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HUDEBNÍ FORMY 

Nejmenší hudební útvary 

Motiv – krátký a výrazný hudební úryvek v rozsahu 2–3 taktů, který má obsahovou 
závažnost a ve skladbě se častěji opakuje nebo se s ním pracuje. 

Téma – několikataktová výrazná melodie, zřetelně ohraničená, obsahově závažná a 
osobitá. Tvoří myšlenkový základ díla. 

Figura – méně výrazný útvar podobný motivu, který se ve skladbě často mechanicky 
opakuje. 

Pasáž – rychlý sled tónů nejčastěji v jednohlase (stupnicové běhy, rozložené akordy, 
figury). 

W. A. Mozart: Symfonie č. 40 g moll 1. věta – expozice 
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Vyšší hudební útvary 
 
Věta – několikataktový hudební celek, složený z motivů, ukončený celým nebo polovičním 
závěrem. Periodická věta se skládá z polovět. 

Perioda – skládá se ze dvou motivicky spřízněných vět (předvětí+závětí) 

Dvojperioda – skládá se ze dvou period 

Třívětý celek – skládá se ze tří vět 

 
Malé formy 

 
Malá jednodílná forma 

- je formou nejmenších hudebních skladeb. Sestává z jedné věty, periody nebo 
dvojperiody průměrně v rozsahu 8–10 taktů. Obvykle označovaná malým písmenem „a“. 
Rozsahem do 12 taktů. 

Př. lidové písně 
 

Malá dvojdílná forma 

- sestává ze dvou kontrastních částí (vět, period nebo dvojperiod). Rozeznáváme malou 
dvojdílnou formu bez návratu „a b“ a s návratem „a ba“.  

Př. písně s refrénem, drobné skladbičky nebo části větších skladeb 
 

Malá třídílná forma 

- sestává ze dvou nebo tří kontrastních částí. Rozeznáváme malou třídílnou formu 
s reprízou „a b a“ a bez reprízy „a b c“. 

Př. části barokní suity 
 

Malá vícedílná forma 

Př. chorál 

 
Velké formy 

 
Každý díl velké formy je malá dvojdílná nebo třídílná forma. Velká forma se od malé liší 

větší závažností hudby a výraznějším kontrastem mezi jednotlivými díly. Značí se velkými 
písmeny. 

 

Velká dvojdílná forma A B 

- vojenské pochody, polky, valčíky 
 

Velká třídílná forma A B A, A B C 

- menuet, scherzo, stylizované tance, části vyšších hudebních celků 
 

Velká vícedílná forma A B C D…. 

- řetězce tanců, drobnější skladby programního charakteru, potpouri (směsky melodií)  
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HUDBA 
 

České slovo hudba je odvozeno od slova housti (hráti). Termín označoval hru 
na smyčcový nástroj. Naproti tomu výraz muzika (angl. music, něm. die Musik, 
fr. la musique) vychází z řeckého „músiké techné“ tj. umění Múz.  

Hudbu lze definovat jako organizovaný systém zvuků. Způsob, jakým jsou tyto 
zvuky vytvářeny a organizovány určuje kvalitu, charakter a estetickou funkci hudby. 
Odborná vědecká disciplína, která hudbu zkoumá se nazývá muzikologie. 

K oborům muzikologie patří: akustika, hudební estetika, hudební psychologie a 
hudební dějiny. 
 
Teorie o vzniku hudby 
 
Existuje celá řada teorií o vzniku hudby: 

a) hudba vznikla za účelem socializace – doprovázela společnou práci, rytmus udával 
pracovní tempo 

b) hudba vznikla napodobováním přírodních zvuků 
c) hudba se vyvinula společně s řečí – melodická linka zdůrazňuje význam sdělovaného 

obsahu 
d) hudba se oddělila od rituálních obřadů, jejichž součástí byl rovněž tanec a řeč 

 
Hudbu lze rozdělit do celé řady kategorií, které ale nejsou striktně oddělené a často 

se navzájem prolínají: 
 
 Duchovní Umělá Artificiální Vokální Homofonní 
 X X X X X 
 Světská Lidová Nonartificiální Instrumentální Polyfonní 
 

V hudbě je třeba dále rozlišovat pojmy hudební forma a hudební žánr. 
 

Hudební forma 
definuje vnitřní strukturu díla a vytváří pevné obrysy, které pak skladatel naplňuje 

hudbou – hudebním obsahem; formotvorné prostředky jsou: melodie, harmonie, rytmus, 
faktura, tempo, dynamika 

Příklady: malá a velká písňová forma, sonátová forma, rondová forma, variační forma, 
fuga. 

 
Hudební žánr 

také hudební styl nebo druh; staví na ustálených hudebních formách, které naplňuje 
novým obsahem podle dobového vkusu, účelu, obsazení, charakteru, námětu nebo 
závažnosti. 

Příklady: etuda, nokturno, serenáda, preludium, dumka, legenda, rapsodie, burleska, 
ouvertura, tanec, romance, elegie, meditace, humoreska, fantazie atd. 

 
Ve 20. století se termínem hudební žánr označuje nonartificiální hudba určitého 

společensko-kulturního okruhu užívající společný hudební jazyk. 

Příklady: jazz, rock, pop, folk, country, world music atd. 

 



6 

 

HUDBA PRAVĚKU (40 000 – 4000 př. n. l.) 
 

Všechny poznatky o hudebních projevech pravěkého člověka zprostředkovává 
archeologie. 

Nástěnné malby a rytiny v jeskyních zachycují naše předky tančící kolem ohňů, 
doprovázející se na primitivní hudební nástroje (Trois-Frères). 

V pravěkých hrobech byly nalezeny kostěné píšťaly, zvířecí rohy, lastury, ozvučné 
kameny, hudební luk, chřestidla, lur (bronzová trubka). 

Hudba byla úzce propojena s tancem a magickými rituály. Pravěký člověk si jimi chtěl 
podmanit přírodu a naklonit primitivní božstva. 

Rozhodující byla rytmická složka. Zpěv v podobě skřeků a výkřiků v rozsahu 2–3 
tónů. 
 

HUDBA STAROVĚKU (4000 př. n. l. – 6. st. n. l.) 
 

Nejvíce informací o hudbě ve starověku máme z oblasti blízkovýchodních kultur 
(Sumer, Babylonie, Egypt), antického Řecka a Říma. Podrobný popis židovské hudební 
praxe je zaznamenán v knihách Starého zákona. 

Hlavním zdrojem poznatků o hudební praxi jsou archeologické vykopávky, malby 
na stěnách pyramid, chrámové reliéfy, mozaiky v palácích. 

 
Starověký Egypt 
 

Hudba byla propojena s náboženskými obřady; na faraonově dvoře působil harfový 
orchestr; tanečnice a hudebníci měli status profesionálních umělců a požívali velké 
vážnosti. 
 
Hudební nástroje: harfy, šalmaje, flétny, lyry, loutny, klapadla, chřestidla, bubny, 
trubky. 
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Židovská kultura předkřesťanské éry 
 

Největší rozkvět v 10. st. př. n. l – za panování králů Šalamouna a Davida. 
Hudba se uplatňovala při světských příležitostech i náboženských obřadech. Náboženský 
zpěv – jednohlasé žalmy – je předchůdcem křesťanského jednohlasého chorálu. Zpívaly 
se buď responsoriálně (střídá se sólista a sbor) nebo antifonálně (střídají se dva sbory). 
 
Hudební nástroje: šofar – zvířecí roh (bohoslužba), chazozreth, kinnor (Davidova 
harfa), nebel (lyra) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Antické Řecko 
 

Hudba byla jedním z uměleckých oborů. Hudební vzdělání bylo součástí výchovy a 
soutěžní disciplínou na olympijských hrách. Hudba doprovázela divadelní představení a 
náboženské obřady v chrámech. Hudební umění mělo své bohy – Apollóna, Dionýsa a 
Pana. 

Zpěv se pěstoval jednohlasý sólový, sborový nebo s doprovodem hudebního nástroje. 
Hudba byla psána v modech. Na rozdíl od dnešní stupnice to byly řady sestupné – dórská, 
frygická, lydická a mixolydická. 

Existoval i způsob notového zápisu pomocí velkých písmen řecké abecedy. V torzech 
se dochovalo asi 40 hudebních památek. 

Nejstarším uceleným hudebním záznamem je píseň nalezená v Malé Asii na náhrobku 
z 2. st. př. n. l. tzv. Seikilova píseň. 

 
Hudební nástroje: lyra, kithara, phorminx, barbitos, aulos, syrinx, sistrum, kymbala, 
tympanum, salpinx, bucina, hydraulos (vodní varhany) 
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Seikilova píseň (2. st. př. n. l.) 
 

Vy hořící pochodně, 
nesmutněte. 

I za dlouhý život, 
si čas žádá svou daň. 

 
 

 
 
Antický Řím 
 
Hudba postrádala výsadní postavení jako v Řecku. 
Měla své místo ve vojenství, při zábavě, slavnostech, pohřbech a náboženských obřadech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seikilova píseň 
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HUDBA STŘEDOVĚKU (6. století – 15. století) 
 
Vývoj notace 
 

Nejstarší evropské hudební památky středověku jsou z oblasti duchovní a liturgické 
hudby. Zaznamenány byly prostřednictvím neumatické (6. století), později chorální 
(12. století) a menzurální (13. století) notace. I počet linek se měnil. První neumy byly jen 
značky na textem určující směr melodie. V 10. století přibyla postupně jedna červená 
linka, až se ve 12. století počet ustálil na čtyřech a noty získaly čtvercový tvar 
(nota quadrata). Pátou linku zavádí hudební teoretik a skladatel Franko Kolínský v 2. pol. 
13. století. V 15. století jsou delší hodnoty zapisovány nevyplněnou hlavičkou - tzv. bílá 
notace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gregoriánský chorál 
 

Jádrem křesťanského zpěvu se stal židovský liturgický zpěv (žalmy), ovlivněný 
antickou hudbou (hymny). 

Vrcholným projevem duchovní hudby středověku je Gregoriánský chorál 
(poč. 7. století). Jednohlasý, v latinském jazyce, zpívaný monologicky, antifonálně a 
responsoriálně v prostředí klášterů a kostelů. Hlavními formami chorálu jsou mše, 
sekvence a tropy. 

 
Vícehlasá hudba 
 

Vícehlasá vokální hudba začala být pěstována už v 9. století. 
Zpočátku dvojhlasá (organum, discantus), pak i tříhlasá se uplatnila jak v církevním, 

tak světském prostředí. 
Skladatelé slohu Ars antiqua (12.- 13. století) a Ars nova (14. století) vytvořili nové 

hudební formy – francouzský motetus a italský madrigal. Kompozičně se jedná o polyfonii 
neimitační a imitační (kánon). 

Vrcholnými představiteli vokální polyfonie byli Guillaume de Machaut (1300-1377) 
a Francesco Landini (1325-1397). 

