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ÚVODEM 
 

Publikace, jak je uvedeno v jejím názvu, je věnována především žákům ZŠ, ZUŠ a studentům 

gymnázií a jejich pedagogům. Rozsah a kvalitu svých hudebních vědomostí i svou nápaditost 

při řešení hudebních hádanek si však jejím prostřednictvím mohou ověřit i všichni milovníci 

hudebního umění. 

 Kvízy z dějin hudby jsou věnovány v souhlasu s výukou hudební výchovy na uvede-

ných typech škol v prvé řadě největším skladatelským osobnostem české hudební historie, ale 

v dílčích okruzích (operní, orchestrální, symfonická, vokálně instrumentální nebo klavírní 

tvorba) se dotýkají i většiny významných postav hudební tvorby světové. Samostatné kvízy 

řeší pak v podobném rozsahu školní problematiku nauky o hudebních nástrojích. Zvláštní 

pozornosti se dostává rovněž české sborové tvorbě a jejím interpretům, především dětským 

pěveckým sborům a jejich sbormistrům. Některé kvízy si všímají i známých míst hudebních 

festivalů nebo literárních předloh českých operních libret a symfonických skladeb. 

 Podobné úkoly řeší zábavnou formou i nejrůznější druhy hudebních hádanek. 

 Bohatý „Hudební minislovníček“ nabízí pak prostřednictvím odpovědí na abecedně 

uspořádané kvízové otázky základní informace o životě a díle významných osobností ze světa 

hudby a pomocí stručných, výstižných definicí jednotlivých pojmů a výrazů kontroluje vědo-

mosti ze všech oblastí hudební teorie. 

 Závěrečná část, která je při použití publikace ve školním prostředí věnována především 

pedagogovi, obsahuje správné odpovědi na všechny kvízové otázky a správná řešení všech 

hudebních hádanek. 
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HUDEBNÍ KVÍZY 

 

KVÍZY Z OBLASTI DĚJIN HUDBY 
 

1. Co víte a nevíte o životě a díle některých významných hudebních sklada-

telů naší hudební minulosti? 
 

1.1 Bedřich Smetana 

1. B. Smetana se narodil: a) 12. 5. 1824, b) 2. 3. 1824, c) 2. 5. 1824. 

2. Rodištěm B. Smetany je: a) Jindřichův Hradec, b) Růžkovy Lhotice, c) Litomyšl. 

3. B. Smetana spatřil světlo světa po samých dcerách jako:  

 a) jedenácté, b) osmé, c) šesté dítě  

manželů Františka a Barbory Smetanových. 

4. Jako čtyřletý chlapec se začal B. Smetana učit nejprve:  

 a) na klavír, b) na housle, c) na zobcovou flétnu. 

5. Své zázračné hudební nadání projevil B. Smetana veřejně poprvé v roce 1830, kdy se 

představil posluchačům v předehře k Auberově opeře Němá z Portici jako:  

 a) houslista, b) zpěvák, c) klavírista. 

6. Svou první skladbu – Kvapík D dur – zkomponoval B. Smetana:  

 a) v osmi, b) v deseti, c) ve dvanácti letech. 

7. V letech 1856 – 1861 působil B. Smetana jako dirigent a učitel hudby ve švédském:  

 a) Stockholmu, b) Göteborgu, c) Malmö.  

8. Za Smetanova pobytu ve Švédsku vznikla mj. také jeho:  

 a) symfonická báseň Valdštýnův tábor, b) opera Braniboři v Čechách,  

 c) koncertní etuda Na břehu mořském. 

9. B. Smetana napsal celkem: a) 7, b) 8, c) 9 oper.  

Nedokončená zůstala opera Viola. 

10. Poslední dokončenou operou B. Smetany je: a) Čertova stěna, b) Dalibor, c) Libuše. 

11. Nejčastějším libretistou Smetanových oper byl:  

 a) K. Sabina, b) J. Wenzig, c) E. Krásnohorská. 

12. Barče a její Skřivánčí píseň můžeme slyšet ve Smetanově opeře:  

 a) Dvě vdovy, b) Hubička, c) Tajemství. 

13. Roli Vaška z opery Prodaná nevěsta napsal B. Smetana pro:  

 a) tenor, b) baryton, c) bas. 

14. Smetanova skladba Z domoviny je napsána pro:  

 a) smyčcový kvartet, b) mužský sbor, c) housle s klavírem. 

15. Jedním ze Smetanových virtuózních Českých tanců pro klavír je: 

 a) Vrták, b) Hulán, c) Medvěd. 

16. Jediná Smetanova symfonie má přívlastek: a) Triumfální, b) Osudová, c) Pražská. 

17. Řada dětských sborů má ve svém repertoáru též Smetanovu skladbu:  

 a) Věno, b) Má hvězda, c) Slavnostní sbor. 

18. Slavnostní fanfáry, oznamující při významných událostech našeho společenského života 

příchod prezidenta republiky, jsou úvodními tóny:  

 a) Smetanovy předehry k opeře Libuše, b) předehry k jeho opeře Hubička,  

 c) prvé části Janáčkovy Symfoniety. 
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19. Symfonickou báseň Vyšehrad ze Smetanova cyklu Má vlast otevírají tóny:  

 a) smyčcových nástrojů, b) lesních rohů, c) harfy. 

20. K zosobnění postavy Šárky ze stejnojmenné symfonické básně z cyklu Má vlast používá 

Smetana: a) klarinetu, b) hoboje, c) houslí. 

21. Z které části Smetanova cyklu Má vlast je tato hymnická hudební myšlenka: 

 

 a) Vltava, b) Z českých luhů a hájů, c) Blaník? 

22. K velmi dobrým přátelům B. Smetany patřil: a) F. Liszt, b) F. Chopin, c) J. Brahms. 

23.  Návrh první československé známky s portrétem B. Smetany z roku 1951 vypracoval:  

 a) M. Švabinský, b) K. Svolinský, c) A. Brunovský. 

23. B. Smetana zemřel: a) 12. 5. 1884, b) 2. 6. 1884, c) 10. 5. 1883. 

24. B. Smetana je pohřben: a) v Litomyšli, b) v Jabkenicích, c) v Praze na Vyšehradě. 

 

* * * 

 

Chcete se dozvědět o B. Smetanovi ještě více? Přečtěte si např. knihy: 

Holzknecht, V.: Bedřich Smetana, Panton, Praha 1984. 

Pražák, P.: Malá preludia, Supraphon, Praha 1969. 

Teichman, J.: Bedřich Smetana, Orbis, Praha 1946. 

 

1.2 Antonín Dvořák 

1. A. Dvořák se narodil: a) 9. 8. 1844, b) 1. 5. 1841, 8. 9. 1841. 

2. Rodištěm A. Dvořáka je: a) Praha, b) Nelahozeves, c) Vysoká. 

3. Jako malý chlapec se začal A. Dvořák učit na: a) housle, b) klavír, c) violoncello. 

4. V proslulé Komzákově kapele hrál A. Dvořák na: a) housle, b) violu, c) klarinet. 

5. A. Dvořák napsal mj. též operu: a) Švanda dudák, b) Zvíkovský rarášek, c) Šelma sedlák. 

6. Libreto k Dvořákově opeře Rusalka napsal:  

 a) A. Wenig, b) J. Kvapil, c) E. Krásnohorská. 

7. Pěvecká role Káči v Dvořákově opeře Čert a Káča je napsána pro:  

 a) soprán, b) mezzosoprán, c) alt. 

8. Poslední operou A. Dvořáka je: a) Rusalka, b) Čert a Káča, c) Armida. 

9. Slovanské tance byly původně napsány pro:  

 a) klavír na čtyři ruce, b) smyčcové kvarteto, c) dechové kvinteto. 

10. Řada Dvořákových Slovanských tanců obsahuje celkem: a) 12, b) 16, c) 20 skladeb.  

11. Ve formě symfonických básní zpracoval A. Dvořák mj. též Erbenovy básně:  

 a) Vodník, b) Poklad, c) Svatební košile. 
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12. Dumky A. Dvořáka jsou pro: a) klavír sólo, b) klavírní trio, c) smyčcový kvartet. 

13. A. Dvořák napsal celkem: a) 7, b) 8, c) 9 symfonií. 

14. K nejznámějším Dvořákovým žákům patřili: a) J. Suk, b) L. Janáček, c) O. Ostrčil. 

15. A. Dvořák působil jako ředitel konzervatoře v New Yorku v letech:  

 a) 1890 – 1893, b) 1892 – 1895, c) 1894 – 1897. 

16. Za svého pobytu v Americe složil A. Dvořák:  

 a) Slovanské tance, b) Stabat Mater, c) Koncert pro violoncello a orchestr h moll. 

17. Z které Dvořákovy skladby je tato hudební myšlenka: 

 

 a) Violoncellový koncert h moll, b) Serenáda E dur, op. 22,  

 c) Symfonie e moll, op. 95 (Z Nového světa)? 

18. A. Dvořák získal čestný doktorát univerzity: a) v Londýně, b) v Paříži, c) v Cambridgi. 

19. Mezi nejlepší Dvořákovy přátele patřil též: a) G. Verdi, b) J. Brahms, c) F. Liszt. 

20. A. Dvořák zemřel: a) 1. 5. 1904, b) 1. 6. 1905, c) 1. 5. 1903 a jeho hrob nalezneme:  

 a) na vyšehradském hřbitově v Praze, b) v Nelahozevsi, c) ve Vysoké. 
 

* * * 
 

Chcete se dozvědět o A. Dvořákovi ještě více? Přečtěte si např. knihy: 

Šourek, O.: Život a dílo A. Dvořáka, 4 svazky, Hudební matice Umělecké besedy,  

 Praha 1922 – 1933.  

Šourek, O.: Antonín Dvořák. Monografie. Zlatoroh, 1929. 

Šourek, O.: Z Dvořákovy cesty za slávou, Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1949. 

 

1.3 Zdeněk Fibich 

1. Magický rok 2000 bychom byli mohli bez váhání nazvat rokem Zdeňka Fibicha. Připo-

mněli jsme si v něm totiž současně jeho dvě kulatá životní jubilea? Víte jaká? 

2. Rodištěm Z. Fibicha jsou: a) Křečovice, b) Praha, c) Všebořice. 

3. Hudební stránka Fibichova uměleckého založení získala převahu kolem jeho desíti let. 

Jeho první „skladba“ se datuje okolo roku 1862, ale např. již v roce 1865 složil:  

 a) 20, b) 33, c) 64 skladeb,  

mezi nimiž i celou čtyřvětou symfonii Es dur. V tomto roce vystoupil mladý umělec na 

akademii uspořádané pěveckým spolkem Slavoj v Chrudimi, kde zahrál na klavír Men-

delssohnovu Jarní píseň a zadirigoval ouverturu ke své zpěvohře Medea, která byla přija-

ta s neobvyklým úspěchem (její fragmenty Fibich podobně jako partituru zmíněné sym-

fonie při pozdější revizi zničil). 

4. Po studiích ve Vídni, Praze, Lipsku, Paříži a Mannheimu se vrátil Fibich natrvalo  

do ………, kde se většinou živil ……………. 

5. Zdeněk Fibich zemřel v ………… a je pochován na ……………. 

6. Těžiště Fibichova díla je v tvorbě:  

 a) instrumentální (komorní), b) symfonické, c) dramatické a melodramatické. 

7. Fibich zkomponoval celkem: a) 6, b) 7, c) 8 oper. 

8. Poslední z nich byla opera: a) Šárka, b) Hedy, c) Pád Arkuna. 
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9. Jako autor libreta se v jeho operách nejčastěji objevuje:  

 a) Anežka Schulzová, b) Eliška Krásnohorská, c) Jaroslav Vrchlický,  

 d) Otakar Hostinský. 

10. Znáte některé z jeho koncertních melodramů? 

11. Jeho melodramatická trilogie ………… na antický námět zpracovaný ………… vytvořila 

zcela nový útvar českého dramatického umění – …………. 

12. Z instrumentální hudby Z. Fibicha vynikají především jeho tři symfonie, ouvertury, sym-

fonické básně, dva smyčcové kvartety, klavírní trio, klavírní kvartet a kvintet pro klavír, 

housle, klarinet, violoncello a lesní roh. Zvláštní úlohu v jeho díle hraje pak jeho milostný 

deník ………… , soubor více než ………… skladeb, bezprostředních hudebních odrazů 

životních dojmů, jeho vlastní invenční zásobník. 

13. Dovedli byste jmenovat názvy některých jeho ouvertur a symfonických básní? 

14. Z Fibichova vokálního, příp. vokálně instrumentálního díla patří k nejznámějším jeho 

cyklus dětských písní s doprovodem klavíru ………… a kantáta na slova J. Vrchlického 

……………. 

15. Světově nejznámější Fibichovou skladbou se stala melodie z nejznámějšího Fibichova 

díla Selanky pro orchestr V podvečer, kterou pro housle a klavír upravil Jan Kubelík a 

která se pod názvem ……………… objevila v nejrůznějších dalších úpravách u mnoha 

domácích i zahraničních nakladatelů. Dovedli byste zazpívat její téma? 

16. Většina houslistů ZUŠ se v průběhu svého školení setkala s Fibichovou ………  

pro housle a klavír, oblibu u pokročilejších mladých klarinetistů si získala zase ………. 

 

* * * 

 

Zajímavé podrobnosti o životě a díle Z. Fibicha můžete nalézt v publikaci J. Jiránka: Zdeněk 

Fibich, kterou vydalo Státní hudební vydavatelství Praha v roce 1963. Velkou pozornost vě-

noval osobnosti Z. Fibicha ve svých publikacích také Z. Nejedlý. 

 

1.4 Josef Bohuslav Foerster 

1. J. B. Foerster se narodil 30. 12. 1859: a) v Praze, b) Vídni, c) Jičíně  

a zemřel 29. 5. ve věku nedožitých: a) 88, b) 90, c) 92 let. 

2. Byl nejstarším ze: a) 3, b) 5, c) 7 dětí významného varhaníka, pedagoga a hudebního 

skladatele Josefa Förstera (1833 – 1907), který byl varhaníkem a ředitelem kůru 

v předních pražských kostelích, dómským kapelníkem v chrámu sv. Víta a vyučoval sbo-

rový zpěv a hudební teorii na pražské konzervatoři. 

3. Také jeho strýc Antonín Förster (1837 – 1926) byl profesionálním hudebníkem a zaujal 

významné místo v hudebním životě: a) Chorvatska, b) Slovinska, c) Srbska. 

4. J. B. Foerster absolvoval úspěšně varhanickou školu (1882) a působil pak v Praze jako 

varhaník a ředitel kůru, učitel zpěvu na českých středních školách a od roku 1884 jako 

hudební referent Národních listů. Uzavřel sňatek:  

 a) s přední sopranistkou, b) klavírní virtuoskou, c) violoncellistkou  

Bertou Lautererovou, kterou následoval při jejích angažmá do Hamburku a Vídně, kde 

v letech 1993 – 1918 působil jako profesor na tamějších konzervatořích. 

5. Foersterův skladatelský odkaz je velice bohatý. Obsahuje celkem:  

 a) 120, b) 160, c) 190 opusových čísel,  

z nichž mnohá zahrnují celé cykly a skupiny skladeb. 
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6. J. B. Foerster vytvořil celkem: a) 5, b) 6, c) 8 oper, z nichž nejznámější je:  

 a) Debora, b) Jessika, c) Eva,  

jejíž libreto podle dramatu spisovatelky …………. napsal sám skladatel. 

7. Mezi Foersterovy opery nepatří:  

 a) Blaník, b) Bloud, c) Lucerna, d) Na Starém bělidle, e) Nepřemožení, f) Srdce. 

8. Hlavní Foersterův zájem byl upřen k tvorbě pro  

 a) dětské, b) ženské, c) mužské, d) smíšené sbory bez doprovodu.  

Jeho vokální sborová tvorba představuje na a) 250, b) 300, c) 350 sborových skladeb pro 

nejrůznější obsazení, včetně kantát, oratorií a dalších liturgických církevních skladeb. 

9. Základní význam ve Foersterově sborové tvorbě má cyklus Devíti mužských sborů, op. 37 

na slova jeho oblíbeného básníka …………. . Vzpomenete si na názvy těch nejzpívavěj-

ších sborů z tohoto cyklu? 

10. Většina dětských sborů má ve svém repertoáru tříhlasý sbor z Foersterova cyklu Pět sbo-

rů bez průvodu, op. 89 na slova J. V. Sládka. V této sbírce bychom našli mj. např. též 

sbory Pes a kotě nebo Oříšek. Vzpomenete si tedy na název onoho nejznámějšího, jeho 

slova a půvabnou melodii? 

11. Dílo J. B. Foerstera zasahuje do všech kompozičních oblastí: napsal pět symfonií (čtvrtá 

c moll Veliká noc), symfonické básně (Legenda o štěstí, Jaro a touha), programní suity 

(Cyrana z Bergeracu, Ze Shakespeara), instrumentální koncerty, komorní a klavírní 

skladby, duchovní i scénickou hudbu, melodramata, písňové cykly aj. 

 Mezi jeho velkými kantátovými a oratorními opusy zaujímá významné postavení dílo 

zkomponované na slavnou báseň sv. Františka z Assisi, pro baryton, mužský sbor, varha-

ny a orchestr. Věděli byste název této „oslavy života pod zorným úhlem věčnosti“? 

12. J. B. Foerster je autorem jedné z následujících suit:  

 a) Česká suita, b) Jičínská suita, c) Jihočeská suita, d) Slovácká suita.  

Její název souvisí s krajem, z něhož muzikantský rod Foersterů pochází. 

13. Do vývojového období české hudby zasahoval J. B. Foerster po roce 1918 významně i 

svou činností pedagogickou. Jeho skladatelskou třídou na pražské konzervatoři a mis-

trovské škole prošla řada osobností české moderní hudby, jako např.:  

 a) Josef Suk, b) Vítězslav Novák, c) Pavel Bořkovec, d) Karel Hába, e) František Pí-

cha, f) Václav Dobiáš, g) František Bartoš, h) E. F. Burian.  

Skladbu učil též na Nové konzervatoři ve Vídni, kde byli jeho žáky K. B. Jirák a Oskar 

Nedbal. 

14. Foersterova umělecká aktivita byla všestranná. Po dlouhou dobu působil jako:  

 a) hudební kritik, b) psal básně, c) operní libreta, d) byl i nadaným amatérským malí-

řem a e) sochařem. 

15. J. B. Foerster není autorem autobiografických knih:  

 a) Poutník, b) Poutník ve Vídni, c) Poutník doma. 

 

* * * 

 

Zajímavé podrobnosti o životě a díle J. B. Foerstera můžete najít v jeho autobiografických 

knihách. Jeho skladatelské osobnosti se věnoval ve své monografii „Jos. B. Foerster“ (M. 

Urbánek, Praha 1910) Zdeněk Nejedlý. Oblast Foersterovy sborové tvorby analyzuje publika-

ce Josefa Plavce „Sborová tvorba J. B. Foerstera“ (J. R. Vilímek, Praha 1948). 
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1.5 Josef Suk 

1. Josef Suk se narodil: a) 14. 1 1875, b) 4. 1. 1874, c) 1.4. 1876. 

2. Rodištěm J. Suka jsou: a) Sedlčany, b) Praha, c) Křečovice. 

3. Jako osmiletý chlapec se začal J. Suk učit na: a) housle, b) klavír, c) varhany. 

4. K nejvýznamnějším Sukovým učitelům z řad instrumentalistů patřili na pražské konzer-

vatoři: a) A. Bennewitz, b) F. Ondříček, c) H. Wihan. 

5. Spolu s J. Sukem se stali prvními žáky Dvořákovy kompoziční třídy na pražské konzer-

vatoři i: a) O. Nedbal, b) O. Berger, K. Hoffman. 

6. V Českém kvartetu usedal J. Suk za pultem: a) 1. houslí, b) 2. houslí, c) violy. 

7. Sukova Serenáda Es dur pro smyčcový orchestr patřila dříve k pravidelným programo-

vým číslům rozhlasového vysílání:  

 a) Velikonočního pondělí, b) Štědrodenního podvečera, c) Novoročního odpoledne. 

8. K nejznámějším Sukovým skladbám, jejíž světovou popularitu lze srovnat jen s Dvořá-

kovou Humoreskou (Ges dur) a Fibichovou skladbou známou pod názvem Poem, patří 

jeho Romance z r. 1893, která pro vydání dostala jméno …………….. . 

9. Následující motiv by vám měl připomenout další ze známých děl teprve třiadvacetiletého 

J. Suka: 

 

Je jím ………….., suita z hudby k dramatické pohádce …………… od:  

 a) S. Čecha, b) J. Vrchlického, c) J. Zeyera. 

10. Z téhož díla je i známý motiv …………, jímž zvuk lesního rohu ohlašuje ve hře smrt 

krále. Tento charakteristický melodický postup 

 

se stává od té doby pro Suka motivem …………….. . 

11. Z klavírních cyklů J. Suka patří k nejoblíbenějším:  

 a) Jaro, b) Pod jabloní, c) O matince, d) Životem a snem. 

12. Poznáte podle následujícího úryvku skladbu, která zazněla poprvé 27. června 1920  

na …………….. ? Dostala název ………………. a v roce 1932 získala nejvyšší cenu 

v hudební soutěži soutěži Olympijských her v …………… 

 

13. Obraz „Umělec a jeho přátelé“ dostal J. Suk ke svým padesátinám od svého blízkého 

přítele a malíře ……………….. . Poznáte některé z dalších osobností? Patří mezi ně 

např. dirigent ……………., oddaný a nad jiné povolaný interpret Sukových orchestrál-

ních děl, nebo houslista ……………., snad největší a nejnadanější ctitel Sukovy hudby 

vůbec. 
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14. V roce 1922 byl Suk jmenován řádným profesorem Mistrovské školy pražské konzerva-

toře v oboru skladby. K jeho žákům patřili mj. též:  

 a) B. Martinů, b) F. Pícha, c) E. Axman, d) O. Jeremiáš, e) K. Slavický, f) J. Ježek. 

15. Mezi nejznámější Sukovy opery patří:  

 a) Pohádka léta, b) Pohádka zimního večera, c) Legenda o mrtvých vítězích. 

16. „Vznešené památce Dvořákově a Otilčině“ věnoval J. Suk pětivětou symfonii pro velký 

orchestr ……………. . 

17. Křečovickým muzikantům napsal Suk vedle úpravy Ella polky a Vesnické serenády i 

svou poslední skladbu. Byla to …………… pro pět houslí, kontrabas, činely, triangl a 

malý a velký buben. S příznačným humorem poznamenal na její titulní list „Jako vzor 

skladby, kdy skladatel nemusí nic umět a hráči také ne“. 

18. J. Suk zemřel v Benešově: a) 15. 5. 1934, b) 9. 5. 1936, c) 29. 5. 1935. 

19. J. Suk je pochován: a) v Praze na Vyšehradě, b) v Sedlčanech, c) v Křečovicích. 

20. Portrét J. Suka se objevil na československých známkách poprvé až v roce 1957 v sérii 

věnované Pražskému jaru. Autorem návrhu známky byl:  

 a) K. Svolinský, b) M. Švabinský, c) A. Brunovský. 

 

* * * 

 

Chcete se dozvědět o J. Sukovi ještě více? Přečtěte si např. tyto knihy: 

Berkovec, J.: Josef Suk, SHV, Praha 1962. 

Květ, J. M.: Josef Suk – život a dílo, Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1935. 

Štěpán, V.: Novák a Suk, Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1945. 

Květ, J. M.: Živá slova Josefa Suka, Topičova edice, Praha 1946. 

 

1.6 Leoš Janáček 

1. L. Janáček se narodil: a) 7. 3. 1856, b) 3. 7. 1854, c) 13. 7. 1855. 

2. Janáčkovým rodištěm bylo: a) Brno, b) Opava, c) Hukvaldy. 

3. Otec L. Janáčka byl: a) učitelem, b) soukeníkem, c) sedlákem. 

4. L. Janáček měl celkem: a) 5, b) 9, c) 12 sourozenců. 

5. Prvním Janáčkovým učitelem hudby byl:  

 a) P. Křížkovský, b) F. Z. Skuherský, c) A. Dvořák. 

6. Ve svých čtyřiadvaceti letech měl Janáček za sebou již státní zkoušky:  

 a) z klavíru, b) varhan, c) houslí, d) sborového zpěvu. 
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7. Janáček byl nejprve učitelem hudby na učitelském ústavu v Brně, pak ředitelem varha-

nické školy v Brně a nakonec profesorem mistrovské školy Státní konzervatoře: 

 a) v Praze, b) v Brně, c) v Ostravě. 

8. Janáček napsal celkem: a) 6, b) 8, c) 9 oper. 

9. Doplňte jména autorů, jejichž díla se stala námětem některých Janáčkových oper:  

 a) Její pastorkyňa, b) Výlety pana Broučka, c) Káťa Kabanová, d) Příhody lišky Bys-

troušky, e) Věc Makropulos, f) Z mrtvého domu. 

10. Opera Její pastorkyňa má: a) 2, b) 3, c) 4 dějství. 

11. Jedno ze svých posledních děl – Smyčcový kvartet č. 2 – nadepsal Janáček:  

 a) Lístek odvanutý, b) Listy milostné, c) Listy důvěrné. 

12. V partituře suity Mládí pro dechové sexteto doplnil Janáček obvyklé obsazení dechového 

kvinteta ještě: a) basklarinetem, b) kontrafagotem, c) druhým lesním rohem. 

13. K nejznámějším Janáčkovým klavírním skladbám patří cykly:  

 a) O matince, b) Po zarostlém chodníčku, c) Jaro, d) V mlhách. 

14. Znělkou ostravské rozhlasové stanice se stalo úvodní téma tance Pilky z Janáčkova cyklu: 

 a) Moravské tance, b) Hanácké tance, c) Lašské tance. 

15. Posledním Janáčkovým orchestrálním dílem byla:  

 a) rapsodie Taras Bulba, b) Symfonietta, c) Balada blanická. 

16. Symfoniettu věnoval Janáček čs. branné moci a trval na jejím označení Vojenská. Úvod 

její majestátní 1. věty můžeme slyšet často při slavnostních událostech v provedení hudby 

Hradní stráže. V převládajícím zvukové lesku:  

 a) tří, b) šesti, c) devíti trubek, dvou tenorových tub a dvou basových trombonů  

doprovázených tvrdými údery kotlů se nám před očima rozvíjí obraz národní slavnosti, 

davů dávajících se na pochod. 

17. Janáčkova sborová tvorba dosahuje vrcholu ve třech mužských sborech na slova P. Bez-

ruče: ……………….. . 

18. Nejznámější kantátovou skladbou L. Janáčka je Glagolská mše pro sóla, smíšený sbor, 

orchestr a varhany. Mistr ji zkomponoval za 74 dnů v roce: a) 1926, b) 1927, c) 1928. 

19. Janáček zachycoval v notovém písmu intonaci i rytmus lidské řeči ve všech jejích nála-

dách. Těmto hudebním zkratkám říkal ………. 

20. L. Janáček zemřel nečekaně v ostravském sanatoriu:  

 a) 12. srpna 1928, b) 12. října 1928, c) 12. srpna 1929. 

 

* * * 

 

Chcete se dozvědět o L. Janáčkovi ještě více? Přečtěte si některou z těchto knížek: 

Helfert, O.: Leoš Janáček, O. Pazdírek, Brno 1939. 

Šeda, J.: Leoš Janáček, SHV, Praha 1961. 

Trhanová, M.: U Janáčků, Panton, Praha 1964. 

 

1.7 Vítězslav Novák 

1. Vítězslav Novák se rokem svého úmrtí zařadil mezi slavné osobnosti tzv. Roků české 

hudby. V prosinci 2010 jsme si připomenuli kulaté výročí jeho narození.  

Znáte oba tyto významné letopočty? 

2. Rodištěm V. Nováka je:  

 a) Praha, b) Jindřichův Hradec, c) Kamenice nad Lipou, d) Uherské Hradiště. 
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3. V roce 1983 absolvoval V. Novák pražskou konzervatoř, kde byl žákem: 

 a) Zdeňka Fibicha, b) Antonína Dvořáka. 

4. Spolu s Josefem Sukem, Otakarem Ostrčilem a Leošem Janáčkem se stali zakladateli 

nového českého kompozičního slohu, který označujeme jako ….. . 

5. Vítězslav Novák je autorem: a) 4, b) 5, c) 6 oper,  

z nichž nejznámější je jednoaktová opera na text veselohry L. Stroupežnického ………... 

6. Znáte názvy některých jeho dalších oper? 

7. Těžiště jeho díla je v tvorbě: a) operní, b) symfonické, c) komorní, d) klavírní, e) písňové. 

8. K nejznámějším symfonickým skladbám V. Nováka patří dvě suity. S jednou z nich se 

obvykle podrobně seznamují i žáci základních škol. Věděli byste názvy těchto symfonic-

kých děl, případně i názvy jejich jednotlivých částí? 

9. Dovedli byste zazpívat alespoň hlavní témata částí Zamilovaní a U muziky? 

10. K oblíbeným Novákovým symfonickým skladbám patří rovněž jeho symfonické básně, 

z nichž k nejhranějším patří dílo, popisující krásy slovenské přírody. Vzpomenete si na 

jeho název? 

11. Které z dále uvedených symfonických básní V. Novák nenapsal: Toman a lesní panna, 

Taras Bulba, Pohádka o Šemíku, O věčné touze, Praga, De profundis, Zrání? 

12. Kromě oper složil Novák pro jeviště ještě hudbu ke dvěma baletním pantomimám. Může-

te uvést jejich názvy? 

13. Při výčtu Novákových symfonických skladeb nemůžeme opomenout jeho dvě serenády 

pro malý orchestr, dramatické ouvertury (Korzár, Maryša, Lady Godiva) a dvě symfonie 

s použitím velkého sboru. První z nich, kterou začal psát ve svých 60 letech, je dílem ce-

loživotního účtování, dílem manifestačně obhajujícím aktuálnost umělcova tvůrčího 

kréda, zatímco druhá z roku 1943 líčí v poslední větě zápas proti fašismu a anticipuje bu-

doucí osvobození naší vlasti. Víte, jak V. Novák své symfonie pojmenoval? 

14. Nejvíce vlivu si V. Novák trvale uchoval jako pedagog. Vychoval prakticky celou sklada-

telskou generaci nastupující před první světovou válkou a během ní a formoval všechny 

hlavní zjevy nastupující slovenské hudby. Dovedli byste jmenovat některé z jeho českých 

a slovenských žáků? 

15. V. Novák byl velkým mistrem klavírní stylizace a pro klavír kromě koncertu napsal řadu 

cyklů intimního rázu. Které z následujících děl nepocházejí z jeho skladatelské dílny: Můj 

máj, O matince, V mlhách, Životem a snem, Písně zimních nocí, Mládí, Po zarostlém 

chodníčku, Sonata eroica? 

16. Z následující nabídky kantátových skladeb mistrů české moderny se pokuste správně vy-

brat díla V. Nováka: Amarus, Svatební košile, Legenda o sv. Zitě, Věčné evangelium, 

Bouře, Glagolská mše, Čtyři balady na slova lidové poezie moravské. 

17. Vítězslav Novák zemřel:  

 a) v Praze, b) Skutči, c) Brně, d) Táboře – a) 18. 7. 1949, b) 17. 8. 1950, c) 18. 7. 1951. 

 

* * * 

 

Chcete se dozvědět o V. Novákovi ještě více? Přečtěte si např. knihy: 

Holzknecht, V.: Vítězslav Novák, Praha 1947 

Vítězslav Novák o sobě a jiných, J. R. Vilímek, Praha 1946 

Spisy Václava Štěpána, sv. 1., Novák a Suk, Hudební matice Umělecké besedy, Praha 1945 
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1.8 Bohuslav Martinů 

1. B. Martinů se narodil: a) 8. 12. 1890, b) 12. 8. 1891, c) 8. 12. 1892. 

2. Rodištěm B. Martinů: je a) Litomyšl, b) Polička, c) Ústí nad Orlicí. 

3. B. Martinů studoval na pražské konzervatoři nepříliš úspěšně: 

 a) housle, b) violoncello, c) klavír, d) varhany. 

4. Po absolvování konzervatoře působil B. Martinů:  

 a) koncertně jako klavírní virtuos, b) jako výpomocný houslista v České filharmonii,  

 c) jako violoncellista v Českém kvartetu. 

5. Po rozsáhlých soukromých studiích skladby byl B. Martinů po krátký čas žákem: 

 a) V. Nováka, b) L. Janáčka, c) J. Suka. 

