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NÁRODNÍ  DIVADLO_38 



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

 Využít se dá v předmětu Hudební výchova v 
šestém 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 
6.roč.ZŠ, Jaroslav Mihule, Miroslav Střelák, 
1996. 

 Prezentace vznikla v prosinci 2011 
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Národní divadlo  - zlatá kaplička 
Hudební výchova 6. ročník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/NationalTheatrePrague.jpg


• Najdeme jej v Praze na vltavském 

nábřeží.Postavíte-li se před ně, máte výhled 

na Karlův most a Pražský hrad. Pro cizince, 

ale i pro nás je to nezapomenutelný obraz. 

• ND vznikalo velmi těžce – z dobrovolných 

sbírek. Lidé chtěli mít své vlastní české 

divadlo.Postavil si je  „NÁROD SOBĚ“ a je 

dodnes jeho pýchou. 

• Základní kameny byly položeny r.1868 při 

celonárodní slavnosti. 



• Byl přítomen i Bedřich Smetana. 

• Těsně před dokončením zachvátil stavbu 
požár.Lidé se však nevzdali svého divadla a 
začali uskutečňovat další sbírky. 

• Do dvou let – r.1883 – bylo divadlo slavnostně  
otevřeno Smetanovou operou LIBUŠE. 

• K národnímu divadlo se od té doby váže naše 
veliká úcta a láska. Jistě jsou na světě 
slavnější a honosnější divadla, žádné se však 
nemůže pyšnit tak jedinečnou historií svého 
vzniku jako Národní divadlo v Praze.Divadlo, 
jež si postavil opravdu „NÁROD SOBĚ“. 
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Národní divadlo v Praze 
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Slavnostní položení základního kamene Národního divadla. 

 V Praze 16. května 1868. 
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Josef Schulz Josef Zítek 

Architekti Národního divadla 
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Vojtěch Hynais , malíř, autor  opony ND 
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Plátěná opona ND od malíře Vojtěcha Hynaise 
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Mikoláš Aleš 

Malíři, kteří se podíleli na výzdobě ND 
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Výzdoba stropu v ND od malíře Františka Ženíška 
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Josef Václav Myslbek Jan  Štursa 

Sochaři, kteří se podíleli na výzdobě ND 
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Nová scéna vedle historické budovy ND, otevřená r.1983 (Architekt B. Fuchs) 
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 Aby budova mohla být postavena, konaly se sbírky. 
Základní kámen byl položen 16.5.1868 při velké 
národní slavnosti. 

 Architekti : Josef Zítek  

                        Josef Schulz (šulc) 

Autor plátěné opony : malíř Vojtěch Hynais 

Malíři : Mikoláš Aleš (lunety) 

              František Ženíšek (strop) 

Sochaři : Josef Václav Myslbek 

                 Jan Štursa 

První otevření Smetanovou operou Libuše – 11.6.1881 

Vyhořelo – 12.8.1881 

Druhé otevření – 18.11.1883 

 

 

 

 

 





 a) Divadlo bylo postaveno jedním významným 

občanem a bylo jeho majetkem. 

 

 b) Divadlo si postavili lidé sami ze svých 

peněžních sbírek. 

 

 c) Divadlo dostala Praha darem od 

zámožného  velvyslance z Ameriky. 



 a) Josef Sítek a Josef Fulc 

 

 b) Josef Vítek a Josef Pulc 

 

 c) Josef Zítek a Josef Schulz 



 a) Vincent van Gogh. 

 

 b) Karel Škréta 

 

 c) Vojtěch Hynais 



 a) Leonardo da Vinci a Michelangelo 

 

 b) Mikoláš Aleš a František Ženíšek 

 

 c) Tizian a Tintoretto 



 a) Josef Václav Myslbek a Jan Štursa 

 

 b) Josef Zítek a Josef Schulz 

 

 c) Mikoláš Aleš a František Ženíšek 



 a) Rusalka od Antonína Dvořáka 

 

 b) Její pastorkyňa od Leoše Janáčka 

 

 c) Libuše od Bedřicha Smetany 



 a) 1881  a  1883 

 

 b)  1620 a  1623 

 

 c)  1990  a  1993 
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 Ostatní obrázky a ilustrace Microsoft Office PowerPoint 

 

 

 

 

 


