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Zdeněk Fibich : Vodník_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 lednu 2012 
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Zdeněk Fibich 
(1850 – 1900) 

Hudební výchova 6.ročník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/ZFibich.jpg


• Narodil se 21.prosince 1850 ve Všebořicích, zemřel 
15.října 1900 v Praze. 

• Fibich již ve svých 14-ti letech zkomponoval symfonii a 
sám ji pak dirigoval. 

• Hudbu studoval v Praze, kde byl žákem Bedřicha 
Smetany, pak i v Lipsku a Paříži. 

• Celý dospělý věk strávil jako učitel hudby a skladatel. 

• Nejvíce ho zajímalo hudební divadlo.Složil 7 oper a na 
jevištích se doposud hraje jeho opera  Blaník, 
Mesinská nevěsta, Bouře a Šárka. 

 



• Kromě opery se věnoval hudební formě zvané 
MELODRAM. Vytvořil tak samostatný a nový útvar 
hudební hry. 

• Melodram je hudba spojená s mluveným 
slovem.Skladatel si zvolí báseň, která ho upoutá svým 
námětem a doplní ji hudebním 
doprovodem.Doprovod musí být spíše tichý, aby 
vynikla recitace a musí mít stejnou náladu jako děj 
básně. 



 Patří zde trilogie o Hipodamii – což je antický námět 
zpracovaný Jaroslavem Vrchlickým. 

 Balada Vodník a Štědrý den na texty Jaromíra 
Erbena (Sbírka Kytice). 

 Skládal kantáty a písně a napsal také řadu 
symfonických básní : Othello, Toman a lesní panna, 
Selanka V podvečer (skladba Poem). 
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Prozatímní divadlo v Praze 

Zdeněk Fibich zde působil 3 roky jako kapelník 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Bohumil_Roubal%C3%ADk_Divadlo_prozat%C3%ADmn%C3%A9.jpg
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Národní divadlo v Praze 
Zdeněk Fibich zde působil jako operní dramaturg 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Praha_2005-09-20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg
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Vyšehradský hřbitov 

Zde je pochován Zdeněk Fibich. 
Zemřel ve věku nedožitých 50-ti let 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Vysehrad_cemetery_church.jpg
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Socha vodníka na stavidle rybníka 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Vodn%C3%ADk_v_Milevsku.jpg
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Socha vodníka 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_nad_Metuj%C3%AD_Peklo_2011_2.jpg


7 

Vodník - malba 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Splav7.JPG


 Tento český skladatel z období romantismu se věnoval 
hudební formě zvané MELODRAM.Je to hudební 
doprovod k mluvenému nebo recitovanému 
slovu.Hudba zdůrazňuje (zesiluje) účinek slova. 

 Složil tyto melodramy : 

                                            Vodník 

                                            Štědrý den 

                                            Hippodamie 

 





 

 a) Antonín Dvořák 

 

 b) Zdeněk Fibich 

 

 c) Bedřich Smetana 



a) Hudební doprovod k filmu. 

 

 b) Hudební doprovod k divadelní 
hře. 

 

 c) Hudební doprovod k mluvenému 
nebo recitovanému slovu. 



 a) Hastrman, Perný den, Hipp Hopp 

 

 b) Tatrman, Krásný den, Houpy Hou 

 

 c) Vodník, Štědrý den, Hippodamie 



 a)  Sbírka Staré pověsti české od Aloise 
Jiráska. 

 

 b)  Sbírka Špalíček veršů a pohádek od 
Františka Hrubína 

 

 c) Sbírka Kytice od Karla Jaromíra 
Erbena 



• 1. Soubor:ZFibich.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , 
last modified on 26.2.2006 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ZFibich.jpg>. 

• 2. Soubor:Bohumil Roubal%C3%ADk Divadlo prozat%C3%ADmn%C3%A9.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia 
[online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 28.7.2009 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z 
WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bohumil_Roubal%C3%ADk_Divadlo_prozat%C3%ADmn%C3%A9.jpg>. 

• 3. Soubor:Praha 2005-09-20 n%C3%A1rodn%C3%AD divadlo.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. 
Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 20.9.2005 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha_2005-09-20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg>. 

• 4. Soubor:Vysehrad cemetery church.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 
Wikipedia Foundation, , last modified on 22.11.2005 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vysehrad_cemetery_church.jpg>. 

• 5. Vodn%C3%ADk. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last 
modified on 28.12.2007 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%ADk>. 

• 6. Soubor:Nov%C3%A9 M%C4%9Bsto nad Metuj%C3%AD Peklo 2011 2.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia 
[online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 18.9.2011 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z 
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_nad_Metuj%C3%AD_Peklo_2011_2.jpg>. 

• 7. Soubor:Splav7.JPG. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , 
last modified on 12.11.2007 [cit. 2012-01-02]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Splav7.JPG>. 

 

• Ostatní obrázky a ilustrace Microsoft Office PowerPoint 

 

 

 

 

 