6. V Paříži studoval B. Martinů kompozici u: 

 a) Clauda Debussyho, b) Daria Milhauda, c) Alberta Roussela. 

7. Druhou světovou válku prožil B. Martinů v emigraci:  

 a) v USA, b) ve Francii, c) v Itálii. 

8. Dílo B. Martinů je velmi rozsáhlé a obsahuje všechny hudební žánry. Výčet jeho oper-

ních děl zahrnuje celkem: a) 9, b) 12, c) 14 titulů. 

9. Známá jednoaktová opera B. Martinů …………. na slova …………. byla původně urče-

na rozhlasovému provedení a měla v Čs. rozhlase premiéru v roce 1937. 

10. K dalším operám, které se objevují na scénách našich divadel, patří především:  

 a) Hry o Marii, b) Výlety pana Broučka, c) Řecké pašije, d) Julietta,  

 e) Honzovo království, f) Malířský nápad, g) Mirandolina, h) Divadlo za branou. 

11. Dvě ze svých oper napsal B. Martinů pro televizi. Byly to ……………….. 

12. Z jeho 14 baletů je nejznámější zpívaný balet …………………. 

13. V roce 1955 napsal B. Martinů na verše M. Bureše komorní kantátu ……………, kterou 

se symbolicky vrátil do svého rodného kraje. 

14. Z dalších děl B. Martinů je třeba připomenout jeho 6 symfonií, kantáty Kytice, Polní mše, 

Gilgameš, přes 40 vokálních skladeb, 7 smyčcových kvartetů, 3 sextety, 4 serenády, na 

55 klavírních skladeb atd. Vzpomenete si, které skladby B. Martinů se objevily 

v dřívějších učebnicích hudební výchovy pro 6. a 7. ročník? 

15. A teď jen pro členy pěveckých sborů: pamatujete si, které skladby B. Martinů jste zpíva-

li? 

16. B. Martinů zemřel ve švýcarském Liestalu: 

 a) 28. 8. 2959, b) 18. 2. 1960, c) 28. 2. 1959.17.  

Jeho hrob nalezneme: a) na pražském Slavíně, b) na hřbitově v Poličce, c) v Paříži. 

17. Portrét B. Martinů se na československých známkách:  

 a) dosud nikdy neobjevil, b) objevil se v roce 1979, c) objevil se v roce 1984. 

18. Znáte nějaká místa, hudební instituce nebo soubory nesoucí jméno Bohuslava Martinů? 

 

* * * 

 

Chcete se dozvědět o B. Martinů ještě více? Přečtěte si např. knihy: 

Bohuslav Martinů. Sborník vzpomínek a studií. Uspořádal Z. Zouhar, Brno 1957 

Martinů, Ch.: Můj život s Bohuslavem Martinů, Praha 1978 

Mihule, J.: Bohuslav Martinů. Profil života a díla, Praha 1974 

Šafránek, M.: Bohuslav Martinů. Život a dílo, Praha 1961 
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2. Slavná minulost německé hudby 
 

Přiřaďte ke jménům hudebních skladatelů správně jejich životní data, rodiště, názvy 

dvou skladeb a jeden z hudebních motivů. 

Dokázali byste určit i název skladby, z které byl vybrán? 

 

Skladatelé: 

1. Johann Sebastian Bach, 2. Georg Friedrich Händel, 3. Josef Haydn,  

4. Wolfgang Amadeus Mozart, 5. Ludwig van Beethoven, 6. Robert Schumann,  

7. Johannes Brahms. 

Životní data: 

a) 1756 – 1791, b) 1833 – 1897, c) 1770 – 1827, d) 1685 – 1759,  

e) 1732 – 1809, f) 1685 – 1750, g) 1810 – 1856. 

Rodiště: 

a) Eisenach, b) Bonn, c) Hamburk, d) Salcburk, e) Cvikava,  

f) Halle nad Sálou, g) Rohrau nad Litavou. 

Skladby: 

a) Uherské tance, b) opera Xerxes, c) Pastorální symfonie, d) klavírní cyklus Dětské scény,  

e) oratorium Stvoření světa, f) Umění fugy, g) opera Kouzelná flétna, h) Dětská symfonie,  

ch) Německé requiem, i) Braniborské koncerty, j) Vodní serenáda,  

k) Koncertantní symfonie pro housle a violu, l) předehra Manfréd. 

Hudební motivy: 
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3. Skladatelé hledají své opery a naopak 
 

Přiřaďte k jménům skladatelů správné tituly jejich oper a naopak. 

 

3.1 

A) 

1. L. Janáček, 2. J. B. Foerster, 3. B. Martinů, 4. B. Smetana, 5. K. Kovařovic, 6. Z. Fibich,  

7. V. Novák, 8. R. Karel, 9. J. Pauer, 10. F. Škroup, 11. A. Dvořák, 12. J. Hanuš, 13. A. Hába. 

* * * 

1. Na Starém bělidle, 2. Eva, 3. Smrt kmotřička, 4. Káťa Kabanová, 5. Lucerna,  

6. Žvanivý slimejš, 7. Jakobín, 8. Braniboři v Čechách, 9. Řecké pašije, 10. Plameny,  

11. Nevěsta messinská, 12. Dráteník, 13. Matka. 

 

B) 

1. Aida, 2. Růžový kavalír, 3. Oberon, 4. Kouzelná flétna, 5. Eugen Oněgin,  

6. Madame Butterfly, 7. Perníková chaloupka, 8. Komedianti, 9. Don Pasquale, 10. Manon, 

11. Ivan Susanin, 12. Sedlák kavalír, 13. Bludný Holanďan. 

* * * 

1. G. Puccini, 2. W. A. Mozart, 3. R. Wagner, 4. R. Leoncavallo, 5. P. Mascagni, 6. E. Hum-

perdinck, 7. G. Donizetti, 8. R. Strauss, 9. P. I. Čajkovskij, 10. C. M. Weber, 11. G. Verdi,  

12. M. I. Glinka, 13. J. Massenet. 

 

3.2 

A) 

1. V. Blodek, 2. A. Dvořák, 3. Z. Fibich, 4. J. B. Foerster, 5. L. Janáček, 6. K. Kovařovic,  

7. J. Křička, 8. B. Martinů, 9. V. Novák, 10. O. Ostrčil, 11. B. Smetana, 12. E. Suchoň,  

13. F. Škroup, 14. V. Trojan, 15. O. Zich. 

* * * 

1. Debora, 2. Dimitrij, 3. Dráteník, 4. Honzovo království, 5. Její pastorkyňa, 6. Kolotoč,  

7. Krútňava, 8. Malířský nápad, 9. Ogaři, 10. Psohlavci, 11. Šárka, 12. Tajemství,  

13. V studni, 14. Veselohra na mostě, 15. Zvíkovský rarášek. 

 

B) 

1. Bohéma, 2. Boris Godunov, 3. Carmen, 4. Čarostřelec, 5. Faust a Markétka,, 6. Fidelio,  

7. Halka, 8. Hoffmannovy povídky, 9. Kníže Igor, 10. Lazebník Sevillský, 11. Lohengrin,  

12. Nápoj lásky, 13. Orfeus, 14. Piková dáma, 15. Rigoletto, 16. Ruslan a Ludmila,  

17. Sadko, 18. Salome, 19. Služka paní, 20. Titus. 

* * * 

1. G. Bizet, 2. L. v. Beethoven, 3. A. P. Borodin, 4. P. I. Čajkovskij, 5. G. Donizetti,  

6. M. I. Glinka, 7. Ch. W. Gluck, 8. Ch. Gounod, 9. S. Moniuszko, 10. W. A. Mozart,  

11. M. P. Musorgskij, 12. J. Offenbach, 13. G. P. Pergolesi, 14. G. Puccini,  

15. N. A. Rimskij-Korsakov, 16. G. Rossini, 17. R. Strauss, 18. G. Verdi, 19. R. Wagner,  

20. C. M. Weber.  
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4. Klavírní skladby a jejich autoři 
 

K uvedeným klavírním skladbám nebo klavírním cyklům připojte správná jména jejich 

autorů a naopak. 

 

A) 

1. O matince, 2. Nálady, dojmy a upomínky, 3. Na břehu mořském,  

4. Loutky, 5. Píseň lásky, 6. Po zarostlém chodníčku,  

7. Ze studentského života, 8. Písně zimních nocí, 9. Jičínská suita,  

10. Rej skřítků z cyklu Poetické nálady, 11. V mlhách, 12. Čertovská polka z cyklu Mládí,  

13. Etudy a polky, 14. Vesnická serenáda, 15. Malířské studie, 16. Silhouetty. 

* * * 

1. J. Mysliveček, 2. J. L. Dusík, 3. B. Smetana,  

4. A. Dvořák, 5. Z. Fibich, 6. J. Suk,  

7. V. Novák, 8. J. B. Foerster, 9. L. Janáček,  

10. A. Axman, 11. B. Martinů, 12. J. Ježek. 

 

B) 

1. J. S. Bach, 2. W. A. Mozart, 3. L. v. Beethoven, 4. F. Schubert,  

5. F. Mendelssohn-Bartholdy, 6. R. Schumann, 7. C. M. Weber, 8. P. I. Čajkovskij,  

9. F. Chopin, 10. F. Liszt, 11. E. Grieg, 12. M. P. Musorgskij,  

13. M. Ravel, 14. C. Debussy, 15. B. Bartók, 16. S. Prokofjev. 

* * * 

1. Obrázky z výstavy, 2. Svatební den na Trouldhaugenu, 3. Vyzvání k tanci,  

4. Temperovaný klavír, 5. Sarkasmy, 6. Útěchy (Consolations),  

7. Chléb s máslem, 8. Dětský koutek, 9. Písně beze slov,  

10. Sonáta cis moll (Měsíční svit), 11. Roční doby, 12. Minutový valčík,  

13. Moments musicaux, 14. Kašpar noci, 15. Dětské scény, 16. Mikrokosmos.  

 

 

5. Skladatelé hledají své orchestrální skladby a naopak 
 

Přiřaďte ke jménům skladatelů správné názvy jejich orchestrálních skladeb a naopak. 

 

A) 

1. G. F. Händel, 2. J. Haydn, 3. B. Smetana, 4. Z. Fibich,  

5. F. Mendelssohn-Bartholdy, 6. F. Liszt, 7. J. B. Foerster, 8. J. Suk,  

9. L. Janáček, 10. B. Britten, 11. A. Honegger, 12. S. Prokofjev,  

13. F. Poulenc, 14. D. Šostakovič, 15. I. Stravinskij. 

* * * 

a) Asrael, b) Toman a lesní panna, c) Vodní serenáda,  

d) Variace a fuga na Purcellovo téma (Průvodce mladého člověka orchestrem),  

e) Jičínská suita, f) Symfonie G dur „S úderem kotlů“, g) Rugby, h) Taras Bulba,  

ch) Mazeppa, i) Triumfální symfonie, j) 1. symfonie „Klasická“,  

k) Ebony Concerto pro jazzový orchestr, l) Tiché noci a šťastná plavba,  

m) Leningradská symfonie, n) Venkovský koncert. 
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B)  
1. III. symfonie Es dur (Eroica), 2. Šeherezáda, 3. Francesca da Rimini,  

4. Symfonie C dur (Jupiterská), 5. Symfonie e moll „Z nového světa“, 6. Jihočeská suita,  

7. Předehra k Faustovu odpoledni, 8. Umění fugy, 9. Enšpíglova šibalství,  

10. Římský karneval, 11. Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici, 12. Poločas,  

13. Noc na Lysé hoře, 14. VIII. Symfonie h moll (Nedokončená), 15. Španělská rapsodie. 

* * * 

a) M. Ravel, b) C. Debussy, c) F. Schubert, d) H. Berlioz, e) O. Ostrčil,  

f) L. v. Beethoven, g) M. P. Musorgskij, h) P. I. Čajkovskij, ch) J. S. Bach,  

i) A. Dvořák, j) V. Novák, k) B. Martinů, l) W. A. Mozart,  

m) R. Strauss, n) N. Rimskij-Korsakov. 

 

 

6. Skladatelé hledají své kantáty, oratoria a jiná velká vokálně instrumen-

tální díla a naopak 

 
Přiřaďte ke jménům skladatelů správně názvy jejich skladeb a naopak. 

 

A) 

1. B. Smetana, 2. Z. Fibich, 3. L. Janáček, 4. B. Martinů, 5. P. Eben, 6. S. Havelka,  

7. J. Hanuš, 8. J. S. Bach, 9. L. v. Beethoven, 10. J. Brahms, 11. I. Stravinskij,  

12. C. Orff, 13. D. Šostakovič, 14. S. Prokofjev, 15. A. Honegger. 

* * * 

a) Vánoční oratorium, b) Chvála světla, c) Otvírání studánek, d) Německé rekviem,  

e) Alexandr Něvskij, f) Jarní romance, g) Píseň o lesích, h) Missa adventus et quadragesimae, 

ch) Kristus na hoře Olivetské, i) Česká píseň, j) Král David, k) Ecce homo,  

l) Amarus, m) Žalmová symfonie, n) Carmina burana 

 

B)  
1. Svatá Ludmila, 2. Glagolská mše, 3. Neščasná vojna, 4. Polní mše,  

5. Legenda o sv. Zitě, 6. Kantáta o posledních věcech člověka, 7. Pražské Te Deum,  

8. Matoušovy pašije, 9. Mesiáš, 10. Stvoření světa, 11. Korunovační mše,  

12. Faustovo prokletí, 13. Válečné rekviem, 14. Vánoční kantáta, 15. Oidipus rex. 

* * * 

a) J. S. Bach, b) V. Novák, c) H. Berlioz, d) O. Ostrčil, e) W. A. Mozart,  

f) J. Haydn, g) A. Dvořák, h) B. Britten, ch) L. Vycpálek, i) A. Honegger,  

j) B. Martinů, k) I. Stravinskij, l) P. Eben, m) G. F. Händel, n) L. Janáček. 
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7. České skladby pro ženské, mužské a smíšené sbory hledají své autory a 

naopak 

 
7.1 Přiřaďte ke jménům skladatelů správné názvy jejich skladeb pro ženské a mužské 

sbory a naopak. 

 

A) 

1. B. Smetana, 2. A. Dvořák, 3. L. Janáček, 4. J. B. Foerster, 5. J. Suk,  

6. V. Novák, 7. B. Martinů, 8. P. Eben, 9. J. Laburda, 10. Z. Lukáš, 11. J. Málek,  

12. V. Neumann, 13. M. Raichl, 14. K. Slavický, 15. Z. Šesták, 16. J. Teml. 

* * * 

1. Hradčanské písničky, 2. Carmina, 3. Missa adventus et quadragesimae, 4. Nářek opuštěné 

Ariadny, 5. Túžení, 6. Milenka travička, 7. Jaro se otvírá, 8. Oráč, 9. Vítej, slunko líbezné,  

10. Píseň na moři, 11. Šest písniček ze studánky, 12. Mořena, Mořena, 13. Kyjov, 14. Lidice, 

15. Společný hrob, Pastýři na jaro, 16. Verše psané na vodu. 

 

B)  
1. Zbojnické písně, 2. Západ slunce, 3. Poselství hudby, 4. Dvanáct ukolébavek,  

5. Kantor Halfar, 6. Bílá, červená, modrá, 7. Šípek, Prsten, 8. Řecký slovník,  

9. Tři negalantní kuplety, 10. Šohajé, šohajé, 11. Slovníček kontrapunktu II., 12. Svítáníčka, 

13. Kdež ta ruoža prokvitá, 14. Posměšky na jména, 15. Nejkrásnější zem, 16. Proverbia. 

* * *  

1. B. Smetana, 2. A. Dvořák, 3. L. Janáček, 4. J. B. Foerster, 5. V. Novák, 6. B. Martinů,  

7. P. Eben, 8. J. Feld, 9. V. Felix, 10. I. Hurník, 11. Z. Lukáš, 12. O. Mácha, 13. J. Málek,  

14. K. Slavický, 15. Z. Šesták, 16. J. Teml. 

 

 

7.2 Přiřaďte ke jménům skladatelů správné názvy jejich skladeb pro smíšené sbory a 

naopak. 

 

A) 

1. A. Dvořák, 2. L. Janáček, 3. J. B. Foerster, 4. B. Martinů, 5. P. Eben, 6. I Hurník,  

7. J. Laburda, 8. Z. Lukáš, 9. O. Mácha, 10. M. Raichl, 11. K. Slavický, 12. Z. Šesták,  

13. A. Tučapský. 

* * *  

1. Milování bez vídání, 2. Napadly písně, 3. Puškinské vigilie, 4. Čtyři písně o Marii,  

5. Pocta tvůrcům, 6. Sbory o matkách, 7. Ukvalské písně, 8. Rodné brázdy v šíř i v dál,  

9. Ut omnes homines vivant humaniter, 10. Odedávna, 11. Rozmarný (Madrigaly),  

12. Postní moteta, 13. Láska a smrt. 

 

B)  
1. Moravská krajina, 2. Chceme my se, chceme, 3. Cantico delle creature,  

4. Dnes do skoku a do písničky, 5. Česká píseň, op. 30, 6. Pět písní o lásce,  

7. Víno; Džbánky, 8. Hommage a Apllinaire, 9. Šest madrigalů, 10. Vyletěl vták,  

11. Tři dcery, 12. Gurale; Vejr. 

* * *  

1. A. Dvořák, 2. J. B. Foerster, 3. B. Martinů. 4. P. Eben, 5. I. Hurník, 6. J. Laburda,  

7. Z. Lukáš, 8. A. Parsch, 9. M. Raichl, 10. Z. Šesták, 11. A. Tučapský, 12. J. Vičar.  
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8. České skladby pro dětské sbory hledají své autory a naopak 
 

Přiřaďte k názvům dětských sborových skladeb správná jména jejich autorů a naopak. 

 

A) 

1. Lašské helekačky, 2. Mudrosloví Katonova, 3. Intervaly, 4. Řemeslníci,  

5. Desítka písniček z gramofonu Jendy Bendy, 6. Variace na myší téma,  

7. Povídání s ozvěnou, 8. Ahoj, moře!, 9. Všelijaké písničky, 10. Naše kapela,  

11. Škatulata, hejbejte se, 12. Praštěné písničky, 13. Deset minut ticha,  

14. Vynášení smrti, 15. Co to zvoní, co to cinká, 16. Svatba (kantáta),  

17. Jdou zvířátka, jdou, 18. Královničky, 19. Malí sportovci, 20. Missa de angelis. 

* * * 

a) J. Teml, b) J. Hanuš, c) M. Raichl, d) P. Eben, e) J. Málek, f) V. Neumann,  

g) V. Felix, h) B. Martinů, ch) O. Mácha, i) I. Loudová, j) I. Hurník, k) J. Laburda,  

l) Z. Lukáš, m) Z. Šesták, n) J. Křička, o) J. Vičar, p) J. F. Fischer, r) M. Kopelent,  

s) E. Douša, t) A. Tučapský. 

 

B)  
1. P. Eben, 2. V. Felix, 3. J. Hanuš, 4. I. Hurník, 5. E. Hradecký, 6. J. Krček, 7. J. Křička,  

8. J. Laburda, 9. I. Loudová, 10. Z. Lukáš, 11. O. Mácha, 12. J. Málek, 13. B. Martinů,  

14. V. Neumann, 15. M. Raichl, 16. K. Slavický, 17. J. Teml, 18. V. Trojan, 19. J. Vičar,  

20. M. Haase. 

* * * 

a) Rozpustilá abeceda, b) Malá vánoční kantáta, c) Písně kosmické, d) Poetická dueta,  

e) Petrklíč, f) Cancáty a jiné fóry pro snaživé dětské sbory, g) Čtyřlístek, h) Ptačí rok,  

ch) Slovníček kontrapunktu, i) Zvířetník, j) Český rok, k) Veselá teorie, l) Missa clara,  

m) Tři větrné sbory, n) Pětilístek, o) Písničky s vozembouchem, p) O vláčcích a mašinkách,  

r) Vepřové hody aneb Potrestaná lakota aneb Opera rustica de jitrnicis,  

s) Ufo, ufo, ufoni a jiné písničky, t) Eskymácké písničky. 

 

 

9. Dětské sbory hledají své sbormistry a naopak 
 

Přiřaďte správně ke jménům dětských sborů jména jejich sbormistrů (jsou uvedena bez 

titulů) a naopak. 

 

A) 

1. Český chlapecký sbor Boni pueri Hradec Králové, 2. Rolnička Praha,  

3. Šumperský dětský sbor Motýli, 4. Radost Praha, 5. Tachovský dětský sbor,  

6. Dětský sbor Primavera Brno, 7. Kvítek Dačice, 8. Severáček Liberec,  

9. Zvoneček Praha, 10. Královéhradecký dětský sbor Jitro,  

11. Pardubický dětský sbor Iuventus cantans, 12. Štývarův dětský sbor,  

13. Canzonetta České Budějovice, 14. Českokrumlovský dětský pěvecký sbor Medvíďata,  

15. Kantiléna Brno. 

* * * 

a) Anna Knotková, b) Jiří Skopal, c) Zdeněk Kudrnka, d) Lukáš Holec,  

e) Silvie Pálková, f) Vítězslav Hergesel, g) Natalia Zmrzlá, h) Josef Brabenec,  

ch) Vladislav Souček, i) Alena Kostková, j) Jakub Klecker, k) Karel Virgler,  

l) Jarmila Novenková, m) Tomáš Motýl, n) Pavel Horák a Jakub Martinec. 
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B)  
1. Jan Míšek, 2. Jiří Chvála, 3. Alena a Václav Brádlovi, 4. Karel Štrégl, 5. Zdeňka Součková, 

6. Anna a Vlastimil Kobrlovi, 7. Dana Škardová, 8. Blanka Kulínská,  

9. Zuzana Drtinová a Lea Esserová, 10. Marie Nováková, 11. Josef Zajíček,  

12. Eva Šeinerová, 13. Josef Baierl, 14. Alena a Ladislav Hejlovi, 15. Milan Chromík. 

* * * 

a) Sušický dětský sbor, b) Mariella Plzeň, c) Bambini di Praga, d) Jiskřička Praha,  

e) Bonifantes Pardubice, f) Kühnův dětský sbor, g) Zvonky Mnichovo Hradiště,  

h) Jizerka Semily, ch) Pueri gaudentes Praha, i) Sborové studio Permoník Karviná,  

j) Ondrášek Nový Jičín, k) Rychnovský dětský sbor, l) Pražská Kantiléna,  

m) Ostravský dětský sbor, n) Ústecký dětský sbor Ústí nad Labem. 

 

 

10. Mohli se potkat? 
 

1.  J. B. Foerster – M. P. Musorgskij 11.  B. Martinů – R. Wagner 

2. B. Smetana – L. v. Beethoven 12.  G. Verdi – C. Debussy 

3.  F. Mendelssohn-Bartholdy – Z. Fibich 13.  S. Prokofjev – Z. Lukáš 

4.  P. I. Čajkovskij – B. Bartók 14.  G. B. Pergolesi – G. F. Händel 

5.  G. Mahler – R. Schumann 15.  H. Berlioz – M. Ravel 

6.  V. Novák – J. Brahms 16.  C. M. Weber – F. Liszt 

7.  J. S. Bach – J. Haydn 17.  L. Janáček – P. Eben  

8.  W. A. Mozart – J. Mysliveček 18.  G. Bizet – O. Ostrčil 

9.  F. Chopin – R. Strauss  19.  G. Puccini – J. Hanuš 

10.  F. Škroup – A. Dvořák  20.  I. Hurník – R. Leoncavallo 

 

 

11.  Úkoly téměř detektivní 
 

A) 

Jestlipak víte, v které z Dvořákových oper můžete slyšet „Myci“? Nevíte? No přece 

v Jakobínu! Cožpak neznáte dvojzpěv Bohuše a Julie „My ci–zinou jsme bloudili“? – Tak to 

byl samozřejmě žert. Ale připravili jsme pro vás skutečné úkoly, které by vás měly přinutit 

k zamyšlení. Tak tedy, vážení detektivové, dejte se do práce! 

1.  a)  Víte, kolik libretistů se podílí na tvorbě Dvořákových oper? 

  b)  Které z nich si zvolil A. Dvořák jako libretistu vícekrát? 

  c)  Které z Dvořákových oper slavili v roce 1991 kulaté jubileum své premiéry? 

2. a)  Poznáte podle prvých taktů rytmického půdorysu název známé české lidové písně? 

 
 

 b)  A ještě něco: víte, kterého z našich skladatelů inspirovala? Uveďte jeho jméno, název 

skladby a cyklu. 
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3.  Vaším posledním úkolem je určit podle zápisu krátkých ukázek jméno autora a názvy jeho 

skladeb, které se v roce 1991 objevovaly v dramaturgii hudebních programů na celém svě-

tě. 

 
 

 Poradíme vám, že všechny ukázky jsou z různých forem instrumentální hudby téhož skla-

datele. 

 

B) 

Pokud vám prvá trojice úkolů připadala pro „téměř detektivní“ řešení příliš snadná, připravili 

jsme tentokrát poněkud obtížnější oříšky. (K jejich rozlousknutí můžete případně spojit síly 

celých detektivních kolektivů.) 

1. Přečtěte si pozorně následující verše, tvořící závěr rozsáhlejší básně: 

  Tvá Praha poznala Tě, ocenila! 

  Sto prošlo let a hudby Tvojí síla 

  zas kouzlem stejným v srdce naše bije. 

  Jeť krása věčná, je táž harmonie, 

  jež lidstvo rozeštvané v celek váže. 

  Nechť s mečem v pěsti vzpínají se paže, 

  nechť zuří hněv a neshod stará vina: 

  jak hudba krásy zazní čaruplná 

  té nesmrtelné, jež všem věkům patří, 

  hned rozvadění svoji jsou a bratři, 

  a v říši ducha, věčném hodokvase 

  už jedno lidstvo svorně objímá se! 

 a) Kterému skladateli byly tyto verše věnovány? 

 b) Při které příležitosti zazněly poprvé? 

 c) Kdo je jejich autorem? 

Protože je tento úkol opravdu těžký, prozradíme vám jeho souvislost s jednou významnou 

hudební událostí, k níž došlo v Praze na začátku prosince 1991. A ještě jedna nesoutěžní 

otázka: Četli jste knížku Dr. Přemysla Pražáka Světoví mistři hudby v naší vlasti? 
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2.  Při přípravě notových ukázek do kterési učebnice hudební výchovy došlo v zápisu melodie 

lidové písně a tématu instrumentální skladby k záměně pořadí jednotlivých taktů: 

 

 a)  Dovedli byste z chybného zápisu příkladu a) určit název původně vybrané písně? 

 b) Poznáte z druhé chybně zapsané ukázky b) název původní skladby (případně i cyklu) a 

jejího autora? 

 c)  A konečně: dokážete říci, v čem se obě ukázky kromě taktového označení naprosto do-

konale shodují? 

Zkuste si je ve správném tvaru napsat pod sebou. A ještě jedna malá rada: u obou ukázek jsou 

první a poslední takt na správném místě. 

 

3.  Poslední úkol bude opět trochu jednodušší. Máte provést korekturu neboli kontrolu správ-

nosti notového zápisu dvou známých lidových písní. Uveďte, kolik chyb je třeba v jednot-

livých ukázkách opravit. Buďte přísní! 

 

 Už se ten tálinskej rybník nahání 

 
 

 Chodíme, chodíme 

 
 

C)  

Věříme, že jste si s předchozími úkoly poradili úspěšně. Také jejich třetí část uvádí poezie: 

Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji 

Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji 

a tichý doprovod k ní pozdě večer pěji. 

Hráč náruživý zádumčivých, zešeřelých nálad, 

chci míti divné kouzlo starých, ironických balad.   

A na zděděnou violu svou těm jen, těm jen hraji,  

již k ránu v nocích nejistých do dálek naslouchají … 

Mé melodie chtějí míti smutek všeho toho, 
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co rostlo, vykvetlo a zrálo marně, pro nikoho. 

A míti toho naději a neurčitou něhu, 

co vzklíčiti chce v těžké půdě dalekého břehu 

a míti zvuk, jenž nesmělý, přec jemný, smysly mámí, 

jak chvění silných drátů, utlumených sordinami, 

a chtějí důvěrnost mít v tichu prodloužených staccat, 

když na nejnižších polohách tmou chystají se plakat … 

Na violu svou zděděnou jen tehdy, tehdy hraji,   

když měsíc teprv vyjít má a tma je ještě v kraji 

a vigilie přísná padá za lesy a vodu 

a krajem velké tajemství jde slavných Božích hodů. 

Mé tenké prsty po strunách vždy nervózně se chvějí, 

když tichý doprovod svůj pozdě za večera pěji … 

Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji. 

1.  a) Kdo je autorem uvedené básně, Prozradíme vám, že zemřel jako čtyřiadvacetiletý 

v Praze roku 1898. Třeba vám jeho jméno připomene portrét (litografie), který je dílem 

K. Štiky. 

 

 b)  Jinou svou báseň věnoval tento autor hráči na dvouplátkový hudební nástroj. Jaký je její 

název? 

 c)  Jaký je nejhlubší tón violy a jak vypadá jeho notový zápis?  

2.  Zůstaňme i v dalších úkolech u tohoto nepříliš známého nástroje. Významnou sólovou 

úlohu přisoudil viole ve své slavné programní symfonii známý novoromantický skladatel 

Hector Berlioz. 

  a)  Jak zní název této symfonie? 

 b)  Koho personifikuje violový part? 

  c)  Původně měl místo této symfonie vzniknout koncert pro violu a orchestr. Kdo si jej u 

Berlioze objednal? 

  d) Uveďte alespoň dvě jména současných českých violových virtuosů. 

3. a) „Viola“ není jen název hudebního nástroje, ale i nedokončené opery skladatele …….. 

  b) „Violetta“ není jen označení pro malou violu, nýbrž druhý název a jméno hrdinky opery 

…………. skladatele …………...   

  c) „Violino“ je italský název pro …………... 

  d) „Violka“ je název …………... 
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D) 

Abyste mohli rozluštit další z „úkolů téměř detektivních“, musíte nejprve určit podle naší ná-

povědi jména čtyř oper: 

a)  Autorem prvé z nich je známý německý skladatel, od jehož narození uplyne v roce 2013 

200 let. Protože se dožil bez několika měsíců téměř sedmdesátky, snadno si vypočítáte, 

v kterém roce zemřel. Byl kapelníkem divadla v Magdeburgu, Rize, Drážďanech, žil ve 

Švýcarsku, Paříži, Itálii, ve Vídni, už jako malý chlapec zajížděl do Čech a později zde 

velmi často trávil léto. Oženil se s dcerou F. Liszta Cosimou, v Bayreuthu si nechal vysta-

vět vlastní divadlo, v němž se hrají pouze jeho díla. 

Už jsme vám prozradili až příliš. Ale teď k jeho opeře, jejíž název máte určit: svůj strašidelný 

námět čerpá ze světa severských balad. Napovíme vám ještě jména jejích dvou hrdinů – Da-

landa a Senty. Od premiéry této opery uplyne v roce 2013 již 170 let. 

b)  Autor druhé opery se narodil v témže roce jako autor opery předchozí a 100. výročí jeho 

úmrtí oslavila v roce 2001 nejen jeho rodná Itálie, nýbrž celý hudební svět. Z jeho opery 

Nabucco si připomeňme např. roztoužený zpěv zajatců na březích babylonských. Vidina 

jejich propuštění z otroctví se stala prostřednictvím autorovy hudby nejen revoluční písní 

vlastního utlačeného národa, nýbrž výrazem touhy všech lidí po svobodě. Tento sbor zněl 

z našich koncertních pódií často i v době okupace Československa v roce 1968. Ale ob-

raťme pozornost k jiné jeho opeře, jejíž název máte odhalit: její vznik patří 

k nejzajímavějším tvůrčím činům 19. století. Na námět z dávno zašlého světa ji na objed-

návku egyptské vlády napsal autor pro slavnost otevření Suezského průplavu. Premiéru 

měla 24. 12. 1871 v Káhiře. 

c) I tóny třetí z oper, po jejímž názvu budete pátrat, zazněly poprvé v 19. století. Jejím auto-

rem byl francouzský skladatel, který zemřel krátce po její premiéře v roce 1875. První pro-

vedení tohoto díla se nesetkalo se zvláštním úspěchem, dnes však patří k nejhranějším svě-

tovým operám. Zajímavé je, že byla vůbec první cizí operou, která se objevila na scéně do-

budovaného Národního divadla. Už víte? Abyste si byli jisti, přiblížíme vám její úvodní 

scénu: Je podvečer. Na náměstí v Seville je rušno. Mezi pestrým davem se objevuje něžné 

venkovské děvče, Michaela … 

d) Za poslední z hledaných oper nemusíme daleko. Na libreto E. Krásnohorské ji napsal hlu-

chý skladatel. Premiéru měla v pražském Národním divadle roku 1876. Kdo by neznal 

dvojzpěv „Jsme svoji“, árii „Jak jsem to řek, už je to tak“, ukolébavky „Hajej, můj andíl-

ku“ a „Letěla bělounká holubička“, nebo překrásnou „Skřivánčí píseň“, abychom jmenova-

li alespoň nejznámější z hudebních čísel této vpravdě národní opery. Jak se tedy jmenuje? 