 
 
Veni sancte spiritus (svatodušní sekvence – gregoriánský chorál) 
Guillaume de Machaut: Dame, je sui cilz (3hlasé moteto) 
Francesco Landini: Deh, dimmi tu (3hlasý madrigal) 
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Velkým přínosem pro evropské hudební myšlení je anglická hudba 14. a 15. století, 
jejíž skladatelé upřednostňují plné souzvuky a postupy v paralelních sextakordech. 

 
Rytířský zpěv 
 

Rytířská kultura byla úzce svázána s kurtoazií, opěvovanou v písních trubadúrů 
(jih Francie), truvérů (sever Francie) a minnesengrů (Německo). 

Náměty čerpá z křižáckých válek, rytířských dobrodružství a milostných příběhů. Její 
hudba má lyrický i taneční charakter. Tvůrci rytířských písní byli panovníci, šlechtici, 
měšťané (od 14. století). Představovali kulturní elitu své doby. 

Často využívali služeb profesionálních hudebníků – minstrelů, žakéřů, fidulátorů. 
Na dvoře Přemysla Otakara I. působil minnesenger Walter von der Vogelweide. 
Na dvoře Václava II. působil Heinrich von Meissen zvaný Frauenlob a král sám byl také 
minnesengrem. 
 
Hudební nástroje: viella, fidula, rebeca, harfa, loutna, lyra, monochord, psalterium, 
trumšajt, šalmaj, flétna, dudy, rohy, varhany (pozitiv, portativ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidová duchovní hudba a duchovní písně 
 

Latinský jazyk představoval při šíření křesťanství v nerománských zemích vážnou 
překážku v porozumění obsahu liturgie. Obecný lid, ve snaze zapojit se aktivně do liturgie, 
vytváří vlastní formu duchovní hudby tzv. kyriamina (lejchy). Zvolání „Kyrie eleison“ je 
v českém prostředí nahrazeno výrazem „krleš“. Postupně vznikají v celém evropském 
prostoru písně v národních jazycích. 

Nejstarší duchovní písní u nás je Hospodine, pomiluj ny z 11. století. Proslulý a dodnes 
zpívaný je chorál Svatý Václave, vévodo české země z 12. století. Z 15. století pochází 
nejznámější husitský chorál Kdož jsú boží bojovníci. 

Spolu s dalšími písněmi z období husitských válek je zapsán v Jistebnickém kancionálu. 
 
 
Raimbaut de Vaqueiras: Kalenda maya 
Hospodine, pomiluj ny 
Svatý Václave 
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HUDBA RENESANCE (15.–16. století) 
 

Ačkoli je za kolébku a centrum renesance považována Itálie 14. století, hudební kultura 
má své kořeny v Nizozemí a dnešní Belgii (1. pol. 15. století). První období je označováno 
jako franko-vlámská škola. 

 
Franko-vlámská škola 
 

Skladatelé franko-vlámské školy pěstovali především vokální polyfonii zpívanou 
a cappella (bez doprovodu hudebních nástrojů). 
Hudebními formami franko-vlámské školy jsou: mše, moteto a chanson. 
Téměř stoletý vývoj završuje ve svém díle Josquin Desprez (1440-1521). 
 

Ve Francii proslul svým skladatelským uměním Josquineův současník 
Clément Janequin (1485-1558). Komponoval především vícehlasé světské a duchovní 
chansony. 
Používá zvukomalebných prostředků ke ztvárnění ptačího zpěvu nebo bitevních scén. 

 
Za vrcholného skladatele evropské renesance můžeme označit 

Orlanda di Lasso (1532–1594). 
Narozen v Monsu, působil ve Francii, Itálii a Anglii. Od roku 

1563 řídil dvorní kapelu bavorského vévody Albrechta V. 
Je autorem více než 2000 skladeb – mší, motet, madrigalů a 
chansonů. 

Jeho hudba je vřelá, často vášnivá a upřímně lidská. Svými 
skladbami předznamenává přechod od horizontálního vedení 
samostatných hlasů k vertikálnímu souzvuku hlasů v harmonii.  

 
 

Italská renesanční hudba 
 

Italská renesanční hudba vyrůstá z franko-vlámské školy. Zpočátku byli jejími autory 
skladatelé ze severu Evropy působící v Itálii. 

Autentickým hudebním zjevem je Carlo Gesualdo da Venosa (1566-1613). 
Za svého života nechal vydat 6 svazků světských madrigalů. Komponoval hudbu 
liturgickou a duchovní. 

Osobně byl velmi kontroverzní historickou postavou. Ze žárlivosti zavraždil svou 
nevěrnou manželku i jejího milence. Jako šlechtic nemohl být souzen, ale obával se krevní 
msty příbuzných. Ukryl se v rodné Venose, kde stižen výčitkami svědomí postupně 
propadl těžkým depresím. 

Sklony k šílenství se obzvlášť zřetelně projevují v jeho pozdních skladbách. Projevují 
se překvapivými změnami vymykajícími se dobovému chápání tonálních vztahů. 
 

Za jeho lidský i skladatelský protipól můžeme označit Giovanni Pierluigi da 
Palestrinu (1526-1594). 

Od roku 1551 působil jako ředitel a sbormistr ve Svatopetrském dómu a jiných 
římských chrámech. Vychází z franko-vlámské školy. Komponuje ryze duchovní a 
liturgickou hudbu určenou pro potřeby římskokatolické církve. 

Josquin Deprez: Ave Maria (4hlasé moteto) 
Clement Janequin: Le chant des oiseaux (4hlasý chanson) 
Orlando di Lasso: Matona mia, carra (4hlasý madrigal) 
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Jeho kompoziční sloh klade důraz na klid, uměřenost a 
vyváženost mezi jednotlivými hlasy. Tomu odpovídá i charakter 
skladeb komponovaných výhradně a cappella (bez doprovodu 
hudebních nástrojů). 

Je autorem více než 700 skladeb – mší, magnificat, motet, 
ofertorií, žalmů a hymnů. Výjimku představuje sbírka 91 světských 
madrigalů.  
 
Anglická polyfonní škola 
 

Neocenitelný vklad evropské hudbě představuje anglická hudební škola. 
Už ve středověku dávali angličtí skladatelé přednost postupům v terciích a sextách 
v kontrastu s kontinentální Evropou upřednostňující čisté intervaly. 

Významným představitelem anglické hudby je John Dowland (1563–1626). 
Psal vícehlasé písně (songs) a písně s doprovodem loutny. Sám vynikající loutnista 
vytvořil celou řadu skladeb pro sólovou loutnu a loutnu s doprovodem violového 
consortu. 
 
Instrumentální hudba renesance 
 

V druhé polovině 16. století se postupně začíná oddělovat instrumentální složka 
od vokální. Rozšiřuje a zdokonaluje se instrumentář všech nástrojových skupin. 

 
Dechové nástroje: zobcová a příčná flétna, krumhorn, šalmaj a pumort (dvojplátkové), 
cink a serpent (dřevěné nátrubkové), busina (pozoun) 

Smyčcové nástroje: violy da braccio a violy da gamba, lira da braccio, housle (2. pol. 
16. století). 

Drnkací nástroje: loutna, theorba, harfa. 

Klávesové nástroje: clavichord, cembalo, virginal, varhany 

Bicí nástroje: tympány, vířivý buben, zvonkohra, triangl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Gesualdo da Venosa: Belta, poi chet´assenti (5hlasý madrigal) 
G. Pierluigi da Palestrina: Tu es Petrus (6hlasé moteto) 
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Samostatné consorty (soubory) dechových a smyčcových nástrojů se uplatňují 
v taneční hudbě. 

Prosazuje spojení dvojice tanců. Pomalého v sudém (imperfektním) taktu a rychlého 
v lichém (perfektním) taktu. 

Nejznámější dvojice tanců jsou: pavana–gagliarda, pavana–saltarello, basse dance–
saltarello. 

Funkce hudebních nástrojů získává na významu a vynikající instrumentalisté 
komponují hudbu pro nástroje, které mistrně ovládají. 

Vzniká sólová literatura loutnová (preludium), varhanní (fantazie, ricercar, toccata) a 
cembalová. 

 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621) je nejvýznamnějším představitelem sólové 

varhanní hudby v severní Evropě. 
V prostředí benátského dómu sv. Marka působí skladatel Giovanni Gabrieli (1557-

1612). 
Využil chórů po vnitřním obvodu chrámu, kde rozmístil skupiny zpěváků a hudebníků. 

V jeho skladbách se skupiny hlasů střídají, různě se střetávají, odpovídají si nebo vytvářejí 
efekt dozvuku (echa). 

Několik sbírek Canzon da sonar je určeno výhradně pro hudební nástroje. 
 
Hudba české renesance 
 

Hudba je pěstována v prostředí klášterů, kostelů a na dvorech významných českých 
šlechticů (Rožmerkové). 

Hudební složku během liturgických obřadů zajišťují tzv. literátská bratrstva – sbory 
složené ze vzdělaných měšťanů. Repertoár tvoří kromě chorálu duchovní písně 
(Šamotulský kancionál) a polyfonní moteta. 

V českém prostředí je nejvýraznější skladatelskou postavou 
šlechtic, básník a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 
(1564-1621). 

Hudbu považoval za jedno ze vznešených umění, jimž se má 
renesanční šlechtic věnovat. Hudební vzdělání získal jako páže 
na dvoře Ferdinanda Tyrolského v Innsbrucku. V prostředí 
dvorní kapely se seznámil s kompozičními technikami franko-
vlámské školy. Kryštof Harant končí svůj život na Staroměstském 
náměstí v Praze pod mečem kata Mydláře jako jeden z vůdců 
Českého stavovského povstání. 

Z jeho tvorby se dochovala mše a dvě moteta (Maria kron, 
Qui confidunt in Domino). 

 
Rudolfínská kapela 
 

Přesunutí císařského dvora z Vídně do Prahy mělo za následek vznik císařské dvorní 
kapely. 

Rudolfínská kapela vedená Phillipem de Monte (1521-1603) působila v Praze od roku 
1583 až do císařovy smrti v roce 1612. Kapela se skládala z 28 zpěváků a 7 stálých 
hudebníků. Nezávisle na ni působil na císařově dvoře i soubor 27 trubačů. 

 
 
Kryštof Harant: Maria kron (5hlasé moteto) 
G. Gabrieli: Canzon 8 
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HUDBA BAROKA (17.-18. století) 
 

Hudba evropského baroka má své kořeny v severní Itálii poč. 17. století. 
V barokní hudbě se vedle vícehlasé imitační polyfonie prosazuje stále více jednohlas 

doprovázený akordy – homofonie. 
Zapisuje se jako melodie v houslovém klíči doprovázená generálbasem – notami 

v basovém klíči s čísly označujícími obraty akordů. 
Generálbas hraje tzv. basso continuo – cembalo, violoncello (viola da gamba), theorba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barokní notace používá 5linkovou osnovu, taktové čáry, sudé (2 a 4 dobé) a liché (3 a 
6 dobé) takty a dur-mollový systém tónin. 

