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Historie písně „Kde domov můj“ 

Hudební výchova 7.ročník 
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Historie písně „Kde domov můj“ 

• Významnou osobností obrozenecké doby byl herec, 
spisovatel,dramatik a novinář Josef Kajetán Tyl. 

• Ve své hře Fidlovačka připomněl Tyl slavnost pražských ševců. 

• Fidlovačka – kdysi ševcovský nástroj na uhlazování kůže. Podle ní 
byla nazvána i staropražská jarní slavnost obuvníků. 

• Hudbu k písni „Kde domov můj“ napsal František Škroup – kapelník 
Stavovského divadla v Praze. 

• Premiéra Fidlovačky se konala roku 1834. 

• V této divadelní hře poprvé zazněla píseň Kde domov můj.Hrál ji a 
zpíval slepý houslista Mareš. 

• V dobách, kdy stále ještě český jazyk a národní smýšlení byly 
důvodem k pronásledování, stávala se píseň Kde domov můj 
výrazem oslavy vlasti a naděje do budoucna. 

 



Josef Kajetán Tyl 
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 Český dramatik, novinář a spisovatel. 

Dne 21. prosince 1834 byla uvedena na scéně 

 Stavovského divadla jeho divadelní hra Fidlovačka, 

 kde byla poprvé zpívána píseň Kde domov můj. 
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František Škroup 
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Český hudebník, dirigent a hudební skladatel. 

Nesmrtelnost mu zajistila hudba ke hře Josefa Kajetána Tyla 

 Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které při premiéře konané  

21. prosince 1834 poprvé zazněla píseň slepého žebráka Mareše Kde domov můj, 

 která se později stala českou národní hymnou . 

.  
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Rukopis F.Škroupa – píseň Kde domov můj 
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Pamětní deska v místě, kde Tyl napsal slova pozdější hymny. 
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Historie písně Kde domov můj 

 

• Píseň rychle zlidověla a získala postavení 
národní písně.  

• Po vzniku samostatné Československé republiky 
roku 1918 byla spolu se slovenskou písní  Nad 
Tatrou sa blýská zákonem povýšena na 
československou státní hymnu. 

• Čechy byly tedy první zemí, která měla jako 
hymnu divadelní hit. 

• Od roku 1993 je píseň Kde domov můj státní 
hymnou České republiky. 

 



Zápis do sešitu:       Historie písně Kde domov můj 

• Roku 1834 – premiéra divadelní hry 
Fidlovačka,aneb žádný hněv a žádná 
rvačka. 

• Text: Josef Kajetán Tyl 

• Hudba : František Škroup 

• Ve hře zpívá tuto píseň slepý houslista 
Mareš. 

• První sloka se stala r.1918 součástí státní 
hymny. 



OPAKOVÁNÍ 



Jak se jmenovala divadelní hra, ve které 

poprvé zazněla píseň Kde domov můj ? 

 

• a) Tancovačka, aneb žádná rvačka 

 

• b) Fidlovačka,aneb žádný hněv a žádná 

rvačka 

 

• c) Koulovačka, aneb žádná rvačka 



Kdo napsal text k písni kde domov 

můj ? 

 

• a) Josef Kajetán Tyl 

 

• b) Petr Bezruč 

 

• c) Božena Němcová 



Kdo složil hudbu k písni Kde 

domov můj ? 

 

• a) Leoš Janáček 

 

• b) Antonín Dvořák 

 

• c) František Škroup 



Co je to fidlovačka ? 

• a) Skladba pro housle 

 

• b) Ševcovský nástroj na uhlazování kůže 

 

• c) Tanec 



Ve kterém roce měla divadelní hra 

Fidlovačka svoji premiéru ? 

 

• a) 1990 

 

• b) 1800 

 

• c) 1834 



Jaká divadelní postava zpívala 

píseň Kde domov můj ? 

 

• a) Andulka Šafářova 

 

• b) Slepý houslista Mareš 

 

• c) Víla Rusalka 



Co se dělo později s písní Kde 

domov můj ? 

 

• a) Stala se součástí naší státní hymny 

(1918) 

 

• b) Stala se hitem a evergreenem 

 

• c) Upadla v zapomnění 



Použité zdroje 

• 1. Soubor:Flag of the Czech Republic.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 20.9.2011 [cit. 2012-09-11]. 
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg  

• 2. Soubor:Jan Vilímek - Josef Kajetán Tyl.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 15.1.2009 [cit. 2012-09-12]. 
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-
_Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl.jpg  

• 3. Soubor:Jan Vilímek - František Škroup.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 14.1.2009 [cit. 2012-09-12]. 
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-
_Franti%C5%A1ek_%C5%A0kroup.jpg  

•  4. Soubor:Skroup-Anthem.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 7.10.2005 [cit. 2012-09-12]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skroup-Anthem.jpg  

• 5. Soubor:Náměstí Republiky - Tyl - hymna.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 9.9.2009 [cit. 2012-09-12]. 
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Republiky_-
_Tyl_-_hymna.jpg  
 

• Ostatní obrázky a ilustrace Microsoft Office.  

• CD 5   