První „operní“ část úkolu jste jistě bez zaváhání rozluštili. Napište si nyní názvy všech čtyř 

oper pod sebe a přečtěte ve svislém směru jejich prvá písmena. Pokud jste hádali správně, 

znáte již jméno velikána hudebního baroka. A nyní tedy tři otázky, vážící se k jeho osobnosti: 

1.  V názvu jednoho z děl tohoto barokního mistra nalezneme jméno jeho manželky, jedné 

z jeho nejmilejších žákyň. Jak se toto známé dílo jmenuje a kterému nástroji je určeno? 

2.  Jak se nazývá poslední autorova skladba, v jejíž závěrečné fuze se objeví téma s pořadím 

tónů, vytvářejících kryptogram skladatelova jména? 

3.  Jaký je název knihy Jana Kameníčka (Československý spisovatel, Praha 1988), líčící po-

slední období zdravotně těžce postiženého skladatele? 

 



- 24 - 

 

E) 

1.  Zápisu úryvku české lidové písně chybí poslední dva tóny, jejichž jmena tvoří iniciály 

známého českého hudebního skladatele. 

 

Opusovým číslem 100 označil Mistr …………… skladbu, kterou věnoval svým dětem – 

desetiletému …………. a patnáctileté ………….. Je to komorní skladba pro dva nástroje 

………………, která vznikla v …………….. 

Jedna ze čtyř jejích drobných vět přináší téma, které si prý slavný skladatel zaznamenal při 

pohledu na vodopád Minehaha. Pořadí prvních tří taktů se nám však poněkud zpřeházelo. 

Melodie je v tónině ………... Dokážete ji zapívat? Označte nejprve správné pořadí taktů. 

Jak se skladba jmenuje a z které věty je uvedená ukázka? 

 

 

2.  Jednomu z interpretů předchozí skladby říkáme podle smyčcového nástroje, na který hraje 

……………. 

Vzpomenete si na název knihy významného českého básníka 1. poloviny 20. století, jejímž 

hrdinou je virtuos na tento nástroj? 

Jméno nástroje najdeme i v titulku půvabné sbírky úvah a povídek bývalého známého her-

ce (mj. partnera Jana Wericha) a oblíbeného spisovatele.  

Společná prvá tři písmena příjmení obou autorů souvisejí s obecným pojmenováním lesní-

ho rohu. 

3.  Zmíněný nástroj i instrumentalista byli oblíbeným tématem malířů všech období. Připo-

meňme si některé z obrazů, jejichž reprodukce se objevovaly v dřívějších učebnicích hudební 

výchovy – Raoul Duffy: …………., Marc Chagall: ………….., Georges Braque: …………… 

a další.  

Víte, kterému českému malíři věnoval nositel Nobelovy ceny za literaturu, básník 

…………….. tyto verše? 

Řekněte sami, nepodobá 

se smyčec štětci malířovu? 

Ne proto, že jsou z žíní oba 

tak jako z jediného kovu, 

však oba jako do závratna 

řítí se k nebi,  

k hvězdám, k luně, 

štětec se lehce dotkl plátna 

a smyčec padl něžně k struně. 

A už jsme tam, 

kam jste nás vlekli. 

Tam, 

kde se anděl pere s ďáblem 
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v tom zápolení neochablém 

u dveří kamsi do předpeklí. 

Nevím, co ti dva spolu mají –  

malíře myslím s Paganinim,    

mučíce, oba oblékají 

člověka jenom listem vinným. 

(Úryvek básně ze sbírky „Ruka a plamen“) 

 

 

12. Známé operní dvojice 
 

Doplňte chybějící jméno ze známé operní dvojice. 

 

1. Kalina – ………………….  (B. Smetana: Tajemství) 

2. ………………… – Terinka  (A. Dvořák: Jakobín) 

3. Lukáš – …………………..  (B. Smetana: Hubička) 

4. …………………. – Káča  (A. Dvořák: Čert a Káča) 

5. Vojtěch – ………………  (V. Blodek: V studni) 

6. …………………. – Eva  (J. B. Foerster: Eva) 

7. Laco – …………..  (L. Janáček: Její pastorkyňa) 

8. ……………….. – Popelka  (B. Martinů: Veselohra na mostě) 

9. Dalibor – ……………….  (B. Smetana: Dalibor) 

10. ……………….. – Rusalka  (A. Dvořák: Rusalka) 

* * *  

11. Florestan – …………….  (L. v. Beethoven: Fidelio) 

12. ……………….. – Violetta  (G. Verdi: La Traviata) 

13. Rudolf – …………….  (G. Puccini: Bohéma) 

14. ………………….. – Carmen  (G. Bizet: Carmen) 

15. Lenskij – ……………  (P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin)  

16. ………………… – Manon  (J. Massenet: Manon) 

17. Faust – ……………  (Ch. Gounod: Faust a Markétka) 

18. ………………… – Tosca  (G. Puccini: Tosca) 

19. Othello – …………….  (G. Verdi: Othello) 

20. …………………. – Pamina  (W. A. Mozart: Kouzelná flétna) 

 

 

13. Čeští hudební skladatelé a jejich rodiště 
 

A)  

Přiřaďte ke jménům hudebních skladatelů správná jména jejich rodných obcí.  

(Pozor, některé z nich se opakuje). 

 

1. Jan Václav Stamic, 2. Jan Ladislav Dusík, 3. Jan Hugo Voříšek, 4. Josef Mysliveček,  

5. Bedřich Smetana, 6. Zdeněk Fibich, 7. Karel Kovařovic, 8. Oskar Nedbal, 9. Josef Suk,  

10. Vítězslav Novák, 11. Otakar Ostrčil, 12. Bohuslav Martinů. 

* * * 

1. Vamberk, 2. Všebořice, 3. Tábor, 4. Kamenice nad Lipou, 5. Křečovice,  

6. Havlíčkův Brod, 7. Polička, 8. Praha, 9. Čáslav, 10. Litomyšl. 
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B) 

Přiřaďte ke jménům obcí správná jména jejich slavných skladatelských rodáků.  

(Pozor, někteří skladatelé mají společné rodiště.) 

 

1. Hukvaldy, 2. Skuteč, 3. Nelahozeves, 4. Praha, 5. České Budějovice, 6. Plzeň,  

7. Městec Králové, 8. Velvary, 9. Přeštice, 10. Nymburk. 

       * * * 

1. Bohuslav Matěj Černohorský, 2. Vojtěch Jírovec,  

3. Václav Jan Tomášek, Leopold Koželuh, 5. Jakub Jan Ryba, 6. František Škroup,  

7. Vilém Blodek, 8. Antonín Dvořák, 9. Josef Bohuslav Foerster, 10. Otakar Zich,  

11. Leoš Janáček, Václav Trojan. 

 

(Věděli byste, v kterých regionech tyto obce leží?) 

 

 

14. Znáte jejich křestní jména? 
 

Znáte křestní jména některých českých hudebních skladatelů 20. – 21. století známých i 

svou tvorbou pro pěvecké sbory? 

A)  

1. Bok, 2. Douša, 3. Eben, 4. Emmert, 5. Feld, 6. Felix, 7. Fiala, 8. Fischer, 9. Hanuš,  

10. Havelka, 11. Hradecký, 12. Hurník, 13. Churáček, 14. Jurkovič, 15. Kalabis,  

16. Kohoutek, 17. Kopelent, 18. Krček, 19. Kurz, 20. Kvěch. 

 

B) 

1. Laburda, 2. Loudová, 3. Lukáš, 4. Mácha, 5. Málek, 6. Matys, 7. Neumann, 8. Parsch,  

9. Petrov, 10. Piňos, 11. Pololáník, 12. Řezníček, 13. Říha, 14. Slimáček, 15. Šesták,  

16. Teml, 17. Tučapský, 18. Vičar, 19. Zámečník, 20. Zouhar. 

 

Znáte křestní jména skladatelů slavné české hudební minulosti? 

C) 

1. Axman, 2. Benda, 3. Bendl, 4. Blodek, 5. Brixi, 6. Černohorský, 7. Dusík, 8. Dvořák,  

9. Fibich, 10. Foerster, 11. Hába, 12. Harant z Polžic a Bezdružic, 13. Janáček, 14. Jeremiáš, 

15. Ježek, 16. Jindřich, 17. Jirák, 18. Kaprálová, 19. Karel, 20. Kovařovic, 21. Krumpholz, 

22. Křička, 23. Křížkovský, 24. Malát, 25. Martinů, 26. Míča, 27. Michna z Otradovic,  

28. Mysliveček, 29. Nedbal, 30. Novák, 31. Ostrčil, 32. Pícha, 33. Rejcha, 34. Ryba,  

35. Smetana, 36. Stamic, 37. Suk, 38. Šebor, 39. Škroup, 40. Tomášek, 41. Trojan,  

42. Tůma, 43. Vaňhal, 44. Veit, 45. Vejvanovský, 46. Voříšek, 47. Vranický,  

48. Vycpálek, 49. Zelenka, 50. Zvonař. 

 

Doplňte příjmení světových hudebních skladatelů jejich křestními jmény. 

D) 

1. Beethoven, 2. Berg, 3. Berlioz, 4. Bizet, 5. Boccherini, 6. Borodin, 7. Brahms. 8. Bruckner, 

9. Buxtehude, 10. Byrd, 11. Caccini, 12. Couperin, 13. Čajkovskij, 14. Debussy,  

15. Donizetti, 16. Dukas, 17. Falla, 18. Fauré, 19. Franck, 20. Gershwin, 21. Glazunov,  

22. Glinka, 23. Gluck, 24. Gounod, 25. Grieg, 26. Händel, 27. Hassler, 28. Haydn,  

29. Hindemith, 30. Honegger, 31. Humperdinck, 32. Cherubini, 33. Chopin, 34. Jannequin, 

35. Kodály, 36. Lasso, 37. Leoncavallo, 38. Liszt, 39. Lortzing, 40. Lully. 
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E) 

1. Mahler, 2. Mascagni, 3. Massenet, 4. Mendelssohn–Bartholdy, 5. Meyerbeer, 6. Milhaud, 

7. Moniuszko, 8. Monteverdi, 9. Morley, 10. Musorgskij, 11. Orff, 12. Palestrina,  

13. Pergolesi, 14. Poulenc, 15. Prokofjev, 16. Puccini, 17. Purcell, 18. Rameau, 19. Ravel,  

20. Reger, 21. Respighi, 22. Rimskij–Korsakov, 23. Rossini, 24. Scarlatti, 25. Schubert,  

26. Schumann, 27. Schütz, 28. Sibelius, 29. Skrjabin, 30. Stravinskij, 31. Suchoň,  

32. Szymanowski, 33. Šostakovič, 34. Tartini, 35. Telemann, 36. Verdi, 37. Vivaldi,  

38. Wagner, 39. Weber, 40. Webern. 

 

 

15. Pátráme po hudebních skladatelích, kteří navštívili naši vlast 
(5 + 1 nápověď a 5 otázek) 

A) 

* Je jednou z nejvýznamnějších skladatelských osobností svého národa v 19. století, proslavil 

se však i jako znamenitý klavírní virtuos, varhaník, dirigent, hudební kritik a organizátor. 

* Narodil se 9. října 1835, jako sedmiletý se začal soustavně hudebně vzdělávat na konzerva-

toři, jako jedenáctiletý sklidil první velké úspěchy jako klavírní virtuos, jako osmnáctiletý 

překvapil svou první symfonií. 

* Skladatelsky zasáhl do všech oborů hudební tvorby. Psal opery, symfonie, symfonické bás-

ně, koncertní skladby, kantáty, díla komorní, klavírní aj. 

* Navštívil dvakrát Prahu (1882, 1886), aby jako dirigent a klavírista představil posluchačům 

svou hudbu (mj. symfonické básně Omfalin kolovrat, Mládí Herkulovo a Phaëton, klavírní 

koncerty, ukázky z opery Jindřich VIII.). Při své první pražské návštěvě se seznamuje s B. 

Smetanou a vedle jeho hudby poznává též hudbu dalších českých skladatelů. 

* Jeho příjmení je složeno ze dvou slov začínající týmž písmenem. 

 

* * * 

Pokud vám pět našich nápovědí nestačilo, prozradíme vám ještě, že prvé a poslední písmeno 

jeho křestního jména je součástí durového i mollového tónického kvintakordu v tóninách bez 

předznamenání. 

1. Jak se jmenuje tento skladatel a jaká je jeho národnost? 

2. Jaký je název jeho nejznámější opery napsané na oblíbený biblický námět? (Stejný název 

nese i jedno z oratorií G. F. Händela.) 

3. V koncertních programech se vedle jeho nástrojových koncertů objevuje nejčastěji jeho 

symfonická báseň Danse macabre. Znáte její český název? 

4. V hudebním poslechu se žáci 1. stupně ZŠ seznamují často s drobnými charakteristickými 

skladbami známé suity tohoto autora. Znáte její název? 

5. Zemřel v Alžíru 17 let po smrti A. Dvořáka. Víte, v kterém to bylo roce? 
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B) 

* Je nejvýznamnějším z představitelů hudby svého národa, pro niž představuje podobnou 

osobnost, jako Bedřich Smetata pro českou hudbu. 

* Narodil se v zámožné rodině 15. června 1843 ve starém a slavném hanzovním městě na se-

veru Evropy. Ve svém cestopisném vyprávění o tomto místě Karel Čapek píše: „O ….. je 

psáno, že tam často prší; a pršelo tam vskutku, až to pleskalo. A je psáno, že nad ním se tyčí 

sedm horských hřebenů; já spočítal jenom tři, neboť ostatní byly v mracích, ale věřím, že jich 

bylo sedm; ….. jsou poctivci a nebudou chtít cizinci namluvit něco, co není svatá pravda.“ 

* První zasvěcení do tajů hudby mu poskytla matka, velká milovnice hudby a výborná klaví-

ristka i zpěvačka, která organizovala pravidelné rodinné večírky, na nichž vystoupil např. i 

Mozart a Weber. Na doporučení slavného krajana, světoznámého houslisty Ole Bulla, byl 

poslán do Lipska, aby se na tamní proslulé konzervatoři vzdělal v hudební teorii a zdokonalil 

ve hře na klavír. 

* Velice často koncertoval jako klavírista i dirigent v zahraničí, především v Německu, ale i 

v Paříži a Londýně. Do Čech zavítal poprvé až na sklonku svého života v únoru 1903, i když 

např. s J. B. Foersterem udržoval již delší dobu živý písemný styk. Koncert z jeho děl, dirigo-

vaný v Rudolfinu samotným skladatelem, vyústil v slavnostní hold, jakých Praha příliš mnoho 

nezažila. Jeho druhá, rovněž úspěšná koncertní návštěva Prahy se uskutečnila v dubnu roku 

1906. 

* Zemřel ve svém rodišti 4. listopadu 1907 a jeho urna je uložena ve skalní dutině nad vodní 

hladinou u jeho vily v Trouldhaugenu. 

 

* * * 

Pokud vám pět našich nápovědí nestačilo, prozradíme vám, že iniciály celého jména hledané-

ho skladatele tvoří jednu z obměn mollového tónického kvintakordu tóniny, jejíž předzname-

nání je shodné s tóninou G dur. 

1. Jak se jmenuje tento skladatel a jaká je jeho národnost? 

2. V kterém městě se narodil i zemřel a jaký titul nese kniha cestopisů K. Čapka, z níž jsme 

uvedli ukázku? 

3. V skladatelově rodišti působili, nebo v něm alespoň čerpali silné podněty vedle Ole Bulla i 

další umělci jako Björnsterne Björnson, Henrik Ibsen, Ludvík Holberg aj. Jejich tvorba byla 

pro skladatele významnou inspirací. Dramatu jednoho z nich napsal skladatel scénickou hud-

bu, z níž sestavil později dvě suity. Uveďte jeho jméno a název dramatu. 

4. Podobně jako původní verze Dvořákových Slovanských tanců vznikl nejprve pro čtyřruční 

klavír, později též pro symfonický orchestr skladatelův čtyřdílný cyklus …….. 

5. Poznáte, o které své slavné skladbě autor vypráví? 

 „Před svou druhou návštěvou u Liszta jsem právě dostal z Lipska rukopis svého 

………. a mohl jej vzít s sebou. Byl jsem v napětí, bude-li hrát můj ……… z listu. Já sám 

jsem to považoval za nemožné, Liszt však na to pohlížel jinak. Zeptal se: „Chcete hrát?“ „Ne, 

neumím to,“ odpověděl jsem rovnou (dodnes jsem totiž ……. sám necvičil). Liszt nato vzal 

rukopis a řekl se svým typickým úsměvem: „Nu, tak vám ukáži, že to neumím taky,“ a začal 

hrát. Připouštím, že první oddíl hrál poněkud rychle a že začátek vyšel uspěchaně, avšak poz-

ději, když jsem sám mohl udávat tempo, hrál dokonale. 

 Jeho přednes nelze docenit. Nespokojuje se nikterak jen hrou, současně ještě rozmlou-

vá a posuzuje. Prohodí duchaplnou poznámku brzy k tomu, brzy k onomu, pokyvuje význam-
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ně napravo a nalevo, zejména když se mu něco zvlášť líbí. V Adagio a ještě více ve Finale 

vrcholil jak jeho přednes, tak i souhlas. 

 Nesmím zapomenout na roztomilou epizodu. Jak se jistě pamatujete, opakuje se na 

konci Finale v ohromném fortissimo druhé téma. Při posledních taktech, tam kde se gis, první 

nota první trioly, mění na g, zatímco plným rozsahem probíhá mocná škálová figura, přestal 

náhle hrát, vstal od klavíru, vztyčil se v celé své výši a začal přecházet velkolepými divadel-

ními kroky a se vztyčenými pažemi rozlehlou klášterní halou, přičemž zpíval téma hlasem 

doslova lvím. Při zmíněném g napřáhl velitelsky ruku jako imperátor a zvolal: „G, g, ne gis! 

Skvělé!“ a k tomu docela pianissimo, jako v závorce: „Smetana mi nedávno poslal něco po-

dobného.“ Pak se vrátil ke klavíru, zahrál celou strofu ještě jednou a skončil. Když mi skladbu 

vracel, pravil se zvláštním, procítěným přídechem: „Pokračujte tak dál, říkám vám, je to ve 

vás a – nedejte se odradit!“ 

 

C) 

* Patří k nejvýznamnějším představitelům nejen hudby svého národa, ale i hudby světové. 

Stal se průkopníkem nových směrů především na poli orchestrální hudby (R. Schumann jej 

nazval „virtuosem na orchestr“). Byl však i pozoruhodným spisovatelem. 

* Narodil se 11. prosince 1803 jako syn lékaře a podle jeho přání se měl rovněž věnovat lé-

kařství. 

* Jedním z jeho učitelů na pařížské konzervatoři byl Čech Antonín Rejcha. 

* K jeho nejvěrnějším přátelům a bojovníkům za uznání jeho díla patřil F. Liszt. 

* Navštívil dvakrát Prahu a jeho druhá návštěva před 150 lety spojená s koncerty z jeho děl 

znamenala i velkolepý skladatelský úspěch. Mezi nadšenými posluchači byl tehdy i dvaadva-

cetiletý B. Smetana. 

 

* * * 

Pokud vám pět našich nápovědí nestačilo, prozradíme vám ještě, že iniciály jeho jména by-

chom mohli v houslovém klíči napsat na třetí lince. 

1. Jak se jmenuje tento skladatel a jaká je jeho národnost? 

2. Jak se jmenuje jedna z jeho nejslavnějších symfonických skladeb, jejíž vznik byl ovlivněn 

Goethovým Faustem a která má podtitul „Epizoda ze života umělcova“? Tvořila i závěrečné 

dílo jednoho z jeho koncertů na pražském Žofíně. 

3. Jaký je název skladby, kterou zkomponoval na státní zakázku pro smuteční slavnost 

k uctění památky obětí Červencové revoluce? Její premiéry v Dómu invalidů v Paříži (1837) 

se zúčastnil velkolepý soubor téměř 600 hudebníků. K mimořádně velkému orchestru, v němž 

bylo 35 prvních a 35 druhých houslí, 25 viol, 30 violoncell a 25 kontrabasů, se v části Dies 

irae připojily ještě čtyři dechové orchestry, které byly umístěny ve čtyřech stranách chrámu. 

4. Jaký je název jeho Symfonie pro orchestr a sólovou violu, kterou vytvořil na podnět slav-

ného houslisty N. Paganiniho? Po jejím poslechu se vrhl vynikající houslový virtuos skladate-

li k nohám, líbal mu ruce a prohlásil ho za jediného vhodného dědice Beethovena. Jako projev 

úcty a podporu pro další práci mu pak zaslal šek na dvacet tisíc franků. 

5. Zemřel v Paříži. Víte, v kterém roce to bylo? 
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16. Literární předlohy českých operních libret 
 

Dovedete určit, kdo je autorem literárních předloh libret některých českých oper? 

 

1. B. Smetana: Hubička, 2. Z. Fibich: Nevěsta messinská, 3. K. Kovařovic: Psohlavci,  

4. L. Janáček: Její pastorkyňa, 5. V. Novák: Karlštejn, 6. B. Martinů: Veselohra na mostě,  

7. L. Janáček: Výlety pana Broučka, 8. A. Dvořák: Armida, 9. V. Novák: Lucerna,  

10. E. F. Burian: Maryša, 11. Z. Fibich: Bouře, 12. L. Janáček: Káťa Kabanová,  

13. K. Kovařovic: Na Starém bělidle, 14. J. B. Foerster: Jessika, 15. O. Zich: Malířský nápad, 

16. L. Janáček: Příhody lišky Bystroušky, 17. V. Novák: Zvíkovský rarášek,  

18. O. Ostrčil: Kunálovy oči, 19. L. Janáček: Věc Makropulos, 20. J. B. Foerster: Eva,  

21. B. Martinů: Ženitba, 22. O. Jeremiáš: Bratři Karamazovi, 23. V. Novák: Dědův odkaz,  

24. L. Janáček: Z mrtvého domu. 

 

 

17. Literární předlohy českých symfonických skladeb 
 

Znáte autory, jejichž romány, povídky, divadelní hry nebo básně se staly námětem ně-

kterých českých symfonických děl? 

 

1. B. Smetana: Richard III., 2. B. Smetana: Valdštýnův tábor,  

3. A. Dvořák (Z. Fibich): Othello,  

4. A. Dvořák: Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek,  

5. Z. Fibich (V. Novák): Toman a lesní panna, 6. Z. Fibich: Bouře,  

7. J. B. Foerster: Cyrano de Bergerac, 8. V. Novák: Maryša, 9. V. Novák: O věčné touze,  

10. V. Novák: Lady Godiva, 11.V. Novák: Nikotina, 12. J. Suk: Pohádka, 13. J. Suk: Praga, 

14. O. Ostrčil: Pohádka o Šemíku, 15. L. Janáček: Šumařovo dítě,  

16. L. Janáček: Balada blanická, 17. L. Janáček: Taras Bulba. 

 

 

18. Města hudebních festivalů 
 

Dovedli byste jmenovat některé tradiční současné nebo dřívější hudební festivaly, které 

jsou spojeny s pořadatelstvím následujících měst? Nebudete-li vědět, poradíme vám. 

 

1. Brno, 2. České Budějovice, 3. Český Krumlov, 4. Hradec Králové, 5. Hradec nad Moravicí, 

6. Hukvaldy, 7. Jeseník, 8. Jihlava, 9. Jindřichův Hradec, 10. Karlovy Vary, 11. Kolín,  

12. Litomyšl, 13. Luhačovice, 14. Mariánské Lázně, 15. Náchod, 16. Olomouc, 17. Ostrava, 

18. Pardubice, 19. Pecka, 20. Praha, 21. Příbram, 22. Sedlčany, 23. Šumperk,  

24. Ústí nad Orlicí, 25. Vlachovo Březí. 

 

 

19. Hádejte, pátrejte (1) 

 
Byli jednou tři skladatelé. Jeden se narodil v roce, jehož číslice dávají součet 13, druhý byl 

o 14 let mladší a součet jeho narozeninového letopočtu činí 19, třetí se narodil po dalších 14 

letech a podobný součet dává číslo 15. Nejstaršímu bylo 28 let, když se nejmladší narodil. 

Rodištěm prvého byla obec Rohrau, druhý se narodil v Solném Hradě, třetí v Bonnu. První 

zemřel v roce 1809 a je pohřben v rakouském městě Eisebahn. 
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Všichni tři byli určitým způsobem spjati s naší zemí. První sloužil jako knížecí kapelník na 

zámku u Přeštic, druhý slavil velké úspěchy ve městě nad Vltavou, pro které napsal operu 

Pan Jan, třetí pobýval na zámku v Hradci nad Moravicí a také v jedněch západočeských láz-

ních.  

Tito tři skladatelé jsou vrcholnými reprezentanty období, které je označováno jako paříž-

ský romantismus. Z jejich tvorby známe např. opery Cigárová svatba, Únos ze seriálu, Fidel, 

oratorium Stvoření světa. Napsali dohromady celkem 169 symfonií. První jich má úctyhodný 

počet 104, druhý 56, snadno si spočítáte, kolik jich napsal třetí skladatel. 

Jednou se všichni tři sešli na nebeském obláčku a vzpomínali na své nejznámější melodie. 

Jeden začal, zazpíval, a když ho opustila paměť (nedivte se, po tolika letech), vypomohl dru-

hý, i třetí se přidal svou troškou do mlýna. Vznikla z toho zvláštní hudební spletenina. Doká-

zali byste ji rozplést a určit, kdo je kdo a co komu patří? 

 

A jistě vyčiníte tiskařskému šotkovi, že si v této hádance trochu zadováděl. 

 

Hádejte, pátrejte (2) 

Sešli se v nebi dva skladatelé. Ten starší tam už byl o dvacet let déle a srdečně přivítal mlad-

šího kolegu. Oba za sebou nechali na zemi významné dílo. Jeden z nich byl prvním velkým 

skladatelem svého národa, který se mohl vyrovnat velkým evropským současníkům. Do světa 

proniklo za jeho života jen málo skladeb, zato druhý skladatel se po těžkých začátcích těšil 

všeobecné vážnosti doma i v daleké cizině. Oba působili nějaký čas za mořem. 

Jestliže význam jednoho je převážně v operní tvorbě a v programní hudbě, především sym-

fonické básni, druhý byl významným symfonikem, autorem komorní hudby i rozměrných 

vokálních děl, oratorií a kantát, i když se operní tvorbě nevyhýbal a toužil dosáhnout věhlasu i 

v tomto oboru.. Znali se už za života. Jeden býval šéfem opery – tehdy se tato funkce nazýva-

la jinak – druhý hrával pod jeho taktovkou v divadelním orchestru. Vzpomínali na své životy, 

na svá vítězství i prohry. Mladší dožil svůj život uprostřed rodiny a přátel, obdivován a uctí-

ván celým světem, starší skončil v odloučení od městské společnosti, ve které se tak rád po-

hyboval. Býval veselý společník, rád tančil, nemoc jej nakonec uzavřela do samoty vlastního 

nitra. A přesto poslední léta jeho života přinesla bohatou skladatelskou žeň 

Jeden byl vysoký, statný, měl tmavé hnědé oči, svislou vrásku na čele, druhý byl drobné 

postavy (jen asi 160 cm), nosil od mládí brýle, měl trochu nosové zabarvení hlasu a malou 

vadu řeči, hrčivé „r“ – „ráčkoval“. Hrával šachy, ovládal karetní hry, dětem hrával loutkové 

divadlo. 

Vzpomínali na své záliby, oba měli rádi přírodu, lesy, hory i širou krajinu, ostatně obrazilo 

se to i v jejich skladbách. Jeden si oblíbil stroje na kolejích, v té době vrchol technického po-

kroku, druhý mu dal hádanku a pochlubil se, že i v jedné své opeře má stroj. „Co tomu říkáte, 

profesore?“ pravil. 
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Mnoho řečí spolu vlastně ani nenadělali, spíš si každý v duchu přehrával spoustu hudby. 

Mladší zapisoval staršímu své odpovědi do sešitu. A v tom sešitě se objevilo i téma známé 

skladby jednoho z nich. Druhý si je prohlédl, něco zabroukal, pak se jeho prsty rozehrály na 

knoflících u vesty, jako by to byly klávesy. Vzal tužku, k tématu připsal jako druhý hlas kou-

sek své melodie a povídá: „Co tomu říkáte, pane kapelníku?“ 

 

Asi nebylo těžké rozluštit, o kom byla řeč. Zbývá ještě zjistit, které dvě skladby jsou smí-

chány v notové ukázce. Podotýkáme, že druhý hlas zní v originále o oktávu výš a je zapsán 

v 3/4 taktu. Drobné kolize harmonií nám oba autoři jistě laskavě prominou. 
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KVÍZY Z OBLASTI HUDEBNÍ NAUKY 
 

1. Co víte a nevíte o hudebních nástrojích? 

 

1.1 Co víte a nevíte o smyčcových hudebních nástrojích? 

 

1. Mezi středověké smyčcové nástroje patří též: a) tromba marina, b) serpent, c) aulos. 

2. Nejvýznamnějšími ze starých smyčcových nástrojů byly violy da gamba, které se při hře 

držely: a) pod bradou, b) na klíně, c) mezi koleny. 

3. Housle vznikly: a) v 15. století, b) v 16. století, c) v 17. století. 

4. Kolébkou houslí je: a) Čína, b) severní Itálie, c) Německo. 

5. Na desky strun působí napětí strun stálým tlakem: a) 10 kg, b) 19 kg, c) 28 kg. 

6. Vrchní deska houslí se vyrábí ze dřeva: a) smrku, b) javoru, c) modřínu. 

7. Smyčcové nástroje jsou vyrobeny nejméně ze: a) dvou, b) tří, c) čtyř druhů dřeva. 

8. Mezi nejproslulejší italské houslaře v 17. a 18. století patřili A……., G……… a S……. 

9. Původní struny se vyráběly: a) z koňských žíní, b) ovčích střev, c) kovových drátů. 

10. Dnešní podobu vtiskl smyčci: a) J. S. Bach, b) J. B. Vuillaume, c) F. Tourte. 

11. Současná viola je ve srovnání s houslemi delší o: a) 1–2 cm, b) 3–4 cm, c) 5–6 cm. 

12. Violový smyčec je ve srovnání s houslovým: a) delší, b) stejně dlouhý, c) kratší. 

13. K světově proslulým umělcům ve hře na violu patřil hudební skladatel:  

 a) A. Dvořák, b) J. Suk, c) P. Hindemith. 

14. Délka violoncella je přibližně: a) 100 cm, b) 125 cm, c) 150 cm. 

15. Violoncello vzniklo spíše: a) zmenšením kontrabasu, b) zvětšením houslí. 

16. Prvním virtuosem ve hře na violoncello v moderním slova smyslu byl známý hudební 

skladatel: a) J. Haydn, b) J. S. Bach, c) L. Boccherini. 

17. Struny kontrabasu jsou laděny: a) v terciích, b) v kvartách, c) v kvintách. 

18. Mezi nejznámější sólové skladby pro kontrabas patří pátá část z Karnevalu zvířat 

od C. Saint–Saënse, v níž tento nástroj představuje těžkopádného:  

 a) slona, b) medvěda, c) býka. 

19. V díle malíře A. Tichého se setkáváme často s postavou známého houslového virtuosa:  

 a) N. Paganiniho, b) J. Slavíka, c) J. Kubelka. 

20. Obraz „Zelený houslista“ je dílem: a) P. Picassa, b) M. Chagalla, c) G. Braquea.  

 

 

1.2 Co víte a nevíte o dřevěných dechových nástrojích? 

 

1. K nejstarším z dechových nástrojů patří:  

 a) flétny podélné, b) flétny příčné, c) nástroje šalmajové. 

2. Délka pikoly je asi: a) 20 cm, b) 28 cm, c) 36 cm. 

3. Jedním z typů zobcové flétny je ……….., u níž je trubice nahrazena dutinou s různým 

počtem otvorů. Vyrábí se většinou z pálené hlíny. Jako lidový nástroj byla rozšířena ve 

všech světadílech. L. Janáček použil tento nástroj ve své skladbě ……... 