 
Vokálně-instrumentální hudba baroka 
 

Opera – je hudebně-dramatický útvar složený z recitativů, árií, duet, trií, sborů a 
baletních čísel. Vznikla v Itálii (Florentská camerata). 

Recitativy (secco, accompagnato) jsou nositeli děje. Zpěv napodobuje rytmus lidské 
řeči. 

Árie má výraznou melodickou linku a jejím prostřednictvím vyjadřuje postava své 
emoce. 

Sbory mají za úkol události dramatu vysvětlovat nebo komentovat. 
Orchestr se uvádí na začátku opery instrumentální předehrou (sinfonia, ouvertura) a 
doprovází celý děj opery. 

Náměty čerpají autoři z historie a mytologie (opera seria) nebo ze všedního života 
(opera buffa). 

Centry italské opery jsou Řím, Benátky a Neapol. Hlavními představiteli jsou: 

Claudio Monteverdi (1567-1643) 

Alessandro Scarlatti (1659-1725) 

Operu italského typu komponují G. F. Händel a později i W. A. Mozart. 

Francie přijala italskou operu nanejvýš rezervovaně a nahrazuje ji tragédie lyrique. 
Důraz je kladen na přirozený pěvecký projev a srozumitelnost textu. 

 
C. Monteverdi: Orfeo (toccata e sinfonia) 
J. B. Lully: Měšťák šlechticem – La marche des turcs 
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Důležitou součástí jsou baletní čísla, v nichž vystupují i členové panovnického dvora 
včele s králem Ludvíkem XIV. 
Hlavními představiteli francouzské opery jsou Jean-Baptiste Lully (1632-1687) a Jean-
Philippe Rameau (1683-1764). 

 
Oratorium – „duchovní opera“ na témata ze Starého a Nového zákona prováděná 

v chrámovém prostředí. 

Sonáta – cyklická instrumentální skladba pro 1 nebo 2 nástroje s doprovodem basso 
continua. 

Kantáta – cyklická vokálně-instrumentální skladba na světské i duchovní náměty 
(J. S. Bach). 

Concerto grosso – cyklická instrumentální skladba pro dvě skupiny nástrojů – 
concertino a tutti (A. Corelli). 

Sólový koncert – obdoba concerta grossa; sólový nástroj je pouze jeden (housle, hoboj, 
fagot, loutna). 

Suita – cyklická instrumentální skladba sdružující několik tanců (allemande-courante-
sarabanda-gigue). 

 
Sólová hudba baroka 
 

K charakteristickým sólovým nástrojům baroka patří varhany, cembalo a klavír. 
Varhany byly obohaceny o celou řadu nových rejstříků, objevují se dva manuály, rozšiřuje 
se pedálnice. 

Kromě populárního cembala se na počátku 18. století objevuje nový klávesový nástroj 
– klavír, který vznikl zdokonalením klavichordu. Za jeho vynálezce je považován 
Bartolomeo Cristofori (1708). Svůj nástroj pojmenoval „stromento col piano e forte“ – 
odtud i dnešní název piano (pianino). 

Vrcholnými formami klávesové literatury jsou preludium, toccata, fuga, suita, variace a 
fantazie. 
 
 
ANTONIO VIVALDI (1678-1741) 
- italský skladatel a houslový virtuos, narozen v Benátkách, zemřel 

ve Vídni 
- vysvěcen na kněze 
- jako učitel houslí a dirigent působil v dívčím útulku Ospedale della 

Piéta (1703-1740) 
- okolo roku 1718 na cestách (Mantova, Řím, navštívil i Prahu) 
- okolo 770 skladeb; těžiště tvorby: concerto grosso a sólový 

koncert – třívěté schéma (rychle-pomalu-rychle) 
- opery (45) a oratoria 
- „Čtvero ročních dob“ – cyklus 4 houslových koncertů 
- klenutá melodická linie, průzračná orchestrální faktura, méně zdobnosti  

 
 
 
 
 
J. Ph. Rameau: Les indes galantes 
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob 



16 

 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)  
 
- nar. v Eisenachu, zemřel v Lipsku 
- houslista, varhaník, kapelník, pedagog, skladatel 
- s dvěma ženami měl postupně 20 dětí 
- působil v Arnstadtu (1703-1707), Výmaru (1708-1717), Köthenu 

(1717-1723) a Lipsku (1723-1750) 
- autor více než 1000 skladeb (oratoria, mše, pašije, kantáty, sonáty, 

suity, fugy, koncerty) 
- za svého života byl oceňován především jako varhaník a 

improvizátor 
- komplikovaná polyfonní struktura skladeb, komplikovaná harmonie, vysoké technické 

požadavky na interprety 
 

 
Z díla: 
Toccata a fuga d moll pro varhany 
Temperovaný klavír – 2x 24 preludií a fug pro klavír 
6 sonát pro housle, 6 suit pro violoncello 
6 braniborských koncertů 
4 suity pro orchestr 
Mše h moll 
Vánoční a Velikonoční oratorium 
Janovy a Matoušovy pašije 
Hudební obětina – na téma krále Friedricha II. Velikého; triová sonáta s flétnou, kánony a 
fugy  
Umění fugy – 4 kánony a 15 fug; poslední s kryptogramem B-A-C-H 
Goldbergovy variace (pro cembalo) 
 
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)  
 
- narozen v Halle, zemřel v Londýně 
- varhaník, houslista, cembalista, skladatel a hudební podnikatel 
- působil v Hamburku, Hannoveru, Londýně, studijní cesta do Itálie  
- autor více než 600 skladeb (oratoria, opery, suity, concerti grossi) 
- v centru jeho skladatelského zájmu byla opera italského střihu 
- v závěru života, poté co zkrachoval jako operní podnikatel, obrací 

svou pozornost k oratoriu 
- jeho hudba je světštější, méně komplikovaná, výrazově 

bezprostřednější a slavnostní 
 

Z díla: 
Opery (42) – Rinaldo, Xerxes, Giulio Ceaesare 
Oratoria (26) – Mesiáš (1743), Juda Makabejský, Saul, Šalamoun, Samson, Jephta (1751) 
Te Deum (1743 – vítězství u Dettingenu) 
Suity – Vodní hudba (1714) a Hudba ke královskému ohňostroji (1749 – mír v Cáchách) 
12 concerti grossi a 6 varhanních koncertů 
3 sbírky suit pro cembalo 

J. S. Bach: Toccata a fuga d moll, Suita pro orchestr h moll, Kantáta BWV 147 
G. F. Händel: Mesiáš, Hudba ke královskému ohňostroji 
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České hudební baroko 
 

Katastrofální situace po třicetileté válce nepřála zpočátku rozvoji umění. Hudba 
se pěstovala v klášterech, chrámech a na zámcích (Jaroměřice nad Rokytnou, Kroměříž, 
Olomouc). V 17. a 18. století hráli v Čechách důležitou roli v hudebním vzdělávání jezuité 
a piaristé. Hudebnost prostých lidí pomáhaly rozvíjet zpěvníky duchovních písní – 
kancionály (Michna, Šteyer, Rovenský). 
 
ADAM MICHNA Z OTRADOVIC (1600-1676) 
 
- skladatel, básník a varhaník v Jindřichově Hradci 
- homofonní hudba, zpěvná melodika, prostota, poetičnost; přístupná i neškoleným 

muzikantům 
- tři soubory duchovních písní na vlastní texty: Loutna česká, Česká mariánská muzika 

(Chtíc, aby spal), Svatoroční muzika 
- Sacra et Litanie – pod tímto názvem sbírka 5 mší, Requiem, 2 litanií a Te Deum 
 
PAVEL JOSEF VEJVANOVSKÝ (1633-1693) 
 
- polní trubač; nejdříve člen kroměřížské zámecké kapely olomouckého biskupa 

Liechtensteina-Castelcorna a od roku 1670 vedoucí kapely 
- jednověté instrumentální skladby s velkým podílem žesťů označované jako sonaty 
- Sonata vespertina 
  
BOHUSLAV MATĚJ ČERNOHORSKÝ (1684-1732) 
 
- filozof, kněz (člen minoritského řádu), profesionální hudebník (významný varhaník), 

pedagog; žil střídavě v Itálii (v Padově) a v Čechách 
- Regina coeli – koncertní kantáta s violoncellem a varhanami 
- Loretánské litanie o Panně Marii Vítězné – pro sbor a orchestr se 4 trubkami 
 
JAN DISMAS ZELENKA (1679-1745) 
 
- skladatel světového významu; studoval ve Vídni a v Benátkách 
- od roku 1710 působil v Drážďanech jako skladatel a kontrabasista 
- 180 vokálních děl (úroveň srovnatelná s Bachem) 
- 4 Requiem; 3 Magnificat; Lamentace proroka Jeremiáše, žalmy 
- 6 triových sonát – pro hoboj a další nástroje (převážně pro 2 hoboje, fagot a continuo) 
- „Sub olea pacis et palma virtutis“ (Pod olivou míru a palmou ctnosti) – melodram 

o sv. Václavovi – ke korunovaci Karla VI. 
- Ouvertura F dur – typ francouzské předehry 

 

 

 

 

 
 
 
A. Michna z Otradovic: Loutna česká, Česká mariánská muzika 
J. D. Zelenka: Sonáta č. 6 g moll 
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HUDBA KLASICISMU (2. pol. 18. století–1. pol. 19. století) 
 
Klasicismus se v hudbě prosazuje v průběhu 2. pol. 18. století. Do Evropy se rozšířil 

z jižního Německa a Rakouska. Je posledním hudebním slohem, který upřednostňuje 
jednotu hudebního výrazu před národním charakterem hudby. Pojetí hudby je ovlivněno 
idejemi racionalismu a osvícenství, zejména filozofy Voltairem, Rousseauem a Kantem. 
 
Charakter hudby 
 

Složitá polyfonie pozdního baroka je nahrazena homofonií, citovou vypjatost výrazu 
vystřídala symetrie a vyrovnanost. 

Racionalismus se v hudbě projevuje zejména periodicky stavěnou melodií s náznaky 
lidovosti. 

Převahou durových tónin, prostou harmonií, rozloženými akordy (Albertiho basy) 
v doprovodných figurách. 

Upouští se od generálbasu, všechny noty jsou v partituře vypsány. 
Prostor pro improvizaci je omezen na virtuózní kadence v sólových koncertech. 

 
Hudební formy a žánry 
 

Stěžejní hudebním útvarem klasicismu je sonátová forma. 
Má tři části expozici, provedení a reprízu. 
Expozice uvádí 2–3 témata, která jsou v provedení zpracována a v repríze znovu 
připomenuta. 
Sonátovou formu má zpravidla 1. věta symfonie, sólového koncertu, kvartetu, tria, sólové 
sonáty apod. 
 
