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 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 lednu 2012 
 



Folková hudba 

Hudební výchova 8.ročník 
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 a) Kdybychom se podívali do nějakého slovníku, zjistili 
bychom, že slovo FOLK označuje část lidové kultury. 

 Každý národ má svůj folklór – mluvíme tedy o folklóru 
českém, ruském irském apod. 

 Slovo FOLK se používá v užším významu : označuje 
určitý typ hudebního folklóru. 

 Všechno začalo tak, že hudebníci v USA začali sbírat 
spirituály (černošské i bělošské), písně námořnické, 
kovbojské, rybářské, dřevorubecké,irské balady a 
mnoho jiných, už skoro zapomenutých skladeb. 

  Různě si je upravovali a nechali se jimi inspirovat k 
vlastní tvorbě. 

 



 Tak vzniklo hnutí FOLK, které se rozšířilo i do 

jiných zemí a samozřejmě i k nám. 

 FOLK je hudba, která navazuje na americké, 

ale i místní folklórní tradice. 

 FOLK je velice široký pojem a souvisí nejen s 

folklórem, ale i s jazzem, rockem a pop 

music. 



 Prvním opravdovým moderním, českým písničkářem byl pan Karel 
Hašler, mnoho jeho písní si lidé rádi zpívají podnes. 

  Velkými písničkáři se po První světové válce stali i pánové 
Voskovec a Werich na hudbu Jaroslava Ježka.  

 Na ně zas s velkým úspěchem prakticky o 30 let později navázala 
vynikající autorská dvojice Suchý-Šlitr. 

  V krátkém období bouřlivých 60. let (kdy došlo v Československu na 
přechodnou dobu ke krátkému politickému uvolnění) došlo k 
rozmachu folku. 

 Velmi výrazně se projevila např. skupina SPIRITUÁL KVINTET 
nebo známý písničkář tzv. protestsongů KAREL KRYL. 

 Písničkáři se většinou sami doprovází na kytaru.Někteří zpívají o 
věcech politických, o problémech morálky, o lidské hlouposti atd. 
Takovým písním říkáme PROTESTSONGY. 



 Spirituál kvintet 

  Bratři Ebenové se zpěvákem Markem 

Ebenem 

  Jablkoň 

  Minnesengři 

 Kamelot 

  Nezmar 



 Karel Kryl 

 Jaroslav Hutka 

 Jaromír Nohavica 

 Vlasta Redl 

 Radůza (Radka Vranková)  



2 

Skupina Spirituál kvintet 
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Bratři Ebenové 
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Skupina Jablkoň 
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Skupina Kamelot 
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Skupina Nezmar 
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Pamětní deska Karla Kryla v Olomouci 
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Jaroslav Hutka 
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Jaromír Nohavica 
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Vlasta Redl 
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Radůza  (Radka Vranková) 
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 Folk vznikl v USA, rozšířil se do celého světa. Folkoví hudebníci 
hrají skladby, které by časem úplně zanikly : spirituály, písně 
kovbojské, námořnické, balady aj.Upravují si je a také tvoří 
podobné skladby nové. 

 Folková hudba souvisí s jazzem, rockem i pop music. 

 Nejznámější folkové kapely : 

 Spirituál kvintet 

 Bratři Ebenové 

 Jablkoň, Minnesengři, Kamelot, Nezmar 

 Nejznámější písničkáři : 

 Karel Kryl (protestsongy) 

 Jaroslav Hutka 

 Jaromír Nohavica 

 Vlasta Redl, Radůza (Radka  Vranková) 

 



 



 a) Sonáty, symfonické 

básně,kantáty. 

 

 b) Opery, oratoria, operety. 

 

 c) Spirituály,písně 

kovbojské,námořnické balady, 

protestsongy. 



 a) S vážnou hudbou 

 

 b) S operní tvorbou 

 

 c) S jazzem, rockem i pop 

music. 



 a) Potřebují k doprovodu 

symfonický orchestr 

 

 b) Používají hudbu z play-

backu. 

 

 c) Většinou se sami 

doprovází na kytaru. 



 a) Spirituál kvartet, Bratři Neckářové, 
Jablíčkoň, Minimaxi, Kamarádi, Nazdar. 

 

 b) Spirituál duet, Bratři Pavlíkové, 
Jablečňák, Megamaxi, Kapitáni, 
Nezdar. 

 

 c) Spirituál kvintet, Bratři Ebenové, 
Jablkoň, Minnesengři, Kameloti, 
Nezmar 



 a) Karel Král, Jaroslav Huňka, 
Jaromír Rukavica, Vlasta 
Rendl,Ramona. 

 

 b) Karel Gott, Jaroslav Lutka, 
Jaromír Nohalica, Vlasta Randl, 
Medůza. 

 

 c) Karel Kryl, Jaroslav Hutka, 
Jaromír Nohavica, Vlasta Redl, 
Radůza.  



 a) Písně popisující krásu 

naší vlasti. 

 

 b) Písně s vojenskou 

tématikou. 

 

 c) Písně kritizující politiku, 

špatnou morálku a lidskou 

hloupost. 
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