLU 
 
 
 
 

v příštích dvou letech od natočení 
první desky natočil Elvis své 
nejznámější a nejslavnější skladby: 
Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, 
Hound Dog, Jailhouse Rock atd.  
 
hraje také v několika filmech 



Vojenská služba, svatba, balady  
 v roce 1958 odchází Elvis na 
vojnu, což poznamenalo jeho 
styl – když se totiž po dvou 
letech vrátil, byla rock-and-
rollová horečka na ústupu 
 
 během vojny také poznal 
svou budoucí manželku, tehdy 
čtrnáctiletou Priscillu Beaulieu 
 
 v Elvisově repertoáru začaly 
převažovat pomalé balady 

 
bydlí v Memphisu 
 

Elvisova popularita začíná klesat, svět je otevřen novým proudům, na scénu 
populární hudby nastupují Beatles 
 
 1969 – Elvis se pokouší o návrat, nahrává pár populárních písní 



 v roce 1973 se Elvis rozvádí, přibírá na váze, 
přehání to s léky (drogami), nicméně stále 
vystupuje a má vyprodaná představení 

16.srpna roku 1977 je Elvis nalezen 
mrtev ve svém domě Graceland v 
Memphisu 
 
 příčinou smrti byl oficiálně srdeční 
infarkt, mnoho lidí však je přesvědčeno, že 
se předávkoval drogami 
 

Rozvod, drogy, konec  



dům Elvise Presleyho Graceland se po jeho smrti stal 
muzeem a je druhým nejnavštěvovanějším domem v USA 

Někteří lidé nevěří, že Elvis zemřel… 



Otestujte si svoji paměť 

 Jaké národnosti byl Elvis 

Presley? 

 Na jaké nástroje hrál? 

 Jak byl nazván nový 

hudební styl, který 

vytvořil? 

 Z jakých písní vycházel 

tento styl? 

 Řekněte co bylo příčinou 

smrti Presleyho a kolik mu 

bylo let. 

 

 

 

 Američan 

 

 kytara, klavír 

 rock and roll 

 

 čennošské blues a 

spiritual,  bělošské country 

 

 infarkt, spíše i drogy 

 52 let 
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