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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 
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 dubnu 2012 
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Richard Wagner 

Hudební výchova 8.ročník 
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Richard Wagner 

•  Richard Wagner ( 1813 –  1883) byl německý hudební skladatel, 
výrazný představitel hudebního romantismu.  

• Mezi jeho nejznámější díla patří opery Bludný Holanďan, 
Lohengrin, Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští a operní 
tetralogie Prsten Nibelungův. 

• Prostřednictvím svého nevlastního otce poznává herecké prostředí. 

• . V šestnácti letech slyšel zpívat operní pěvkyni  v Beethovenově 
opeře Fidelio a od té chvíle mu bylo jasné, že chce být 
muzikantem. 

•  Hned nato skládá první sonáty a první nedokončený pokus o operu. 

• O hudbu se odborně zajímá až během svých univerzitních studií. 

• Později působí jako kapelník operní scény v Drážďanech. 



Richard Wagner 

•  Mnoho let žil mimo Německo – především v Lotyšsku, Francii, Rakousku a 
Itálii. 

• V roce 1839 ztratil své místo v Rize, ze strachu z věřitelů překročil tajně 
rusko-rakouskou hranici a odplul sám se svou ženou na malém člunu za 
bouřlivého počasí do Londýna, cestou načerpal inspiraci k opeře  Bludný 
Holanďan. 

• Bludný Holanďan je všeobecně známá legenda o námořníkovi, který 
podepsal smlouvu s ďáblem.  

•  Nejdelší období však strávil ve Švýcarsku, kde se usadil poté, když po 
nezdařené revoluci v roce 1848 musel uprchnout z Německa. 

 

•  Několikrát navštívil i Čechy – především Prahu, kde uvedl některá svá díla. 

•  Měsíc strávil i v Teplicích; výlet na hrad Střekov jej inspiroval k napsání 
opery Tannhäuser. 

•  V Bayreuthu nechal pro své opery postavit v roce 1873 divadlo s výbornou 
akustikou a založil zde tradici Bayreuthských hudebních slavnosti, které 
si svoji světovou proslulost udržují dodnes.  
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Richard Wagner v r. 1860 
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Richard Wagner (portrét od Renoira)  
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Hrad Střekov, který inspiroval R.Wagnera k napsání opery. 
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Hrad Střekov – jiný pohled 
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Bayreuthské festivalové divadlo postavené R.Wagnerem 
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Busta Richarda Wagnera 
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Zápis do sešitu : Richard Wagner (1813 – 

1883) 

• Prostřednictvím nevlastního otce poznává 

herecké prostředí. O hudbu se odborně 

zajímá až během univerzitních studií. 

Později působí jako kapelník operní scény 

v Drážďanech. Sám se proslavil jako 

operní skladatel. 

• Opery : Lohengrin, Tristan a Isolda, 

Zlato Rýna, Bludný Holanďan. 



OPAKOVÁNÍ 



Jaké národnosti byl Skladatel 

Richard Wagner ? 

 

• a) Italské 

 

• b) Polské 

 

• c) Německé 



Zařaď R. Wagnera do správného 

uměleckého období 

 

• a) Klasicismus 

 

• b) Baroko 

 

• c) Romantismus 



V kolika letech se R.Wagner začal 

o hudbu zajímat ? 

 

• a) V 16-ti letech 

 

• b) V 7 letech 

 

• c) Ve 20-ti letech 



Jakou hudbu hlavně R.Wagner 

skládal ? 

 

• a) Operní 

 

• b) Symfonickou 

 

• c) Lidovou 



Nejznámější opery R.Wagnera 

 

• a) Hubička, Libuše,Dalibor,Braniboři v 

Čechách 

 

• b) Rusalka,Čert a Káča, Jakobín 

 

• c) Lohengrin,Tristan a Isolda,Zlato Rýna, 

Bludný Holanďan. 



Kdo je hlavní postavou opery 

Bludný Holanďan ? 

 

• a) Holandský prodavač tulipánů 

 

• b) Výrobce holandských sýrů 

 

• c) Námořník, který upsal duši ďáblu 



Hrad v Čechách inspiroval R.Wagnera k 

napsání opery.Byl to hrad … 

 

• a) Hrad Houska 

 

• b) Hrad Střekov 

 

• c) Hrad Buchlov 
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