4. Zastřeným rejstříkem svého tónu se stala flétna neodmyslitelnou zejména v hudbě 

z období: a) klasicismu, b) romantismu, c) impresionismu. 

5. Dnešní hoboje mají až: a) 14, b) 20, c) 25 klapek. 

6. Klarinet se skládá ze: a) tří, b) pěti, c) sedmi částí.  
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7. Nejmladší ze skupiny dřevěných dechových nástrojů – saxofon – vynalezl Belgičan 

Adolf Sax roku: a) 1760, b) 1840, c) 1910. 

8. Zatímco délka sopránového saxofonu je přibližně 78 cm, barytonový saxofon měří:  

 a) 156 cm, b) 234 cm, c) 312 cm. 

9. Fagot se vyrábí ze dřeva: a) javorového, b) kaštanového, c) hruškového. 

10. Zvuková trubice fagotu je dlouhá asi 245 cm. Kdybychom však natáhli zvukovou trubici 

kontrafagotu, měřila by skoro: a) 3 m, b) 4 m, c) 5 m. 

11. Hoboj, dřevěná flétna, anglický roh, klarinet jsou nejčastěji vyrobeny ze dřeva:  

 a) grenadillového, b) smrkového, c) zimostrázu. 

12. U jednoho z dřevěných dechových nástrojů najdeme části, které hudebníci nazývají hu-

bička, jazýček, soudek a boltec. Je to: a) zobcová flétna, b) klarinet, c) saxofon. 

13. Významný pokrok ve zdokonalení klapkových systémů dřevěných dechových nástrojů 

učinil v 19. století Theobald …………. 

14. Do skupiny dřevěných dechových nástrojů patří i některé, které se vyrábějí někdy nebo 

výhradně z kovu jako např.: a) příčná flétna, b) saxofon, c) anglický roh, d) kontrafagot. 

15. Pozoruhodných výsledků ve výrobě dřevěných dechových nástrojů dosáhl náš závod 

………… v …………. 

16. V dechovém kvintetu doplňuje flétnu, hoboj, klarinet a fagot ještě:  

 a) basklarinet, b) anglický roh, c) lesní roh. 

17. Z dřevěných dechových nástrojů se v našich dechových orchestrech neobjevuje obyčejně: 

 a) hoboj, b) anglický roh, c) fagot. 

18. K vystižení prvního pramínku řeky Vltavy ve stejnojmenné symfonické básni použil 

B. Smetana dvojice: a) hobojů, b) klarinetů, c) fléten. 

19. Uvedení základního tématu v Largu z Novosvětské symfonie svěřil A. Dvořák:  

 a) hoboji, b) anglickému rohu, c) klarinetu. 

20. V Prokofjevově pohádce Péťa a vlk zastupuje starostlivého dědečka, domlouvajícího ma-

lému Péťovi a varujícího jej před vlkem:  

 a) basový klarinet, b) fagot, c) barytonový saxofon. 

 

1.3 Co víte a nevíte o žesťových dechových nástrojích? 

1. Z významnějších předchůdců dechových žesťových nástrojů si připomeňme alespoň ná-

stroj etruského původu zvaný lur. Měl délku téměř dva a půl metru a podobal se mohut-

nému mamutímu klu. Používal se v době asi 1500 – 1800 let před Kristem. Ve středově-

ku bychom našli trouby z volských rohů, jakým byl a na dlouho zůstal např. roh nočních 

hlídačů – ponocných. Takovým druhem středověkého rohu je o…..t, vyráběný nejčastěji 

ze sloních klů a užívaný především k vojenským účelům. 

2. Žesťové nástroje dostaly v češtině své pojmenování z ruského slova „žesť“, které zname-

ná plech. Od počátku 19. století se totiž vyrábějí z tence válcovaného plechu:  

 a) měděného, b) mosazného, c) zinkového, d) alpakového, e) stříbrného. 

3. Předchůdci dnešních žesťových nástrojů se však vyráběli z jiných materiálů, jako např.: 

 a) ze slonové kosti, b) ze dřeva, c) z kůže, d) zvířecích rohů, e) bronzu. 

4. Tóny se na žesťových nástrojích vyluzují pomocí nálevkovitého nebo kotlíkovitého 

………. Proto jim říkáme také žesťové nástroje ………. Tón vzniká nárazem hráčova 

výdechu, při němž pevně stažené rty rozechvívají podobně jako plátek klarinetu vzdu-

chový sloupec uvnitř nástroje. Odtud se také někdy nazývají žesťové nástroje retné. 

5. Skupina žesťových nástrojů má své nynější složení v symfonickém orchestru teprve asi 

150 let. Patří do ní: a) flétna, b) lesní roh, c) saxofon, d) trubka, e) pozoun, f) tuba. 



- 35 - 

 

6. Tvar dnešních nátrubkových nástrojů je v podstatě stejný. Jsou to kratší nebo delší kuže-

lovitě se rozšiřující trubice, které byly původně přímé, později se jednoduše nebo dvojitě 

stáčely a vytvářely např. u trubky tvar ……, u lesního rohu tvar …….. 

7. Skupina žesťových nástrojů slouží především k zesílení zvuku orchestru a vyjádření 

…….. nálady (např. B. Smetana: předehra k opeře Libuše). Trubky a jejich fanfáry (po-

stupy po tónech rozloženého akordu) se objevují často též ve skladbách pochodového 

charakteru (J. Suk: Pochod „V nový život“) nebo charakterizují vojenský živel B. Smeta-

na: symfonická báseň Valdštýnův tábor). 

8. Žesťové nástroje, zvláště pak trubky, se v orchestru objevují již:  

 a) v 16. století, b) 17. století, c) 18. století. 

9. Dnešní ventilová trubka pochází až z počátku: a) 18. století, b) 19. století, c) 20. století. 

10. Délka ozvučné trubice trubky je bez přípojek asi: a) 90 cm, b) 110 cm, c) 130 cm. 

11. Vzpomenete si na veselou scénu z 3. dějství Smetanovy opery Prodaná nevěsta, v níž se 

významně uplatňuje trubka? Napovíme vám, že v ní vystupuje i pan principál a Esmeral-

da. Věděli byste, které další nástroje s ní společně hrají? 

12. V dechovém kvintetu se vedle čtyř dřevěných dechových nástrojů uplatňuje pro svou 

barvu i jeden nástroj žesťový. Je to: a) trubka, b) lesní roh, c) pozoun, d) tuba. 

13. Lesní roh vznikl:  

 a) ve Francii, b) v Německu, c) v Čechách  

14. z loveckého rohu: a) v 17. století, b) 18. století, c) 19. století. 

15. Zprvu se používal jen k vytrubování signálů a fanfár při lovu zvěře. Zásluhou českého 

skladatele, havlíčkobrodského rodáka Jana Václava ………. (1717 – 1757) získal trvalé 

místo v orchestru, a v období romantismu patřil dokonce k jeho nejdůležitějším nástro-

jům (líčení života v přírodě, loveckých příběhů, jako např. v symfonických básních 

B. Smetany ………...). 

16. Délka zvukové trubice hlouběji laděného lesního rohu je:  

 a) 250 cm, b) 310 cm, c) 370 cm. 

17. Když se hledala cesta, jak rozšířit tónový rozsah trubkových nástrojů do hloubky, vznikl 

v podstatě zvětšením tvaru trubky v 15. století pozoun, u nás zvaný také ………. 

18. Pozoun dosáhl velice brzy velké obliby. Vznikaly soubory pozounérů, které vystupovaly 

při závažných, slavnostních příležitostech. Tato tradice trvá vlastně dodnes. Připomeňme 

si soubor ………., který vítává tradičně příchod nového roku z věže Staroměstské radni-

ce. 

19. V dnešní praxi se používá dvou typů pozounu: staršího typu pozounu snižcového (nebo 

také tahového a novějšího typu pozounu ………... Délka jeho zvukové trubice je:  

 a) 275 cm, b) 340 cm, c) 400 cm. 

20. Vzpomenete si, jakou náladu vyjadřuje zvuk pozounů v závěru Smetanovy symfonické 

básně Šárka? 

21. Nejhlubším, ale i nejmladším dechovým žesťovým nástrojem je ……….. Byla vynaleze-

na až v roce 1835 v Berlíně. Brzy po svém vzniku se objevila i v symfonickém orchestru. 

V dechové hudbě se tomuto nástroji říkalo původně............ 

22. Dovedli byste vyjmenovat některé další žesťové nástroje, které se objevují pouze 

v dechovém orchestru? Pro snadnější nošení při pochodu byl tvar tuby upraven tak, aby 

hráč mohl nástrojem prostrčit hlavu a pravou paži. Takto přizpůsobená tuba se nazývá 

……... V amerických dechových a jazzových orchestrech se používá tento nástroj 

s ozvučnicí obrácenou dopředu a nazývá se po svém vynálezci, slavném skladateli a ka-

pelníkovi Johnu Philipu Sousovi ……...  
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1.4 Co víte a nevíte o bicích nástrojích? 

 

Bicí nástroje tvoří nejstarší skupinu hudebních nástrojů. Používaly se totiž už v dobách, kdy 

hudební umění spočívalo pouze v rytmickém doprovodu tance či zpěvu. Měly podobu nejpri-

mitivnějších předmětů, škrabek, chřestítek, dřevěných nebo hliněných bubínků apod. Některé 

zůstaly po celá tisíciletí nezměněny, jiné vznikly teprve v nedávné době, a jsou proto opatřeny 

mnoha moderními vymoženostmi. 

 

1. Nástroje, jejichž zvuk vzniká rozechvěním hmoty, z níž jsou vyrobeny, se nazývají 

…………. . Rozeznívají-li se rozechvěním blány (kůže), kterou jsou potaženy, říkáme 

jim ………….. 

2. Z hlediska použití bicích nástrojů v orchestru je můžeme rozdělit podle jejich hudebních 

možností na nástroje s ……… nebo ……… výškou tónu. 

3. Skupinu bicích nástrojů používaných v symfonickém orchestru tvoří v abecedním pořadí: 

celesta, činely, gong, kastaněty, malý buben, tamburína, tam–tam, triangl, tympány, vel-

ký buben, xylofon, zvonková hra a zvony. Zařaďte je správně do některé z výše uvede-

ných skupin. 

4. Víte, které bicí nástroje se používají v pochodujícím dechovém orchestru? 

5. Které z výše uvedených bicích nástrojů jsou součástí Orffova instrumentáře a které v něm 

naopak chybí? Dovedli byste i chybějící správně zařadit? 

6. Ve dvacátých letech našeho století byl vynalezen v USA samozvučný bicí nástroj 

s určitou výškou tónu používaný nejčastěji v jazzových skupinách. Jeho podstatou jsou – 

podobně jako u zvonkové hry – kovové plátky různé délky uspořádané do dvou řad ve 

tvaru klaviatury. Pod každým kovovým plátkem je upevněna kovová rourka s otáčivým 

víčkem, vyladěná na týž tón, a umožňující tak další rezonanci. Víte, jak se tento nástroj 

jmenuje? 

7. Který bicí nástroj je nerozlučně spjat s představou Španělska? 

8. K různým zvukomalebným účelům slouží řada zvláštních bicích nástrojů. Dovedli byste 

některé pojmenovat? 

9. V taneční hudbě se jako bicí nástroj používala i jedna starší pomůcka na praní prádla. 

Která to mohla být a jak se na ni asi hrálo? 

10. I náš hudební folklor měl své vlastní bicí nástroje. Znali byste jejich názvy? (Jedním se 

např. bouchalo o zem.) 
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2. Víte, jak říkají hudebníci některým částem svých nástrojů? 

 

1. Jsou nástroje, které mají podobně jako my hlavu, krk i tělo. Věděli byste, které k nim 

patří? 

2. Eso je nejen název nejvyšší karty, nebo dosažení přímého bodu z podání v tenise, odbíje-

né apod. Najdeme je i na jednom dechovém nástroji. 

3. K pojmenování částí svých nástrojů použili hudebníci i názvy zvířat. Na kterých bychom 

mohli objevit např. žabku nebo kobylku a čemu říkají muzikanti kozel? 

4. K označení některých částí svých nástrojů si vybrali příhodně zase části lidského těla. 

Vzpomenete si, které nástroje mají např. boltec, jazýček, hubičku nebo koleno? 

5. Žalud je nejen plodem dubu, „roste“ i na velmi známých hudebních nástrojích. 

6. Asi snadno objevíte nástroj, který používá kladívko, a nejen jedno. Víte ale, čemu říkají 

hudebníci strojek? 

7. S názvy částí hudebních nástrojů nahlédněme teď do ptačí říše. Na kterých byste našli 

např. zobec nebo křídlo? 

8. Většina z nás ví, co je to sifon. Instalatéři tak říkají trubce tvaru U, jejíž spodní část napl-

něná kapalinou znemožňuje pronikání zápachu do místnosti. Víte ale, co označují tímto 

slovem hráči na žesťové nástroje? 

9. Pražce najdeme nejen na kolejích, ale i na dnes velmi oblíbených nástrojích, a dokonce 

ve dvou velikostech (malý a velký) jsou důležitými součástmi celé další skupiny hudeb-

ních nástrojů. 

10. Snadno si dovedeme představit soudek piva nebo vína, ale soudek říkají muzikanti také 

jedné části svého nástroje. 

11. Prut je nejvýznamnější součástí vybavení každého rybáře a hůl usnadňuje chůzi při 

onemocnění dolních končetin. Oba výrazy však patří i do nástrojového názvosloví. 

12. A nakonec jsme si nechali jeden vznešený úkol. Víte, které hudební nástroje mají 

13. dokonce i duši? 
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HUDEBNÍ HÁDANKY 

 

1. Skrývačky v názvech hudebních nástrojů 
 

A) 

1. Který z bicích nástrojů v sobě skrývá jednoduchý přístřešek i výlučnou skupinu osob? 

2. Jiný z nástrojů této skupiny obsahuje větší množství stromů. 

3. V názvu dalšího bicího nástroje byste měli objevit jméno afrického slona, známého pře-

devším luštitelům křížovek. 

4. A ještě jednou bicí nástroje a křížovkářské výrazy: říká se jim také rumba–koule a obsa-

hují jméno jihoamerického morčatovitého hlodavce i velkého papouška. 

5. Čtyřikrát teď budeme hledat v názvech žesťových nástrojů. Víte, v kterém z nich najdete 

opak výrazu „líc“? 

6. Jinému se podařilo v sobě ukrýt zkratku pro neidentifikovatelné létající předměty. 

7. V třetím najdete jméno známého českého zpěváka populární hudby. 

8. A konečně v posledním se pokuste objevit oblíbenou mysliveckou činnost. 

9. Další výrazy jsou ukryty v názvech drnkacích nástrojů. První z nich skrývá solmizační 

slabiku pro 4. stupeň durové stupnice. 

10. V jiném z nich hledejte jméno prvního psího kosmického cestovatele. 

11. V následujícím dokážete jistě najít výrazy pro nevolníka a níže položenou krajinu. 

12. Další patří spíše k lidovým drnkacím nástrojům. V jeho názvu objevíte emoci. 

13. U strunných nástrojů ještě zůstaneme. V názvu jednoho z tamburašských se ukrývá ná-

boj. 

14. Jiný ze strunných úderných nástrojů obsahuje ples. 

15. Slovní hrátky pokračují s nástroji smyčcovými. Víte, v kterém z jejich názvů najdete dív-

čí jméno? 

16. Dokážete v dalším najít jméno významného českého malíře či současného českého var-

haníka? 

17. Další tři hádanky věnujeme dřevěným dechovým nástrojům. První z nich skrývá jednu ze 

základních součástí našeho motorového pomocníka. 

18. V druhém snadno objevíte zápas. 

19. Dokážete najít ve třetím známou plošnou míru? 

20. Poslední oblíbený hudební nástroj, který si vystačí sám, ale tvoří i celé orchestry, v sobě 

skrývá ženské jméno. Říká se mu ale také jinak. Druhé pojmenování obsahuje sportovní 

zbraň. 

 

B) 

1. Jméno slavného šachového velmistra objevíte v jednom ze samozvučných bicích nástrojů 

s neurčitou výškou. 

2. Jiné pojmenování téhož nástroje skrývá jednu z nejdůležitějších potřeb ledního hokejisty. 

3. A ještě jiný výraz pro tento nástroj obsahuje synonymum pro křížovkářské „kon“. 

4. V názvu zvláštního bicího nástroje sloužícího k znázornění vichru a meluzíny můžete 

najít to, co nikdy nechybí růži. 

5. V pojmenování ventilového pozounu snadno objevíte nejen zástupce našich snědých spo-

luobčanů, ale i druh cenného papíru. 
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6. V původním názvu basové nebo kontrabasové tuby se ukryl keltský národní pěvec. 

7. Pokuste se vzpomenout si na název starého jednostrunného nástroje, který se v hudební 

praxi objevil ve 14.– 18. století (tromba marina). Obsahuje jméno oblíbeného českého li-

hového nápoje. 

8. Jednoduchým úkolem bude jistě jmenovat populární drnkací nástroj, jehož název spojuje 

jméno velkého mořského savce se jménem známého papouška. 

9. Ale teď opět něco obtížnějšího: obvyklou součást koupelny v sobě ukrývá starý indický 

smyčcový nástroj. 

10. A u obtížnějších úkolů ještě zůstaneme: jednou ze starých viol, které se používaly 

k doplnění sboru gamb místo jejich sopránových a altových druhů, byl pětistrunný ná-

stroj, který se držel jako housle. V jeho názvu je skryt slangový výraz pro „závit“. 

11. V italském názvu nejznámějšího smyčcového nástroje jistě snadno objevíte jeden z druhů 

podlahové krytiny. 

12. Z citoslovce odporu a jména velkého papouška můžete složit název velkého dechového 

dřevěného hranového nástroje, typického pro lidovou hudbu karpatské oblasti. 

13. Výraz pro pohřební hostinu je obsažen v názvu jednoduchého dechového nástroje (druhu 

flétny), vyráběného obvykle z pálené hlíny. 

14. A opět něco těžšího: jméno starořeckého dechového dvouplátkového nástroje lze složit 

z citoslovce bolesti a jména severského paroháče. 

15. V minulosti zůstaneme i ve třech dalších skrývačkách. V názvu menšího čtyřhranného 

cembala s klaviaturou umístěnou podél strun byste mohli nalézt zkratku osobního identi-

fikačního čísla. 

16. Pojmenování ještě menší formy cembala, rozšířené v 16.– 18. století v Anglii, můžete 

vytvořit spojením nebezpečného počítačového programu, destilátu z jalovcových bobulí a 

chemické značky hliníku. 

17. A ještě jednou cembalo: říkalo se mu někdy také jinak. Tento název v sobě skrývá sou-

část vybavení školní učebny. 

18. Víte, který vzduchový hudební nástroj obsahuje způsob úpravy potravin a navíc i syno-

nymum pro výraz „potupy“? 

19. V pojmenování malých přenosných varhan najdou křížovkáři bez zaváhání horníkovo 

pracoviště. 

 

 

2. Skrývačky v názvech českých a cizích oper 
 

A) 

1. Ve které z Dvořákových oper se skrývá severní pták? 

2. Která ze Smetanových oper obsahuje pomůcku vozky? 

3. Víte, ve které z oper B. Smetany a J. B. Foerstera najdete jehličnatý les? 

4. Dokážete objevit v názvu jedné z oper Z. Fibicha malou lesní šelmu a plošnou míru? 

5. V které ze Smetanových oper objevíte australskou (příp. jihoafrickou) rostlinnou formaci 

ze suchomilných nízkých keřů? 

6. Víte, v které z Foersterových oper se skrývá druh malého východoasijského jelena? 

7. Do které z Dvořákových oper se podařilo ukrýt známé minerální vodě?  

8. V jedné z oper B. Martinů najděte malou obec. 

9. jedna z oper O. Jeremiáše v sobě skrývá číslovku, název známého výrobce kožešinového 

zboží a konzervační prostředek. 
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10. Víte, v které z oper L. Janáčka najdete starší polní míru a severského paroháče? 

11. V jiné Janáčkově opeře zase objevíte cestovní průkaz nebo číslovku. 

12. V které české jednoaktové opeře můžete najít „stud“? Znáte jejího autora? 

 

B) 

1. Jedna ze slavných francouzských oper obsahuje bylinu podobnou heřmánku. Jaký je ná-

zev této opery a kdo je jejím autorem? 

2. Dokážete objevit v jedné z Mozartových oper část hlavy? 

3. V názvu jedné z oper P. I. Čapkovského najděte obecný název vodivých prvků. 

4. poznáte, která z Mozartových oper v sobě ukrývá ranec? 

5. Víte, v které opeře G. Pucciniho objevíte radioaktivní prvek a v které jméno prvního muže? 

6. V jiné známé italské opeře se skrývá sladká včelí pochoutka. Dovedete určit název opery 

a jméno jejího autora? 

7. Zůstaňme ještě u italských veristických oper. Úplný název jedné z nich si můžeme před-

stavit dokonce jako sloučenku: tělocvičná poloha + konzervační nálev + příjmení bývalé-

ho pražského herce. 

8. V které opeře G. Verdiho je ukryta pohřební hostina? 

9. V názvu další z jeho oper můžete najít prýt a v jiné výherní poukázku. 

10. V které opeře M. I. Glinky dokážete objevit zkratku jména zámořské velmoci? 

11. Název jedné z oper N. A. Rimského–Korsakova obsahuje ovocnou zahradu, název jiné 

spor o přemety. 

12. „Ano“ je součást názvu opery francouzského skladatele s iniciálami jména J. M. Stejný 

námět zpracoval ve své divadelní hře básník V. Nezval. Poznáte název opery a jméno au-

tora?  

 

 

3. Skrývačky v příjmeních hudebních skladatelů 
 

Nejprve obrátíme pozornost ke skladatelským osobnostem naší minulosti i současnosti.  

Pokuste se zároveň doplnit jejich křestní jména. 

1. Který skladatel v sobě skrývá jméno bájného ptáka na tři písmena? 

2. Ve jménu dalšího najdete jistě snadno jednu z měsíčních fází. 

3. Nezaváháte ani při hledání nebezpečného důlního plynu ve jménu jednoho z našich nej-

známějších skladatelů. 

4. Jiné příjmení tvoří spojení divokého tance a slabiky smíchu. 

5. Příjmení dalšího obsahuje významnou textilní surovinu. 

6. V jiném hledejte básnický výraz pro čtyřnohého domácího lichokopytníka. 

7. Ve vyhledávání básnických výrazů ještě zůstaneme. Dokážete v příjmení našeho sklada-

tele nalézt vzletný výraz pro louku? 

8. Nezalekne nás ani hledání početné rodiny létajícího hmyzu v příjmení našeho dalšího 

skladatele. 

9. Poněkud obtížnější bude objevit v jiném příjmení nevolníka. 

10. A následující končí jedním z živlů. 

11. Snadné bude jistě najít příjmení obsahující hlínu na kořenech rostliny. 

12. Složitější bude naopak asi objevit jméno skrývající titul muže. 

13. A ještě těžší bude odhalit v dalším jménu jeden z tenisových úderů. 

14. Jméno oblíbeného, nedávno zemřelého autora obsahuje název jedné ze sportovních zbraní. 
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15. Jiné jméno v sobě skrývá druh peněžní poukázky. 

16. Ale v jednom skladatelském příjmení můžeme objevit i cizopasného hlísta. 

17. A v dalším dokonce oblíbenou vánoční rybí pochoutku. 

18. Při úspěšném pátrání najdete v příjmení jiného současného skladatele druh hrabavých 

ptáků. 

19. Pokud byste potřebovali, např. do pečiva, typický český alkohol, můžete jej najít 

v příjmení našeho skladatele a harfenisty, přítele L. V. Beethovena. 

20. Ale zpět do současnosti: škodlivého šatního nebo potravinového motýlka objevíte 

v dalším skladatelském příjmení. 

21. Dovedli byste najít další příklady pro podobné skrývačky? 

 

V druhé části těchto hádanek se podíváme do zahraničí. Dokázali byste i příjmení cizích 

skladatelů doplnit jejich křestními jmény? 

22. Nejvíce příležitostí k podobným hádankám nabízejí jména ruských autorů. Prvé z nich 

skrývá sosnový les a jméno severského boha. 

23. V dalším je obsažena nátěrová hmota. 

24. Jiné ukrývá součást notové osnovy.  

25. Následující obsahuje nejen oblíbený ruský nápoj, ale i vodivý materiál. 

26. A v posledním z uvedených ruských příjmení najdete snadno cíp kabátu. 

27. Ve zbývajících hádankách vám už národnost autora neprozradíme. V prvém příjmení 

skladatele XX. století byste měli objevit noční podnik. 

28. Druhé má uprostřed mezinárodní výraz pro jeden z hromadných dopravních prostředků. 

29. V třetím jménu skladatele a významného klavírního virtuosa jsou ukryti nám velice blízcí 

savci. 

30. Jméno čtvrtého, mj. rovněž vynikajícího klavíristy, obsahuje název tvarovacího stroje. 

31. Poslední dvě skrývačky budou asi nejobtížnější. V předposledním příjmení byste měli 

objevit výraz pro peří na nohou ptáků. 

32. A v posledním jménu operního skladatele najít oblíbenou hru s čísly. 

 

 

4. Monogramy hudebních skladatelů 
 

Je řada významných umělců, jejichž monogram tvoří dvě stejná písmena. Patří k nim např. 

italský fyzik, astronom, matematik a filozof Galileo Galilei, německý básník Heinrich Heine, 

francouzský prozaik, dramatik, esejista, hudební historik a literární kritik Romain Rolland 

nebo francouzská filmová herečka a zpěvačka Brigitte Bardotová. 

Osobnosti s podobným monogramem najdeme i mezi hudebními skladateli. Z našich je to 

např. skladatel, klavírista a etnograf 1 (1876 – 1967), skladatel a dirigent 2 (1862 – 1920), 

skladatel a dirigent 3 (1874 – 1941), nebo skladatel, sbormistr a pedagog 4 (nar. 1927). 

V Británii je to skladatel, klavírista a dirigent 5 (1913 – 1976), v Maďarsku skladatel, kla-

vírista, hudební folklorista a pedagog 6 (1881 – 1945), v Německu skladatel a varhaník 7 

(1564 – 1612), v Rusku skladatel 8 (1839 – 1881, v USA skladatel a klavírista 9 (1899 – 

1937). 

Monogram se dvěma totožnými iniciálami má i nejslavnější z cremonských houslařů 10 

(1698 – 1744). 

Dovedli byste najít ještě další známé hudební umělce s takovým monogramem? 
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5. Hledáme hudební výrazy  
 

Přidejte, uberte nebo zaměňte jedno písmeno v uvedených slovech tak, aby vznikl výraz použí-

vaný v hudbě: 

 

5.1 

1. vila, 2. house, 3. valník, 4. trakt, 5. pera, 6. korál, 7. sudy, 8. duben, 9. baret, 10. voda,  

11. sumka, 12. iritace, 13. pantáta, 14. motel, 15. móda, 16. prisma, 17. savana, 18. plíseň,  

19. porod, 20. koncept, 21. dotace, 22. svor, 23. parita, 24. pasát, 25. sondy. 

 

5.2 

1. mango, 2. klas, 3. knoty, 4. palmy, 5. miska, 6. tymián, 7. tma, 8. těsta, 9. motto, 10. tužba, 

11. koncern, 12. kvanta, 13. cechy, 14. lavička, 15. kapka, 16. temno, 17. triko, 18. droby,  

19. tíseň, 20. tento, 21. Nikola, 22. Květa, 23. doly, 24. skrojek, 25. hotová obnova. 

 

5.3 

1. legie, 2. pátek, 3. duby, 4. kolena, 5. terorista, 6. Balt, 7. pleny, 8. nóta, 9. kord, 10. sazba, 

11. punc, 12. strana, 13. kalá sekta, 14. lokální, 15. móda, 16. parte, 17. ranec, 18. karty,  

19. závětří, 20. duel, 21. litera, 22. police, 23. dub, 24. liga, 25. letní roj. 

 

5.4 

1. propočty, 2. šifra, 3. magot, 4. primát, 5. přesto, 6. Dunaj, 7. chudák, 8. intence, 9. žalář, 

10. hony, 11. posunky, 12. světy, 13. dívka, 14. dobra, 15. katary, 16. příkaz, 17. ruby, 18. 

aktovka, 19. kamence, 20. kónický, 21. obraz, 22. kauza, 23. hladit, 24. hrubka, 25. prima 

volba. 

 

 

6. Skrývačky v italských označeních tempa, způsobu zpěvu (hry na nástroj) 

nebo nálady a výrazu 
 

1. Které tempové označení v sobě skrývá známou kořenovou zeleninu? 

2. V jiném označení volného tempa najdete jistě plošnou míru o velikosti 100 m
2
 a navíc 

ještě oblíbenou japonskou deskovou hru. 

3. Velice nakažlivá choroba je ukryta hned v několika hudebních výrazech (milostně; sko-

míravě; mručivě). 

4. Jedno ze slavnostních temp obsahuje zase velmi kulaté číslo. Dokážete je najít i v jiných 

výrazech a víte, co znamenají? 

5. Dovedli byste objevit dva italské výrazy, skrývající obě možnosti zakončení šachové hry? 

6. Označení špatného způsobu zpěvu, resp. hry na smyčcové nástroje ukrývá škodlivého 

motýlka našich šatníků. 

7. Známý latinský pozdrav najdete v označení jednoho z velmi pomalých temp. 

8. Jiné, velmi časté volné tempo ukrývá jméno italského básníka z přelomu 13. a 14. století, 

významného představitele světové literatury. 

9. Zůstaňme ještě u pojmenování volných temp: v jednom z nich objevíte jistě snadno rost-

linu využívanou při výrobě oleje a v textilním průmyslu. 

10. Jméno známého římského politika a spisovatele, zastánce přísných mravů a starořím-

ských ctností skrývá výraz nabádající k důrazné interpretaci. 
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11. Pro luštitele křížovek bude snadné najít ve známém výrazovém označení (zpěvně) zesíle-

né ukončení čela předstupující boční zdi často používané v antické architektuře. 

12. Zaměřme teď svou pozornost na rychlá tempa: dvě z nich skrývají mužské a ženské jmé-

no, třetí část práce, kterou jsme nestačili dokončit. 

13. V hojně používaném výrazovém označení objevte nejen cestovní průkaz, ale i známý 

pahorek v Jeruzalémě. 

14. Další výrazové označení (zvučně) ukrývá příslušníka jednoho ze severních národů. 

15. V jiném z volnějších temp (zdrženlivě) zaslechnete bolestný vzdech. 

16. Den a noc jsou uschovány ve výrazových označeních znamenajících „zmíravě“ a „nevin-

ně“. 

17. V jednom z dalších italských označení tempa (zrychleně) můžete najít jednotku genetické 

informace. 

18. Křížovkářům nezpůsobí problém objevit v jednom ze základních dynamických stupňů 

hornické pracoviště. 

19. Jméno velkoknížete kyjevského, známého z opery Alexandra Borodina, ukrývá jiné výra-

zové označení (rázně, statně). 

20. Závěrečné slovo latinské modlitby můžete nalézt v italském výrazu vyjadřujícím způsob 

měkkého zpěvního sklouznutí z tónu na tón (nebo způsob instrumentální hry mezi stacca-

tem a legatem). 

21. Luštitelé křížovek používají často pojmenování japonské lovkyně perel skrytého v častém 

výrazovém označení skladby (mile, roztomile); 

22. Obtížnější bude objevit jednu z vyšších váhových jednotek ve výrazu, jehož český pře-

klad je „důrazně“. 

23. Poněkud lehčí úkol představuje nalézt v dalším výrazu nejoblíbenější domácí zvíře, pří-

padně nejvyšší karty. 

24. A opět složitější úloha: v následujícím výrazu najděte již zmíněný závěr modlitby nebo 

kázání (naříkavě). 

25. Na závěr nahlédneme ještě do italských pojmenování čtyř hudebních nástrojů: první ob-

sahuje nejen solmizační pojmenování 4. stupně, ale i příjmení našeho nejslavnějšího „zla-

tého slavíka“; druhé je složeno z plošné míry a dětského pozdravu; třetí – žesťový decho-

vý nástroj – má uprostřed svého názvu nezjištěný létající předmět; a konečně ve čtvrtém 

můžete najít kavkazský lidový hudební nástroj i slavnou Heyerdahlovu papyrovou loď. 

 

 

7. Skrývačky ve výrazech z hudebních forem 
 

1. Víte, která z hudebních forem v sobě skrývá hlavu rodiny? 

2. Opak noci najdete snadno ve virtuózní vložce nástrojového koncertu. 

3. A teď něco ze zeměpisu: hlavní město Lotyšska je tajně ukryto v druhu světské vokální 

nebo vokálně instrumentální skladby. 

