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Bedřich SmetanaBedřich Smetana
�� narodil se v narodil se v LitomyšliLitomyšli, jeho otec byl sládkem v , jeho otec byl sládkem v 

pivovařepivovaře
�� od 4 let se věnoval hudbě od 4 let se věnoval hudbě -- hrál na housle, klavírhrál na housle, klavír
�� od 8 let skládalod 8 let skládal
�� v dětství utrpěl úraz hlavy (domácí petarda), což v dětství utrpěl úraz hlavy (domácí petarda), což 

mělo v dospělosti vliv na jeho sluch mělo v dospělosti vliv na jeho sluch mělo v dospělosti vliv na jeho sluch mělo v dospělosti vliv na jeho sluch 
�� několik let žil, koncertoval a učil ve několik let žil, koncertoval a učil ve ŠvédskuŠvédsku
�� po návratu se zapojil do Národního obrozenípo návratu se zapojil do Národního obrození
�� byl sbormistrem pěveckého sboru Hlahol v Prazebyl sbormistrem pěveckého sboru Hlahol v Praze
�� v 50v 50--ti letech zcela ohluchl ti letech zcela ohluchl –– přesto skládá svá nejvýznamnější dílapřesto skládá svá nejvýznamnější díla
�� zdravotní stav se zhoršuje, umírá 12. května 1884 v Ústavu pro zdravotní stav se zhoršuje, umírá 12. května 1884 v Ústavu pro 

chorobomyslné v Prazechorobomyslné v Praze



Dílo:
1. Opery:1. Opery:

BRA BRA Braniboři v ČecháchBraniboři v Čechách

PRO PRO Prodaná nevěstaProdaná nevěsta

DA DA DaliborDalibor

LI LI LI LI LibušeLibuše –– premiéra při otevření Národního divadlapremiéra při otevření Národního divadla

DVĚ DVĚ Dvě vdovyDvě vdovy

HU HU HubičkaHubička

TA TA TajemstvíTajemství

ČE ČE Čertova stěnaČertova stěna



2. Další známé skladby:2. Další známé skladby:

Cyklus symfonických básní „Má vlast“Cyklus symfonických básní „Má vlast“
-- VyšehradVyšehrad, Šárka, , Šárka, VltavaVltava, Z českých luhů a hájů, , Z českých luhů a hájů, 
Tábor, BlaníkTábor, Blaník

Cyklus „České tance“Cyklus „České tance“
-- Polka, Polka, HulánHulán, Obkročák, , Obkročák, CibuličkaCibulička-- Polka, Polka, HulánHulán, Obkročák, , Obkročák, CibuličkaCibulička
Sousedská, Medvěd, DupákSousedská, Medvěd, Dupák

Česká píseň Česká píseň –– pro smíšený sbor a orchestrpro smíšený sbor a orchestr

Louisina polka, Louisina polka, Jiřinková polkaJiřinková polka



„Pražské jaro“ „Pražské jaro“ 

�� Mezinárodní hudební festival v Mezinárodní hudební festival v 
Praze (od roku 1946)Praze (od roku 1946)

�� začíná na počest Bedřicha začíná na počest Bedřicha 
Smetany v den jeho úmrtí Smetany v den jeho úmrtí ––
12. května12. května12. května12. května

�� Vždy je zahájen cyklem Vždy je zahájen cyklem 
symfonických básní „Má vlast“symfonických básní „Má vlast“



Zápis do sešitu:Zápis do sešitu:

Bedřich SmetanaBedřich Smetana
�� český hud. skladatel, narozen včeský hud. skladatel, narozen v Litomyšli Litomyšli 

�� hrál na housle, klavír hrál na housle, klavír –– od 8 let skládalod 8 let skládal

�� skládal i když vskládal i když v 5050--ti letech ohluchlti letech ohluchl
„Prodaná nevěsta“, „Libuše“„Prodaná nevěsta“, „Libuše“ –– operyopery�� „Prodaná nevěsta“, „Libuše“„Prodaná nevěsta“, „Libuše“ –– operyopery

