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životopisná data 

dílo 

ČEŠTÍ HUDEBNÍ VELIKÁNI 



Antonín Dvořák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            8. 9. 1841 Nelahozeves – 1. 5. 1904 Praha 

 

Antonín Leopold Dvořák 

mezinárodně uznávaný skladatel,  
který slávu české hudby rozšířil do celého světa 



   Měl se stát řezníkem a hostinským jako jeho otec. Pocházel ze 7 dětí.  
 
   Hudbě se učil u vesnických kantorů.  Ti rozpoznali výjimečný talent a přesvědčili  
      Dvořákova otce, aby jej poslal do Prahy na varhanickou školu. 

 
   Hrál na housle, violu, klavír a varhany, dobře zpíval. Po škole si vydělával hrou na  
       violu v orchestru Prozatímního divadla dokonce pod taktovkou Bedřicha Smetany. 

 
   Brzy začal skládat, své skladby úspěšně dirigoval, získal stipendium a přízeň                               
       věhlasného Johannese Brahmse. Po vydání Slovanských tanců se stal světoznámým. 

 
 



  V letech 1892 – 1895 pobýval v New Yorku, kde   
      působil jako ředitel americké národní konzervatoře. 
 
   Inspiraci pro svou tvorbu hledal také ve vlasteneckých  
       námětech, české a moravské hudbě; v době svého  
       pobytu ve Spojených státech se nechal inspirovat také   
       černošskou a indiánskou hudbou  
                                            (9. symfonie „Z  Nového světa“). 
 
    Miloval nádraží  s vlaky a přístav v New Yorku. 
 

 Získal doktorát univerzity v Cambridgi a v Praze, 
 stal se profesorem, později ředitelem pražské konzervatoře. 



  Dílo: 
   9 symfonií (Symfonie č. 9 e-moll „Z Nového světa“ – „Novosvětská“) 
   symfonické básně (Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek aj.) 
   koncertní skladby (pro violoncello, klavír, housle a orchestr) 
   10 oper (Čert a Káča, Rusalka, Jakobín aj.) 
   tance a pochody (Slovanské tance, Slavnostní pochod) 
   smyčcové kvartety, klavírní a varhanní skladby, písně, sbory 
   oratoria, kantáty, mše (Requiem, Svatební košile) 

 
 
 

   Hudební ukázky: 
   Novosvětská symfonie 
   Opera Rusalka – árie Rusalky 
                              – árie Vodníka 
   Requiem 
   Smyčcový kvartet 
   Humoreska 
   Slovanský tanec č. 2 
   Slovanský tanec č. 8 

http://cz.youtube.com/watch?v=2g8p3JLSzsA
http://cz.youtube.com/watch?v=w9ZiGKvOUbs
http://cz.youtube.com/watch?v=lS5S1Pse4SA
http://cz.youtube.com/watch?v=AwL_vxG7B_c
http://cz.youtube.com/watch?v=RMA63dpOTKM
http://cz.youtube.com/watch?v=eGm7X9nYjRs
http://cz.youtube.com/watch?v=LLknJNOkEPA


Pro chytré hlavy 
 Antonín Dvořák se narodil 

a) v Pardubicích 

b) v Ostravě 

c) v Nelahozevsi 

 Jeho otec byl 

a) zedník a klempíř 

b) řezník a hostinský 

c) krejčí a obuvník 

 Měl se stát 

a) právníkem 

b) učitelem 

c) řezníkem 

 Působil v zahraničí 

a) v Americe 

b) ve Francii 

c) v Německu 

 Které dílo zkomponoval 

a) Slovanské tance 

b) Má vlast 

c) Turecký pochod 

 Kolik zkomponoval symfonií 

a) 6 

b) 9 

c) 12 

 Jak se jmenuje devátá symfonie 

a) Americká 

b) Pražská 

c) Z nového světa 

 Jaké měl záliby 

a) cestovat 

b) vařit 

c) zajímal se o lokomotivy 

c) 
 
 
 
b) 
 
 
 
c) 
 
 
 
a) 

a) 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
c) 
 



Bedřich Smetana 

2. 3. 1824 Litomyšl – 12. 5. 1884 Praha 

zakladatel české moderní národní  hudby 
 
považován za největšího českého hudebního 
skladatele 



   Narodil se do celkem zámožné rodiny sládka pivovaru v Litomyšli, měl 5 nevlastních  
       a 5 vlastních sourozenců. 
 

   Hudební nadání se projevovalo od dětství – v pěti letech hrál dobře na  
       housle, v šesti veřejně koncertoval na klavír, v osmi složil první skladbu. 
 
   Skladatel, učitel hudby, dirigent, působil i ve Švédsku. 
 
   Měl rád tanec, s oblibou skládal polky (Luisina polka, Jiřinková polka). 

 
 



  Prožíval společenské a politické události, které stejně jako svoje osobní zkoušky života  
      promítal  do svých děl(úmrtí tří dcer a manželky). 
 
   Působil v zahraničí jako dirigent (Švédsko). Stavba Národního divadla v Praze a možnost   
       dirigovat jeho orchestr, ho přivedla zpět. 

 
   V 50 letech ohluchl, skládat však nepřestal. Po 10 let,do své smrti,  komponoval  
       dnes nejznámější skladby (cyklus symfonických básní Má vlast). 
 
  Velmi rád hrál karty a psal si deníky. V závěru života byl velmi nemocný a pobýval u dcery 
     v myslivně v Jabkenicích, zemřel v ústavu pro choromyslné.  

