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LIDOVÁ HUDBA 

 známe i pod pojmem FOLKLÓR 

  je živelným projevem lidové hudebnosti - písně a tance,  ale též 

obyčeje a zvyky,  při nichž hraje hudba významnou roli 

 rozvíjí a uchovává se ústním podáním 

 tvůrci jsou většinou anonymní 

 základem je píseň - předávaly si je celé generace a jsou současně 

též neocenitelným dokumentem hudebních kořenů příslušného 

etnika(např. Romové) 

 vznikaly jako odezva na různé zážitky, zpívá se v nich o přirozených 

lidských potřebách a tužbách, nejčastěji o lásce, práci a přírodě 

 folklór vznikal a dosud vzniká v nejrůznějších částech světa a na 

mnoha místech je dosud jediným hudebním projevem vůbec 

    ( africké kmeny) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C5%88
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanec_%28hudebn%C3%AD_skladba%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etnikum


HUDBA 

TANEC 

       vysvětlete slovo: 

CIMBÁLOVKA 



Vztah lidové a klasické hudby : 

 témata lidové hudby nacházíme v umělé hudbě od středověku 

dodnes 

 výrazně inspiroval skladatele romantického období v dějinách 

hudby (např. Antonín Dvořák,  Bedřich Smetana,  Leoš Janáček) 
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KDO JE KDO ??? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leo%C5%A1_Jan%C3%A1%C4%8Dek


Příklady klasických skladeb inspirovaných 

lidovou hudbou v Čechách: 

 
 Antonín Dvořák:       

      Slovanské tance 

      Moravské dvojzpěvy 

 

 Leoš Janáček:  

       Lašské tance 

 

 Bedřich Smetana:    

       České tance 

 



V cizině: 

 Béla Bartók:  

       Maďarské, slovenské, 

rumunské a valašské písně 

– nejčastěji pro klavír 

 Johannes Brahms:  

           Uherské tance 

 Edvard Grieg:  

         Norské lidové písně pro 

čtyřruční klavír 

 Ferenc Liszt:  

          Uherská rapsodie 

 



Lidová hudba českých zemí 

 
Nejstarší zápisy českých lidových písní pocházejí ze 16. století, například Proč, kalino, v 

struze stojíš a Když jsem já ty koně pásal. Jedna z nejstarších vůbec je Radujme se, 

veselme se, která se ve svém původním tvaru zachovala až do 20. století.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lidové písně různých regionů mají své specifické rysy, takže lze rozeznat např. lidovou 

píseň moravskou od české, maďarské apod. 

Jedinou oblastí žijící lidové hudby v Čechách je Chodsko.  

Na Moravě jsou dosud tři oblasti živé hudby: Podluží, Moravské Slovácko a Valašsko.  

K nejoblíbenějším písním tohoto regionu patří např. V širém poli studánečka kamenná, 

Mikulecká dědina, Vínečko bílé aj.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zachování lidové hudby napomáhá existence různých souborů a festivalů lidové 

umělecké tvorby. Máme amatérské soubory, ale i profesionální, které pracují na 

vysoké umělecké úrovni s použitím lidových nástrojů – dudy, cimbál,  famfrnoch  

(např. Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů či Chorea Bohemica, folkoví 

Kantoři, Karmína) i mnoho sólistů (např. zpěvačka Jarmila Šuláková, Jiří Pavlica, či 

Jožka Černý).  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nejvýznamnější každoroční přehlídkou lidové hudby u nás je festival ve Strážnici. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chodsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podlu%C5%BE%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1cko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sko_%28Morava%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brn%C4%9Bnsk%C3%BD_rozhlasov%C3%BD_orchestr_lidov%C3%BDch_n%C3%A1stroj%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chorea_Bohemica
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kanto%C5%99i_%28skupina%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karm%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarmila_%C5%A0ul%C3%A1kov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Pavlica
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEka_%C4%8Cern%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BEnice_%28okres_Hodon%C3%ADn%29


Cimbálová kapela má tyto 

hudební nástroje : 

HOUSLE 

VIOLA 

KONTRABAS 

KLARINET 

CIMBÁL 

Použij PC, vyhledej a doplň tabulky: 

Cimbálová kapela má tyto 

hudební nástroje : 

Napiš si na papír. 

Čekej na ostatní. 

Zkontroluj  si výsledky hledání,  

V,, Seznamu skladeb B. Smetany,, 

vyhledej názvy všech Českých tanců  

FURIANT 

SLEPIČKA 

OVES 

MEDVĚD 

CIBULIČKA 

DUPÁK 

HULÁN 

OBKROČÁK 

SOUSEDSKÁ 

SKOČNÁ 

V ,, Seznamu skladeb B. Smetany,, 

vyhledej názvy všech Českých tanců  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 



Zdroje 

Uveřejněné odkazy [cit. 2013-03-26].  Dostupné pod licencí  Wikipedia na WWW: 

• cimbálovka:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cimbalovka_Mala_Rusava.jpg> 

• taneční figura:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Detail.png> 

• cimbálová kapela:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SLPT_Hukvaldy_02.jpg> 

• romský folklór:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Khamoro_Roma_Festival_2007_Prague.jpg?uselang=cs> 

• B.Smetana:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bedrich_Smetana.jpg> 

• A.Dvořák:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dvorak1.jpg> 

• L.Janáček:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leos_Janacek_relief.jpg?uselang=cs > 

• B. Bartok:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bart%C3%B3k_B%C3%A9la_1927.jpg?uselang=cs> 

• J.Brahms:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JohannesBrahms.jpg> 

• E.Grieg:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edvard_Grieg_by_Karl_Anderson_TM.T01607.jpg> 

• F.Liszt:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferenc_Liszt_-_Held.jpg?uselang=cs> 
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