Instrumentální hudba  
 

Instrumentální hudba klasicismu má podobu sólovou, komorní a orchestrální. 
Označení sonáta se užívá i pro 3 až 4věté cyklické skladby, v nichž sonátová forma 
představuje alespoň jednu větu. 

Sólová sonáta je určena buď pro klavír nebo sólový nástroj s doprovodem klavíru (harfy, 
varhan). 

Trio-klavír, housle (flétna) a violoncello. 

Kvarteto – 1. a 2. housle, viola a violoncello. 

Sólový koncert – třívětá skladba pro sólový nástroj s doprovodem orchestru. 

Serenáda, divertimento, nokturno – skladby příležitostného charakteru, určené 
k provozování pod širým nebem. Nejznámější serenádou je Mozartova „Malá noční 
hudba“. 

Symfonie – obvykle čtyřvětá cyklická skladba pro orchestr. První věta v sonátové formě, 
druhá ve velké formě ABA nebo variační formě, třetí taneční menuet a čtvrtá v sonátové 
nebo rondové formě. 

Melodickou úlohu v orchestru přebírají smyčcové nástroje a dřeva.  

Novým nástrojem 18. století s velkými zvukovými a technickými možnostmi je klarinet. 
Žestě tvoří harmonickou výplň a ve vypjatých místech se uplatňují tympány. Postupně 
se rozšiřuje počet členů i obsazení jednotlivých nástrojů. Kromě operních a dvorských 
orchestrů vznikají i měšťanské tzv. symfonické orchestry (Berlín, Mannheim, Lipsko, 
Paříž). 
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Ve vokálně-instrumentální hudbě si udržuje prim opera seria (vážná) a opera buffa 
(komická). 

Italskou operu reformoval podle zásad: pravda, přirozenost a prostota vídeňský dvorní 
skladatel Ch. W. Gluck (1714-1787). Vrací opeře původní dramatický spád, dbá 
na srozumitelnost textu a odmítá účast zpěváků – kastrátů. 

Variantou opery je singspiel, kde se kromě zpěvu uplatňuje i mluvené slovo.  
Nejznámější operou buffa je Mozartova „Figarova svatba“ a singspielem „Kouzelná flétna. 
 
 
JOSEPH HAYDN (1732-1809)  
 
- skladatel (více než 1000 skladeb), pedagog, klavírista a houslista 
- kapelníkem hraběte Morzina v Lukavci u Plzně (1759-61) 
- kapelníkem knížete Esterházyho (1761-1790) 
- v letech 1791-1794 absolvoval dvě umělecké cesty do Anglie 
- umírá ve Vídni v roce 1809, kdy Napoleonova armáda vstupuje 

do města 
 
Z díla: 
83 kvartetů 
105 symfonií (S úderem kotlů, Vojenská, Hodiny, Lovecká) 
24 oper 
Oratoria „Stvoření“ a „Čtvero ročních dob“ 
Klavírní a houslové sonáty, dua, tria 
 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)  
 
- geniální hudební skladatel (626 skladeb) a klavírní virtuóz 
- na klavír hrál o 4 let; první skladbičky v 6 letech; ve 12 letech 

1. opera (Bastien a Bastienka) 
- jako zázračné dítě vystupoval po celé Evropě (cestoval se svým 

otcem Leopoldem a sestrou Annou) 
- absolvoval několik studijních a koncertních cest do Itálie 
- 1779 koncertním mistrem arcibiskupské kapely v Salcburku 
- 1781 po roztržce s arcibiskupem Colloredem působí jako 

svobodný umělec ve Vídni 
- 1787 – císařský dvorní skladatel 
- v závěru života trpěl depresemi a utkvělými myšlenkami na smrt (strach z otravy) 
- umírá v prosinci 1791 v 35 letech na infekční onemocnění a je uložen do neoznačeného 

hrobu 
 
Z díla: 
Opery (18) – Don Giovanni, Figarova svatba, Kouzelná flétna 
Symfonie (45) – č.35 C dur „Linecká“, č. 40 g moll, č. 41 C dur „Jupiter“ 
Koncerty pro sólové nástroje a orchestr (klavír, housle, flétna, klarinet, lesní roh, fagot) 
Smyčcové kvartety (26), klavírní sonáty (18) 
Requiem – mše za zemřelé 

 
 

J. Haydn: Symfonie č. „Hodiny“ a č. „S úderem kotlů“ 
W. A. Mozart: Don Giovanni, Symfonie č. 40 g moll 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)  
- skladatel, klavírní virtuóz, varhaník, pedagog; svobodný umělec, 

kterého podporovali příznivci z řad šlechty 
- narozen v Bonnu; hudební vzdělání u Ch. G. Neefeho 
- od 15 letech zastával místo druhého dvorního varhaníka v Bonnu 
- 1792 – odchází studovat do Vídně (Haydn, Salieri) 
- 1798–1816 – postupná ztráta sluchu, která znemožnila koncertní 

praxi, ale nezabránila komponovat; komunikoval prostřednictvím 
„konverzačních sešitů“ 

- umírá 1827 ve Vídni na jaterní chorobu v 56 letech. 
 
Z díla: 
9 symfonií (3. Es dur „Eroica, 5. c moll „Osudová“, 9. d moll „s Ódou na radost“) 
Opera „Fidelio“ 
Missa solemnis 
Coriolanus, Egmont – koncertní předehry 
Klavírní koncerty (5), Houslový koncert 
Smyčcové kvartety (16) 
Klavírní sonáty (32) – f moll „Appasionata“, cis moll „Měsíční svit“, c moll „Patetická“ 
 
Česká hudební emigrace 
 
V 2. polovině 18. století jsou české země nevyčerpatelným zdrojem hudebníků a 
hudebních skladatelů, kteří jsou nuceni hledat z existenčních důvodů uplatnění a obživu 
v cizině.  
 
V Itálii působili Josef Mysliveček (1737-1781) a Václav Pichl (1741-1805). 

V Mannheimu Jan Václav Stamic (1717-1757) a František Xaver Richter (1709-1789). 

V Berlíně František Benda (1709-1786) a Jan Jiří Benda (1714-1752). 

V Paříži Jan Ladislav Dusík (1760-1812), Antonín Rejcha (1770-1836), Jan Křtitel 
Krumpholz (1747-1790). 

Ve Vídni žili a působili Jan Křtitel Vaňhal (1739-1813) a Lepold Koželuh (1747-1818). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. V. Stamic F. Benda J. Mysliveček A. Rejcha 

 

 
L. van Beethoven: Symfonie č. 5 a č. 9 
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HUDBA ROMANTISMU (19.století) 
 

Romantismus se v evropském uměni prosazuje na počátku 19. století. Myšlenkově 
se zpočátku opírá o přírodní filozofii J. J. Rousseau a ideje Velké francouzské revoluce. 

Filozofie romantismu upřednostňuje fantazii a cit jako dvě složky poznávacího 
procesu. Klade důraz na individualitu umělce. 

Umělecké dílo již většinou nevzniká na objednávku, ale spontánně a umělec čeká, jestli 
o něj publikum projeví zájem. Neúspěch vede často k frustraci, pocitům izolace a 
odmítnutí. 

V hlavních hudebních centrech jsou budovány velké koncertní sály, jsou zakládány 
konzervatoře (Praha 1811), pěvecké spolky a kulturní organizace. V amatérské podobě je 
hudba pěstována v měšťanských salónech a domácnostech. 

Notový materiál dodávají hudebních nakladatelství (Simrock, Peters, Breitkopf & 
Härtel, Schott), která se zároveň stávají objednavateli nových skladeb a propagátory 
nových autorů. 

Vznikají nové hudební formy, které jsou inspirovány mimohudebním obsahem – 
programní symfonie, programní předehra a symfonická báseň. Náměty čerpají umělci 
z národních kultur, historie, přírody a mytologie. 

Hudba svou schopností reflektovat nálady lidského nitra představovala 
pro romantické umělce ideální vyjadřovací prostředek. 
 
Nejkomplexnějším romantickým hudebním útvarem je opera. 

Sdružuje v sobě většinu uměleckých disciplín (hudba, výtvarné umění, tanec, poezie). 
Většina evropských skladatelů dává přednost italskému typu opery „číslové“ (předehra, 
árie, dueta, tria, recitativy, sbory, baletní výstupy). Většinou na libreta známých básníků 
a spisovatelů. 
Skladatelé: G. Verdi, G. Puccini, G. Bizet, Ch. Gounod, N. Rimskij-Korzakov, 
P. I. Čajkovskij. 
 

Novou cestu opernímu žánru vytýčil Richard Wagner (1813-1883). 
Jeho snem a cílem bylo vytvoření univerzálního uměleckého díla – 
Gesamtkunstwerk, které by spojovalo všechny druhy umění.  

Je autorem většiny svých libret. Čerpá náměty z germánské 
mytologie a německé historie. Odvrací se od tradičního členění 
opery na árie, recitativy a sbory a vytváří dlouhé prokomponované 
plochy hudby, v nichž jsou zpěvák a orchestr rovnocennými 
partnery. 

Ve svých operách zavádí leitmotiv. Hudební myšlenku (téma), 
která provází postavu (událost, předmět, místo) v průběhu děje. 

K provozování svých oper nechal s finančním přispěním 
bavorského krále Ludvíka II. postavit v Bayreuthu divadelní scénu. 

 
Z díla: 
Operní tetralogie „Prsten Niebelungů“ (Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried a Soumrak bohů)  
Opery Lohengrin, Mistři pěvci norimberští, Bludný Holanďan, Tristan a Izolda, Parsifal 

 
 
 
 
 
R. Wagner: Tanhauser, Tristan a Izolda 
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Vývojové fáze hudebního romantismu a jejich představitelé 

Raný romantismus (Schubert, Schumann, Mendelssohn-Bartholdy, Weber, Chopin) 

Novoromantismus (Berlioz, Liszt, Wagner, Smetana) 

Klasicko-romantická syntéza (Brahms, Dvořák) 

Národní školy (Mocná hrstka, Severská škola, Polská národní škola, Francouzská škola) 

Pozdní romantismus (Strauss, Mahler) 

 
Raný romantismus (cca 1800-1830) 

Většina představitelů raného romantismu, i jeho pozdější rozvité formy byla zároveň 
vynikajícími klavíristy a koncertními umělci. 

