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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 dubnu 2012 
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Josef Suk : Pohádka 

Hudební výchova 7.ročník 
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Josef Suk : Pohádka 

• Josef Suk ( 1874 Křečovice – 1935 Benešov) byl český skladatel, 
houslista a pedagog, žák a zeť Antonína Dvořáka. 

• Hudbu tvořil v období romantismu a byl jedním ze zakladatelů české 
hudební moderny. 

•  Studoval na pražské konzervatoři hru na housle  a později byl v 
mistrovské třídě Antonína Dvořáka. 

•  V roce 1898 se oženil s Dvořákovou dcerou Otilií.  
• Společně se třemi spolužáky z konzervatoře  založil Josef Suk r. 

1892 České kvarteto, které uměleckou úrovní a mezinárodními 
úspěchy dosáhlo světového významu. 

• Působil v něm jako druhý houslista až do r. 1933 a absolvoval s ním 
po světě na čtyři tisíce koncertů.  



Josef Suk : Pohádka 

• Od r. 1922 byl Suk na pražské konzervatoři profesorem mistrovské 
třídy skladby . 

• K jeho žákům patřili mj. Jaroslav Ježek a Bohuslav Martinů.  
•  Suk byl znám jako měkký a citově založený člověk, plný vřelosti k 

druhým lidem, což jsou vlastnosti, které se také podstatně odrážejí v 
jeho tvorbě.  

• Suk byl nejvýrazněji inspirován hudbou A.Dvořáka a J. Brahmse. 

• Napsal scénickou hudbu k dramatu Julia Zeyera –  Radůz a 
Mahulena. 

•  Na její motivy složil pro koncertní provádění čtyřvětou suitu 
Pohádka (1899). 

• Suita – je řada náladových skladeb spojených společnou jednotící 
myšlenkou.  
 

 



Josef Suk: Pohádka 

• Hlavním tématem díla je láska dvou mladých lidí, ze dvou sousedních 
znepřátelených královských rodin, kteří musí kvůli své lásce prožít mnoho 
protivenství a překonat mnoho překážek. 

•  Radúz - hlavní mužská postava děje- při lovu na bílého jelena nechtěně 
zabloudí do cizího království. 

•  Jelena dostihne a zabije, během zpáteční cesty je ale zajat zdejším králem. 

• Radúz se zde seznámí s princeznou Mahulenou, oba se do sebe zamilují. 

•  Královna Runa s jejich láskou nesouhlasí a Radúze kvůli tomu nechá přikovat 
na Orlí skálu.  

• Mahulena se vydá Radúze vysvobodit, což se jí povede.  
• Při společném útěku jsou však oba královnou přistižení, ta nad nimi pronese 

hroznou kletbu, která dojde naplnění až při Radúzově návratu zpět domů. 

•  Radúz doma na Mahulenu zapomene a zoufalá Mahulena je zlomená a 
nešťastná, touží po tom, aby zemřela, při těchto svých úvahách se kouzlem 
promění v topol.  

•  U tohoto stromu pak nešťastný Radúz truchlí a své matce se postupně 
odcizuje, , proto se jeho matka rozhodne onen strom porazit a  tímto činem se jí 
podaří kletbu zlomit.  
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Fotografie J. Suka s věnováním Otilce Dvořákové 
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Josef Suk v r. 1906 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Josef_Suk_composer.gif


4 

České kvarteto r. 1895; zleva K. Hoffmann, H. Wihan, O. Nedbal a J. Suk 
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Josef Suk 
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Josef Suk mladší ( 1929– 2011) byl český houslista. 

 Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Josef_suk.jpg
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Hrob Josefa Suka na Vyšehradském hřbitově 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Josef_Suk-houslista.jpg


Zápis do sešitu : Josef Suk : Pohádka 

• Suita k dramatu Julia Zeyera Radúz a Mahulena. 

• Suita – je řada náladových skladeb spojených společnou jednotící 
myšlenkou. 

• Části : 

• 1.O věrném milování Radúze a Mahuleny 

• 2.Hra na labutě a pávy 

• 3.Smuteční hudba 

• 4.Runy kletba a jak byla láskou zrušena 

• Děj : Radúz zabil posvátného bílého jelena a proto ho Runa nechala 
přikovat ke skále. Mahulena,která se do něj zamilovala,získala klíč a 
vysvobodila ho.Mladí lidé prchali z království, ale pronásledovala je 
kletba. Když Radúz doma políbil matku, ztratil paměť a Mahulena se 
změní v topol.Ten královna matka nechá pokácet a kletba je 
zrušena. 



OPAKOVÁNÍ 



Název rodného místa Josefa Suka 

 

• a) Křečkovice 

 

• b) Křečovice 

 

• c) Křečnov 



Josef Suk tvořil hudbu v období… 

 

• a) Romantismu 

 

• b) Klasicismu 

 

• c) Baroka 



Josef Suk byl zetěm 

 

• a) Bedřicha Smetany 

 

• b) Leoše Janáčka 

 

• c) Antonína Dvořáka 



Jaký hudební nástroj ovládal Josef 

Suk ? 

 

• a) Klavír 

 

• b) Harfu 

 

• c) Housle 



Jak se jmenoval hudební soubor, 

který založil J.Suk ? 

 

• a) České kvarteto 

 

• b) České duo 

 

• c) České trio 



Kolik hudebních nástrojů hraje v 

kvartetu ? 

 

• a) 5 

 

• b) 4 

 

• c)  3 



Které hudební nástroje hrají v 

houslovém kvartetu ? 

 

• a) Kytara, bicí, klávesy,tamburína 

 

• b) Flétna, hoboj, trumpeta, tuba 

 

• c) Dvoje housle, viola a violoncello 



Kolik koncertů absolvoval Josef 

Suk s českým kvartetem ? 

 

• a) 1000 koncertů 

 

• b) 4000 koncertů 

 

• c)  3000 koncertů 



Které významné hudební osobnosti 

patřily k žákům Josefa Suka ? 

 

• a) Jaroslav Ježek a Bohuslav Martinů 

 

• b) Antonín Dvořák a Bedřich Smetana 

 

• c) Jaroslav Svěcený a Pavel Šporcl 



Co je to hudební suita ? 

 

• a) Cyklus symfonických básní 

 

• b) Sbírka čtyřhlasých písní 

 

• c) Řada náladových skladeb se společnou 

myšlenkou 



Hlavní postavy hudební suity 

Pohádka… 

 

• a) Radúz a Mahulena 

 

• b) Roman a Majolena 

 

• c) Radan a Magdaléna 



O čem je  příběh Radúze a 

Mahuleny ? 

 

a) O věrné lásce mladých lidí 

 

b) O válce a moru 

 

c) O lidském neštěstí  



Kdo napsal příběh Radúze a 

Mahuleny ? 

 

• a) Petr Bezruč 

 

• b) Ivan Olbracht 

 

• c) Julius  Zeyer 
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