 
   V den výročí jeho smrti (12. května) každoročně začíná hudební festival    
      Pražské jaro, úvodní skladbou je vždy Smetanova Má vlast. 
 
   Začátek předehry k opeře Libuše se využívá jako prezidentské fanfáry  
      (před oficiálním projevem prezidenta, při jeho příchodu), začíná jimi i  
      festival Pražské jaro. 
   
   Jeho opera Libuše zazněla při otevření Národního divadla. 
 

   V Litomyšli se každý rok koná Mezinárodní operní festival  
       Smetanova Litomyšl. 



  Dílo: 
   cyklus symfonických básní Má vlast (Vyšehrad, Vltava, Šárka,          
     Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník) a další symfonické básně 
   9 oper (Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Dvě vdovy,  
                  Hubička, Tajemství, Libuše, Čertova stěna, nedokončil - Viola) 
   komorní a orchestrální tvorba – kvartet Z mého života 
   klavírní skladby – polky Jiřinková, Louisina, Bettyna, Naším děvám 
   písně, sbory 
 

   Hudební ukázky: 
  Prodaná nevěsta  – árie Jeníka a Mařenky 

 – árie Kecala 
  Libuše                     – Libušin soud 
  Má vlast                  – Vltava 

                   –  Vyšehrad 
  Píseň                       – Česká píseň 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bed%C5%99ich_Smetana
http://cz.youtube.com/watch?v=MU3Wqe96paE
http://cz.youtube.com/watch?v=MU3Wqe96paE
http://cz.youtube.com/watch?v=MU3Wqe96paE
http://cz.youtube.com/watch?v=MU3Wqe96paE
http://cz.youtube.com/watch?v=MU3Wqe96paE
http://cz.youtube.com/watch?v=MU3Wqe96paE
http://cz.youtube.com/watch?v=MU3Wqe96paE
http://cz.youtube.com/watch?v=luN_WCFGTRU
http://cz.youtube.com/watch?v=luN_WCFGTRU
http://cz.youtube.com/watch?v=luN_WCFGTRU
http://cz.youtube.com/watch?v=q0Qwj2o8a2I
http://cz.youtube.com/watch?v=q0Qwj2o8a2I
http://cz.youtube.com/watch?v=q0Qwj2o8a2I
http://cz.youtube.com/watch?v=LlLPLO90fSk
http://cz.youtube.com/watch?v=trgCZrgL4Ws


partitura z opery LIBUŠE 

1882 – jedna z posledních fotografií 



Pro chytré hlavy 
 Bedřich Smetana se narodil 

a) v Brně 

b) v Litomyšli 

c ) v Chrudimi 

 Jeho otec pracoval jako 

a)  kovář 

b)  učitel 

c)  sládek 

 Smetana působil  

a) ve Finsku 

b) ve Švédsku 

c) v Americe 

 Zkomponoval operu 

a) Čert  a Káča 

b) Čertova stěna 

c) Figarova svatba 

 

 

 Vltava, Vyšehrad, Blaník, Šárka, Tábor patří do 

a) cyklu Má vlast 

b) cyklu České tance 

c) cyklu symfonií 

 Smetana ke konci života 

a) přišel o nohu 

b) ohluchl 

c) oslepl 

 Pobýval v Jabkenicích 

a) na zámku 

b) v myslivně 

c) na chalupě 

 Jaké měl záliby 

a) choval holuby 

b) chodil na nádraží na vláčky 

c) hrál karty a psal deníky 

 

   

b) 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
b) 
 
 

a) 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
c) 



 

 

Uveřejněné odkazy [cit. 2013-05-26].  Dostupné pod licencí  Wikipedia a Wikimedia na WWW: 

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

 A. Dvořák 1901:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dvorak_1901.jpg?uselang=cs> 

 A.Dvořák 1868:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nelahozeves,_Dvo%C5%99%C3%A1k%C5%AFv_d%C5%AFm_-
_celek.jpg> 

 Doktorantský portrét:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dvorak_Antonin_Cambridge.jpg?uselang=cs> 

 Dvořák s manželkou: 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k_with_his_wife_Anna_in_London,_1886.jp
g?uselang=cs> 

 Dvořákův rodný dům:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nelahozeves,_Dvo%C5%99%C3%A1k%C5%AFv_d%C5%AFm_-
_celek.jpg> 

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

 Smetanova rodná světnička: 

 <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rodn%C3%A1_sv%C4%9Btni%C4%8Dka_Bed%C5%99icha_Smetany.jpg> 

 Smetana – škola:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SmetanaGrammarSchool.jpg> 

 Smetana ve Švédsku:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JPS%C3%B6dermark-BedrichSmetana.jpg> 

 Smetana:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smetana.jpg?uselang=cs> 

 Smetana:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JanMula%C4%8D-Bed%C5%99ichSmetana.jpg> 

 Plakát:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:M%C3%A1_vlast_-
_plak%C3%A1t_k_prvn%C3%ADmu_p%C5%99edstaven%C3%AD.jpg> 

 Partitura Libuše:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SmetanaLibussa-Prophecy.jpg> 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dvorak1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dvorak_1901.jpg?uselang=cs
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nelahozeves,_Dvo%C5%99%C3%A1k%C5%AFv_d%C5%AFm_-_celek.jpg
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bedrich_Smetana.jpg
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JPS%C3%B6dermark-BedrichSmetana.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smetana.jpg?uselang=cs
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