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ANOTACE 

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

Využít se dá v předmětu Hudební výchova v sedmém  
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 7.roč.ZŠ, Jaroslav 
Mihule,Pavel Jurkovič, Miroslav Střelák, Fortuna 

Prezentace vznikla v lednu 2012 
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Z minulosti hudby – nejstarší písně 

Hudební výchova 7.ročník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Hospodine_pomiluj_ny_Traktat_Jana_z_Holesova.jpg


Nejstarší písně 

• Každé období naší historie provázela hudba. 

• Naší nejstarší dochovanou literární památkou psanou českým jazykem je píseň – 
chorál Hospodine, pomiluj ny.Píseň pochází asi z 10.století, notový zápis asi ze 
14. století. 

• Karel IV. ji zařadil do korunovačního řádu. Mistr Jan Hus ji dával zpívat v Betlémské 
kapli. Společně se Svatováclavským chorálem patřila k prvním českým národním 
hymnám.  

• V roce 1415, kdy byl upálen Jan Hus, začaly zápasy bojovníků za pravdu a sociální 
spravedlnost. V těchto bitvách zněly bojové písně – chorály (tj.sborově zpívané 
duchovní písně.) 

• Nejslavnější z nich je Ktož jsú Boží bojovníci. Její nejstarší zápis známe z 
Jistebnického kancionálu – kolem r.1420 – kdy byl nalezen v Jistebnici u Tábora. 

• Tento Jistebnický kancionál obsahuje řadu husitských písní zapsaných v našem 
národním jazyce a jsou zde uvedeny i notové zápisy. 

• Autor nápěvu ani textu Ktož jsú Boží bojovníci není přesně znám. 

• Bedřich Smetana tento nápěv použil v symfonii Tábor a Blaník, které patří do cyklu 
Má vlast. Pak také tento nápěv použil v opeře Libuše. 

• Kancionál je zpěvník duchovních písní. 
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Píseň Hospodine pomiluj ny – přepis ze 14.století 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Hospodine_pomiluj_ny_Traktat_Jana_z_Holesova.jpg


Staročeština: 

 

 Hospodine, pomiluj ny! 

Jezukriste, pomiluj ny! 

Ty, spase všeho mira, 

spasiž ny i uslyšiž, 

Hospodine, hlasy našě! 

Daj nám všěm, Hospodine, 

žizn a mír v zemi! 

Krleš! Krleš! Krleš! 

 

Vysvětlivky staročeských a zbytkových staroslověnských formulací : 

 pomiluj ny = smiluj se nad námi, 

 spase = spasiteli mira = světa, spasiž ny i uslyšiž = spas nás a vyslyš, 

 žizn = hojnost, mír = pokoj, Krleš = Kyrie eleison (Pane, smiluj se) 
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Karel IV. zařadil píseň Hospodine pomiluj ny do korunovačního řádu. 
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Mistr Jan Hus nechal zpívat píseň Hospodine pomiluj ny v Betlémské kapli 
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Betlémská kaple v Praze v současné době 
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Ktož jsú Boží bojovníci – husitský chorál 
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Jistebnický kancionál je dnes uložen v Národním muzeu v Praze. 
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Kancionál je zpěvník duchovních písní 
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Bedřich Smetana použil nápěv chorálu Ktož jsú Boží bojovníci 

 v symfonii Tábor a Blaník v cyklu Má vlast a v opeře Libuše. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Bedrich_Smetana.jpg


Zápis do sešitu : Z minulosti hudby – nejstarší 

písně 

• Hospodine pomiluj ny – naše nejstarší 
duchovní píseň (10. století) 

• Chorál – sborově zpívaná duchovní píseň. 

• Bojový chorál – Ktož jsú Boží bojovníci. Byl 
objeven v Jistebnickém kancionálu, společně 
s jinými husitskými písněmi. Autor písně není 
přesně znám. 

• Nápěv této písně použil i Bedřich Smetana ve 
svém díle (Libuše, Tábor, Blaník). 

• Kancionál je zpěvník duchovních písní. 



OPAKOVÁNÍ 

 



Naše nejstarší duchovní píseň 

 

• a) Hospodine vyslyš nás. 

 

• b) Hospodine uslyš nás. 

 

• c) Hospodine pomiluj ny. 



Píseň Hospodine pomiluj ny vznikla 

 

• a) v 15.století 

 

• b) V 10 století 

 

• c) Doba jejího vzniku není 

známá  



Autor písně Hospodine pomiluj ny 

• a) Karel IV. 

 

• b) Mistr Jan Hus 

 

• c) Autor není přesně znám, ale považuje 

se za něho Sv. Vojtěch. 



Chorál je 

• a) Sborově zpívaná duchovní píseň. 

 

• b) Sólově zpívaná balada. 

 

• c) Symfonická báseň 



Název husitského bojového chorálu 

• a) Bojovníci od Boha 

 

• b) Ktož jsú Boží bojovníci 

 

• c) Neporazitelní bojovníci 



Chorál Ktož jsú Boží bojovníci byl 

objeven 

• a) V Královehradeckém kancionálu 

 

• b) V Jistebnickém kancionálu 

 

• c) V Zelenohorském kancionálu 



Autor chorálu Ktož jsú Boží 

bojovníci 

• a) Jan Žižka z Trocnova 

 

• b) Autor není znám 

 

• c) Mistr Jan Hus 



Nápěv písně Ktož jsú Boží 

bojovníci použil ve svém díle 

• a) Antonín Dvořák 

 

• b) Leoš Janáček 

 

• c) Bedřich Smetana 



Kancionál je 

• a) Zpěvník duchovních písní 

 

• b) Sborník husitských bojových hesel 

 

• c) Zpěvník národopisných písní 
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