4. A ještě jednou zeměpis: ve formě, v níž kraloval Z. Fibich, se pokuste nalézt jednu ze 

severomoravských řek.  

5. Poznáte, který z klasických tanců obsahuje ve svém názvu sled jídel a nápojů slavnostní 

hostiny? 

6. Nepostradatelnou součást koupelny můžete objevit v názvu italského řadového tance 

z 16. století. 
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7. názvy některých forem převzala hudba z literatury nebo výtvarného umění. Tak např. 

píseň plavců v sobě ukrývá nejen noční pohostinský podnik, ale i slovenské křestní jmé-

no; forma skladby tklivého rázu končí vojenskými útvary římského vojska; drobná 

skladba pastýřské nálady ukrývá nápisy s firemními názvy a značkami; v skladbě roz-

marného rázu můžete objevit vysoce nakažlivou nemoc i známou značku našich jízdních 

kol; jiná skladba pochmurné nálady v sobě skrývá jednu z proslulých značek našich ši-

cích strojů; a nevolník se schoval uprostřed oblíbené lyrické vokální nebo instrumentální 

skladby. 

8. Najít psací potřeby v hudební formě vskutku královské pro vás jistě bude úkol více než 

snadný. 

9. Nezaváháte pravděpodobně ani při hledání hradby a blankytné modři ve dvou našich star-

ších tancích třídobého metra.  

10. A ještě jeden lehký úkol: Která vánoční kostelní píseň v sobě ukrývá úřední průkaz 

opravňující k cestě do zahraničí a dravého ptáka? Dokážete v ní najít ještě něco jiného? 

11. Při předchozích hádankách jste si jistě odpočinuli, proto zase něco obtížnějšího, třeba 

z přírodopisu: ve zdobeném způsobu zpěvu se pokuste najít nejen oblíbené jméno pa-

pouška, ale i přežvýkavého sudokopytníka. 

12. Jméno velkého papouška, ale i anglické pojmenování kapely je obsaženo v názvu starého 

třídobého španělského tance volného tempa. 

13. V taneční oblasti ještě zůstaneme. Tak např. v názvu pásma společenských tanců se ukrý-

vá jedna z tělocvičných poloh. 

14. Základní čtyřdílný tvar taneční suity doplňovaly často další tance. K pomalejším třído-

bým patřil i jeden tanec dudáckého charakteru, v jehož názvu objevíme část tenisového 

utkání. 

15. V této úloze budete muset projevit trochu detektivního umění: Dokážete vypátrat oblíbe-

nou hudební formu, v níž se na začátku objeví závěry? 

16. Pojmenování jednoduché písně, obvykle s refrénem, většinou aktuálního nebo satirického 

obsahu, používané nejčastěji v kabaretech, tvoří spojení slov vyjadřující získání něčeho 

za úplatu a pohyb vzduchem. 

17. Uprostřed názvu úvodní části skladby naleznete snadno klan. 

18. Přidáte-li tři písmena k označení zboží přenášeného tajně přes hranice, dostanete zpívaný 

příběh o utrpení a smrti Ježíše Krista podle sdělení evangelistů. 

19. A věděli byste, kde hledat emoci? Samozřejmě ve stylizované hudební deklamaci prózy. 

20. Zahrajte si podobně s výrazy představujícími: a) transpozici úryvku směrem nahoru nebo 

dolů, b) mezihru, c) hudební skladbu vyjadřující komické, fraškovité příběhy nebo nála-

dy, d) instrumentální skladbu idylického charakteru. 
 

 

8. Najdete hudební výrazy se třemi až čtyřmi „a“ nebo „o“? 
 

1. ruský lidový nástroj drnkací, jehož tři struny jsou zpravidla laděny v kvartách; 

2. italské výrazy pro „bolestně“ a „milostně“; 

3. původně brazilský tanec, velmi rozšířený koncem 80. let 20. století; 

4. způsob skladebné práce, kdy melodie je přednášena jedním hlasem a ostatní hlasy jej 

doprovázejí; 

5. kompoziční technika hudby 20. století využívající momentu náhody a variability při 

komponování nebo interpretování skladby; 

6. italské výrazy pro „pohodlně“ a „žertovně“; 
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7. krátká slavnostní skladba či melodie pro žesťové nástroje a tympány, nebo úvodní krátké 

slavnostní vytrubování; 

8. český lidový kolový tanec ve dvoudobém taktu (známá melodie o kominíkově svatbě); 

9. italský výraz pro zpěv zavřenými ústy, „mručivě“; 

10. píseň benátských gondoliérů, případně skladba podobného rázu, připomínající svým me-

trem kolíbání člunu; 

11. italský hudební výraz vyjadřující, že hudba má pokračovat ihned, bez přestávky; 

12. italské hudební výrazy pro „zvučně“ a „rázně, statně“; 

13. kontrapunktická variační forma blízká ciacconě; 

14. španělský tanec volného tempa v třídobém taktu zastupující v suitě volnou větu; 

15. italské hudební výrazy pro „hybně“ a „ohnivě“; 

16. rozsáhlé vokálně instrumentální dílo, zpravidla pro sóla, sbor a orchestr; 

17. drobná hudební skladba, většinou klavírní, jako forma se objevovala od konce 18. století 

(F. Couperin) a vyvíjela se v dílech L. v. Beethovena, J. V. Tomáška, J. V. H. Voříška, 

později i R. Schumanna a B. Smetany; 

18. oblíbený španělský lidový tanec ve 2/4 nebo 6/8 taktu; 

19. sólový vokální operní útvar, v melodii i rytmu jednodušší než árie; 

20. cizí název pro klávesnici; 

21. italský výraz pro „vášnivě“; 

22. italský řadový tanec z 16. století, pomalého tempa, sudého taktu, jeden ze základních 

tanců suity (jeho název souvisí se jménem města nedaleko Benátek); 

23. italský výraz pro „volnějším pohybem“, „rozvláčně“ (souvisí s italským výrazem pro 

„široce“); 

24. Dokážete objevit další hudební výraz se třemi „a“? 

25. Existují i hudební výrazy se třemi „e“ nebo „i“. Vzpomenete si na ně a budete znát jejich 

význam? 

 

 

9. Písničkový místopis 
 

Najděte jména obcí ve známých českých, moravských a slezských lidových písních. Pokud 

nevíte, kde místo leží, najděte si je na mapě. Představte si melodie písní a určete, v jakém jsou 

taktu a kterým stupněm tóniny začínají. Nebudete-li vědět, poradíme vám. Zápisy většiny 

uvedených písní najdete v publikaci Český zpěvník 1, 2, který uspořádal K. Plicka a vydalo 

SNKLHU Praha v roce 1959. 

 

A) 

1. Anín (Anov), 2. Bavorov, 3. Bechyně, 4. Bošilec, 5. Břeclav, 6. Čenčice,  

7. Český Krumlov, 8. Domažlice, 9. Frýdek, 10. Hlinsko, 11. Hodonín, 12. Hodslavice,  

13. Hukvaldy, 14. Chlumec nad Cidlinou, 15. Jarošov, 16. Kněždub, 17. Kolín, 18. Lanžhot, 

19. Lidečko, 20. Mikulčice (u Hodonína), 21. Mladá Boleslav, 22. Zahořany. 

 

B) 

1. Náchod, 2. Nevolice, 3. Olomouc, 4. Opava, 5. Ostrava, 6. Petrovice, 7. Plzeň,  

8. Poděbrady, 9. Polánka, 10. Praha, 11. Prachatice, 12. Rokycany,  

13. Rožnov pod Radhoštěm, 14. Rusava (Valašsko), 15. Strakonice, 16. Suchdol,  

17. Tábor, 18. Tálín, 19. Těšín, 20. Tovačov, 21. Třeboň, 22. Vodňany, 23. Zlukov. 
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10. Písničkový přírodopis 
 

A) 

Zastoupení zvířátek je v našich lidových písních opravdu bohaté. Připomeňme si ty nejzná-

mější, v nichž se objeví: 

1. beran, 2. holub, 3. husa, 4. jelen, 5. ježek, 6. kachna, 7. kočka, 8. kohout, 9. komár,  

10. kráva, 11. křepelka, 12. kukačka, 13. kuře, 14. kůň, 15. liška, 16. moucha, 17. myš,  

18. ovce, 19. páv, 20. pes, 21. rak, 22. ryba, 23. slavík, 24. slepice, 25. sojka, 26. sokol,  

27. sršeň, 28. tele, 29. vepř, 30. vlaštovka, 31. vosa, 32. vůl, 33. výr, 34. zajíc, 35. žába.  

 

B) 

Z botanické říše se v našich lidových písních častěji než květiny objevují stromy nebo polní 

plodiny. Vzpomeňte si na některé, v nichž se objeví: 

1. borovice, 2. buk, 3. dub, 4. jabloň, 5. javor, 6. lípa, 7. olše, 8, třešeň, 9. višeň, 10. jalovec, 

11. čočka, 12. hrách, 13. jetel, 14. konopí, 15. len, 16. oves, 17. proso, 18. pšenice, 19. zelí, 

20. žito, 21. bazalka, 22. fiala, 23. kalina, 24. rozmarýna, 25. růže. 

 

Nebudete-li si moci vzpomenout, poradíme vám. V každém případě si ale všechny ty, které 

budete znát, zazpívejte. 

 

 

11. Deset operních skrývaček 
 

Hledejte skryté názvy oper: 

1. Víte, proč má opera v Evropě tolik obdivovatelů? (J. B. Foerster) 

2. Přišla k nám sestra mého blízkého přítele. (G. Puccini) 

3. Uslyšel v noci cval hospodářových koní. (K. Kovařovic)  

4. Jeden den stůl vyrobil a druhý den hned prodal. (B. Smetana) 

5. Nárazem poranil paní bok a já ji odvedl k lékaři. (A. Dvořák) 

6. Mladá dívka krášlit svůj obličej nemusí. (Z. Fibich) 

7. Ani nechtěl věřit, jak lahodný nápoj je pramenitá voda. (S. Moniuszko) 

8. Příští hodinu si něco zajímavého řekneme o lasičce. (R. Strauss) 

9. Na svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři. (G. Verdi) 

10. Z hotelového pokoje vedlo okno na mořskou pláž. (J. Massenet) 

 

 

12. Máme rádi hudbu 
 

Najděte v následujícím textu jména dvaadvaceti hudebních skladatelů: 

Někdo umí čarovat, někdo miluje hory, baví se pozorováním nočního nebe, nekonečných 

vesmírných dálek, jiný má chatu nebo chalupu a nejvíce ho přitahuje nová, krásná sekačka, 

relativně největší zájem i mezi chlapci však patří hudbě. Jisté je, že každý nedává přednost 

hudbě vážné a láká ho třeba jazz, pop nebo dechovka. Pro jednoho je ideálem malá taneční 

kapela, pro druhého třeba hned balalajkový soubor, třetímu stačí pouhá basa. Někdo navště-

vuje rád opery, jiný muzikály, jinému se líbí spíše zpěv ve sboru nebo rodinné muzicírování. 

Mnozí by se rádi učili na nějaký hudební nástroj, a nedovedou si vybrat ten nejvhodnější. Ko-

nečný verdikt by měl vyslovit asi učitel. V žádném případě však není pochyb o tom, že jsme 

ta nadějná hudební mládež, která si nezaslouží pohanu školených muzikantů. I když naše vý-
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kony nejsou přímo z artistických, s ukázkami svého umění jsme sklidili již nemálo úspěchů. 

Loňský duben dal tomuto tvrzení za pravdu. Na sborové soutěži jsme zazpívali téměř bez 

chyb a charakterní porota nás zařadila na první místo. Výhra velmi posílila naše sebevědomí. 

Ale pochop, i nás je třeba v našem ušlechtilém zájmu podporovat. 

 

 

13. 3 + 1 
 

Určete, který výraz nebo jméno do uvedené trojice nepatří a proč. 

 

A) 

1. takty: 3/2, 4/4, 6/8, 5/4; 

2. d1 – e1, g1 – a1, f1 – g1, e1 – f1; 

3. f1 –a1 –c2, e1 – g1 – h1, g1 – h1 – d2, c1 – e1 – g1; 

4. malá sekunda, velká tercie, čistá kvarta, velká septima; 

5. moderato, allegro, legato, andante; 

6. harfa, mandolína, loutna, viola d´amour; 

7. mezzosoprán, tenor, baryton, bas; 

8. zvony, tympány, marimba, celesta; 

9. menuet, sousedská, polka, mazurka; 

10. melodram, sbor, madrigal, moteto; 

11. Antonio Stradivari, Niccolo Paganini, Niccolo Amati, Niccolo Guarneri; 

12. Otakar Ševčík, Jan Malát, Pavel Šporcl, Josef Micka; 

13. Jan Kubelík, Josef Slavík, Jaroslav Kocian, Bohuš Heran; 

14. Zamilovaní, Snění, Mezi dětmi, U muziky; 

15. Hukvaldy, Brno, Polička, Ostrava; 

16. Mysliveček, Čajkovskij, Haydn, Suk; 

17. Louskáček, Eugen Oněgin, Piková dáma, Panna orleánská; 

18. Tvrdé palice, Šelma sedlák, Tajemství, Jakobín; 

19. Jeník a Mařenka, Dalibor a Milada, Lukáš a Vendulka, Přemysl a Libuše; 

20. Smetanova Litomyšl, Talichův Beroun, Sukovy Sedlčany, Kálikův Nymburk. 

 

B) 

1. his, h, deses, c; 

2. stupnice Fis dur, G dur, As dur, H dur; 

3. malá tercie, čistá oktáva, velká sexta, malá septima; 

4. kvartsextakord, terckvartakord, kvintsextakord, sekundakord; 

5. grave, moderato, largo, lento; 

6. maestoso, vivace, allegro molto, presto; 

7. accelerando, ritardando, decrescendo, stringendo; 

8. legato, staccato, pizzicato, sforzato; 

9. housle, viola, violoncello, kontrabas; 

10. hoboj, klarinet, anglický roh, fagot; 

11. vibrafon, triangl, gong, xylofon; 

12. Dumky (A. Dvořák), České tance (B. Smetana), O matince (J. Suk), Po zarostlém chod-

níčku (L. Janáček); 

13. Slovanské tance (A. Dvořák), Lašské tance (L. Janáček), Moravské tance (E. Axman), 

Polovecké tance (A. P. Borodin); 

14. Polednice (A. Dvořák), Valdštýnův tábor (B. Smetana), „Les Préludes“ (F. Liszt), Harold 

v Itálii (H. Berlioz); 



- 48 - 

 

15. Bohéma, Komedianti, Tosca, Madame Butterfly (opery); 

16. Jeník a Mařenka, Lukáš a Vendulka, Jiří a Terinka, Dalibor a Milada; 

17. Nelahozeves, Zlonice, Poděbrady, New York; 

18. Artur Rubinstein, Jan Kubelík, Svjatoslav Richter, Ivan Moravec; 

19. Zdeněk Košler, Pavel Kühn, Jiří Bělohlávek, Libor Pešek; 

20. FSU Jihlava, IFAS Pardubice, Janáčkův máj Ostrava, Praga cantat Praha. 

 

C) 

1. G dur, F dur, A dur, H dur; 

2. velká tercie, malá sexta, čistá oktáva, malá sekunda; 

3. andante, moderato, crescendo, ritardando; 

4. triangl, xylofon, tamburína, claves; 

5. housle, violoncello, kytara, kontrabas; 

6. lesní roh, anglický roh, fagot, flétna; 

7. Ovčáci, čtveráci; To je zlaté posvícení; Ach, synku, synku; Vyletěla holubička; 

8. Černé oči, jděte spát; Červený šátečku; Okolo Frydku; Voděnka studená; 

9. J. S. Bach, L. v. Beethoven, J. Haydn, W. A. Mozart; 

10. Jabkenice, Litomyšl, Pardubice, Jindřichův Hradec; 

11. Hubička, Tajemství, Dalibor, Čertova stěna; 

12. Vendulka, Mařenka, Háta, Esmeralda; 

13. Jeník, ovčák Jirka, Kecal, Princ; 

14. Slepička, O matince, Po zarostlém chodníčku, Z mého života; 

15. Labutí jezero, Rusalka, Špalíček, Z pohádky do pohádky; 

16. augmentace, diminuce, introdukce, imitace; 

17. Benedictus, Credo, Ofertorium, Sanctus; 

18. Václav Hudeček, Ivan Moravec, Jaroslav Svěcený, Ivan Štraus; 

19. Cesta oknem, Malířský nápad, V studni, Výlety pana Broučka (opery); 

20. gavota, menuet, musette, polonaise. 

 

 

14. Milovníci oper (Zebra) 
 

Přátelé Benda, Dostál, Holík, Kovář a Nešvera jsou velkými milovníky oper. Každý z nich 

byl v době od úterý do soboty v divadle na opeře, každý v jiný den a na jiném představení. 

V úterý byl jeden z nich na Smetanově Hubičce, Holíka nadchla Dvořákova Rusalka, Bendu 

Verdiho Aida. V sobotu sledoval další z přátel Pucciniho Toscu. 

Nešvera seděl ve čtvrtek v divadle v 8. řadě v přízemí, Benda jiný den v 3. řadě na I. bal-

kóně, Dostál pak v 5. řadě v přízemí. Benda nebyl v divadle v úterý, Kovář navštívil divadlo 

dříve než Dostál. Jeden z Holíkových přátel seděl při představení v 3. řadě na II. balkóně. 

Kdo z pětice navštívil představení zbývající opery – Bizetovy Carmen? Kdo byl v divadle 

v úterý? Kde seděl v divadle Benda? A kdy navštívil divadlo Kovář? 
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15. Hudební abeceda 
 

Domníváme se, že se nikdy nenudíte, ale kdyby přece jen, zkuste si zahrát „HUDEBNÍ 

ABECEDU“. Pokuste se ke každému vylosovanému písmenu abecedy vymyslet co nejrychle-

ji: 

1. příjmení hudebního skladatele, 

2. název hudebního díla,  

3. příjmení hudebního interpreta (sólisty) nebo název souboru, 

4. název hudební formy, 

5. název hudebního nástroje a 

6. výraz z italského hudebního názvosloví. 

Aby byla úloha vždy splnitelná, můžeme některá málo frekventovaná písmena vynechat. 

  

Zkusme vyřešit úkol třeba s počátečním „A“: 

1. Axman, Auber, Arcadelt, Albert atd., 

2. Aida, Armida, Alcesta, Ariadna na Naxu, Andělíku rozkochaný, Ave Maria atd., 

3. Agová, Aunická, Apolín, Ančerl, Abado, Asmus, Adamusovo trio, Ars cameralis, Agon 

atd., 

4. antifona, allemande, alleluja, air, arabeska, anglaise, árie, arietta atd., 

5. anglický roh, akordeon, arpa, aulos atd., 

6. andante, allegro, adagio, accelerando, agitato, attacca, alla breve atd.  

(Víte, že byste jich od „a“ objevili více než 150?) 

  

A dokázali byste vybraná jména, názvy a výrazy charakterizovat blíže? 

„Hudební abeceda“ se dá hrát individuálně, ale i ve formě soutěže jednotlivců nebo skupin. 

Vítězí ten, kdo první vyplní všech šest údajů, nebo kdo jich v daném časovém linitu zapíše 

nejvíce. 
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HUDEBNÍ MINISLOVNÍČEK 

Formou kvizových otázek a odpovědí nabízí základní informace o životě a díle významných 

osobností ze světa hudby a pomocí stručných, výstižných definicí jednotlivých pojmů a výrazů 

kontroluje vědomosti ze všech oblastí hudební teorie. 

Hledejte jména a výrazy začínající uvedenými písmeny nebo dvojicemi písmen. 

  

Jména a výrazy na A–, a– 

1. pojmenování přirozené, původní mollové stupnice; 

2. název opery G. Verdiho zkomponované na objednávku egyptské vlády pro slavnost ote-

vření Suezského průplavu; 

3. dechový dřevěný dvouplátkový hudební nástroj, který vznikl v první polovině 18. století 

z loveckého hoboje; jeho tónový rozsah je e – b2; 

4. závěrečná část mešního ordinaria; 

5. nejslavnější z rodiny italských houslařů (1596 – 1684), působících v 16. a 17. století 

v Cremoně, učitel A. Guarneriho a A. Stradivariho; jeho nástroje vynikají bohatým zdo-

bením, zlatožlutým lakem a krásnou barvou zvuku; 

6. kompoziční sloh, který popírá hierarchii vztahů mezi tóny a akordy vyplývající z tonality 

a ruší pocit tonálního centra; tento sloh se poprvé programově objevil v díle skladatelů 

druhé vídeňské školy; 

7. vývojové období středověké francouzské vícehlasé hudby (asi 1230 – 1320), jehož stě-

žejním druhem se stalo moteto, nejčastěji tříhlasé; autoři Adam de la Halle, Petrus de 

Cruce, převážná část produkce je anonymní; 

8. sborová skladba na biblický text určená pro potřeby anglikánské církve, osobitý protějšek 

kontinentálního moteta a chrámové kantáty; někdy střídá sóla a sbor, může mít i instru-

mentální doprovod; k nejvýznamnějším autorům patřili H. Purcell a G. F. Händel; 

9. souzvuk tří nebo více tónů uspořádaný podle určitého systému; 

10. doslovné opakování motivu ve dvojnásobných nebo vícenásobných časových hodnotách 

při zachování metra a tempa; 

11. sólová vokální skladba s nástrojovým doprovodem, která se vyskytuje především v opeře, 

oratoriu nebo kantátě, ale i samostatně jako koncertní skladba; 

12. český sbormistr a skladatel (1886 – 1972), sbormistr Typografie, pedagog pražské kon-

zervatoře; z díla: sbory, kantáta Utrpením a porobou k vítězství; 

13. pětidílná symfonie J. Suka pro velký orchestr, op. 27, věnovaná „vznešené památce Dvo-

řákově a Otylčině“; 

14. ve staré židovské hudbě, v řecké hudbě a v gregoriánském chorálu způsob jednohlasého 

zpěvu, v němž se střídaly dva sbory; od 5. století v křesťanské liturgii krátký sborový 

zpěv na úvod a závěr žalmu; v pozdějším středověku též samostatně rozvinuté formy 

(Salve Regina); 

15. původem německý tanec přenesený do Francie, sudého taktu s předtaktím a se závěry na 

lehkých dobách, poměrně pomalého tempa; po roce 1650 obvykle první část čtyřčlenného 

jádra taneční suity; 

16. částkové tóny – vyšší tóny, které zaznívají zároveň se základním tónem při chvění struny 

nebo vzduchového sloupce a které určují barvu tónu; 

17. starořecký dechový dvouplátkový hudební nástroj, který se vyskytoval zpravidla v páru; 

18. název posledního dramatického díla A. Dvořáka na libreto J. Vrchlického podle básně 

Torquata Tassa „Osvobozený Jerusalem“; 
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19. hluboký ženský hlas; 

20. dechová opora při tvoření zpěvního tónu; 

21. rozložené hraní akordu zdola nahoru harfovým způsobem; 

22. název známé klavírní sonáty f moll L. v. Beethovena; 

23. chromatické zvýšení nebo snížení původního tónu diatonické stupnice; 

24. francouzský skladatel (1782 – 1871), žák Cherubiniho, jeden z tvůrců tzv. velké fran-

couzské opery (z nejznámějších Němá z Portici, komická opera Fra Diavolo); 

25. italské výrazy pro označení temp a jejich změn: zvolna (zdlouhavě); volně, krokem; oži-

veně; rychle (vesele); postupně zrychlovat; postupně zpomalovat; 

26. italské hudební výrazy pro označení nálady a výrazu: mile (roztomile); milostně; vášnivě; 

vzrušeně; pochodem; 

27. termín hudební estetiky 19. století (E. Hanslick), vztahující se k instrumentální hudbě a 

stavěný do protikladu k hudbě programní; hudba, která se obrací k posluchači pouze spe-

cificky hudebními prostředky, bez spojení se slovem nebo s mimohudební asociací (pro-

gramem); 

28. italské hudební výrazy pro: znovu v původní rychlosti; bez doprovodu; pokračovat ihned 

bez přestávky; podle libosti; 

29. český skladatel, archivář, hudební historik a publicista (1887 – 1949); z díla 6 symfonií, 

symfonické básně, komorní tvorba; nejvýznamnější jsou jeho skladby vokální a vokálně 

symfonické: mužské sbory (Z vojny, Májová noc), ženské sbory (Osamělá, Opuštěná), 

smíšené sbory (Nenarozenému, Vánoce chudých), písňové cykly (Duha), kantáty (Balada 

o očích topičových, Sobotecký hřbitov, Stabat Mater) aj.; 

30. francouzský šansoniér, filmový herec, skladatel a textař arménského původu (nar. 1924); 

31. změny tempa, které vznikají při interpretaci hudební skladby (typický hudebně výrazový 

prostředek romantické hudby; 

32. názvy durové stupnice se 3 křížky, durové stupnice se 4 bé, mollové stupnice bez před-

znamenání a mollové stupnice se 7 bé. 

 

Jména a výrazy na Ba–, ba–, Be–, be– 

1. ruský strunný drnkací lidový nástroj, jehož tři struny jsou zpravidla laděny v kvartách; 

2. maďarský skladatel, klavírista, folklorista a pedagog (1881 – 1945), autor opery Modro-

vousův hrad, baletu Podivuhodný princ, instruktivního klavírního cyklu Mikrokosmos aj.; 

3. způsob zpěvu podle italské školy, vyzdvihující krásu tónu a klenutost melodie; 

4. český národopisec, jazykovědec, a literární historik (1889 – 1972), spolupracovník L. 

Janáčka, autor Kytice z národních písní moravských a Národních písní moravských nově 

nasbíraných; 

5. píseň benátských gondoliérů, nebo skladba podobného rázu, připomínající svým metrem 

houpání člunu; 

6. český dirigent a skladatel, od roku 1937 šéf orchestru Čs. rozhlasu v Brně a současně od 

roku 1936 sbormistr Vachova sboru moravských učitelů, od roku 1956 umělecký ředitel a 

hlavní dirigent Státní filharmonie Brno; 

7. americký skladatel, dirigent, klavírista a popularizátor hudby (1918 – 1990), spojující ve 

své tvorbě často prvky jazzové a populární hudby s tradičními hudebními formami (scé-

nická mše, muzikály West Side Story, Candide); 

8. známý pražský dětský sbor, jehož dirigentkou je Blanka Kulínská; 

9. český společenský řadový tanec, sestavený z národních tanců, který vznikl z podnětu 

Jana Nerudy a poprvé se tančil v Praze v roce 1862; 
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10. americká tanečnice a zpěvačka (1906 – 1975), která ve 20. letech uchvátila Paříž, Broad-

way a navštívila i Prahu; 

11. součást mešního ordinaria, která se připojuje k Sanctus; 

12. ruský skladatel, klavírista, dirigent, pedagog a organizátor hudebního života (1837 – 

1910), umělecký vedoucí skupiny Mocná hrstka; 

13. první opera významného francouzského novoromantického skladatele a dirigenta (1803 – 

1869); Rekviem, Římský karneval, Fantastická symfonie, Harold v Itálii (podle životopisu 

slavného renesančního sochaře); 

14. drobná hudební skladba, většinou klavírní, která vznikala od 18. století (F. Couperin) a 

vyvíjela s v dílech L. v. Beethovena, J. V. Tomáška, J. H. Voříška a předznamenala typ 

romantické lyrické klavírní tvorby (např. také R. Schumanna, B. Smetany); 

15. jedna ze základních vlastností tónu, daná počtem alikvotních tónů a poměrem jejich am-

plitud k amplitudě základního tónu; 

16. český skladatel 18. století (1722 – 1795), který působil jako houslista pruské dvorní kape-

ly v Berlíně a jako dvorní kapelník v Gotě, první významný autor melodramu; 

17. forma středověké francouzské milostné písně, od 16. století v lidové hudbě píseň epické-

ho charakteru, v období hudebního romantismu umělá písňová kompozice (toto označení 

se používá i v instrumentální hudbě); 

18. český romantický skladatel a sbormistr Pražského Hlaholu (1838 – 1897), mj. autor opery 

Lejla a Starý ženich, Dětských písní a Skřivánčích písní a množství sborů a kantát; 

19. název středního mužského hlasu; 

20. strunný drnkací nástroj portugalského původu používaný v jazzové hudbě k rytmicko–

akordickému doprovodu; trup tvoří tamburínový, kůží potažený bubínek, kovové struny 

vedené dvojmo v kvintovém ladění se rozeznívají plektrem. 

(Do této sady hudebního minislovníčku patří samozřejmě i „baroko“, „J. S. Bach“ nebo „L. v. 

Beethoven“, ale určit tento výraz nebo slavná jména by byl příliš snadný úkol.) 

 

Jména a výrazy na Bi–, bi–, Bo–, bo–, Bu–, bu– 

1. způsob kompoziční práce, při němž skladatel používá a volně kombinuje tóny a akordy 

dvou tónin; 

2. česká herečka, zpěvačka, houslistka a skladatelka (nar. 22. 7. 1958); jako studentka kon-

zervatoře podala vynikající výkon v roli Eržiky ve filmu Balada pro banditu; 1987 – 1986 

členka brněnského Divadla na provázku; originálním způsobem spojuje zpěv se hrou na 

housle; 

3. italský violoncellista a skladatel (1743 – 1805), kterého v roce 1787 jmenoval pruský král 

Fridrich Vilém II. dvorním skladatelem; jeho rozsáhlé dílo komorní, orchestrální a vokál-

ní je prostoupeno jasem a graciézností rokokového stylu (kdo by neznal jeho Menuet); 

4. druh dvojhlasu či vícehlasu, kde dlouhé tóny doprovodného hlasu kontrastují 

s pohyblivou melodií; nebo: basové struny hudebních nástrojů vydávající neměnný tón, 

např. nepřetržitě znějící basové píšťaly dud; nebo: rejstřík u varhan; 

5. francouzský skladatel, dirigent, klavírista a hudební teoretik (nar. 26. 3. 1925); průkopník 

nových hudebních směrů; navázal na tvorbu C. Debussyho a představitelů druhé vídeňské 

školy (zejména A. Weberna); 

6. český chlapecký sbor založený v roce 1982 v Hradci Králové manžely Skopalovými; 

současnými dirigenty jsou Pavel Horák a Jakub Martinec; 

7. označení velkého jazzového nebo tanečního orchestru; 
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8. ruský skladatel a chemik (1833 – 1887); jako skladatel se připojil ke skupině Mocná hrst-

ka; autor symfonií (např. Bohatýrská), opery Kníže Igor (dílo dokončili N. A. Rimskij–

Korsakov a A. K. Glazunov, součástí jsou slavné Polovecké tance), komorních děl (dva 

smyčcové kvartety) a klavírních skladeb; 

9. název známé opery Giacoma Pucciniho podle románu H. Murgera (z postav: básník Ru-

dolf, Mimi, Musetta); název národního hudebního dramatu M. P. Musorgského podle 

básně A. S. Puškina; 

10. starý francouzský tanec v sudém taktu, živějšího tempa, který doplňoval často základní 

sestavu staré taneční suity; 

11. francouzský skladatel (1838 – 1875); z díla: opery (např. Carmen, Lovci perel), operety, 

scénická hudba, Symfonie C dur, Te Deum, kantáty, písně aj.; 

12. dvojhlasá instrumentální nebo vokální skladba z 16. a 17. století; 

13. španělský lidový tanec v tříčtvrťovém taktu asi z konce 18. století; podnítil vznik umě-

lých skladeb (Ravel); 

14. český režisér, dramatik a hudební skladatel (1904 – 1959), člen umělecké skupiny Devět-

sil; jako herec a hudebník pracoval v letech 1926 – 1930 s avantgardními scénami (Osvo-

bozené divadlo, Dada, Moderní studio); v roce 1927 založil hudebně recitační soubor Vo-

ice band, v roce 1933 divadlo D; za okupace byl vězněn v koncentračním táboře; 

z hudební tvorby např. opery Mastičkář, Bubu z Montparnassu, Maryša; 

15. hudební nástroje, jejichž tón nebo zvuk vzniká úhozem dřevěných nebo kovových paliček 

(případně i dlaní nebo prstů) do napjatých kožených blan nebo přímo do stěn samotných 

nástrojů; 

16. český skladatel a pedagog (1894 – 1972), profesor AMU v Praze; autor baletu Krysař, 

oper (Satyr, Paleček), orchestrálních a koncertantních děl, komorních, klavírních a sbo-

rových skladeb; k jeho žákům patří P. Blatný, R. Drejsl, P. Eben, J. Klusák, V. Sommer a 

další; 

17. hudební (nebo literárně dramatické) dílo zobrazující komické příběhy, rozpustilé nálady; 

uplatnilo se v opeře i operetě, ale i v instrumentální hudbě; 

18. česká zpěvačka z oblasti populární hudby, vlastním jménem Hana Zaňáková; 

19. americký moderní společenský tanec, jedna z adaptací francouzského valčíku; 

20. italský skladatel, klavírista, dirigent, hudební pedagog a spisovatel (1866 – 1924); autor 

oper (např. Doktor Faust), klavírních skladeb, transkripcí děl J. S. Bacha; jako virtuóz 

vynikl v interpretaci děl J. S. Bacha a F. Liszta; v teoretických spisech se zabýval myš-

lenkou nového tónového systému s uplatněním mikrointervalů; 

21. dřívější název basové nebo kontrabasové tuby ve vojenských hudbách; 

22. pastýřské písně opěvující pokojný, přirozený život pastýřů; 

23. afrokubánský bicí nástroj, dva spojené bubínky, které se rozeznívají údery prstů či dlaní; 

24. česká hudební skladatelka, křestním jménem Sylvie (nar. 1954); členka skladatelského 

seskupení Quattro; autorka orchestrálních a koncertních skladeb, komorní hudby; 

25. název Fibichovy opery na námět stejnojmenné dramatické pohádky W. Shakespeara, pře-

básněné J. Vrchlickým.     