�� „Má vlast“„Má vlast“ –– cyklus symfonických básní cyklus symfonických básní 
((Vyšehrad, Vltava, Šárka, ZVyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaníkčeských luhů a hájů, Tábor, Blaník))

�� „Pražské„Pražské jaro“jaro“ -- mezinárodní hudební festival mezinárodní hudební festival 
((zahajuje ho „Má vlast“)zahajuje ho „Má vlast“)



Co si pamatuješ?Co si pamatuješ?

1. Ve kterém městě se Bedřich Smetana narodil ?1. Ve kterém městě se Bedřich Smetana narodil ?
a)  Prahaa)  Praha b) Písekb) Písek c) Litomyšlc) Litomyšl

2. Jaké povolání vykonával jeho tatínek?2. Jaké povolání vykonával jeho tatínek?
a) šveca) švec b) sládekb) sládek c) řezníkc) řezník

3. Vyjmenuj alespoň 2 opery Bedřicha Smetany3. Vyjmenuj alespoň 2 opery Bedřicha Smetany
____________________ , ________________________________________ , ________________________________________ , ________________________________________ , ____________________

4. Kolik částí má cyklus symfonických básní „Má vlast“ ?4. Kolik částí má cyklus symfonických básní „Má vlast“ ? ______________

5. Ve které cizí zemi Bedřich Smetana žil?5. Ve které cizí zemi Bedřich Smetana žil?
a) Finskoa) Finsko b) USAb) USA c) Švédskoc) Švédsko



Použité fotografie, obrázky a ukázkyPoužité fotografie, obrázky a ukázky

Bedřich Smetana Bedřich Smetana 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Bedrich_Smetana.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Bedrich_Smetana.jpg (8.9.2011)(8.9.2011)

Zámek Litomyšl Zámek Litomyšl 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Litomysl3.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Litomysl3.jpg (8.9.2011)(8.9.2011)

Švédsko Švédsko –– mapa mapa 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/EU_location_SWE.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/EU_location_SWE.png (8.9.2011)(8.9.2011)

Prodaná nevěsta Prodaná nevěsta –– Pochod komediantůPochod komediantů
http://www.youtube.com/watch?v=67zHf8C1ZYE&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=67zHf8C1ZYE&feature=related (8.9.2011)(8.9.2011)

Libuše Libuše –– fanfáry fanfáry –– ukázkaukázka
http://www.youtube.com/watch?v=ILf8J4DYqIY&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=ILf8J4DYqIY&feature=related (8.9.2011)(8.9.2011)

Vyšehrad Vyšehrad –– ukázkaukázka
http://www.youtube.com/watch?v=Gw73WrAqVrkhttp://www.youtube.com/watch?v=Gw73WrAqVrk (8.9.2011)(8.9.2011)

Vltava Vltava –– ukázkaukázka
http://www.youtube.com/watch?v=ax5RM6ystaE&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=ax5RM6ystaE&feature=related (8.9.2011)(8.9.2011)

Hulán Hulán –– ukázkaukázka
http://www.youtube.com/watch?v=oOq6xBD0YZghttp://www.youtube.com/watch?v=oOq6xBD0YZg (8.9.2011)(8.9.2011)

Cibulička Cibulička -- ukázkaukázka
http://www.youtube.com/watch?v=376VsalNnV8&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=376VsalNnV8&feature=related (8.9.2011)(8.9.2011)

Další zdrojeDalší zdroje
KUNA, M. ŠMERDA,O. LOCKEROVÁ, J. KUNA, M. ŠMERDA,O. LOCKEROVÁ, J. Skladatelé světové hudby.Skladatelé světové hudby.1.vyd Praha:Fragment ,1993.1.vyd Praha:Fragment ,1993.