 
FRANZ SCHUBERT (1797–1828) 
 
- rakouský hudební skladatel působící jako svobodný umělec 

ve Vídni 
 

Dílo: 
Písně (600) – Pstruh, Markéta u přeslice, Král duchů, Poutník; 
cykly: Zimní cesta, Spanilá mlynářka 
8 symfonií (VII. h moll – „Nedokončená“), 15 klavírních sonát, 
klavírní kvintet „Pstruh“, smyčcová kvarteta 

 
ROBERT SCHUMANN (1810–1856) 
 
- sólovou dráhu koncertního umělce musel ukončit (zranění ruky); 

skladatel a hudební publicista – založil v Lipsku hudební časopis 
„Neue Zeitschrift für Musik“ v němž propagoval hudbu svých 
současníků 

- trpěl manio-depresivní psychózou; pokusil se o sebevraždu 
skokem do Rýna; umírá v ústavu pro duševně choré 
 

Dílo: 
Písňové cykly: Láska a život ženy, Láska básníkova, Liederkreis 
Klavírní cykly: Dětské scény, Motýli, Album pro mládež 
Klavírní koncert a moll, 4 symfonie, 17 kantát, oratorium Ráj a Peri (orientální námět) 

 
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) 
 
- německý skladatel a klavírista židovského původu; dirigent 

lipského Gewandhausu a pedagog na lipské konzervatoři 
- hodně umělecky cestoval (Anglie, Skotsko) 
- znovuobjevil a propagoval dílo J. S. Bacha (1829 – dirigoval 

Matoušovy pašije v Berlíně) 
 

Dílo: 
Sen noci svatojánské (programní předehra), 5 symfonií, 
3 houslové koncerty, Písně beze slov (klavírní cyklus) 

 
F. Schubert: Klavírní kvintet A dur op. 114 „Pstruh“ 
F. Schumann: Dětské scény 
F. Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svatojánské 
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CARL MARIA VON WEBER (1786-1826) 
 
- německý hudební skladatel; operní dirigent ve Vratislavi, Praze 

(1813-1817) a Drážďanech 
- umírá na tuberkulózu v Londýně po premiéře své opery Oberon 
 
Dílo: 
Opery: Čarostřelec, Euryathe, Oberon 
2 klarinetové koncerty, Concertino pro klarinet, Koncert pro fagot, 
Vyzvání k tanci (klavírní kus) 
 
FREDERYK CHOPIN (1810-1849) 
 
- polský klavírní virtuóz a hudební skladatel; jeho učitelem klavíru 

byl český emigrant Vojtěch Živný 
- 1830 – koncertní turné po Evropě; revoluční události v Polsku jej 

donutily k emigraci  
- usazuje se v Paříži, kde působí jako svobodný skladatel a hudební 

pedagog 
- umírá na podzim 1849 v Paříži na tuberkulózu po návratu 

z koncertního turné po Anglii 
 
Dílo: 
2 klavírní koncerty, Rondo à la Krakovjak 
Koncertní etudy op. 10 a 25, Mazurky, Polonézy, Valčíky, Nocturna, Impromtu, Balady, 
Preludia (24) 
 

Novoromantismus (od 30. let 19. století) 
 
HECTOR BERLIOZ (1803–1869) 
 
- svobodný skladatel a dirigent, hudební kritik, spisovatel 
- od 23 let na Pařížské konzervatoři studuje skladbu ve třídě 

Antonína Rejchy 
- tvůrce moderní programní hudby; užívá ideé fixe (utkvělou 

myšlenku) – hudební téma, které v různých obměnách prochází 
celou skladbou 

- jeho zásluhou byl rozšířen romantický orchestr o nové nástroje a 
počet hudebníků 

 
Dílo: 
Fantastická symfonie (5. vět), Harold v Itálii (koncertantní symfonie) 
Requiem, Faustovo prokletí (oratorium) 
Programní předehry: Římský karneval, Korzár, Rob Roy 
 
 

 
 
 
C. M. von Weber: Čarostřelec 
F. Chopin: Etuda op. 10 č. 12 „Revoluční“ 
H. Berlioz: Fantastická symfonie 
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FERENC LISZT (1811–1886) 
 
- klavírní virtuóz a hudební skladatel maďarského původu; 

koncertní umělec známý po celé Evropě (Paříž, Berlín, Petrohrad) 
- studoval ve Vídni u A. Salieriho a C. Czerného; kompozičně 

vycházel z F. Chopina (viruozita) a H. Berlioze (instrumentace) 
- v roce 1848 přijímá místo dvorního kapelníka ve Výmaru a věnuje 

se orchestrální tvorbě 
- je tvůrcem nového hudebního žánru – symfonické básně 
 
Dílo: 
12 transcendentálních etud, 6 etud na Paganiniho, 19 uherských rapsodií, klavírní 
koncerty Es dur a A dur 
Symfonie Faustovská, Symfonie Dantovská 
Symfonické básně (13): Preludia (Lamartin), Prometheus (Aischylos), Tasso (Byron), Co 
slyšíme na horách (Hugo) 
 
BEDŘICH SMETANA (1824–1884) 
 
- klavírní virtuóz, skladatel, dirigent, hudební kritik, pedagog 
- narozen v rodině panského sládka v Litomyšli 
- od 19 let studuje v Praze hudbu u Josefa Proksche; skladatelskými 

vzory byli F. Liszt a R. Wagner 
- v roce 1848 se účastní aktivně revoluce (Pochod Národní gardy, 

Pochod Studentské legie, Píseň svobody) 
- na podzim téhož roku otevírá hudební ústav – klavírní školu 

na Staroměstském náměstí 
- ve 40. a 50. letech se věnuje převážně klavírní tvorbě (Lístky 

do památníku, salonní polky, charakteristické kusy, bagately, 
impromptus) 

- v roce 1849 se žení se svou žačkou Kateřinou Kolárovou. Během několika let mu 
zemřely tři dcery. Trio g moll z roku 1855 vyjadřuje bolest nad smrtí pětileté Bedřišky 

- v letech 1856-1861 odchází do Švédska, kde působí jako dirigent, sbormistr, skladatel 
a klavírní virtuóz 

- po návratu působí v Praze jako hudební kritik, dramaturg Umělecké besedy, sbormistr 
Hlaholu a hudební pedagog 

- jeho první opera Braniboři v Čechách mu otevřela cestu k prestižnímu místu kapelníka 
Prozatímního divadla. Působil zde až do úplné ztráty sluchu v roce 1874. 

- umírá v pražském ústavu pro choromyslné 12. 5. 1884 (Pražské jaro) 
 
Dílo: 
Opery: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, 
Tajemství, Čertova stěna, Viola 
Hakon Jarl, Valdštýnův tábor, Richard III. – symfonické básně (Švédsko) 
Má vlast (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník) – cyklus 
symfonických básní 
Klavírní trio g moll, Smyčcový kvartet „Z mého života“ 
České tance (pro klavír) 

 
F. Liszt: Preludia 
B. Smetana: Vltava, Valdštýnův tábor 
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Klasicko-romantická syntéza (od 60. let 19. století) 
 
JOHANNES BRAHMS (1833–1897) 
 
- německý klavírní virtuóz a skladatel působící ve Vídni 
- vychází z L. van Beethovena, F. M. Bartholdyho a R. Schumanna 
- odmítá programní hudbu a dává přednost klasickým formám 

(sonáta, symfonie, koncert) 
- v orchestru hrají hlavní roli smyčce a dřeva; žesťové nástroje a 

bicí pouze v dynamických gradacích 
 
Dílo: 
4 symfonie 
Akademická slavnostní předehra, Tragická předehra 
Houslový koncert D dur, Klavírní koncert d moll a B dur, Koncert pro housle a violoncello 
a moll 
Uherské tance (pro klavír) 
Německé requiem 
 
ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904) 
 
- skladatel, pedagog a dirigent 
- narozen v rodině řezníka v Nelahozevsi; hudbě se věnoval 

od dětství (housle, klavír, varhany) 
- v 16 letech (1857) odešel studovat do Prahy na varhanickou školu, 

kterou úspěšně absolvoval po dvou letech 
- v roce 1861 nastoupil jako violista do orchestru Prozatímního 

divadla, kde působil deset let 
- v roce 1873 se oženil s Annou Čermákovou. Po svatbě působil jako 

varhaník u sv. Vojtěcha v Praze 
- v letech 1875-1877 získal rakouské státní stipendium z podnětu J. Brahmse 
- J. Brahms se stal dlouholetým Dvořákovým přítelem, umožnil mu vydat v Berlíně 

u Simrocka první řadu Slovanských tanců, které mu otevřely cestu na evropskou 
hudební scénu 
Absolvoval několik zahraničních turné do Anglie a jeho hudební úspěchy byly 

potvrzeny čestným doktorátem Cambridgeské univerzity. V letech 1892-1895 odcestoval 
A. Dvořák do USA, kde působil jako ředitel Národní konzervatoře v New Yorku. 

Po návratu učil na pražské konzervatoři a v letech 1901–1904 byl jejím ředitelem. 
 
Dílo: 
9 symfonií (8. G dur „Anglická“, 9. e moll „Z Nového světa“) 
Symfonické básně: Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek (Erben) 
Opery (10): Rusalka, Jakobín, Čert a káča, Dimitrij 
Houslový koncert a moll, Violoncellový koncert h moll, Klavírní koncert g moll 
Slovanské tance (I. a II. řada) – pro klavír, pro orchestr 
Biblické písně, Cikánské melodie, Moravské dvojzpěvy 
Stabat mater, Te Deum 

 
 
J. Brahms: Uherské tance 
A. Dvořák: 9. symfonie e moll „Z Nového světa“, Slovanské tance, Polednice 
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NÁRODNÍ ŠKOLY 
 

V polovině 19. století narůstá v jednotlivých státech Evropy boj o národní jazyk a 
národní umění, které se stává aktivní silou ve vývojovém společenském procesu. Hlavním 
inspiračním zdrojem bylo lidové umění (hudba, tanec, poezie). 
 
Španělsko – Isaac Albéniz (1860-1909) „Španělská suita“, „Ibéria“ 

Norsko – Edvard Gagerup Grieg (1843-1907) „Peer Gynt“, „Norské tance“ 

Finsko – Jean Sibelius (1865-1957) „Finlandia“, „Kalevala“ 

Anglie – Edvard Elgar (1857-1934), Gustav Holst (1874-1934) „Planets“ 

 
Nezanedbatelným přínosem je ryzí a autentická hudba ruských autorů. 
 

M. I. Glinka (1804-1857) – opery Život za cara, Ruslan a Ludmila; Kamarinskaja (fantazie 
na ruské lidové písně) 
 
Mocná hrstka 

Skupina pěti ruských autorů (M. Balakirev, C. Kjuj, A. Borodin, M. P. Musorgskij a N. 
Rimskij-Korzakov), kteří si kladli za cíl komponovat ryzí ruskou hudbu bez evropských 
vlivů. 
Náměty i hudební jazyk čerpají z tradiční kultury, pohádek, mýtů a bohaté ruské historie. 
 