 

Jména a výrazy na Bl–, bl–, Br–, br– 

1. původně sólový vokální útvar severoamerické černošské lidové hudby po polovině 19. 

století, později jedna z nejdůležitějších forem instrumentálního jazzu; 

2. německý skladatel, klavírista a dirigent (1883–- 1897), od roku 1862 žil převážně ve 

Vídni; navázal na symfonické myšlení Beethovenovo a spojil romantickou citlivost s kla-
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sickou tektonikou; z díla: 4 symfonie (c moll, D dur, F dur, e moll), instrumentální kon-

certy (dva klavírní – d moll B dur, houslový – D dur, dvojkoncert pro housle a violon-

cello a moll), Německé rekviem, skladby komorní, klavírní (Uherské tance, balady, in-

termezza, rapsodie), vokální; přispěl k šíření díla A. Dvořáka (vydání jeho Moravských 

dvojzpěvů u nakladatele F. A. Simrocka); 

3. a) první opera B. Smetany na libreto K. Sabiny (sbor „Uhodila naše hodina“), b) opera O. 

Jeremiáše podle románu F. M. Dostojevského, c) opera Z. Fibicha na slova E. Krásnohor-

ské na základě staré české pověsti, d) poslední opera J. B. Foerstera podle námětu L. N. 

Tolstého na vlastní slova skladatele, e) romantická opera R. Wagnera na vlastní text skla-

datele ze severských balad; 

4. český kapelník, klarinetista, zpěvák a skladatel, vlastním jménem G. Frkal (1921 – 1995); 

v roce 1940 založil v Brně swingový soubor, z něhož vznikl jeden z klíčových orchestrů 

československé jazzové a moderní populární hudby; 

5. starofrancouzský lidový řadový tanec v mírném tempu; 

6. český skladatel a pedagog (1834 – 1874); z díla: opera V studni, písně, sbory, skladby pro 

flétnu, orchestr, scénická a jiná hudba; 

7. pojmenování amerických dechových orchestrů, které vznikaly od konce 18. a v 19. stole-

tí; v černošském obsazení přispěly ke vzniku instrumentálního jazzu; 

8. německé hudební vydavatelství v Lipsku a ve Wiesbadenu, které vzniklo z původního 

knižního nakladatelství v Lipsku v roce 1795; 

9. rakouský skladatel, varhaník a pedagog (1824 – 1896), který navázal na díla L. van Beet-

hovena a F. Schuberta; z díla: 9 symfonií (4. Es dur Romantická, 8. c moll), duchovní 

hudba (Missa solemnis, Te Deum, žalmy, moteta), sbory, komorní, varhanní a jiné sklad-

by; 

10. lidový jihoslovanský strunný trsací nástroj používaný v tamburašských souborech; 

11. název šesti skladeb J. S. Bacha druhu concerta grossa; 

12. český operní pěvec, tenor (1913 – 1985), od roku 1941 člen opery Národního divadla v 

Praze; vynikl v dílech B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, M. P. Musorgského, L. van 

Beethovena aj.; 

13. způsob zpěvu s lehce přivřenými rty používaný zvláště ve sborové praxi; 

14. český skladatel (1732 – 1771), od roku 1759 ředitel kůru u sv. Víta v Praze; představitel 

raného klasicismu; z jeho tvorby se dochovalo přibližně 400 děl (asi 100 mší, koncerty 

pro varhany nebo cembalo s orchestrem, školské hry (např. Erat unum cantor bonus – 

Byl jednou dobrý kantor); 

15. rockový styl využívající prvky lidové hudby karibské oblasti; 

16. britský skladatel, klavírista, dirigent a organizátor hudebního života (1913 – 1976); z díla: 

opery Peter Grimes, Albert Herring, Sen noci svatojánské, Smrt v Benátkách, dětská ope-

ra Dělejme operu, jejíž součástí je Kominíček, balet Princ ze země pagod, orchestrální 

skladby Variace na téma F. Bridge, Sinfonia da Requiem, Průvodce mladého člověka or-

chestrem, Válečné rekviem, písně, sbory (Chvála koled), komorní a jiné skladby; 

17. belgický frankofonní šansoniér, skladatel, básník, herec a režisér (1929 – 1978, Jacques); 

18. český skladatel, hudební teoretik a pedagog (1905 – 1988), profesor na univerzitě v Brně, 

1947 – 61 ředitel konzervatoře v Brně; z díla: kantáta Zpěv rodné země, Rekviem, opera 

Verchovina, písňové cykly a sbory; 

19. americký skladatel, houslista a dirigent švýcarského původu (1880 - 1959); v tvorbě vyu-

žil prvky staré židovské hudby; z díla např.: vokálně instrumentální symfonie Israel, ope-

ra Macbeth, houslový koncert, žalmy a jiná hudební díla;  
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20. soubor liturgických knih v latinském ritu, podle nichž se členové katolické církve, zejm. 

kněží, řeholníci a řeholnice modlí liturgii hodin; v latinském jazyce a národních jazycích 

bývá různě uspořádán; základními součástmi jsou žaltář, texty pro liturgické doby a lek-

cionáře; 

21. český kytarista (n. 1953, Lubomír); 

22. německý skladatel a dirigent (1838 – 1920); od roku 1891 vyučoval skladbu na hudební 

akademii v Berlíně; z díla: tři symfonie, tři houslové koncerty (1. g moll), Skotská fanta-

zie pro housle a orchestr, Kol Nidrei pro violoncello a orchestr, opera Loreley, vokálně 

instrumentální díla (Píseň o zvonech, oratoria); 

23. český skladatel středního proudu populární hudby a muzikálů (Nejkrásnější válka, Ma-

non, Vzhůru na Madeiru, Paleček, Zvonokosy aj.). 

 

Jména a výrazy na C–, c– 

1. hudební nástroj strunný klávesový, jeden z předchůdců klavíru; vyvinul se koncem 14. 

století, dobou jeho největšího rozkvětu bylo 16. – polovina 18. století; v 19. století 

z hudební praxe vymizel a nahradil jej kladívkový klavír, ve 20. století znovu používán 

zejména k interpretaci staré hudby v původním obsazení; 

2. kontrapunktické variace s ostinatním basovým tématem; původně mexický tanec; 

3. zdobení melodie používané v lidové instrumentální, někdy i ve vokální hudbě; 

4. hudební drnkací deskový strunný nástroj obdélníkového tvaru; pět melodických strun nad 

hmatníkem se rozeznívá prstencem z kovu nebo želvoviny na palci pravé ruky, 20 – 24 

doprovodných strun nad ozvučnou skříní prsty pravé ruky; vznikl v 2. polovině 18. stole-

tí, jako lidový nástroj rozšířen zejména v Alpách; 

5. starofrancouzský tanec ze 16.– 17. století, v lichém taktu; ve suitě zaujímá druhé místo; 

6. název 3., nejrozsáhlejší části mešního ordinaria; 

7. krátká pauza mezi dvěma frázemi; 

8. italský skladatel a houslista (1653 – 1713), který ustálil formu pozdně barokní triové so-

náty a položil základy houslové skladby a hry (La Follia); je jedním z prvních význam-

ných autorů concerta grossa (12 concerti grossi); 

9. hudební nástroj bicí, laděný, vzhledem podobný malému harmoniu; jeho něžný harfovitě 

zabarvený zvuk o rozsahu c1 – c5 vzniká úhozem plstěných klavírních kladívek na kovo-

vé destičky na dřevěných schránkách, doznívání se tlumí uvolněním sešlápnutého pedálu; 

nástroj vynalezl v roce 1886 A. Mustel; 

10. pojmenování exotické stupnice obsahující v obou tetrachordech hiát; 

11. místa konání tradičních mezinárodních soutěžních sborových festivalů v severovýchod-

ním Slovinsku a jižním Irsku; 

12. francouzský skladatel, clavecinista a varhaník (1668 – 1733), od roku 1693 královský 

varhaník v Paříži; těžiště jeho tvorby je ve skladbách pro clavecin a v hudbě komorní; 

clavecinové skladby mají často programní názvy, virtuózní lesk, uplatňují nové harmo-

nické postupy a množství melodických ozdob; zásady své tvorby zachytil autor ve spisu 

Umění hrát na clavecin; 

13. melodie převzatá z jedno– nebo vícehlasé skladby jako základ pro vytvoření nové více-

hlasé skladby; tento princip se uplatňoval zejména v polyfonii 11.– 16. století; 

14. barokní typ instrumentálního koncertu, v němž se komorní nástrojová skupina, tzv. con-

certino, střídá s orchestrálním souborem, tzv. ripieno nebo tutti; vznikl koncem 17. století 

a rozvíjel se hlavně v 1. polovině 18. století (G. Torelli, A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. 

Händel); forma znovu ožila ve 20. století (B. Martinů, I. Stravinskij); 
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15. v italském hudebním názvosloví „zpěvně“; „pohodlně“; „zesilovat“; „s dusítkem“; 

„smyčcem“; „hra prutem smyčce“; 

16. hudební nástroj strunný úderný lichoběžníkového tvaru o tónovém rozsahu E – e3, který 

se rozeznívá úderem dvou dřevěných paliček obložených vatou; nástroj, který vznikl ze 

středověkého harfového nástroje zvaného psaltérium, je obligátním nástrojem lidových 

kapel; 

17. instrumentální skladba volné formy, v níž se obvykle ve virtuózním stylu zpracovává 

humorný hudební nápad; původně polyfonní imitační skladba 16. – 17. století, předchůd-

kyně fugy; 

18. americký skladatel, dirigent, organizátor hudebního života, hudební teoretik (1900 – 

1990), autor symfonií, baletů (Billy the Kid, Rodeo aj.), oper (Něžná krajina), komorní 

tvorby, scénické, filmové a jiné hudby; 

19. hudební útvar, který shrnuje několik vět ve vyšší celek; 

20. názvy oper: nejnámější opera G. Bizeta; komická opea G. A. Lortzinga; poslední komic-

ká opera W. A. Mozarta na italský text (Takové jsou všechny); 

21. slovenský skladatel a pedagog (1911 – 1989), jeden z představitelů slovenské hudební 

moderny, který významně zasáhl do vývoje hudebního dramatu 20. století (např. opery 

Juro Jánošík, Beg Bajazid, Mister Strooge, Vzkriesenie, Hra o láske a smrti, Coriolanus, 

Rozsudok, Obliehanie Bystrice, Zo života hmyzu); symfonická díla, kantáty, oratoria, ko-

morní a vokální hudba; 

22. označení závěrečné části hudebního díla; 

23. rakouský skladatel, klavírista a pedagog českého původu (1791 – 1857), autor mnoha 

dodnes používaných instruktivních klavírních skladeb (Škola zběhlosti, Škola zručnosti, 

160 osmitaktových cvičení aj.), orchestrální a chrámové hudby; 

24. pojmenování mollových tónin se 3 bé a 4 křížky; 

25. hudební nástroj bicí; dvěma asi dvaceticentimetrovými hůlkami z tvrdého dřeva se tluče 

kolmo na sebe, spodní sevřená dlaň tvoří jakýsi rezonátor (typický nástroj Orffova in-

strumentáře); 

26. forma lyrické písně ve 13.– 17. století, v 16.– 17. století též forma instrumentální sklad-

by; 

27. český hudební pedagog a publicista (1882 – 1963); v roce 1920 založil na konzervatoři 

v Praze hudebně pedagogické oddělení; redigoval časopisy Hudební výchova a Hudba a 

škola;  

28. latinské označení tématu fugy nastupující po tématu v hlavní tónině (vůdce, dux) v tónině 

dominantní (průvodčí); 

29. označení tónu, který má snahu postupovat půltónovým krokem nahoru nebo dolů 

k některému hlavnímu tónu tóniny; 

30. italské názvy pro výrazy: zpěv, sbor, lesní roh, anglický roh, klarinet, kontrabas, buben; 

31. známý italský operní pěvec, tenor (1873 – 1921), v letech 1903 – 1920 člen Metropolitní 

opery v New Yorku, častý partner E. Destinnové; 

32. dechový nátrubkový hudební nástroj s hmatovými dírkami zhotovený ze dřeva potažené-

ho kůží nebo ze slonové kosti; měl buď přímý nebo zahnutý, většinou osmihranný, příp. 

oblý tvar; vyvinul se z dírkového rohu, oblíbeného zejména v 16.– 17. století. 
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Jména a výrazy na D–, d– 

1. atonální skladebná technika, jejíž vznik souvisí zejména s tvorbou A. Schönberga z let 

1920 – 1923; nový způsob organizace tónového materiálu založený na zrovnoprávnění 

všech dvanácti tónů chromatické stupnice, vytvářející motivický materiál v podobě řady; 

2. nahrazení rytmických hodnot tónů kratšími hodnotami se zachováním jejich poměru 

(užívá se hlavně v polyfonních skladbách); 

3. latinská sekvence, součást rekviem; jedna z pěti sekvencí povolených tridentským konci-

lem; 

4. instrumentální komorní nebo orchestrální skladba zahrnující několik vět jednodušší for-

my (J. Haydn, W. A. Mozart); 

5. skladba pro dva hlasy nebo hudební nástroje; soubor dvou zpěváků nebo instrumentalis-

tů; 

6. lidový hudební nástroj vzduchový s jednoduchým plátkem tvořený šalmajovou (přední) 

píšťalou a 2 – 3 píšťalami bordunovými (zadními); do píšťal se vzduch vhání z měchu 

nebo přifukuje ústy; zpravidla součást lidové hudby (ČR, Slovensko, Rumunsko), ve 

Skotsku i vojenské hudby; 

7. francouzský skladatel, hudební kritik a pedagog (1865 – 1935), ovlivněný impresionis-

mem; z díla např. orchestrální scherzo Učeň čaroděj, opera Ariana a Modrovous, balet La 

Péri; 

8. lidový hudební nástroj tří– čtyřstrunný trsací; podobný balalajce, ale s oválným korpu-

sem; 

9. interval mezi 1. a 10. tónem durové stupnice; 

10. délka trvání skladby; 

11. italské výrazy pro „zeslabovat“, „sladce“, „bolestně“; 

12. autoři oper: a) Dalibor, b) Debora, c) Dimitrij, d) Dráteník, e) Dvě vdovy, f) Don Carlos, 

g) Don Juan. 

13. nelibozvuk, souzvuk dvou nebo více tónů, v němž je vnitřní napětí, a který proto směřuje 

k rozvedení do libozvuku (konsonance); 

14. česká operní pěvkyně, soprán (1878 – 1930), vlastním jménem Emilie Kittlová; patřila 

k nejvýznamnějším představitelům českého interpretačního umění; vystupovala na před-

ních světových operních scénách; 

15. švýcarský hudební pedagog, profesor hudební teorie na univerzitě v Ženevě; zakladatel 

rytmické gymnastiky; 

16. církevní tónina mollového charakteru se zvýšeným 6. stupněm; 

17. český skladatel, dirigent a pedagog (1841 – 1904); z díla např. 1. symfonie c moll (Zlo-

nické zvony), předehra Karneval; Biblické písně. Z jeho rozsáhlého díla uvedte názvy je-

ho dalších písňových cyklů a nejznámější smyčcový kvartet. 

18. základní tematický tvar ve fuze; 

19. jeden z nejvýznamnějších hudebně výrazových prostředků; 

20. ruský skladatel, jeden z tvůrců ruské národní hudby (1813 – 1869), autor mj. oper 

(Rusalka, Kamenný host), symfonických obrazů (Baba Jaga, Čuchonská fantazie) a ro-

mancí; 

21. česká koncertní pěvkyně, pro kterou W. A. Mozart napsal slavnou árii Bella mia fiamma, 

addio (Krásný můj plameni, sbohem); 

22. skladba podle ukrajinského typu lidové písně se střídáním tempa a nálady (např. Dvořá-

kův cyklus pro klavírní trio); 
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23. italský skladatel (1797 – 1848), autor více než 70 oper (např. Lucia di Lammermoor, Ná-

poj lásky, Don Pasquale), symfonií a jiné tvorby; 

24. francouzský skladatel (1862 – 1918), představitel hudebního impresionismu; z díla např. 

orchestrální skladby (Faunovo odpoledne, Nokturna, Moře, Obrazy), opera Péleas a Mé-

lisanda, balety (Hry), komorní tvorba, klavírní skladby (Rytiny, Obrazy, Preludia, Dětský 

koutek), sbory a písně; 

25. francouzský skladatel a varhaník (1836 – 1891), autor baletů (Coppélia, Sylvia aj.), oper, 

vokální a jiné tvorby. 

 

Jména a výrazy na E–, e–, I–, i– 

1. český skladatel, varhaník a pedagog (1929 – 2007); z díla např. orchestrální skladby Vox 

clamantis, Noční hodiny, Pražské nokturno, 2 koncerty pro varhany a orchestr, oratoria 

Apologia Sokratus, Posvátná znamení, balet Kletby a dobrořečení, varhanní cykly Neděl-

ní hudba, Laudes, Faust, Job, tvorba vokální a duchovní (Vesperae, Pražské Te Deum 

1989), 4 mše, skladby pro děti (nejznámější cyklus Zelená se snítka) aj.; 

2. hudební sloh používající nové hudební prostředky (zlomkovitost melodické linie, uvolně-

ní harmonie, využití barevných možností nástrojů); jeho tvůrcem byl C. Debussy, 

z dalších představitelů M. Ravel, A. Roussel, M. de Falla, A. N. Skrjabin, O. Respighi, 

v české hudbě V. Novák, J. Suk; 

3. vytváření hudby a její současná interpretace bez písemného vypracování; 

4. hudební technická cvičení, která vycházejí obvykle z jednoho motivu, který se v různých 

polohách obměňuje; koncertní forma představuje umělecky závažnější skladby 

s virtuózním zaměřením (B. Smetana: Na břehu mořském, koncertní skladby Chopinovy, 

Lisztovy); 

5. výšková vzdálenost dvou tónů; 

6. soubor hudebních nástrojů určitého období, místa nebo žánru; 

7. název opery P. I. Čajkovského na text básně A. S. Puškina; název opery M. I. Glinky, 

jejímž námětem je pověst o lidovém hrdinovi z doby tzv. licholetí; název jednoaktové 

tragické opery R. Strausse podle antického námětu; název opery J. B. Foerstera na text 

dramatu G. Preissové; názvy oper Ch. W. Glucka na antické náměty – díla zásadního vý-

znamu v historii tohoto hudebního žánru; 

8. tóny, které v temperovaném ladění znějí stejně, ale jinak se zapisují; 

9. cizí výraz pro „příznačný motiv“ (leitmotiv); 

10. prvá část sonátové formy, v níž skladatel uvádí několik vzájemně odlišných témat a dopl-

ňujících myšlenek; 

11. dechový žesťový nástroj nátrubkový, tvarem podobný basové křídlovce, nazývaný též 

baryton; 

12. kontrapunktická technika, kdy jeden hlas uvede téma (proposta) a jiný hlas je později 

opakuje na témže nebo jiném stupni (risposta); 

13. cyklická skladba, která sloužila pro různé slavnosti, oslavy a uvítání; prováděla se větši-

nou na volném prostranství, proto mívala dechové obsazení a poněkud hřmotnější ráz (ří-

kalo se jí též kasace nebo fanfára); 

14. rumunský skladatel (1881 – 1955); autor symfonií, Rumunské rapsodie, opery Oidipus, 

komorních, vokálních a jiných skladeb; k jeho žákům patřili Y. Menuhin, Ch. Ferras a D. 

Lipatti; 

15. italský název pro „výrazně“; „rozzlobeně, rozhněvaně“; „neklidně“; 
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16. technika využití dispozic hudebních nástrojů při kompozici skladby nebo při její úpravě 

pro jiné nástrojové obsazení, součást nauky o kompozici; 

17. mezihra, meziakt, v romantické hudbě malá přednesová skladba; 

18. směr z počátku 20. století (1910 – 1025), rozvíjený zejména německými a rakouskými 

skladateli (A. Schönberg, A. Berg, A. Webern, E. Křenek, dále A. N. Skrjabin, B. Bartók, 

u nás A. Hába; pro tento směr je příznačný odpor vůči tradičním vyjadřovacím prostřed-

kům, atonalita, dodekafonie, čtvrttónová hudba, vzrušená melodika, disonantní harmonie; 

19. název durové tóniny se 3 bé a mollové tóniny s 1 křížkem; 

20. název mezinárodního festivalu akademických sborů, který se koná jako bienále 

v Pardubicích; 

21. názvy drobných charakteristických skladeb: tklivého rázu; představujících drobný, nepří-

liš propracovaný nápad; poklidného rázu; 

22. způsob práce s motivem, při níž se stoupající intervaly mění na klesající a naopak; 

23. zpěv podle notového záznamu; správné nasazení výšky tónu hlasem nebo hudebním ná-

strojem; 

24. název 3. symfonie Es dur L. v. Beethovena; 

25. společné označení stupnic pentatonických, cikánských a stupnice celotónové. 

 

Jména a výrazy na F–, f– 

1. český hudební skladatel (1850 – 1900), vedle B. Smetany a A. Dvořáka nejvýznamnější 

představitel skladatelské generace české moderní hudby; působil v Praze, 1875 – 78 ka-

pelník a sbormistr Prozatímního divadla; průkopník moderního scénického melodramu 

(trilogie Hippodamie), autor oper (Nevěsta messinská, Bukovín, Blaník, Bouře, Hedy, 

Šárka, Pád Arkuna), koncertních melodramů (Vodník, Štědrý den), tří symfonií, symfo-

nických básní (Othello, Záboj, Slavoj a Luděk, Toman a lesní panna, Bouře), předeher, 

selanky V podvečer, klavírních skladeb (Nálady, dojmy a upomínky, Malířské studie) aj. 

2. dřevěný dechový hudební nástroj dvouplátkový o tónovém rozsahu B – f2, který vznikl 

v 16. století; 

3. úvodní slavnostní vytrubování, případně krátká slavnostní skladba pro žesťové nástroje a 

tympány; 

4. solmizační pojmenování 4. stupně v dur, v absolutní solmizaci pojmenování tónů f, fis, 

fes; 

5. francouzský hudební skladatel, varhaník a pedagog (1845 – 1924), 1905 – 1920 ředitel 

pařížské konzervatoře, autor mj. suity Pelléas a Mélisanda, Rekviem a řady vokálních 

skladeb; 

6. český vojenský kapelník a skladatel (1872 – 1916), který působil rovněž v Záhřebu, Sara-

jevu a Budapešti; vynikl zvláště jako autor pochodů (Vjezd gladiátorů, Florentinský po-

chod) a valčíků; 

7. vrcholná forma initačního kontrapunktu, která se vyvinula v 17. století z ricercaru; může 

obsahovat jedno i více témat a mít dva i více hlasů; skládá se ze tří částí: expozice, pro-

vedení a závěru; 

8. rychlý český lidový kolový tanec, střídající pravidelně tři dvoudobé a dva třídobé takty; 

9. vysoký hlavový rejstřík mužského zpěvního hlasu, který vzniká zúžením hlasové štěrbi-

ny, při němž se chvěje jen část hlasivek a hlas je zesilován prsní rezonancí; 

10. italský název pro znak notového písma prodlužujícího délku noty nebo pomlky („koruna“); 

11. lidový hudební nástroj, který tvoří džbán potažený měchuřinou nebo kůží, z níž vyčnívá 

svazek žíní; 



- 60 - 

 

12. francouzský hudební skladatel, varhaník a pedagog (1822 – 1890), jeden ze zakladatelů 

moderní francouzské hudby; z díla mj. Symfonie d moll, symfonické básně (Prokletý lo-

vec, Džinové, Psyché), Symfonické variace pro klavír a orchestr, oratoria (Blahoslaven-

ství), skladby komorní, klavírní, varhanní, vokální; 

13. způsob, jakým se projevuje poměr melodické a akordické složky hudby (homofonní, po-

lyfonní); 

14. hrací stroj s klikou neprodukující hudební skladby pomocí zvláštního mechanického zaří-

zení bez účasti interpreta (kolovrátek); 

15. český skladatel (1879 – 1972), který od roku 1906 působil v USA, autor zejména meziná-

rodně úspěšných operet (Rose–Marie, Král tuláků) s výraznou líbivou melodikou; 

16. dechový hudební nástroj hranový, původně dřevěný, dnes vyráběný ze dřeva i z kovu, 

jeden z nejstarších hudebních nástrojů; 

17. sdružení hudebníků, v současnosti zpravidla symfonický orchestr nejvyšší umělecké 

úrovně;  

18. název jediné opery L. van Beethovena, nesoucí původní název „Leonora“; 

19. významný český klavírista (1912 – 1994), který žil od roku 1939 v zahraničí (Francii, 

USA) a svou uměleckou kariéru zasvětil propagaci české hudby v zahraničí; vynikl 

zejména jako interpret děl B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka a svého přítele B. Marti-

nů; účinkoval na Mezinárodním hudebním festivali Pražské jaro v roce 1946 a 1990; 

20. italské hudební výrazy pro „silně“, „snadno“, „lehce“, „divoce“, „zuřivě“, „konec“; 

21. forma vícehlasé italské světské písně z konce 15. století a záčátku 16. století, živého tem-

pa, s melodií v sopránu a doprovodnými hlasy prováděnými často instrumentálně; 

22. český skladatel, pedagog a spisovatel (1859 – 1951), který působil rovněž v Hamburku a 

ve Vídni; 1931 – 1939 prezident České akademie věd a umění; jeho sbory tvoří základ 

českého sborového repertoáru; z díla: opery (Debora, Eva, Jessika, Nepřemožení, Srdce, 

Bloud), pět symfonií, symfonické básně (Legenda o štěstí, Jaro a touha), programní suity 

(Cyrano z Bergeracu, Ze Shakespeara), instrumentální koncerty, klavírní skladby, písně 

(cykly Erotikon, Láska), sbory, scénická hudba, melodramata, duchovní tvorba; autobio-

grafické knihy (Poutník, Poutník Hamburku, Poutník v cizině); 

23. název komické opery W. A. Mozarta podle divadelní hry francouzského básníka P. Be-

aumarchaisa o sevillském lazebníkovi; její provedení získalo na pražském jevišti trium-

fální ohlas; 

24. méně výrazný útvar podobný motivu nebo motivku, který se ve skladbě velmi často, až 

mechanicky opakuje;  

25. tóny flétnového charakteru vznikající u smyčcových nástrojů jemným dotykem prstů na 

určitých místech struny a způsobující rozkmit struny v několika dílech; 

26. naznačování relativní výšky tónů znaky rukou; 

27. dechový dřevěný nástroj hranový, obyčejně velkých rozměrů, typický pro lidovou hudbu 

karpatské oblasti; 

28. španělský skladatel a klavírista ovlivněný impresionismem a španělskou lidovou hudbou, 

využívající ve své hudbě barvité instrumentace; z díla: Noci ve španělských zahradách 

(pro klavír a orchestr), opery (Krátký život), balety (Čarodějná láska, Třírohý klobouk), 

klavírní a kytarové skladby, písně aj.; 

29. jednovětá instrumentální skladba volné formy, v období hudebního baroka imitační for-

ma podobná ricercaru; 

30. sdružení italských hudebních skladatelů, literátů a učenců na konci 16. století ve Florencii 

(G. Caccini, J. Peri), které usilovalo o nový hudební sloh založený na obsahu a výrazové 

zřetelnosti slova; výsledkem byl vznik doprovázené monodie, opery, oratoria a kantáty. 
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Jména a výrazy na G–, g– 

1. francouzský tanec mírného tempa z 16. století ve 4/4 nebo 2/2 taktu s předtaktím, ve suitě 

bývá jedním z intermezz; 

2. druhá část mešního ordinaria; 

3. bicí samoznějící hudební nástroj laděný na určitý tón v rozmezí c – c1; v artificiální hud-

bě se vyskytuje od konce 18. století; 

4. forma duchovního zpěvu severoamerických černochů, která vznikla původně jako proti-

klad k spirituálům uprostřed bohoslužby; spontánní souhlas a zvolání věřících přešly do 

zpěvu, který se skládal z krátkých, pregnantních vícehlasých, často zdobených melodií; 

5. jednohlasý bohoslužebný zpěv římskokatolické církve, tradičně nazývaný podle papeže 

Řehoře Velikého; soubor několika tisíc zpěvů, který se stal po staletí inspiračním zdrojem 

evropské, zejména duchovní hudby 11.– 16. století; 

6. klouzavý pohyb zpěvu nebo hry na hudební nástroje; 

7. norský hudební skladatel, dirigent a klavírista (1843 – 1907), který na svých koncertních 

cestách navštívil v letech 1903 a 1906 také Prahu; jeho osobitý lyrismus vychází z norské 

lidové písně a nejlépe se uplatnil především v malých hudebních formách (písních, kla-

vírních skladbách); z díla např. dvě suity z hudby k Ibsenovu dramatu Peer Gynt, klavírní 

koncert a moll; 

8. italský houslař (1698 – 1744), nejslavnější z rodiny italských houslařů působících v 17. a 

18. století v Cremoně; 

9. druhá část mešního propria, která se poprvé objevuje v 8. století pod názvem responsori-

um; 

10. americký skladatel a klavírista (1899 – 1937), pro jehož dílo je charakteristické spojení 

jazzových, tanečních a symfonických prvků (Rhapsody in Blue, opera Porgy and Bess, 

suita Američan v Paříži, muzikály – Lady, be good, klavírní koncert, písně, filmová hud-

ba); 

11. od konce 16. století označení pro instrumentální basový hlas, vytvářející základ skladby a 

protiváhu melodie, v 17.– 18. století způsob notace, uvádějící v notách pouze základní 

basový hlas a na něm postavené akordy zapisované čísly; 

12. švédské působiště Bedřicha Smetany v letech 1856 – 1861; 

13. francouzský hudební skladatel (1818 – 1893), představitel francouzské lyrické opery, 

např. Faust a Markétka, Romeo a Julie; 

14. italský hudební teoretik, mnich (asi 991 – 1050), jemuž je připisováno zavedení čtyřlin-

kové notové osnovy a zavedení solmizace; 

15. italský společenský tanec z 15.– 17. století v lichém taktu a živém tempu; spolu 

s pavanou tvoří základ suity; 

16. zakladatel ruské národní hudby (1804 – 1857), jehož dílo se stalo vzorem skupině Mocná 

hrstka (opery Ivan Susanin, Ruslan a Ludmila, předehry Jota aragonese, Noc v Madridu, 

orchestrální scherzo Kamarinskaja aj.); 

17. italské výrazy pro „půvabně“; „velkolepě“; „hravě“; „žertovně“; „těžce“; 

18. německý hudební skladatel (1714 – 1787), reformátor hudebního dramatu, autor více než 

100 oper (Orfeus a Eurydika, Alceste, Paris a Helena, Ifigenie v Aulidě, Armida, Ifigenie 

na Tauridě aj.); v letech 1750 a 1751 navštívil též Prahu; 

19. rychlý tanec ze 17. století v 6/8 nebo 3/8 taktu s předtaktím; často tvoří zakončení suity; 

20. slovinský skladatel (1550 – 1591), jehož tvorba představuje jeden z vrcholů vokální poly-

fonie, autor sbírky motet Opus musicum zahrnující 374 motet pro všechny svátky církev-

ního roku; v letech 1580 – 1585 kapelníkem v Olomouci, od roku 1585 v Praze; 
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21. jihoslovanský strunný hudební nástroj, u jižních Slovanů smyčcový, u Rusů drnkací, po-

užívaný především k doprovodu písní; 

22. pojmenování stupnic s 1 křížkem a 2 bé; 

23. studentská píseň z 18. století, dodnes užívaná jako studentská hymna; 

24. americký klarinetista a kapelník (1909 – 1986); v roce 1943 založil vlastní orchestr, který 

se stal nejpopulárnějším swingovým tělesem, první bělošský kapelník, v jehož orchestru 

působili i černošští hudebníci; věnoval se i interpretaci v oblasti vážné hudby, B. Bartók a 

A. Copland mu věnovali své skladby pro klarinet; 

25. český country soubor založený v roce 1965 výtvarníkem J. Vyčítalem a M. Čermákem; 

vycházel z tradice trampské písně 20. let a z hudby dobových westernových filmů, po 

orientaci na bluegrass začal stále více uplatňovat prvky moderní country. 

