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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 únoru 2012 
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Český hudební klasicismus v emigraci 

Hudební výchova 7.ročník 
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Český hudební klasicismus v 

emigraci 
• V 17. a zejména v 18.století se v Čechách 

objevila celá řada mimořádně talentovaných 
osobností skladatelů, kteří nacházeli uplatnění 
po celé Evropě. 

•  Doma byla pro ně obživa těžká, země trpěla 
násilnou katolizací, tvrdým panským útiskem a 
stále tvrdší germanizací (poněmčováním). 

• V zahraničí přijímali naše skladatele a 
instrumentalisty jako vysoce kvalifikované 
umělecké síly. 

• Dostávali zde příležitost hrát, řídit orchestry, 
komponovat pro šlechtické potřeby. 
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Jan Václav Stamic – zakladatel mannheimské školy. 

Houslista a kapelník, rodák z Havlíčkova brodu. 

 Působil v Německu. 
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Josef Mysliveček – narodil se v Sovových mlýnech na Kampě v Praze 

Proslavil se v Itálii zejména svými operami. Říkali mu tam Božský Čech. 
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Jiří Antonín Benda – zakladatel oboru melodramu 

Žil v Německu. 
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Josef Rejcha - český hudební skladatel, pedagog a hudební teoretik.  

Psal hlavně pro dechové nástroje. Žil v Paříži. 
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Pomník Josefa Rejchy na hřbitově v Paříži 
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Jan Ladislav Dusík – proslulý klavírista. 

 Žil 10 let v Anglii a pak ve Francii 
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Ferdinand Laub  - houslový virtuos.  

Působil v Moskvě jako profesor na konzervatoři. 

P.I.Čajkovskij ho označil za největšího houslistu své doby. 
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Vojtěch Živný  

Působil v Polsku jako profesionální učitel skladatele F.Chopina 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Wojciech_%C5%BBywny%2C_Ambro%C5%BCy_Mieroszewski.jpg


9 

Jan Křtitel Vaňhal 

Žil ve Vídni, kde byl vyhledávaným klavírním, pedagogem. 
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Zápis do sešitu : Český hudební klasicismus v emigraci 

• Důvody emigrace : 

• 1. sociální (bída) 

• 2. Národnostní (poněmčování) 

• 3. Náboženské 

 

•  Německo :  

• Jiří Antonín Benda – melodramy (hudeb.doprovod k 
mluvenému slovu 

• Itálie : 

• Josef Mysliveček (božský Čech) – operní skladatel 

      Polsko: 

• Vojtěch Živný – učil F.Chopina 
 
 

 



OPAKOVÁNÍ 

 



Jaké důvody měli čeští hudební 

skladatelé k emigraci ? 

 

• a) Sociální,národnostní a náboženské 
důvody. 

 

• b) Neměli v Čechách kde bydlet, proto se 
stěhovali do ciziny. 

 

• c) Neměli v Čechách žádnou rodinu, proto 
se stěhovali do ciziny. 



Vysvětli sociální důvody k emigraci 

hudebních skladatelů. 

 

• a) Neměli doma sociální zařízení 

 

• b) Nebyli schopni v Čechách vydělávat 

peníze na svoji obživu. 

 

 



Jaké možnosti měli čeští skladatelé 

v cizině ? 

 

• a) Dostali bydlení a stravu zdarma. 

 

• b) Dostávali zde příležitost hrát, řídit 

orchestry, komponovat pro šlechtické 

potřeby. 

• c) Mohli se zde bohatě oženit. 



Kteří naši skladatelé působili v 

Německu ? 

• a) Bedřich Smetana a Antonín Dvořák 

 

• b) Adam Michna z Otradovic a Pavel Josef 

Vejvanovský. 

 

• c) Jan Václav Stamic a Jiří Antonín Benda. 



Skladatel božský Čech působící v 

Itálii 

 

• a) Vojtěch Živný 

 

• b) Jan Křtitel Vaňhal 

 

• c) Josef Mysliveček 



Koho označil P.I.Čajkovskij za 

nejlepšího houslistu své doby ? 

 

• a) Jan Václav Dusík 

 

• b) Ferdinand Laub 

 

• c) Jaroslav Svěcený 



Kdo vyučoval Fryderyka Chopina ? 

 

• a) Adam Michna z Otradovic 

 

• b) Vojtěch Živný 

 

• c) Jan Václav Stamic 



Kdo byl v době klasicismu 

zakladatelem melodramu ? 

 

• a) Jiří Antonín Benda 

 

• b) W.A.Mozart 

 

• c) Josef Haydn 



Co je to melodram ? 

 

• a) Hudební doprovod k tanci 

 

• b) Hudební doprovod ke sportovnímu 

výkonu 

 

• c) Hudební doprovod k mluvenému slovu 
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