 
MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ (1839-1881) 
 
- skladatel samouk, klavírista; důstojník, úředník 
 
Dílo: 
Opery: Chovanština, Boris Godunov, Soročinský jarmark 
Obrázky z výstavy – symfonická suita pro klavír; pro orchestr 
instrumentoval M. Ravel 
Noc na Lysé hoře (symfonická báseň) 
Písně a tance smrti (zpěv a klavír), Píseň o bleše 
 
 
NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV (1844-1908) 
 
- technicky nejvyspělejší a nejvzdělanější člen Mocné hrstky, 

původním povoláním námořní důstojník 
- jeho hudba je místy syrová, s prvky naturalismu 
 
Dílo: 
opery (15): Pohádka o caru Saltanovi (Let čmeláka), Sněhurka, 
Sadko, Kostěj nesmrtelný 
Šehrezáda (orchestrální suita), Španělské capriccio 
 
 

 
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy 
N. Rimskij-Korsakov: Šehrezáda 
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PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ (1840-1893) 
 
- je hudebním skladatelem, který propojil ruské národní prvky 

s evropskou kompoziční technikou 
- studoval práva; petrohradskou konzervatoř začal studovat 

ve 23 letech; pedagog na moskevské konzervatoři 
- třikrát navštívil Prahu; byl přítelem A. Dvořáka 
- umírá na choleru v Petrohradě 
- jeho hudba je lyricky něžná, hluboce citlivá, místy se sklonem 

k patosu 
 
Dílo: 
Opery (10): Evžen Oněgin, Piková dáma 
Balety: Labutí jezero, Louskáček, Spící krasavice 
6 symfonií (6. symfonie h moll „Patetická“) 
Houslový koncert D dur, Klavírní koncert b moll 
Symfonická hudba: Italské capriccio, Slavnostní předehra 1812, Slovanský pochod 
Dětské album (24 klavírních skladeb pro děti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

P. I. Čajkovskij: Louskáček, Klavírní koncert b moll 
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HUDBA POZDNÍHO ROMANTISMU (od 70. let 19. století) 
 

Poslední dozvuky velké romantické éry 19. století zaznívají v díle tzv. pozdních 
romantiků. Žijí a tvoří v období označovaném jako „fin de siecle“ (konec století), 
vyjádřeném v uměleckém slohu secese. 

Skladatelé využívají starých a osvědčených forem, ale usilují o novou zvukovost 
orchestru. Netradičními kombinacemi hudebních nástrojů získává orchestr nové, 
překvapivé zvukové možnosti. Hudebnímu proudu stále dominuje výrazná melodická 
linie podpořená komplikovanou chromaticky vypjatou harmonickou strukturou. 
 
RICHARD STRAUSS (1864-1949) 
 
- skladatel, dirigent a operní ředitel 
 
Dílo: 
Opery: Elektra, Salome, Růžový kavalír 
Symfonické básně: Tak pravil Zarathustra, Til Enšpígl, Don Quijote 
Alpská symfonie 
 
 
GUSTAV MAHLER (1860-1811) 
 
- narozen v Kališti v Čechách a do svých 15 let žil v Jihlavě 
- působil jako dirigent a operní ředitel v Budapešti, Hamburku a 

Vídni 
- antisemitské nálady donutily G. Mahlera k odchodu do USA, kde 

v posledních letech svého života působí jako dirigent Metropolitní 
opery v New Yorku. 

 
Dílo: 
9 rozsáhlých symfonií – 3. a 8. s pěveckými sóly a sborem; 10. zůstala 
nedokončená 
Písňové cykly (pro zpěv a orchestr): „Z chlapcova kouzelného rohu“, „Písně potulného 
tovaryše“, „Písně o mrtvých dětech“ 
 

HUDBA IMPRESIONISMU (přelom 19.–20. století) 
 

Podobně jako se krátké tahy štětce na malířově plátně teprve v oku pozorujícího spojují 
v obraz usiluje skladatel prostřednictvím chvějivých tónů a vibrujícího pohybu o 
vytvoření zvukově barevné nálady. 

Hudební skladatelé se nechávají inspirovat výtvarným uměním (Cl. Monet, E. Degas, A. 
Renoir) a básníky – symbolisty (St. Mallarmé, P. Verlaine, A. Rimbaude, Ch. Baudelaire). 
Cílem impresionistických umělců je snaha zachytit prchavost pomíjivého okamžiku. 
 
Hlavní rysy hudebního jazyka impresionismu 
- úplné porušení hudebních forem a pravidel klasické harmonie 
- užití exotických prvků – pentatonika, celotónová stupnice, paralelní kvinty a oktávy 
- harmonie využívá do krajnosti možnosti chromatiky 

 
R. Strauss: Tak pravil Zarathustra 
G. Mahler: Symfonie č. 1 „Titán“ 
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- obsazení nových nástrojů – zvonky, harfy, celesta 
- smyčcové nástroje hrají často s dusítky; používají techniku tremolo 
- pedál umožňuje klavíru novým způsobem propojit zvuky a barvy tónů 
 
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
 
- studoval na pařížské konzervatoři klavír, varhany a skladbu 
- v roce 1884 získal prestižní Římskou cenu 
- byl ovlivněn hudbou ruských autorů, orientální hudbou (Jáva, 

Japonsko, Čína) a hudbou středověké Francie; vytváří si svou 
vlastní hudební řeč 
První ryze impresionistickou skladbou je Preludium k Faunově 

odpoledni – symfonická báseň inspirovaná textem básně 
S. Mallarmého. 
 
Dílo: 
24 preludií pro klavír (Dívka s vlasy jako len, Potopená katedrála) 
Obrazy, Rytiny, Etudy (12) – klavírní cykly 
Dětský koutek (6 tanečních skladeb věnovaných dceři „Chou-Chou“) 
Symfonická freska Moře (La Mer), cyklus Obrazy (Images), Nokturna 
Pelleas a Melisanda – opera 
 
MAURICE RAVEL (1875-1937) 
 
- po otci Francouz, po matce Bask – ze staré vznešené španělské 

rodiny 
- představuje do značné míry protipól Debussyho 
- byl vynikajícím klavíristou, koncertním umělcem a interpretem 

svých skladeb 
- ctí a využívá staré hudební formy, ale naplňuje je novou 

zvukovostí 
- inspiraci čerpá ze španělského folklóru, později z hudby baroka, 

jazzu i cikánské hudby 
 
Jeho orchestrální instrumentace je po řemeslné stránce dokonale promyšlená 
(instrumentoval např. Musorgského „Obrázky z výstavy“). 
 
Dílo: 
Bolero – původně baletní hudba inspirovaná španělským tancem 
Tzigane – fantazie pro housle a orchestr 
Dafnis a Chloe (balet) a La Valse (taneční obraz) - pro ruský baletní soubor S. Ďagileva 
Koncert pro levou ruku – komponovaný pro klavíristu P. Wittgensteina, kterého válka 
připravila o pravou ruku 
Španělská rapsodie – suita pro symfonický orchestr 
 
Francouzský impresionismus ovlivnil celou řadu evropských skladatelů (O. Respighi, 
Manuel de Falla). Z českých autorů především Vítězslava Nováka a Josefa Suka. 

 
 
Cl. Debussy: Potopená katedrála, Dívka s vlasy jako len 
M. Ravel: Bolero 
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ARTIFICIÁLNÍ HUDBA 20. STOLETÍ 
 

Hudba 1. pol. 20. století představuje mozaiku nejrůznějších kompozičních technik a 
hudebních stylů. Umění reaguje na dramatické politické a kulturní změny, jejichž 
vzrůstající tempo stále nabírá na síle. 

Homogenní umělecké slohy trvajících často i několik staletí jsou vystřídány záplavou 
stylů a směrů, které souborně označujeme jako sónický (zvukový) sloh. 

Tvůrci těchto „ismů“ jsou obvykle výrazné osobnosti – jednotlivci, kteří v touze 
po současném a moderním pojetí vytvářejí osobitý jazyk, z nějž čerpají, často jen 
epizodicky, další umělci. 

V životě umělce pak hovoříme o tzv. tvůrčím období, které se vyznačuje přijetím a 
upřednostněním určitých technik nebo kompozičních prvků. 
 
Nové kompoziční techniky 
 
Bitonalita a polytonalita – pásma dvou a více tónin probíhajících současně. 

Atonalita – tonální ukotvenost se zcela ztrácí, vytváří se nepřetržité napětí. 

Modalita – čerpá ze středověkých stupnic (modů), ale vytváří i nové řady (módy). 

Dodekafonie – dvanácti-půltónový systém, který využívá kontrapunktické metody; 
autorem je A. Schoenberg. 

Seriální hudba – systém dodekafonie je přenesen na jakoukoli řadu (sérii) zvuků, rytmů, 
barvy a dynamiky; autorem je (A. Webern). 

Čtvrttónová hudba – dělí oktávu na 24 stejných dílů; velkým propagátorem u nás byl 
A. Hába. 

 
Expresionismus 
 

Pro umělce poč. 20. století je rozhodujícím mezníkem v tvorbě zkušenost válečných 
útrap 1. světové války. Mnozí z nich se jí aktivně účastnili a dojmy a prožitky z ní ztvárňují 
ve svých dílech. Psychologizujícím uměleckým směrem, který se snaží zachytit mezní 
lidské situace – utrpení, zoufalství, osamělost, bolest je 
expresionismus. 

Za hlavního představitele hudebního expersionismu můžeme 
označit německého skladatele Arnolda Schoenberga (1874-1951), 
zejména jeho atonální kompoziční období (Měsíční pierot), ale prvky 
expresionismu nalezneme i v dílech dalších skladatelů (R. Strauss, 
B. Bartók, I. Stravinskij, A. Honegger). 
 
 
Folklorismus 
 

Vliv lidové kultury byl v hudbě silný už v 19. století. Skladatelé 20. století se však snaží 
jít až ke kořenům lidové hudby. Jsou uchváceni její bezprostředností, vitalitou a dravostí. 
Skladatelé usilují o nalezení kontaktů s lidovou hudbu průnikem k samotným základům, 
elementárním melodickým a rytmickým pratvarům. Neupravují lidovou hudbu, ale tvoří 
„lidově“. Čerpají ze stejných zdrojů a dosahují přitom zcela osobitých výsledků. 

 
A. Schoenberg: Měsíční pierot 
B. Bartók: Rumunské tance 
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Nejvýraznějšími skladateli – folkloristy jsou Béla Bártok (1881-
1945) – Allegro barbaro, Rumunské tance, Zoltán Kodály, Leoš 
Janáček. Své „folkloristické“ období mají i I. Stravinskij (Svěcení 
jara), K. Szymanowski, S. Prokofjev a další. 
 
Civilizační tendence 
 

Umělecké směry, které jsou vázány na vývoj vědy, techniky, 
pokrok (kubismus, futurismus, dadaismus, konstruktivismus, 
dadaismus) mají své paralely i v hudbě. 
Představiteli jsou členové tzv. Pařížské šestky, z nichž nejvýraznější postavou je 
Arthur Honneger (1892-1955), původem Švýcar.  