 

Jména a výrazy na Ha–, ha–, He–, he–, Ho–, ho–, Hu–, hu– 

1. způsob skladebné práce, kdy melodii v jednom hlase ostatní hlasy doprovázejí; 

2. český skladatel (1915 – 2004), dlouholetý redaktor hudebních vydavatelství (Urbánek, 

Orbis, Panton), autor mj. oper Plameny, Sluha dvou pánů, Pochodeň Prométheova, Po-

hádka jedné noci, Spor o bohyni, baletů Sůl nad zlato, Othello, Labyrint, 7 symfonií, kan-

tát, oratorií, sborů, duchovní hudby aj.; 

3. forma bělošského rocku, založeného na zrychlených bluesových kytarových riffech (od 2. 

poloviny 60. let – skupiny Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple); 

4. rodiště L. Janáčka; 

5. český houslista (nar. 1952)), žák D. Oistracha, od roku 1977 sólista Symfonického or-

chestru hl. m. Prahy FOK, 1984 – 1990 České filharmonie; 

6. dechový dřevěný hudební nástroj dvouplátkový (tónový rozsah h – f3), který se vyvinul 

na začátku 17. století ze šalmaje; 

7. současný český skladatel, klavírista, spisovatel a pedagog (nar, 1922), autor pedagogic-

kých prací (Škola čtyřruční hry, gramofonový komplet Umění poslouchat hudbu, spolu-

autor české adaptace Orfeovy škola), oper (Dáma a lupiči, Rybáři v síti), kantát a dalších 

vokálních a komorních skladeb, autor řady knih (Cesta s motýlkem, Trubači z Jericha, 

Kapitolské husy) a rozhlasových her (Moli); 

8. ve starém Řecku a Římě sólová nebo sborová píseň na oslavu Bohů, později chvalozpěv 

oslavující reky a jejich hrdinské činy, dnes široce založená vokální skladba slavnostního 

obsahu (např. A. Dvořák: Dědicové Bílé hory); 

9. „bručáková“ píšťala dud vytvářející neustálou prodlevu k melodickému hlasu; 

10. kubánsko–španělský tanec mírného tempa v dvoučtvrťovém taktu s typickým tečkova-

ným rytmem v doprovodu; 

11. opera B. Smetany, jejíž libreto podle K. Světlé napsala E. Krásnohorská a jejíž děj se 

odehrává v krkonošských horách; dovedete vyjmenovat její hlavní postavy a připomenout 

nejznámější hudební čísla? 

12. český skladatel a hudební teoretik (1893 – 1973), autor vlastního hudebního systému 

s užitím čtvrttónů a šestitónů (Harmonické základy čtvrttónové soustavy), k jehož žákům 

patřili např. V. Dobiáš, K. Reiner, J. Pauer; znáte název jeho čtvrttónové opery? 

13. dechový žesťový nástroj nátrubkový, největší nástroj dechového orchestru (jeho korpus je 

6 metrů dlouhý); 

14. nejstarší česká duchovní píseň (10.– 11. století) se staroslověnskými prvky; stará tradici 

připisovala autorství sv. Vojtěchovi; zpívala se při oficiálních příležitostech i jako píseň 

válečná; 
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15. vedle Strašného dvora a Hrabiny třetí z nejznámějších oper polského skladatele Stanisla-

va Moniuszka (1819 – 1878); první velká opera polská; 

16. český herec, režisér, kabaretiér, písničkář a libretista (1879 – 1941), známý především 

jako autor písniček (Staropražské písničky, Po starých zámeckých schodech, Ta naše pís-

nička česká); zemřel v koncentračním táboře Mauthausen; 

17. český hudební vědec a kritik (1886 – 1945), profesor na univerzitě v Brně (1920 – 1939); 

věnoval se starší (Hudební barok na českých zámcích; Hudba na jaroměřském zámku) i 

novější české hudbě (Česká moderní hudba), osobnostem B. Smetany a L. Janáčka; 

18. lidový název lesního rohu; 

19. určete autory některých známých orchestrálních skladeb: a) dramatická ouvertura Husit-

ská, b) symfonická báseň Hakon Jarl, c) symfonie pro orchestr a sólovou violu Harold 

v Itálii, d) Symfonie D dur „Hodiny“, e) symfonická báseň Holoubek; 

20. česká zpěvačka a herečka slovenského původu (nar. 1931), přední představitelka šanso-

nu; 

21. určete autory těchto opoer: Honzovo království; Hoffmannovy povídky; Hedy; 

22. strunný drnkací hudební nástroj, známý již ve starém Egyptě, bez hmatníku, opatřený 

pedály; novodobá podoba nástroje má 46 – 48 diatonicky laděných strun a sedm pedálů 

(rozsah Ces – fes4); 

23. český klavírista, hudební spisovatel, kritik, publicista a pedagog (1904 – 1988), 1946 – 

1970 ředitel pražské konzervatoře, 1957 – 1973 předseda výboru MHF Pražské jaro, au-

tor řady monografických a jiných knih (např. Bedřich Smetana; Jaroslav Ježek); 

24. německý skladatel, violista, dirigent, hudební kritik a pedagog (1895 – 1963), pronásle-

dovaný nacisty, od roku 1935 v zahraničí, od roku 1940 v USA; od expresionismu dospěl 

k neklasicistnímu polyfonnímu slohu; 

25. český houslista a pedagog (1872 – 1936), 1891 – 1933 primárius Českého kvarteta, jako 

sólisuta vynikl v interpretaci koncertů a sonát J. S. Bacha, L. v. Beethovena, J. Brahmse, 

C. Francka a C. Debussyho; 

26. skladba rozmarného rázu (jedna z nich proslavila A. Dvořáka po celém světě); 

27. mollová stupnice s hiátem mezi 6. a 7, stupněm; 

28. určete jména autorů těchto skladeb: a) opera Perníková chaloupka, b) Vodní hudba, c) 

oratorium Stvoření světa, d) opera Židovka, e) kantáta Chvála světla; 

29. hudební nástroj vzduchový, klávesový, jehož kovové jazýčky se rozechvívají proudem 

odsávaného vzduchu; 

30. určete hlavní zaměření těchto hudebních osobností: a) Ferdinand Havlík, b) Anna Hos-

tomská, c) Jan Hora, d), Miloš Haase, e) Alfréd Hampel, f) Lubomír Havlák, g) Jaroslav 

Herden, h) Josef Hercl, ch) Karel Husa, i) Jaroslav Horáček, j) Jiří Hošek. 

  

Jména a výrazy na J–, j– 

1. český skladatel a klavírista (1906 – 1942), spolupracovník J. Voskovce a J.Wericha, který 

vytvořil prototyp české moderní jazzové a taneční písně (Hej rup, Nebe na zemi); autor 

filmové hudby (Pudr a benzín, Hej rup, Svět patří nám), koncertních klavírních děl (Kon-

cert pro klavír a orchestr, Fantazie pro klavír a orchestr, Toccata, Sonáta) komorních a 

orchestrálních skladeb, písňových cyklů; 

2. místo konání již více než 50 ročníků nejvýznamnějšího domácího Festivalu sborového 

umění, spojeného s mezinárodní skladatelskou soutěží; 

3. český skladatel, folklorista a pedagog (1854 – 1928), který vytvořil vlastní hudebně dra-

matickou koncepci, jejímž východiskem je řeč, její dramatický spád, emocionální a psy-
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chologický podtext a intonační charakteristika; tvůrčím způsobem dovedl využít tzv. „ná-

pěvky mluvy“; dovedli byste jeho jméno doplnit i portrétem z jeho nejvýznamnějších 

děl? 

4. moderní společenský tanec ve 4/4 taktu, soutěžní tanec v kategorii latinsko–amerických 

tanců; 

5. český skladatel, klavírista a etnograf (1876 – 1967); dílo: Chodsko, 26 svazků; Chodský 

zpěvník, 9 dílů s více než 1400 nápěvy a 4000 písňovými texty; autor písní, sborů, úprav 

lidových písní; jeho jméno nese chodské muzeum v Domažlicích; 

6. autoři oper Jakobín, Jessika, Julietta (Snář), Jolanta, Juro Jánošík; 

7. vlámský skladatel (asi 1440 – 1521), jeden z hlavních představitelů nizozemské polyfo-

nie, mistr imitační techniky; 1459 – 1472 působil jako zpěvák v Miláně, 1486 – 1494 (s 

přestávkami) člen papežské kapely v Římě, autor mší, motet (Stabat Mater), šansonů; 

8. český hudební pedagog, zpěvák, instrumentalista, skladatel, spoluautor učebnic a příruček 

hudební výchovy pro základní školy; od roku 1995 předseda České Orffovy společnosti; 

9. anglický rockový zpěvák a skladatel (nar. 1943), zakladatel a jeden z protagonistů skupi-

ny Rolling Stones, „první rockenrollové kapely světa“ a spolu s K. Richardem autor vět-

šiny jejich hitů; 

10. český skladatel a dirigent (1892 – 1962); v letech 1913 – 1928 působil v Českých Budě-

jovicích, kde v letech 1920 – 1928 vedl pěvecké sdružení Foerster, 1929 – 1945 dirigent 

rozhlasového symfonického orchestru v Praze, 1945 – 1950 šéf opery Národního divadla 

v Praze ; z díla: opery (Bratři Karamazovi, Enšpígl), orchestrální díla (dvě symfonie, 

Chorální předehra Tenť pán velíť se nebáti), kantáty (Píseň o rodné zemi), sbory, melod-

ram (Romance o Karlu IV.), komorní skladby, scénická a filmová hudba; autor příručky o 

instrumentaci a dirigování; 

11. název kantáty Z. Fibicha pro sóla, sbor a orchestr na slova J. Vrchlického, která patří do-

dnes k nejoblíbenějším autorovým skladbám; připomeneme vám začátek jejího textu: Byl 

jednou jeden kouzelník, ten v ledném bydlel hradu; 

12. název suity, jíž V. Novák vzdal hold svému rodnému kraji; její jednotlivé části se jmenují 

Pastorale (Obzory), Snění, Kdysi (Pochod Táborů) a Buď zdráv, můj rodný kraji! 

13. město v severozápadních Čechách, které se v oblasti sborového zpěvu proslavilo sklada-

telskou soutěží pro školní dětské sbory a festivalovým prováděním premiér oceněných 

skladeb; 

14. český kytarista a pedagog (nar. 1925), který se uplatnil v oblasti vážné i jazzové hudby 

(Jiří); český trumpetista a zpěvák (1922 – 1984), významný jazzový umělec s bluesovým 

cítěním, který působil v orchestru K. Vlacha, Jazzovém orchestru Čs. Rozhlasu, divadle 

Semafor (Jiří); umělecký vedoucí souboru Gutta musicae (Svatopluk); jméno libereckého 

smíšeného pěveckého sboru, shodné se jménem sousední hory; česká jazzová skupina (od 

roku 1964) a jazz–rocková skupina (od roku 1970) založená J. Stivínem a M. Kratochví-

lem; 

15. český hudební teoretik, pedagog a skladatel (1903 – 1974); jeho teoretické spisy (Hudeb-

ní formy, Melodika, Základy moderní harmonie, Tektonika) patří k základním pracím 

moderní české hudební teorie; 

16. český skladatel, dirigent, profesor pražské konzervatoře (1891 – 1972); k jeho žákům 

patří I. Krejčí, M. Kabeláč, K. Slavický; 1930 – 1945 vedoucí hudebního vysílání Čs. 

Rozhlasu, od roku 1947 žil v USA; z díla: Nauka o hudebních formách; šest symfonií, 

Filharmonické variace, opera Žena a Bůh, Rekviem, komorní tvorba, vokální tvorba, kla-

vírní skladby; 
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17. česká pěvkyně, sopranistka (nar. 1943), od roku 1970 členka Národního divadla v Praze, 

která se soustřeďuje hlavně na obor koloraturního sopránu; vyniká zvláště v dílech B. 

Smetany, W. A. Mozarta, R. Strausse a italských skladatelů; stálá angažmá v operních a 

koncertních domech v Berlíně, Amsterodamu, Vídni, Moskvě, Liverpoolu, Drážďanech, 

Hamburku aj.; 

18. jméno partnerky Vítka ze Smetanovy opery Dalibor (soprán); jméno ovčáka z Dvořákovy 

opery Čert a Káča (tenor) a ženy Bohuše z Harasova z jeho opery Jakobín; jméno starého 

vdovce z Blodkovy opery V studni (bas); jméno kostelničky Buryjovky z Janáčkovy ope-

ry Její pastorkyňa (soprán); 

19. francouzský skladatel (asi 1472–85 – asi 1558–60), autor zejména šansonů a uplatněním 

zvukomalby (např. Zpěv ptáků; Bitva), žalmů, mší;  

20. rukopisný sborník husitských liturgických mešních zpěvů, duchovních a válečných písní 

(Ktož jsú boží bojovníci; Povstaň, povstaň, veliké město Pražské); 

21. italský výraz pro „jásavě“, „slavnostně“. 

 

Jména a výrazy na Ka–, ka– 

1. rozsáhlé vokálně instrumentální dílo, zpravidla pro sóla, sbor a orchestr; 

2. sólová improvizovaná, technicky náročná vložka v instrumentálním koncertu; 

3. český skladatel a pedagog (1880 – 1945), umučený v Terezíně; z díla např. opery Ilseino 

srdce, Smrt kmotřička, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, dvě symfonie symfonické básně 

Ideály a Démon, skladby komorní, klavírní, písně; 

4. český lidový kolový tanec ve 2/4 taktu, známý z lidové písně o kominíkově svatbě; 

5. sborník systematicky uspořádaných kostelních písní s notací (Jistebnický k., Šamotulský 

k., Ivančický k., Zdoroslavíček na poli požehnaném aj.); 

6. jméno známého brněnského dětského sboru založeného Ivanem Sedláčkem; 

7. česká hudební skladatelka a dirigentka (1915 – 1940), manželka J. Muchy, která od roku 

1936 žila převáženě ve Francii; z díla např. Vojenská symfonieta, klavírní Dubnová pre-

ludia, vokální tvorba (mj. Jablko z klína, Sbohem a šáteček, Zpíváno z dálky); 

8. rychlý tanec, který vznikl v Paříži po roce 1830 a stal se brzy oblíbeným na scénách hu-

debních divadel po celé Evropě; 

9. rakouský dirigent (1908 – 1989), šéf řady významných evropských institucí (např. 1938 – 

1945 Státní opery v Berlíně, 1946 – 1950 orchestru Vídeňských filharmoniků, 1955 – 

1984 Berlínské filharmonie, 1956 – 1964 Státní opery ve Vídni, Salcburských festivalů a 

velikonočních her); 

10. opera L. Janáčka podle dramatu A. N. Ostrovského „Bouře“, příběh mladé ženy, která 

trpí pod jhem tuhé tradice bohatého kupeckého života z dob carských temnot; 

11. druh kontrapunktické skladby, v níž je melodie nastupujícího hlasu (proposty) imitována 

ostatními hlasy (rispostami); 

12. česká folková skupina založená roku 1972 (M. Dvořáček, L. Dvořáčková, J. Filip, T. Uh-

líř), která se věnuje regionálnímu, zejména podkrkonošskému folkloru; 

13. skladba zvaná někdy též intráda nebo fanfára, vhodná pro různé příležitostné slavnosti, 

oslavy a uvítání; prováděla se hlavně na volném prostranství, proto mívala dechové obsa-

zení a poněkud hřmotnější ráz; pořadím vět se podobala divertimentu; 

14. český sbormistr, skladatel a pedagog (nar. 1923), sbormistr mj. Pěveckého sboru Čs. roz-

hlasu v Praze, Pražského Hlaholu, Pěveckého sboru Československého státního souboru 

písní a tanců, VUS Praha, PSPU, ženského komorního sboru Charmone; 

15. název druhé ouvertury A. Dvořáka z původního cyklu „Příroda, život a láska“; 
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16. bicí hudební nástroj neladěný, který se skládá ze dvou malých dřevěných misek, připou-

taných k sobě motouzem nebo stuhou; je velice oblíbený ve Španělsku a zemích latinské 

Ameriky, slouží k vyťukávání drobných rytmů a důrazů při tanci; 

17. český skladatel, dirigent a operní režisér (1917 – 1989), v letech 1945 – 1948 spoluzakla-

datel a šéf opery Divadla 5. května v Praze, od roku 1948 režisér a dirigent Národního di-

vadla v Praze, 1962 – 1965 současně režisér Laterny magiky; režíroval množství televiz-

ních inscenací oper, filmově zpracoval Dvořákovu Rusalku a Smetanovu Prodanou ne-

věstu; autor mj. baletů Don Juan, Jánošík, oper Křížová cesta, Krakatit, Silnice, Krysař; 

18. jméno jednoho z konšelů ve Smetanově opeře Tajemství a jedné ze vdov v jeho opeře 

Dvě vdovy; 

19. maďarský skladatel (1882 – 1953), žijící ve Vídni, Švýcarsku, Francii a USA, jeden ze 

zakladatelů vídeňské operety (Čardášová princezna, Hraběnka Marica aj.); 

20. český skladatel (1902 – 1967), autor filmové hudby (Pytlákova schovanka, Císařův pe-

kař) operet (např. Mlynářka z Granady), skladeb orchestrálních, komorních, vokálních; 

21. tuhý zbytek po oddestilování terpentýnové silice z pryskyřice jehličnatých stromů, který 

se používá také k mazání smyčců; 

22. český skladatel a pedagog (1908 – 1979), v letech 1945 – 1954 dirigent a hudební režisér 

Čs. rozhlasu v Praze, pedagog na konzervatoři v Praze; z díla: osm symfonií Mystérium 

času, Hamletovská improvizace, Zrcadlení, kantáty (Neustupujte!, Malá vánoční kantá-

ta), komorní a klavírní skladby, písně, sbory, scénická, konkrétní a elektronická hudba; 

23. soubor hudebníků, původně chrámový pěvecký sbor; 

24. ruský skladatel, klavírista, pedagog a publicista (1904 – 1977), profesor na konzervatoři 

v Moskvě, autor oper (např. Colas Breugnon, Nikita Veršinin, Tarasova rodina), operety 

Jaro zpívá, kantát, symfonií, klavírních koncertů, komorních a klavírních skladeb (soná-

ty, 24 preludií), písní, teoretických a pedagogických prací. 

 

Jména a výrazy na Ko–, ko– 

1. lidový strunný hudební nástroj, rozšířený především na východní Ukrajině, původně trsa-

cí, později smyčcový; 

2. součást smyčcových nástrojů (dřevěná destička na dvou nožkách) přenášející chvění 

strun na jejich korpus; 

3. vynikající český houslista, pedagog a skladatel (1883 – 1950), vedle J. Kubelíka nejvý-

znamnější představitel Ševčíkovy houslové školy; 

4. dovětek, který následuje po ukončení skladby nebo její ucelené části; 

5. maďarský hudební skladatel, pedagog a folklorista (1882 – 1967), který se podílel pod-

statně na rozmachu maďarské i světové hudební pedagogiky; 

6. ruský houslista a pedagog (1924 – 1982), profesor moskevské konzervatoře; 

7. sopránový žesťový nástroj, blízký příbuzný trubky; strojivo, kterým se mění výška tónu, 

je opatřeno pístovými ventily; 

8. typ evropské, zejména slovanské lidové obřadní písně, jejíž původ bývá spojován 

s předkřesťanskými oslavami zimního slunovratu, od středověku jsou pak spojeny přede-

vším s křesťanským mýtem o narození Ježíše Krista; 

9. výzdoba zpěvní melodické linky (zvláště v árii) trylky a rychlými, technicky obtížnými 

pasážemi; 

10. hrací stroj reprodukující hudební skladby pomocí zvláštního mechanického zařízení (fla-

šinet); 
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11. dětská opera Václava Trojanam jejíž děj se odehrává na předměstí s kolotočem, 

v africkém pralese, na americké ulici, v indické džungli a v Austrálii; autor do děje 

funkčně zapojil dětský sbor, jehož jedna skupina zpívá přímo v hledišti a dvě po stranách 

jeviště; 

12. opera italského veristického skladatele Ruggiera Leoncavalla s proslulou árií Cania 

„Směj se, paňáco“; 

13. skladba pro jeden nebo více sólových hlasů s doprovodem orchestru; její podoba se ustá-

lila v období klasicismu, kdy dostala podobu třívěté skladby v cyklické sonátové formě; 

14. způsob skladebné techniky a hudební reprodukce, který založil P. Schaeffer v Paříži 

v roce 1948; její podstatou je použití přírodního a technického zvukového materiálu a je-

ho elektrická transformace; 

15. souzvuk dvou nebo více tónů, v němž není vnitřní napětí; 

16. nejhlubší strunný smyčcový nástroj; 

17. způsob skladebné práce spočívající v současném vedení dvou nebo několika hlasů, jež 

jsou melodicky i rytmicky samostatné, ale respektují zároveň souzvuky, které jejich spo-

jením vznikají; 

18. český hudební skladatel (nar. 1932), profesor AMU v Praze, jehož dílo je zakotveno 

v tzv. Nové hudbě; 

19. hudebník nacvičující nebo opakující se zpěváky nebo členy baletu jejich role; 

20. ozvučná skříň smyčcových nástrojů nebo rozšířené zakončení nástrojů žesťových; 

21. znak notového písma, umístěný nad nebo pod notou či pomlkou, který prodlužuje jejich 

trvání (někdy bývá umístěn i nad taktovou čárou nebo césurou); 

22. česká jazzová zpěvačka (nar. 1944); založila vokální soubor Hot tety a skupinu Horký 

dech; 

23. ukrajinský lidový tanec ve dvoudobém taktu a rychlém tempu; 

24. bicí laditelný hudební nástroj známý též pod názvem tympány; 

25. český skladatel a dirigent (1862 – 1920), autor oper Psohlavci a Na Starém bělidle, 

v letech 1900 – 1920 dirigent, dramaturg a šéf opery Národního divadla v Praze; 

26. předposlední opera W. A. Mozarta, komponovaná na německý text E. Schikanedra, v níž 

se pohádkové kouzlo dotýká až symboliky; připomeňme si alespoň některé z hlavních 

postav: Tamino, Pamina, Papageno; 

27. autor známé publikace a L. Janáčkovi „Po zarostlém chodníčku“. 

  

Jména a výrazy Kl–, kl–, Kr–, kr–, Kř–, kř– , Kv–, kv– 

1. český skladatel, sbormistr a organizátor hudebního života (1820 – 1885); působil v Brně 

a v letech 1874 – 83 jako kapelník dómu v Olomouci; autor zejména sborů (Utonulá, Dar 

za lásku, Odpadlý od srdca, Odvedeného prosba, Žaloba), písní a chrámové hudby; v Br-

ně též učitelem L. Janáčka; 

2. hudební nástroj dechový dřevěný s jednoduchým plátkem (rozsah e - f3), který se vyvinul 

ze šalmaje; ladění B, A, C, Es; 

3. německý společenský kolový tanec ve dvoučtvrťovém taktu a rychlém tempu; vznikl na 

začátku 19. století; 

4. žertovné spojení několika písní o stejném harmonickém základu, které se zpívaly v růz-

ných hlasech současně; 

5. jarmareční píseň – žánr pololidové literatury; písňový útvar o mnoha slokách rozšiřovaný 

potulnými zpěváky na trzích v podobě listů opatřených dřevorytem (v Čechách od 17. do 



- 68 - 

 

19. století); zpracovávaly tematiku náboženskou i světskou (zločiny, pověry, zázraky, pří-

rodní katastrofy, milostné vztahy); na jejich tradici navázala obrozenská poezie; 

6. český skladatel, sbormistr a pedagog (1882 – 1969), v letech 1911 – 20 sbormistr praž-

ského Hlaholu, 1922 – 30 Filharmonického sboru při České filharmonii, od roku 1917 

pedagog (v letech 1942 – 45 ředitel) na konzervatoři v Praze, od roku 1936 na její mis-

trovské škole; vynikl zejména jako autor vokálních děl (mj. písňové cykly Severní noci, 

Tři bajky, Jaro pacholátko, Naše paní Božena Němcová, sborové cykly), tvorby pro děti 

(opera Ogaři, Jiříčkovy písničky, Daniny písničky aj.), hudby orchestrální, komorní, kla-

vírní, scénické, filmové aj.; získal bronzovou medaili na Olympijských hrách v roce 1936 

v oboru orchestrální skladby (za Horáckou suitu); 

7. druhý obrat kvintakordu a třetí obrat septakordu; 

8. český divadelní režisér, dramatik a básník (1868 – 1950), od roku 1900 režisér a drama-

turg, od roku 1912 šéf činohry ND v Praze; libretista Dvořákovy opery Rusalka; 

9. notový znak zvyšující základní výšku tónu o půltón; 

10. druh violy z období renesance a baroka tvarem podobný gambě, držený však při hře na 

rameni; 

11. název první opery A. Dvořáka, která měla premiéru v roce 1874 v Prozatímním divadle; 

jejím námětem je starý příběh o hudlickém posvícení, známý z komedií Matěje Kopecké-

ho; 

12. intervaly mezi 1.– 4. a 1.– 5. stupněm diatonické řady; 

13. období asi mezi lety 1770 – 1830, které se vyznačuje konečnou krystalizací polyfonně 

prohloubeného homofonního instrumentálního slohu, stabilizací sonátové formy a tří- až 

čtyřvětého sonátového cyklu (symfonie, sonáta, koncert, kvartet) a dalším rozvojem ope-

ry; hlavní představitelé: J. Haydn, C. Ph. E. Bach, Ch. W. Gluck, W. A. Mozart a L. van 

Beethoven; 

14. česká básnířka (sbírky vlastenecké a intimní lyriky) a překladatelka (1847 – 1926); libre-

tistka oper B. Smetany (Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola), Z. Fibicha (Blaník) 

aj.; 

15. název první opery slovenského skladatele Eugena Suchoně (1908 – 1993), jejíž děj se 

odehrává v pohorské slovenské vesnici po první světové válce; 

16. hudební nástroj strunný klávesový, jeden z předchůdců klavíru; vyvinul se koncem 14. 

století; klávesy byly opatřeny mosaznými jazýčky, které se na různých místech dotýkaly 

strun a rozechvívaly je; dobou největšího rozkvětu nástroje bylo období mezi lety 1500 – 

1750; 

17. český písničkář a básník (1944 – 1994), který svou tvorbou zaměřenou proti totalitní ide-

ologii ovlivnil generaci folkových písničkářů; od roku 1969 žil v Mnichově, koncertoval 

v Německu, skandinávských zemích, USA, v listopadu a prosinci 1989 vystupoval v Pra-

ze na revolučních shromážděních (alba: Bratříčku, zavírej vrátka, Rakovina aj.); 

18. skupina čtyř stejně dlouhých not nahrazující v třídobém, šestidobém a podobném taktu 

jeho tři pravidelné noty; 

19. čeští dirigenti a skladatelé: a) český dirigent a pedagog (1905 – 1980; Alois); v letech 

1939 – 71 dirigent, později šéfdirigent Symfonického orchestru Čs. rozhlasu v Praze, b) 

český dirigent (1918 – 83; Jaroslav); v letech 1945 – 74 hlavní dirigent opery Národního 

divadla v Praze, 1973 – 79 šéfdirigent Symfonického orchestru Čs. rozhlasu v Praze, c) 

český klarinetista, saxofonista, skladatel a dirigent (1922 – 82; Karel); od roku 1956 v če-

le vlastních ansámblů včetně Tanečního a jazzového orchestru Čs. rozhlasu v Praze; od 

roku 1968 v emigraci, d) český dirigent a pedagog (n. 1936; Mario); působil ve Filmo-
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vém symfonickém orchestru, e) český dirigent a skladatel (n. 1939; Jaroslav); zakladatel 

a umělecký vedoucí souborů Chorea bohemica (1967) a Musica bohemica (1976); 

20. znamení, které se píše na začátku notové osnovy na každém řádku a které udává umístění 

jedné noty, podle níž se řídí pojmenování ostatních; 

21. nejoblíbenější nástroj dechových orchestrů především ve středoevropských zemích, po-

dobný trubce v B ladění, ale s mnohem rozšířenějším vedením trubice, kuželovitější men-

surou, a tím i temnějším, méně průrazným zvukem (jeho název je odvozen z německého 

„Flügelhorn“); 

22. čeští skladatelé a interpreti: a) skladatel a dirigent (1904 – 68; Iša); 1934 – 45 režisér a 

dirigent Čs. rozhlasu v Praze, 1945 – 58 šéf opery v Olomouci, 1958 – 68 dramaturg ope-

ry Národního divadla v Praze; z díla mj. opery Antigona, Pozdvižení v Efesu, b) skladatel, 

redaktor Čs rozhlasu a pedagog (n. 1950; Otomar), c) operní pěvkyně (1901 – 70; Marta, 

alt); 1928 66 členka Národního divadla v Praze, d) klavírista (sólový i komorní hráč) a 

pedagog (n. 1948; Ivan); 1981 – 90 sólista České filharmonie; 

23. skladba pro čtyři hudební nástroje nebo zpěváky; soubor pěti hudebníků nebo zpěváků; 

24. rakouský hudební skladatel (1900 – 91; Ernst), který žil od roku 1937 v USA; autor mj. 

oper Jonny hraje dokola (jazzová), Orfeus a Eurydika, Pallas Athéna pláče; operet, sym-

fonií, instrumentálních koncertů, komorní tvorby; autor monografie o G. Mahlerovi; teo-

retik moderních kompozičních směrů. 

 

Jména a výrazy na La–, la–, Le–, le–, Li–, li–,Lo–, lo– 

1. žalozpěv při katolické mši v pašijovém týdnu; 

2. původně brazilský tanec rozšířený koncem 80. let 20. století; 

3. český houslista a pedagog (1832 – 1875), koncertní mistr orchestru ve Výmaru, Dvorní 

opery v Berlíně, profesor na konzervatoři v Moskvě, vynikl zejména jako interpret děl L. 

v. Beethovena; 

4. britský rockový zpěvák, baskytarista a skladatel, zakladatel a vůdčí osobnost skupiny 

Beatles;  

5. vlámský skladatel (asi 1532 – 1594), jehož dílo završilo rozvoj nizozemské vokální poly-

fonie, autor více než 2000 skladeb, 700 motet, mj. posmrtně vydané sbírky Magnum opus 

musicum, hudby chrámové i světské; 

6. uspořádání vzájemného výškového poměru tónů v tónové soustavě – např. čisté 

(pythagorejské, harmonické, přirozené) nebo temperované; 

7. italský tenor narozený v USA, který se uplatnil v opeře, filmu i v oblasti populární hud-

by; 

8. milánské operní divadlo, které dosáhlo největšího rozmachu v první třetině 20. století pod 

vedením A. Toscaniniho; 

9. mužské čtverozpěvy a cappella z první poloviny 19. století, strofické, zpívané ve společ-

nosti spíše pro zábavu než pro posluchače; 

10. sluha dona Juana ze stejnojmenné opery W. A. Mozarta; 

11. textová předloha opery, oratoria, operety, baletu; 

12. italský skladatel (1858 – 1919, představitel verismu, z jeho dila patří k nejvýznamnějším 

především opery (např. Komedianti, Bohéma), operety a symfonické básně; 

13. italské výrazy pro označení temp „široce“, „táhle“; 

14. rakouský skladatel a dirigent, autor operet Veselá vdova, Cikánská láska, Frasquita, Ze-

mě úsměvů, Paganini aj.; 

15. italský výraz pro „lehce“; 
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16. strunný drnkací hudební nástroj, známý už ve starověku; do Evropy se dostal v 8. století a 

největšího rozkvětu použití dosáhl v 15.– 17. století; v současné době je jeho počet strun i 

rozsah obdobný kytaře; 

17. česká skladatelka, nar. 1941, v jejímž díle je hojně zastoupena i tvorba pro děti (např. 

