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Materiál DUM (digitální učební materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. 

Využít se dá v předmětu Hudební výchova v osmém 
ročníku. Je součástí tématického okruhu Poslechové 
činnosti. 

Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování učiva. 

Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice Hudební výchova pro 8.roč.ZŠ . Jaroslav 
Mihule, Ivan Poledňák, Petr Mašlaň, Nakladatelství 
Fortuna 1994. 

Prezentace vznikla v lednu 2012 
 



Jaroslav Ježek  

Hudební výchova 8.ročník 



Jaroslav Ježek 

 Jaroslav Ježek (25.září 1906 Praha – 1. ledna 1942 New York) byl 
český hudební skladatel, dirigent, hudební improvizátor, dramaturg a 
klavírista. 

  Hudební inspiraci nabral hlavně v jazzu. 

  Narodil se v Praze na Žižkově v rodině krejčího . 
 Od dětství trpěl šedým zákalem. Jako dítě navštěvoval hradčanskou 

školu pro výchovu nevidomých. Prodělal spálu a téměř ohluchl,měl i 
další vážné zdravotní problémy. 

  V roce 1923 začal studovat na pražské konzervatoři a hned se 
zařadil mezi nejtalentovanější žáky.Mezi jeho učitele patřil i Josef 
Suk. 

 Stýkal se s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem, s nimiž pak 
vytvořil nesmrtelné trio: Ježek skládal hudbu a Werich s Voskovcem 
k tomu dokládali vtipné inteligentní texty. Toto spojení hudby s 
dobrým textem zaručovalo divácký úspěch. 



Jaroslav Ježek 

  Vzhledem k tomu, že aktivně spolupracoval na protinacistických hrách 
Osvobozeného divadla, v lednu 1939 spolu s Voskovcem a Werichem 
emigroval do Spojených států. 

 V Americe umírá ve věku 35 let. 

 Jeho Blues Tmavomodrý svět vystihuje Ježkův životní osud – téměř úplnou 
slepotu – byl schopen rozeznávat jen tmavé odstíny modré. 

   Úryvek z textu písně: Tak kam se poděl můj doposud dokonalý zrak,na 
všem leží neproniknutelný modrý mrak, tmavomodrý mrak… 

 Píseň byla také použita ve stejnojmenném filmu o našich letcích  za 
2.světové války v režii Jana Svěráka. 

 Skladba Bugatti step zase vznikla tak, že se Ježek inspiroval 
automobilovými závody bugatek v Brně. 

 Osvobozené divadlo, kde Jaroslav Ježek působil společně s Voskovcem a 
Werichem,bojovalo svým uměním proti zpátečnictví a upozorňovalo na 
nebezpečí fašismu. (Hra Těžká Barbora, David a Goliáš). 

 Jaroslav Ježek má hrob v Praze na Olšanských hřbitovech. 

 Dnes se po něm jmenuje konzervatoř se zaměřením na jazzovou a 
populární hudbu. 
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Jaroslav Ježek (na snímku vpravo) s Jiřím Traxlerem – hudebníkem. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Traxler_a_Je%C5%BEek-1938.jpg
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Olšanské hřbitovy v Praze. 

- Zde je hrob Jaroslava Ježka 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Praha%2C_Vinohrady%2C_Ol%C5%A1ansk%C3%A9_h%C5%99bitovy%2C_cesta.jpg
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Konzervatoř Jaroslava Ježka. 

Střední umělecká škola se zaměřením hlavně na hudbu populárního, 

 jazzového a muzikálového žánru.  

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Skola.jpg
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Vystoupení studentů v rámci hudebního festivalu Jazz na Hradě 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Jazz_na_hrade_KJJ.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jazz_na_hrade_KJJ.jpg


Jaroslav Ježek  

 Špatně viděl, nedoslýchal a měl i jiné zdravotní 
potíže.Chtěl studovat klavírní hudbu, ale kvůli 
zraku byl přeřazen do kompoziční třídy.Viděl 
svět tmavomodře – složil blues Tmavomodrý 
svět. 

 Skladba Bugatti step byla inspirována 
automobilovými závody. 

 V roce 1928 se stal novým skladatelem 
Osvobozeného divadla , skládal písně (Nebe na 
zemi). 

 V roce 1939 odchází do Ameriky a zemřel 
1.1.1942. 

Zápis do sešitu : 



OPAKOVÁNÍ 



Kde se narodil Jaroslav Ježek? 

a) V Brně 

 

b) V Praze na Žižkově 

 

c) V Ostravě 



Jakým stylem hudby byl Ježek 

nejvíce inspirován ? 

 

 a) Vážnou hudbou 

 

 b) Jazzem 

 

 c) Rockovou hudbou 



Kterými nemocemi trpěl od mládí 

Jaroslav Ježek ? 

 

a) Cholerou 

 

b) Šedým zákalem 

 

c) Tuberkulózou 
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