S uměleckými zásadami „šestky“ se poměrně záhy rozchází a 
usiluje o psychologickou hloubku své tvorby. Ideově navazuje 
na Bacha, Beethovena a velké romantické skladatele. 

Je autorem oper, oratorií, 5 symfonií a rozsáhlé koncertní a 
komorní tvorby. Ke skladbám, které odkazují k jeho vazbám 
na „šestku“ patří Rugby a Paficik 231. 
 
Neoklasicismus 
 

Reakcí a protiváhou chaosu doby a vyjádřením touhy umělců po klidu a rovnováze je 
neoklasicimus. 

Ve výtvarném umění jej uvádí na scénu Pablo Picasso (1919), 
v hudbě Igor Stravinskij (1882-1971) svým baletem „Pulcinella“ 
(1920).  

Skladatelé vycházejí z klasických vzorů (sonáta, symfonie, dur-
mollový systém), ale inspirují se i hudbou renesanční a barokní. 

Prvky neoklasicismu se objevují v díle většiny velkých autorů 
20. století. Je to důsledek inspirace staršími autory nebo užití 
tradičním hudebních forem, které pro skladatele vždy představují 
východisko z krize uměleckého myšlení a chaosu doby. 
 
2. pol. 20. století se v umění projevuje nástupem tzv. postmoderny. 

Po zkušenosti dvou světových válek rezignují umělci a filozofové na myšlenku 
spasitelnosti vědeckého pokroku. 

Odmítají koncepci jediné pravdy a jediného cíle a usilují o alternativní přístup ke světu 
(aleatorika, témbrová hudba, minimalismus). 

Hudební skladatelé, kteří zcela upřednostnili uměleckou funkci, tvoří hudbu artificiální 
– uměleckou. Nároky kladené na posluchače jsou často neúměrné jeho hudebnímu vkusu 
a vzdělání. 

Z toho plyne, že se artificiální hudba omezuje na úzký okruh stylově vyhraněného 
publika a přestává plnit další společenské a kulturní funkce jako v předchozích staletích. 

Novým fenoménem 20. století jsou zvuková média, která umožňují tvorbu, zpracování 
a následné šíření hudby. Nezastupitelné místo má hudba ve filmu. 

Filmové umění nevyužívá hudby jen jako kulisy, ale dokáže s její pomocí dotvářet a 
podpořit atmosféru celého díla. 
Ze slavných světových skladatelů se jí věnovali S. Prokofjev, D. Šostakovič, A. Honneger. 

 
A. Honneger: Paficik 231 
I. Stravinskij: Svěcení jara, Pulcinella, Petruška 
K. Penderecki: Tren 
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ČESKÁ HUDBA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ 
 

Česká hudba 1. pol. 20. století navazuje na evropský vrcholný romantismus. 
V první fázi tvoří romanticky žáci Antonína Dvořáka – Josef Suk, Vítězslav Novák, ale i Leoš 
Janáček. 

Z moderních směrů, které pronikají do tvorby českých skladatelů jsou to především 
impresionismus (J. Suk, V. Novák), expresionismus (L. Janáček), jazz a neoklasicismus, 
Pařížská šestka (B. Martinů). 

Skladatelé již nejsou stylově vyhraněni, ale postupně si vytvářejí vlastní osobitý 
hudební jazyk. 
 
VÍTĚZSLAV NOVÁK (1870-1949) 
 
- žák Antonína Dvořáka; vyučoval skladbu na Pražské konzervatoři 

(žáci – Iša Krejčí, A. Hába, V. Kaprálová) 
- dvě kompoziční období: folkloristické a impresionistické 
 
Dílo: 
V Tatrách – symfonická báseň 
Jihočeská suita, Slovácká suita 
Klavírní tvorba: Písně zimních nocí, Eklogy, Vzpomínky 
 
JOSEF SUK (1874-1935) 
 
- žák Antonína Dvořáka a jeho zeť; vyučoval skladbu na Pražské 

konzervatoři (žáci – J. Ježek, B. Martinů) 
- hudební jazyk prochází vývojem od romantismu, 

přes impresionismus k lyrickému expresionismu 
 
Dílo: 
Asrael – pětivětá symfonie 
Radůz a Mahulena – hudba k pohádce J. Zeyera 
Meditace na svatováclavský chorál – smyčcový kvartet 
Klavírní cykly „O Matince“ a „Životem a snem“ 
 
LEOŠ JANÁČEK (1854-1928) 
 
- skladatel, sběratel lidových písní, pedagog a sbormistr 
- narozen na Hukvaldech, v 11 letech odešel do Brna 
- vystudoval učitelský ústav a varhanickou školu v Praze, 

konzervatoř v Lipsku a Vídni 
- založil a byl první ředitelem Varhanické školy v Brně a pedagogem 

mistrovské skladatelské třídy Pražské konzervatoře 
- kompoziční období: romantické, folkloristické, moderní 

(nápěvková mluva, modalita, expresionismus) 
 
Dílo: 
Lašské tance (Starodávný I., Požehnaný, Dymák, Starodávný II, Čeladenský, Pilky) 

 
V. Novák: V Tatrách 
L. Janáček: Lašské tance, Sinfonietta 
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Opera: Příhody lišky Bystroušky, Káťa Kabanová, Její pastorkyňa (Jenůfa), Věc 
Makropulos, Z mrtvého domu 
Glagolská mše, Taras Bulba (symfonická rapsodie), Sinfonietta (k sokolskému sletu v Brně 
1926) 
Písňové cykly: Ukvalská lidová poezie v písních, Moravská lidová poezie, Lidová nokturna, 
Slezské písně 
Klavírní cykly: Po zarostlém chodníčku I. a II. řada, V mlhách 
 
BOHUSLAV MARTINŮ (1890-1959) 
 
- narozen v Poličce 
- houslista, studoval Pražskou konzervatoř 
- sekundista v České filharmonie 
- 1923 obdržel zahraniční stipendium a odjel do Paříže (žákem 

A. Roussela) 
- od 1938 zůstává v emigraci (Francie, USA) 
- po II. sv. válce se chtěl vrátit domů ale komunistický převrat 1948 

mu v tom zabránil 
- umírá ve Švýcarsku a v Poličce byl pohřben až v roce 1979 
 
Dílo: 
Opery: Julietta, Řecké pašije, Voják a tanečnice 
6 symfonií, Half-time, Thunderbolt P-47, Kuchyňská revue, 4 klavírní koncerty, 7 
smyčcových kvartetů, „La Jolla“ (sinfonietta) 
Otvírání studánek (1955) – kantáta (lidové zvyky vítání jara) 
 
JAROSLAV JEŽEK (1906-1942) 
 
- skladatel, klavírista a dirigent; studoval u J. Suka a A. Háby 
 
Dílo: 
Klavírní koncert, Houslový koncert, Sonáta pro klavír) 
písně a hudba pro Osvobozené divadlo a spolupráce s J. Voskovcem 
a J. Werichem 
hudba k revuálním hrám Caesar; Osel a stín; Kat a blázen; Balada 
z hadrů; Rub a líc 
hudba k filmům (Pudr a benzín; Peníze nebo život; Hej rup; Svět patří nám) 
 
Skladatelé 2. poloviny 20. století 
 

Po únoru 1848 vyžadovaly státní orgány po skladatelích hudbu posluchačsky 
přístupnou a angažovanou. Byla protěžována tvorba politicky a ideologicky tendenční. 

V 60. letech nastává uvolnění; přibývá kontaktů s moderní evropskou hudbou 
(atonalita, dodekafonie, seriální hudba). 

V letech 1960-1990 u nás působilo na profesionální úrovni více než 200 hudebních 
skladatelů. 

Praha: Petr Eben, Jan Klusák, Ilja Hurník, Václav Trojan 
Brno: Evžen Zámečník, Miloš Štědroň 
Ostrava: Rudolf Kubín, Miroslav Klega, Jaromír Dadák, Milan Báchorek 
 

B. Martinů: Sinfonietta „La Jolla“  
J. Dadák: Concertino pro cimbál a orchestr 
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NONARTIFICIÁLNÍ HUDBA 20. STOLETÍ 
 
Jazz 
 
Kořeny jazzu: spirituál, blues, ragtime 
New Orleanský jazz 
Klasický jazz (Chicago, New York) 
Dixieland (bělošský klasický jazz) 
Swing (30. – 40. léta) 
Beabop 
 
Další jazzové styly: 
Cool jazz, Hard bop, Latin jazz, Free jazz, Soul, Fusion 
 
Rock 
 
Kořeny rocku: rock 'n' roll, rythm and blues, country 
Big beat – britská roková scéna (Beatles, Roling Stones) 
 
Rockové styly: 
Pop rock (Elton John), Blues Rock, Folk Rock (Bob Dylan), Psychedelický rock 
(Jimi Hendrix), Punk, Hard rock (AC/DC, Led Zeppelin, Deep Puprle), Art rock (Jethro Tull, 
Pink Floyd, Genesis) 
 
Pop music 
 
- hlavním cílem popové písně je stát se hitem a zalíbit se co největšímu počtu posluchačů 
- autor písně není důležitý; skladba je zpravidla spojována se jménem zpěváka – 

interpreta (Michael Jackson, Madonna, Elton John, Karel Gott, Lucie Bílá) 
 
Folk and country 
 
- kořeny v USA a Anglii; obdobou je francouzský šanson 
Moderní folk – písničkáři svým texty reagují na aktuální společenské problém 
Představitelé: Johny Cash, Leonard Cohen, Gilbert Becaud, Vladimír Vysockij, Karel Kryl 
 
  



35 

 

Použitá literatura 
 
Zenkl Luděk: ABC hudebních forem, Praha: Editio Bärenreiter, 2014 
Michels Ulrich: Encyklopedický atlas hudby, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000 
Navrátil Miloš: Dějiny hudby, Praha, Votobia, 2003 
Heidrová Hana: Dějiny hudby, Ostrava, 2011 
  



 

Hudební formy 
 
 
 
 
FIGURA 
CHORÁL 
JEDNOHLAS 
MENUET 
MOTIV 
PASÁŽ 
PERIODA 
PÍSEŇ 
POCHOD 
POLKA 
PŘEDVĚTÍ 
REFRÉN 
SUITA 
TANEC 
TÉMA 
VALČÍK 
VĚTA 
ZÁVĚR 
ZÁVĚTÍ 
 
 
 
 

 
                     

         Á     A     

                      

         A                

                       O   
      E                     

                          

        E                    

                    E     

  U           I               

                      

                    A        

                      

                       

                    

     A                   

 

Hudební útvar skládající se ze dvou předvětí a závětí se nazývá ____________________________. 
 
