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Vítězslav 

Nezval 

Obr.1: V. Nezval – bysta v 

Dalešicích 



Vítězslav Nezval (1900-1958) 

 

 

 básník, spisovatel, překladatel, 
spoluzakladatel poetismu, vůdčí 
osobnost českého surrealismu, 

národní umělec 

 



Básně v duchu poetismu: 
 

poetismus: literární směr, jeho cílem byl 
optimistický pohled na život a oproštění se 

od politiky, pocity štěstí a radosti 

 Pantomima (1924) 

 Básně noci (1930): Podivuhodný kouzelník 

                                  Akrobat 

                                  Edison 

 Zpáteční lístek (1933) 

 Sbohem a šáteček (1934) 



 
Básně v duchu surrealismu: 

 
surrealismus: um. směr, který usiluje o 

osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí, 
zachycuje sny, myšlenky, představy 

 Praha s prsty deště (1936) 

 52 hořkých balad věčného studenta Roberta 
Davida (1936) 

 Matka Naděje (1938) 



Drama: 

 Manon Lescaut (podle románu od A. 

Prévosta) 



Po válce: 

 Stalin (1949) 

 Zpěv míru (1950) 

 Křídla (1952) 

 Chrpy a města (1955) 

 



 

 

Který umělecký směr zdůrazňuje 
podvědomí a zachycuje sny, myšlenky, 

představy? 
 

S___________. 



 

 

Správná odpověď: SURREALISMUS 



 

 

Který umělecký směr zdůrazňoval 
optimistický pohled na svět ? 

 
P__________. 



 

 

Správná odpověď: POETISMUS 



Doplň názvy děl V. Nezvala: 

     Básně ____. 

     Chrpy a _____. 

     Zpáteční ______. 

     Sbohem a _______. 

     52 hořkých balad ______ _______ ______  
_____. 

   _____ Lescaut. 

 

 



Řešení: 

    Básně noci. 

    Chrpy a města. 

    Zpáteční lístek. 

    Sbohem a šáteček. 

    52 hořkých balad věčného studenta Roberta 
Davida. 

   Manon Lescaut. 
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