 
 

Pravěk a starověk 
 
 
 
 
ANTIKA 
AULOS 
BUCINA 
CORNU 
EGYPT 
HARFA 
HYDRAULOS 
KINNOR 
KITHARA 
LOUTNA 
LYRA 
MODUS 
ŘECKO 
ŘÍM 
SISTRUM 
ŠOFAR 
ŽALMY 
 
 
 
 

 
                

    A             O   

                  

                   

S E I K I L O V A   P Í S E Ň 

                    

                    

   U  A         E       

                        

U           A         A 

            O       
       Y                 

                 

          I           

                

 

Pravěkým předchůdcem smyčcových nástrojů je _____________________________________________. 

 



 

Středověk
 
 
 
 
ANTIFONA 
HYMNUS 
KANCIONÁL 
KÁNON 
LITURIGIE 
LANDINI 
MŠE 
MOTETO 
MADRIGAL 
MACHAUT 
MINNESANG 
MINSTREL 
NEUMY 
ORGANUM 
PSALTERIUM 
PORTATIV 
SEKVENCE 
ŠALMAJ 
VIELLA 
 
 
 
 

 
                 E           

     A                

              A         

    E                           

                          

                          Á      

           O                  

 A  U                         A 
        K Y R I A M I N A        

                      I    

                 A       

    E     E              A          

                       

                 I            

                Á          

                A             

 

Nejstarší českou duchovní písní z 11. století je _______________________________________________. 
 

Renesance 
 
 
 
 

BUSINA 
CANZONA 
CINK 
CLAVICORD 
CONSORT 
DESPREZ 
GAGLIARADA 
GESUALDO 
HARANT 
CHANSON 
JANEQUIN 
KRUMHORN 
LASSO 
LIRA 
MADRIGAL 
MOTETO 
PALESTRINA 
PAVANA 
PUMORT 
RICERCAR 
SALTARELLO 
SERPENT 
SONGS 
VIOLA 
 
 
 
 
 

                     

             E             

                      

                       

                       

  U                         

                         

      A  R E N E S A N C E       

                    A     

 A                I          O  

                         

   A                        

     E              A         
         I        A            

                         

              U              

                      

      E      U            A        

                    

                    

V dómu sv. Marka v Benátkách působil skladatel _____________________________________________. 



 

Baroko 
 
 
 
 
 
ÁRIE 
BACH 
CEMBALO 
COURANTE 
FUGA 
GENERÁLBAS 
HÄNDEL 
KANTÁTA 
MICHNA 
MONTEVERDI 
OPERA 
ORATORIUM 
OUVERTURA 
POLYFONIE 
RAMEAU 
RECITATIV 
SARABANDA 
SCARLATTI 
SUITA 
THEORBA 
TOCCATA 
VIVALDI 
ZELENKA 
 
 

 
                    

    O               

    I                     

                           E  

                             
                   Á         
                 E      
      B A R O K O                
                         
    O                   E    
                             
 A        X   X            A  I 
                 I            
                Ä           

       A               

              A        E       

                     

                  U        

 

Skupina nástrojů hrajících ve skladbě generálbas se nazývá ________________________________. 
 

Klasicismus 
 

 
 
 
BEETHOVEN 
BENDA 
EGMONT 
EXPOZICE 
HAYDN 
HODINY 
HOMOFONIE 
KLARINET 
KONCERT 
KVARTETO 
MOZART 
MYSLIVEČEK 
ORCHESTR 
OSUDOVÁ 
REPRÍZA 
SERENÁDA 
SINGSPIEL 
SONÁTA 
STAMIC 
SYMETRIE 
SYMFONIE 
TRIO 
TYMPÁNY 
 
 

 
                      O       
            O                 

 E                       

                    O           

                A      Y   

                               

                             Y  

       O                    

   E  K L A S I C I S M U S      

                         

                        

              E                

               O               

                                

                   E           
 I         O                  A  

                       

      E                       

Nejdůležitější hudební formou klasicismu je __________________________________________________. 



 

Romantismus 
 
 
 
 
 
BERLIOZ 
BLANÍK 
ČAROSTŘELEC 
CHOPIN 
LEITMOTIV 
LIBUŠE 
LISZT 
LOHENGRIN 
PRELUDIA 
PŘEDEHRA 
PSTRUH 
RYTMUS 
SCHUBERT 
SCHUMANN 
SIEGFRIED 
SMETANA 
ŠÁRKA 
TÁBOR 
VERDI 
VLTAVA 
VYŠEHRAD 
WEBER 
 
 
 
 

 
 

               I            

                      

        U               E          

  Á                       

                           A    

                             

                               

     R O M A N T I S M U S        

        X               I         

     I                      

A        I         E             

                           

                        I     

            E               

                E          

                       

                  I           

                      

 

Symfonická skladba s mimohudebním obsahem se nazývá __________________________________. 
 
 
 
 
BRAHMS 
ČAJKOVSKIJ 
DVOŘÁK 
GLINKA 
JAKOBÍN 
KARTINKY 
KORSAKOV 
LOUSKÁČEK 
MAHLER 
MUSORGSKIJ 
PATETICKÁ 
POLEDNICE 
REQUIEM 
RUSALKA 
SIBELIUS 
STRAUSS 
ŠEHREZÁDA 
WAGNER 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     

      I                   

                       

          Á                     

             U                 
                 X        

S Y M F O N I C K Á   B Á S E Ň     

                 X        

                     I  

                O       

              Y           A        

     I                  

                A            

            Á                 

               A             

                      

                  I           

Nejznámější balet P. I. Čajkovského se jmenuje _______________________________________________. 



 

Impresionismus 
 
 
 
 
BOLERO 
CELESTA 
DEBUSSY 
DEGAS 
DOJEM 
DUSÍTKO 
MONET 
MOŘE 
NÁLADA 
NOVÁK 
OBRAZY 
PEDÁL 
PENTATONIKA 
PRELUDIUM 
RAVEL 
RENOIR 
TREMOLO 
TZIGANE 
VALSE 
 
 
 
 

 
                  

              Y             
     X         E      

                U           

     X   X               

  I M P R E S I O N I S M U S  

                       

                      

        I                

                     

                     

                 O           

              X       

  A                     A   

            X       

             E        

 

Známé klavírní preludium C. Debussyho se nazývá ___________________________________________. 
 

Artificiální hudba 20. století 
 
 
 
 
 

NOVÁK 
SUK 
MARTINŮ 
JANÁČEK 
JEŽEK 
EBEN 
HURNÍK 
ZÁMEČNÍK 
BÁCHOREK 
KLEGA 
KUBÍN 
HÁBA 
PILKY 
DYMÁK 
ČELADENSKÝ 
SINFONIETTA 
POLIČKA 
HUKVALDY 
JAZZ 
JENŮFA 
TÉMBR 
 
 
 
 
 
 

 

             Y         

                     

                       

      U                   

                      

  E                 O  I  

                       

    L A Š S K É  T A N C E     

Á    X   X                

  E                          

   E                      

                      

                         

      I       E     

                       

                        
                        

      I                     

 

__________________________ je hudební směr, který se navrací k tradičním hudebním formám.
 



 

 
 
 
 
 
 
 
ALEATROIKA 
ATONALITA 
BARTÓK 
DODEKAFONIE 
FILM 
FOLKLORISMUS 
HONNEGER 
KONTRAPUNKT 
KUBISMUS 
MODALITA 
PACIFIK 
PETRUŠKA 
PICASSO 
PIEROT 
PROKOFJEV 
PULCINELLA 
SCHOENBERG 
STRAVINSKIJ 
ŠOSTAKOVIČ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      

                       

                  I              

         U                    

     O             A           

                        

  O            I               

                   I       

                             

      E X P R E S I O N I S M U S    

                             

                           

                  U         

                            O    

                           

O        A                    

      Ó          E                 

                          

   E                   I           

                      

 
________________________________________ se nazývá cyklus 15 klavírních obrazů Leoše Janáčka. 
 
 
 
 
 

Doplň příjmení skladatele 
 
 
 

1. Francesco                       

2. Guillaume de                      

3. Clément                        

4. Josquin                        

5. Giovanni Pierluigi da                        

6. Giovanni                        

7. Orlando di                     

8. Kryštof                       

 
 



 

 
 
 
 
 

1. Adam                     

2. Georg Friedrich                   

3. Jean Philippe                   

4. Johan Sebastian                 

5. Jan Dismas                     

6. Antonio                     

7. Arcangello                     

 
 
 
 
 
 

1. Ludwig van                     

2. Wolfgang Amadeus                

3. František                 

4. Jan Václav                  

5. Joseph                  

6. Jan Jakub                

 
 
 
 
 
 

1. Giuseppe                   

2. Franz                       

3. Ferenc                    

4. Bedřich                     

5. Hector                      

6. Modest Petrovič                       

7. Nikolaj Rimskij                     

 
 
 



 

 

1. Frederyk                   

2. Johannes                   

3. Richard                    

4. Gustav                    

5. George                   

6. Edvard Hagerup                

7. Robert                      

8. Petr Iljič                       

9. Antonín                   

 
 

1. Sergej                        

2. Arthur                       

3. Béla                     

4. Igor                          

5. Claude                      

6. Dmitrij                         

7. Zoltán                     

8. Maurice                   

 
 

1. Bohuslav                   

2. Leoš                   

3. Milan                    

4. Alois                

5. Josef               

              

6. Rudolf                 

7. Ilja                   

8. Miroslav                 

9. Petr                

10.  Jaromír                 

 



 

 

 
Doplň skladatele

 
 
 

1. Symfonie č. 5 c moll „Osudová“                   

2. Česká mše vánoční                 

3. Don Giovanni                    

4. Čtvero ročních dob                    

5. Toccata a fuga d moll                 

6. Symfonie č. 94 G dur „S úderem kotlů“              

 
 
 
 
 

1. Fantastická symfonie                         

2. Klavírní etuda c moll op. 10 č. 12 „Revoluční“                   

3. Klavírní kvintet A dur „Pstruh“                         

4. Preludia                          

5. Šehrezáda                             

6. Slovanské tance                          

7. Labutí jezero                               

8. Má vlast                             

9. Obrázky z výstavy                             

 
 
 
 

1. Potopená katedrála                      

2. Otvírání studánek                      

3. Příhody lišky Bystroušky                    

4. Rome a Julie                          

5. V Tatrách                      

6. Pacifik 231                         

7. Svěcení jara                            

8. Svět patří nám                     

9. Rumunské tance                     

10. Symfonie č. 7, op. 60, „Leningradská“                      

11. Bolero                       

 



 

 
 

 
Doplň název hudební formy

 
 
 

1. Italská barokní                   

2. Středověké 3hlasé                   

3. Klavírní                     

4. Italský 5hlasý                      

5. Vánoční a velikonoční                     

6. Goldbergovy                     

7. Symfonická                    

                  

8. Programní                       

9. Sólový                       

10. Concerto                     

11. Vícehlasá středověká               

12. Toccata a                   

 
 