Malá vánoční kantáta); 

18. opera Bedřicha Smetany na slova Josefa Wenziga, která měla premiéru 11. června 1881; 

19. německý skladatel a dirigent (1801 – 1851); autor zejména komických oper (např. Car a 

tesař, Pytlák aj.); 

20. hudební výraz pro „vázaně“; 

21. známá komická opera Gioacchina Rossiniho (1792 – 1868) podle Beaumarchaisovy vese-

lohry; 

22. maďarský skladatel, klavírista a dirigent, nejslavnější klavírní virtuos 19. století, stoupe-

nec programní hudby; z děl např. Faustovská a Dantovská symfonie, symfonické básně 

Tasso, Preludia, Prometheus, Mazeppa aj., 2 klavírní koncerty, etudy, Uherské rapsodie, 

valčíky, oratoria, mše, žalmy, písně atd.; 

23. česká vokální skupina, kterou založil roku 1963 Jiří Linha; 

24. italský hudební výraz pro „slzavě“, „plačtivě“; 

25. romantická opera Richarda Wagnera na vlastní text skladatelův podle středověké pověsti 

o svatém Grálu; 

26. hudební výraz pro spojovací oblouček; 

27. hlavní ženská postava manželky vězněného Florestana, vystupující pod jménem Fidelio 

ve stejnojmenné opeře L. v. Beethovena; 

28. cyklus šesti orchestrálních tanců Leoše Janáčka (Starodávný, Požehnaný, Dymák, Druhý 

Starodávný, Čeladenský, Pilky); 

29. název jednoho z baletů P. I. Čapkovského; 

30. jedna ze slavných oper G. Verdiho podle „Dámy s kaméliemi“ A. Dumase ml. (též Vio-

letta). 

 

Jména a výrazy na Ma–, ma–, Má–, má– 

1. nejznámější druh renesanční světské polyfonní skladby; 

2. společenský tanec třídobého metra polského původu; 

3. pojmenování lidových tanců s proměnlivým metrem; 

4. v italském názvosloví „velebně, vznešeně“; 

5. lidový drnkací nástroj, tvarově podobný loutně, rizšířený hlavně v Itálii; 

6. xylofonový nástroj černošského původu s kovovými rezonátory pod trubkovými „kame-

ny“; 

7. dřevěné duté koule naplněné drobnými kaménky, u nás zvané též „rumba–koule“; 

8. opera J. Masseneta, která je vyvrcholením francouzské lyrické opery; 

9. opera G. Verdiho na námět dramatu F. Scriba o švédském králi Gustavu III.; 

10. opera G. Pucciniho o krásné Čo–Čo–San; 

11. opera A. Háby napsaná ve čtvrttónovém systému; 

12. symfonická báseň F. Liszta, jejímž hrdinou je statečný kozácký ataman; 

13. jména postav Smetanových oper Prodaná nevěsta, Hubička, Tajemství; 

14. jeden z nejznámějších představitelů římské madrigalové školy (křestním jménem Luca), 

asi 1553 – 1599; 
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15. známý propagátor a upravovatel lidových písní (1843 – 1915), který se proslavil též svou 

houslovou školou; 

16. italský skladatel, křestním jménem Pietro (1863 – 1945), jehož jméno proslavila opera 

Sedlák kavalír; 

17. dirigent a skladatel (1860 – 1911) narozený v Kališti u Jihlavy; 

18. přední český skladatel, který zemřel v roce 1951 ve švýcarském Liestalu; 

19. současní nebo nedávno zesnulí čeští hudební skladatelé; 

20. současní nebo nedávno zesnulí čeští výkonní umělci.  

 

Jména a výrazy na Me–, me–, Mi–, mi–, Mo–, mo– 

1. pravidelné střídání přízvučných a nepřízvučných dob; 

2. italské hudební výrazy pro „mírně“, „méně“, „velmi“, „tajemně“, „mručivě“, „zmíravě“, 

„smutně“; 

3. postup tónových výšek v určitém rytmu; 

4. český hudebník a básník (asi 1600 – 1676), jeden z představitelů české barokní hudby, 

autor např. tří souborů duchovních písní na vlastní texty (Česká mariánská hudba, Loutna 

česká, Svatoroční muzika); 

5. melodická ozdoba, skupina tónů zpívaná na jednu slabiku textu, užívaná např. orientální 

hudbě, gregoriánském chorálu, ale i v současné populární hudbě; 

6. koncertní nebo scénický útvar kombinující herecký přednes dramatického textu s hudbou; 

průkopníkem jeho moderní formy se stal Zdeněk Fibich (Hippodamie, Štědrý den, Vod-

ník); 

7. německý skladatel, dirigent a klavírista (1809 – 1847); od roku 1835 ředitel Gewand-

haus–Orchester Leipzig; z díla např. symfonie (Reformační, Italská, Chvalozpěv, Skot-

ská), předehry (Hebridy, Krásná Meluzína, Ruy Blas, Sen noci svatojánské, Klid moře a 

šťastná plavba), 2 klavírní a 1 houslový koncert, skladby komorní, klavírní (Písně beze 

slov) aj.; 

8. původně francouzský lidový tanec v mírném tempu a třídobém taktu, který ve stylizované 

podobě pronikl do společnosti i na jeviště; stal se součástí cyklické sonátové formy; 

9. přechod z jedné tóniny do druhé, změna tonálního centra; 

10. krátký, výrazný a poměrně ucelený hudební úryvek, jehož hlavní složkou je obyčejně 

melodie, tj. melodická linka a rytmus; 

11. italský skladatel (1567 – 1643), významný představitel hudby raného baroka, jehož dílo 

přineslo nové prvky zejména v harmonii a výrazu a jehož opery tvoří základ dalšího vý-

voje tohoto žánru; z díla např. 9 knih madrigalů, opery (mj. Orfeo, Ariadna, Návrat 

Odysseův do vlasti, Korunovace), balety, chrámová hudba; 

12. druh hudebního nástroje, který měl jen jednu strunu a jednoduchou rezonanční desku; 

používal se zejména ve starověku a středověku k akustickým výzkumům i 

k pedagogickým účelům; 

13. označení německých básníků, skladatelů a zpěváků, zpravidla rytířského stavu; 

k nejznámějším představitelům patřili Wolfram von Eschenbach a Heinrich von Meissen; 

14. polský skladatel a dirigent (1819 – 1872), zakladatel polské národní opery (Halka, Stra-

šidelný dvůr), autor písní (400 titulů), baletů (Monte Christo), kantát, předeher aj.; 

15. vzájemný poměr jednotlivých rozměrů hudebního nástroje; 

16. jméno sestry ploškovického purkrabího, hlavní ženské postavy (soprán) ze Smetanovy 

opery Dalibor; 

17. jednohlasá skladba, též vokální sloh, který vznikl v Itálii koncem 16. století; 
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18. německý skladatel a dirigent (1791 – 1864), představitel tzv. velké francouzské opery 

(Hugenoti, Prorok, Afričanka aj.); 

19. nejpopulárnější opera Richarda Wagnera na vlastní text skladatelův, vycházející náměto-

vě z tradice pěveckých závodů; 

20. sbormistři známého Šumperského dětského sboru „Motýli“; 

21. přístroj ke stanovení přesného tempa interpretovaného díla; jeho vynálezcem je J. N. 

Mälzel (1772 – 1838); 

22. anglický skladatel a varhaník (asi 1557 – 1602), jeden z představitelů anglické madriga-

lové tvorby (např. pětihlasý madrigal Fire, fire); 

23. střední ženský hlas; 

24. francouzský skladatel, dirigent a hudební kritik, člen pařížské šestky; z díla např. 12 sym-

fonií pro velký orchestr, 6 symfonií pro malý orchestr, instrumentální koncerty, opery 

(Kryštof Kolumbus), balety (Vůl na střeše, Stvoření světa), komorní, vokální, scénická a 

filmová hudba; 

25. opatření rytmu (rytmizovaného textu) melodickou linkou; 

26. komorní opera N. Rimského–Korsakova na text A. S. Puškina o soupeření dvou principů 

uměleckého tvoření; 

27. latinské pojmenování velké slavnostní mše; 

28. francouzský hudební skladatel, varhaník, hudební teoretik a pedagog (1908 – 1992), no-

vátor v rytmické a metrické složce hudební kompozice, tvůrce nových tónových řad, kte-

rý se inspiroval zvláště prvky gregoriánského chorálu, indické a polynéské hudby a pta-

čím zpěvem, který zapisoval a studoval; autor symfonických a koncertantních děl (Tu-

rangalila, Chronochromie, Probuzení ptáků, Exotičtí ptáci), skladeb varhanních (Var-

hanní kniha), klavírních (cykly Dvacet pohledů na Ježíška, Katalog ptáků), vokálních 

(Tři malé liturgie) a jiné hudby; 

29. jméno hradního na Rožmberku (tenor) ze Smetanovy opery Čertova stěna; 

30. český skladatel (1694 – 1744), kapelník v Jaroměřicích nad Rokytnou; autor zejména 

oper (O původu Jaroměřic), velikonočních oratorií a gratulačních kantát. 

 

Jména a výrazy na N–, n– 

1. český skladatel a pedagog (1870 – 1949), významný představitel české hudební moderny; 

z díla: autor čtyř oper (Zvíkovský rarášek, Karlštejn, Lucerna, Dědův odkaz), pantomim 

(Signorina Gioventú, Nikotina), kantát (Bouře, Svatební košile) sborů (Čtyři balady na 

slova poezie moravské), písní (cykly Údolí nového království, Erotikon), děl klavírních 

(cyklus Písně zimních nocí, Sonata Eroica,cyklus Pan), komorních a orchestrálních 

(symfonické básně V Tatrách, O věčné touze, Toman a lesní panna, Podzimní symfonie, 

Slovácká suita, Jihočeská suita, De profundis); vychoval několik generací skladatelů čes-

kých (E. Axman, V. Dobiáš, A. Hába, I. Hurník, O. Jeremiáš, V. Kaprálová, B. Vomáčka, 

L. Vycpálek), slovenských (J. Cikker, D. Kardoš, A. Moyzes, E. Suchoň) i zahraničních; 

2. znak notového písma, který svým tvarem a polohou udává tónovou výšku not v osnově; 

znáte jeho současné druhy? 

3. název intervalu mezi 1. a 9. stupněm; 

4. hudební nástroj strunný, třecí, který se používal v 10.– 19. století (kolovrátek, organis-

trum); 

5. český dirigent, skladatel a violista (1874 – 1930); v letech 1891 – 1906 dirigent České 

filharmonie, 1906 – 1918 dirigent Tonkünstler–Orchester ve Vídni, 1923 – 1930 ředitel a 
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dirigent Slovenského Národního divadla v Bratislavě; autor mj. operet (Polská krev, Vi-

nobraní aj.) a baletů (Pohádka o Honzovi, Z pohádky do pohádky, Princezna Hyacinta); 

6. označení skladby poklidného rázu, noční nálady (např. známý cyklus těchto skladeb od F. 

Chopina); 

7. hudební soubor složený z devíti hudebníků; 

8. hudební směr, který se formoval kolem roku 1830 jako nová fáze hudebního romantismu; 

jeho hlavní formy: programní symfonie, symfonická báseň a hudební drama; je s ním 

spjat vznik národních hudebních škol; hlavní představitelé: H. Berlioz, F. Liszt, R. Wag-

ner; 

9. klasický, tradiční jazz – první z různých druhů instrumentálního jazzu, který vznikl v 80. 

a 90. letech 19. století v městech amerického Jihu a Středozápadu; vytvořili jej černí (i 

kreolští) amatérští hudebníci, kteří po zrušení otroctví v roce 1865 přicházeli do měst; 

navázali na vokální tvorbu černých i bílých autorů a obohatili ji o vlastní projev (synko-

pování, zvláštní tvoření tónu, artikulace, vibrato); 

10. český dirigent (1920 – 1995), zakládající člen Smetanova kvarteta, v letech 1956 – 1963 

dirigentem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, 1964 – 1967 uměleckým šéfem 

Gewandhaus–Orchester Leipzig, 1968 – 1990 šéfdirigentem České filharmonie; podílel 

se na pořadu České televize „Česká filharmonie hraje a hovoří; 

11. zvláštní násadka, s jejíž pomocí se vyluzují tóny na žesťové nástroje retné; 

12. názvy melodických ozdob, při nichž se hlavní tón s přízvukem zdobí buď vrchním ve-

dlejším tónem (kratičký trylek), nebo sousedním tónem spodním (mordent); 

13. hudební směr první poloviny 20. století, který využíval podněty starší hudby, zejména 

barokní, raně klasické a klasické a zdůrazňoval řád, kázeň, myšlenkovou a výrazovou lo-

giku; jeho hlavními představiteli byli S. Prokofjev, I. Stravinskij, B. Martinů, I. Krejčí; 

14. určete autory oper: Nepřemožení, Nápoj lásky, Nevěsta Messinská, Nabucco, Na Starém 

bělidle, Němá z Portici; 

15. český skladatel a sbormistr (1931– 2006); v letech 1969 – 1991 pedagog Lidové konzer-

vatoře v Praze (dnes Konzervatoř J. Ježka), od roku 1991 – 2006 ředitelem Pražské kon-

zervatoře; autor zejména vokální hudby (písně, sbory, např. Nářek opuštěné Ariadny, řada 

úspěšných skladeb pro dětské sbory); významné úspěchy v národních i mezinárodních 

skladatelských soutěžích; 

16. nejstarší způsob zápisu znějící hudby, snažící se zachytit představu nápěvu v jeho celko-

vém průběhu a vyznačit jeho melodický spád; 

17. intonační metoda využívající k představě volně nastupujících stupňů dvanáct důmyslně 

vybraných, intervalově a tonálně charakteristických počátků lidových písní, které se stá-

vají intonačními modely (autorem metody je František Lýsek);  

18. systém pěti linek sloužící k zápisu hudby; 

19. určete příjmení některých současných českých hudebních umělců: dirigentka, profesorka 

Pražské konzervatoře (Miriam); zakladatel Pardubického dětského sboru Iuventus can-

tans, profesor Konzervatoře Pardubice, umělecký ředitel Mezinárodního festivalu a sou-

těže B. Martinů Pardubice (Vlastislav); klavírista, varhaník, dirigent a skladatel, profesor 

Pražské konzervatoře (Michal); houslista a dirigent (Břetislav); 

20. původní název Stavovského divadla, kde byla v roce 1797 světová premiéra opery W. A. 

Mozarta Don Giovanni. 
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Jména a výrazy na O–, o– 

1. středověký lovecký a válečný signalizační hudební dechový nástroj, roh vyřezaný ze slo-

noviny, zdobený reliéfní řezbou, který dostal název podle rohu hrdiny starofrancouzského 

eposu rytíře Rolanda; 

2. v římskokatolické liturgii označení textů nebo zpěvů, které tvoří stálou součást mše (Ky-

rie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei); 

3. hudebně dramatický útvar, v němž je spojen v jeden celek projev dramatický, divadelní, 

hudební, výtvarný, příp. taneční; 

4. český houslista a pedagog (1857 – 1922), na přelomu 19. a 20. století jeden 

z nejproslulejších evropských houslistů; 

5. hudební znaménko, které ruší platnost křížku nebo bé; 

6. hudební nástroj dechový, hranový, vyráběný nejčastěji z pálené hlíny; 

7. německý skladatel a hudební pedagog (1895 – 1982), tvůrce vlastní hudebněvýchovné 

metody rozvíjející hudební tvořivost (kantátový triptych Trionfi: Carmina burana, Ca-

tulli carmina, Trionfo di Afrodite, opery Měsíc, Chytračka, Antigona, Prometheus aj.); 

8. orchestrální skladba uvádějící operu, oratorium, balet, drama; často též samostatná (pro-

gramní) skladba; 

9. název dětské opery Jaroslava Křičky, přístupné prostotou svého slohu i neprofesionálním 

souborům a hudebním školám; vypráví o dětských hrách malých valašských pastevců; 

10. rozsáhlé vokálně instrumentální dílo pro sóla, sbor a orchestr na epický nebo dramatický 

text (duchovní, ale i světský), jehož forma vznikla na přelomu 16. a 17. století; významná 

díla napsali např. Carissimi, Schütz, Caldara, Händel, Bach, Mendelssohn–Bartholdy, 

Schumann, Berlioz, Liszt, Honegger, Stravinskij, Prokofjev, Šostakovič, z našich např. 

Dvořák, Martinů; 

11. hudební skladba nebo soubor skladeb, které skladatel označil pořadovým číslem, většinou 

podle doby vzniku; 

12. český skladatel a dirigent (1879 – 1935); období jeho působení v roli šéfa opery Národní-

ho divadla v Praze (1920 – 1935) znamenalo významnou etapu v dějinách divadla (reali-

zoval cykly oper českých skladatelů, včetně děl L. Janáčka); z díla např. opery Kunálovy 

oči, Poupě, Legenda z Erinu, Honzovo království, kantáty (Legenda o sv. Zitě), melodra-

my (Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici, Balada česká) , orchestrální skladby (Sui-

ta c moll, variace Křížová cesta), komorní skladby, sbory (Česká legenda vánoční), písně 

(Osiřelo dítě) aj.; 

13. prvek hudební skladby opakovaný beze změny (tvrdošíjně); 

14. melodická ozdoba, se kterou se setkáváme jen ve starších notových zápisech; je to pří-

zvučný vrchní nebo spodní střídavý tón tónu hlavního, jemuž ubírá zpravidla polovinu tr-

vání; označuje se malou notou poloviční hodnoty noty hlavní, bez přeškrtnuté nožky; 

15. řada osmi tónů diatonické stupnice; též interval mezi 1. a 8. tónem této řady; též označení 

jejího 8. tónu; 

16. jedna z proměnlivých částí mše (propria missae), která se zpívá při přípravě obětních 

darů (chleba a vína); 

17. francouzský hudební skladatel, violoncellista a divadelní podnikatel německého původu 

(1819 – 1880), tvůrce francouzské operety (Orfeus v podsvětí, Krásná Helena, Modro-

vous, Pařížský život, Bandité, Madame Favart aj.), autor opery Hoffmannovy povídky; 

18. italský název pro hoboj; 

19. soubor hráčů na hudební nástroje;  
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20. známá opera G. Verdiho na shakespearovský námět, dokumentující svou dramatičností, 

hlubokou citovou pravdivostí, vzrušenou melodičností a intenzivním výrazem vrchol zra-

losti skladatele (z postav např. Desdemona, Jago aj.); 

21. melodická ozdoba stojící až za notou hlavní a nastupující co nejtěsněji před dalším tó-

nem, nejčastěji vrchní nebo spodní tón tónu hlavního, který nemá přízvuk a který se 

označuje malou přeškrtnutou osminovou notou spojenou s hlavní notou ligaturou; 

22. hudebně dramatický útvar zábavné hudby, který se vyvinul v polovině 19. století, střídá 

hudbu a mluvené slovo; skladatelé tohoto žánru např. J. Offenbach, F. Hervé, J. Strauss 

ml., F. von Suppé, F. Lehár, I. Kálmán, R. Friml, O. Nedbal aj.; 

23. romantická opera, poslední dílo C. M. Webera čerpající ze světa exotiky, bájí, mýtů a 

kouzelných přírodních sil; 

24. italský název pro varhany; 

25. označení místa ve skladbě, které lze provést i jiným (lehčím či složitějším) způsobem. 

 

Jména a výrazy na Pa–, pa–, Po–, po– 

1. zápis všech vokálních nebo instrumentálních hlasů skladby pod sebou tak, že vertikálně 

dávají úplný a přehledný obraz výsledného zvuku; 

2. předchozí název staré taneční suity; 

3. způsob skladebné práce s převahou melodické a rytmické samostatnosti hlasů hudební 

skladby; 

4. malé přenosné varhany; 

5. francouzský skladatel a klavírista (1899 – 1963), člen pařížské Šestky; autor oper (např. 

Dialog karmelitánek, Lidský hlas), duchovní hudby (Stabat Mater), písní, sborové, scé-

nické, filmové a jiné hudby; 

6. současný průběh dvou nebo více tónin v různých hlasech nebo souzvukových pásmech; 

7. americký skladatel a textař (1891 – 1964), jeden z nejúspěšnějších autorů broadwayských 

a hollywoodských muzikálů a hudebních komedií (Cancan; Kiss me, Kate) a písní; 

8. autoři oper: a) Parsifal, b) Pád Arkuna, c) Panna orleánská, d) Pohádka o caru Saltanu, e) 

Poupě; 

9. vánoční kostelní píseň; v Čechách rozšířena v 18. a na začátku 19. století (např. J. J. Ry-

ba); 

10. hudební náplní odlišné díly, z nichž první nekončí zřetelným závěrem; 

11. italský skladatel (asi 1525 – 1594), hlavní představitel římské školy, čelná osobnost hud-

by vrcholné renesance; jeho dílo vychází spíše z tradičních prostředků; autor asi 100 mší 

(Missa papa Marcelli), motet, Stabat Mater aj. 

12. rychlá řada tónů v hudební skladbě, např. na způsob stupnicových běhů, rozložených 

akordů a jiných virtuózních postupů; 

13. italský hudební výraz pro „mluveně“; 

14. kontrapunktická variační forma blízká ciacconě; 

15. italský houslista a skladatel (1782 – 1840); vynikající virtuos, který přinesl mnoho no-

vých možností v houslové technice i kompozici pro tento nástroj; rozvinul nejen smyčco-

vou techniku, dvoj– až čtyřhmaty, flažolety, pizzicato levou rukou; autor 24 capriccií pro 

sólové housle, sonát pro housle a kytaru, houslových koncertů, variací Rej čarodějnic aj. 

16. hudební nástroj dechový žesťový nátrubkový (trombon); 

17. český muzikolog a publicista (1931 – 2009); publikoval v oblasti estetiky, psychologie, 

pedagogiky, teorie a dějin populární, hlavně jazzové hudby (Kapitolky o jazzu, Českoslo-

venský jazz – Minulost a současnost, Stručný slovník hudební psychologie aj.); 



- 76 - 

 

18. český soudobý skladatel (nar. 1935); autor mj. pěti symfonií, varhanních a komorních 

skladeb, vokální tvorby, baletů (Popelka, Sněhová královna, Paní mezi stíny), scénického 

oratoria (Píseň písní), hudby duchovní (Te Deum), filmové aj.; 

19. český národní společenský tanec párový s typizovaným krokem va 2/4 taktu a rychlém 

tempu; vznikl po roce 1830 a brzy se rozšířil po celé Evropě; 

20. v instrumentální hudbě způsob hry mezi legatem a staccatem; 

21. současné využití více metrických prvků; 

22. polský tanec v mírném tzempu a 3/4 taktu, který vznikl v 17. století; 

23. předchůdce varhan, nástroj, který vznikl spojením několika píšťal různých velikostí a 

jehož vynález přisuzovali Řekové bohu Panovi; vzduch se do píšťal vháněl měchem (mě-

chová píšťala); 

24. italský řadový tanec pomalého tempa v sudém taktu ze 16. století; s gagliardou tvořil pů-

vodně základ staré taneční suity; 

25. neúplná partitura, jen s hlavními hlasy, nebo s určitou hlasovou sekcí (např. sborovou); 

26. skladba sloužící k sjednocení chůze větších kolektivů, v sudém taktu (nejčastěji 4/4, ce-

lém, Alla breve), ve velké dvoudílné nebo třídílné formě; charakteristická je svým pravi-

delným tempem, ostřejším rytmem a osobitou úpravou doprovodu (bas a přiznávky, ryt-

mické figury bicích nástrojů apod.); mohla mít i formu smuteční (pomalejší tempo), slav-

nostní, svatební, ve střední části se objevily nápěvy lidových písní aj.; připomeňte si 

skladby podobného charakteru z oper, symfonických básní apod. 

 

Jména a výrazy na Pe–, pe–, Pi–, pi–, Pu–, pu– 

1. italský skladatel (1710 – 1736, jeden z hlavních představitelů neapolské školy; jeho opera 

– intermezzo La serva patrona (Služka paní), provedená v roce 1733, je prvním vrcholem 

rané komické opery; též autor sonát, kantát, chrámové hudby (Stabat Mater); 

2. hudební nástroj dechový dřevěný (malá flétna), jehož znějící rozsah je d2 – c5; 

3. český dirigent (nar. 1933), který stál u zrodu řady komorních orchestrů (Komorní harmo-

nie 1959–65, Sebastian Orchester 1965–69), 1969 – 1975 šéfdirigent Frysk Orkester 

v Leeuwardenu (Nizozemí), 1970 – 1977 Východočeského státního orchestru 

v Pardubicích, 1981 – 1990 dirigent České filharmonie, 1985 – 1996 umělecký ředitel 

Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu; v roce 1966 mu byl udělen králov-

nou Alžbětou II. řád Rytíře Britského impéria; 

4. způsob hry na smyčcové nástroje prsty, nikoli smyčcem (drnkavě); 

5. anglický skladatel a varhaník (1659 – 1695), od roku 1677 dvorní skladatel a od roku 

1679 varhaník Westminsterského opatství v Londýně, nejvýznamnější představitel an-

glické barokní hudby; přinesl nové podněty zejména v oblasti melodiky a harmonie, 

v operním žánru spojil tradici italské a francouzské opery s anglickými prvky; autor ope-

ry Dido a Aeneas, scénické hudby, ód, písní, komorní a jiné tvorby; 

6. součást mechaniky klavíru, varhan, harfy, cembala, ovládaná nohou; 

7. neprofesionální rocková hudba mládeže, která napodobuje určité vzory; objevuje se na 

počátku 60. let v USA, inspirována skupinami Beatles, Rolling Stones aj.; hudba spojující 

městský folklor s elektronickou kulturou; 

8. francouzská zpěvačka (1915 – 1963), významná představitelka šansonu (Milord; Non, je 

ne regrette rien), činná v divadle i filmu (Francouzský kankán); po 2. světové válce pod-

porovala nastupující šansoniéry (Ch. Aznavour, G. Bécaud, Y. Montand); autorka knihy 

Ma vie (Můj život); 
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9. kompoziční technika užívaná po roce 1950, při níž jednotlivé tóny různých barev, dyna-

miky a výšky následují za sebou bez snahy o souvislou melodii (A. Webern); 

10. česká továrna na výrobu klavírů v Hradci Králové (založená v roce 1864); 

11. tónový systém mající v rámci oktávy pouze pět stupňů; 

12. italský skladatel (1858 – 1924), představitel verismu; autor oper, které mají zpravidla 

exotický námět (Manon Lescaut, Bohéma, Tosca, Madame Butterfly, Děvče ze zlatého 

Západu, Turandot aj.), komorních děl, slavnostní mše; 

13. česká operní a koncertní pěvkyně (nar. 1961), mezzosoprán, alt; sólistka předních oper-

ních a koncertních scén (Berlín, Paříž, Londýn, Curych); v koncertní oblasti se speciali-

zuje na dílo G. Mahlera; 

14. český hráč na lesní roh a skladatel (1746 – 1803), vlastním jménem Jan Václav Stich, 

který od poloviny 60. let působil převážně v zahraničí (Německo, Francie, Velká Britá-

nie); 

15. italské hudební výrazy pro: slabě; velmi slabě; více; těžce; skomíravě; 

16. hráč na bicí nástroje; 

17. český muzikolog, hudební kritik a publicista (nar. 1930); publikoval v časopisech Hu-

dební rozhledy, Film a doba, Květen, Tvorba aj.; autor děl Svět hudby, Setkání s hudbou, 

Doteky hudby, Oslovení hudby, knížek pro děti Kudy chodí hudba, Království tónů; 

18. polský skladatel, dirigent a pedagog (nar. 1933), spolu s W. Lutoslawským nejvýznam-

nější představitel moderní polské hudby; experimentátor zejména v oblasti zvuku (šumo-

vé efekty), deklamace a struktury hudebního díla; opery Ďábel z Loudunu, Ztracený ráj, 

Černá maska; sbory Žalmy Davidovy, Canticum canticorum; Stabat Mater, Pašije podle 

Lukáše, Te Deum, oratoria Dies irae, Obětem Hirošimy; 

19. český skladatel (1884 – 1940), autor operet Slovácká princezna, Perly panny Serafinky, 

Rosemary aj.; 

20. zřetelné členění vícetaktového celku na dva jemu podřízené menší útvary, které na sebe 

navazují přibližně jako otázka – odpověď; 

21. ventil dechového nástroje; 

22. český houslař (1899 – 1985), který si v roce 1924 otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové; 

v jeho tradici pokračují jeho syn Vladimír (nar. 1926) a vnuk Tomáš (nar. 1954); 

23. jiný český a italský název pro bicí nástroj „talíře“; 

24. italský pěvec a skladatel (1561 – 1633), člen florentské cameraty, jeden z tvůrců nového 

slohu – italské monodie; autor opery Dafné (provedena v roce 1598 ve Florencii) a spolu-

autor opery Euridice ( provedena v roce 1600), které patří k nejstarším známým operám; 

25. osobnosti z oblasti současné vážné hudby: pražský skladatel (Vadim); brněnský skladatel 

(Alois); sbormistr PSMU a VUS Ostrava (Lumír); trombonista (Zdeněk); zpěvák basista 

(Karel); violista, umělecký vedoucí Komorního orchestru Pražských symfoniků (Pavel). 

  

Jména a výrazy na Pl–, pl–, Pr–, pr–, Př–, př– 

1. základní melodie v imitační polyfonii (např. v kánonu nebo fuze), která se později opaku-

je v jiném hlase); 

2. předsunutí začátku melodie před začátek prvního taktu (poslední takt u podobných skla-

deb bývá z formálních důvodů také neúplný, zkrácený o délku prvního neúplného taktu); 

3. autoři oper: Prodaná nevěsta; Prsten Nibelungův; Příhody lišky Bystroušky; 

4. ruský skladatel a klavírista (1891 – 1953), významný představitel hudby 20. století; 1918 

– 33 žil převážně v zahraničí (USA, Francie, Německo); prošel vývojem od agresivně pů-

sobící hudby (Skytská svita, klavírní cyklus Sarkasmy) přes období neoklasické (1. sym-
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fonie Klasická) až k vlastnímu hudebnímu výrazu s uplatněním intelektu i poloh lyrizují-

cích, s tanečností, ironickým nadhledem, charakterizačním uměním (svita Péťa a vlk), 

melodičností, mistrnou instrumentací, stručností a výrazností hudebních myšlenek; z díla: 

např. opery Hráč, Láska ke třem pomerančům, Ohnivý anděl, Zásnuby v klášteře, Vojna a 

mír, Příběh opravdového člověka; balety Kamenný kvítek, Romeo a Julie, Popelka; 7 

symfonií, instrumentální koncerty (5 klavírních), klavírní skladby, filmová hudba (Ale-

xandr Něvský, Ivan Hrozný); 

5. český fotograf, filmový režisér, kameraman, hudební vědec a etnograf (1894 – 1987); 

spoluzakladatel a profesor Filmové a televizní fakulty AMU; všestranná tvůrčí osobnost, 

mj. 1922 – 24 sbormistr Pražského filharmonického sboru, 1924 – 38 se v národopisném 

oddělení Matice slovenské v Martině věnoval dokumentaci lidové kultury a sběru lido-

vých písní z Čech, Moravy a Slovenska (Český zpěvník, Slovenský zpěvník); 

6. výrazná hudební myšlenka, která slouží jako symbol určité osoby, věci nebo ideje v ope-

rách, melodramatech a v programní hudbě; 

7. sousední, někdy i vzdálenější tón, který nastupuje před hlavním tónem a o něco jej zkra-

cuje; přízvuk zůstává na hlavním tónu (značí se malou přeškrtnutou osminovou notou 

spojenou s hlavní notou obvykle obloučkem); 

8. souhrnný název proměnlivých (pohyblivých) částí mše (Introitus, Graduale, Sekvence, 

Offertorium, Preface, Communio); 

9. název české rockové skupiny, založené v roce 1969; spolupracovala s I. Jirousem a věno-

vala se psychedelické hudbě, později zhudebňování české poezie, pokoušela se též o fúzi 

rocku s vážnou hudbou; zákrok komunistické moci proti skupině v roce 1976 byl jedním 

z impulzů pro vznik Charty 77; 

10. německý hudební teoretik, skladatel a varhaník (asi 1572 – 1621), vlastním jménem Mi-

chael Schulze; autor systematické hudební encyklopedie Syntagma musicum (Soubor spi-

sů o hudbě); společnou písní sborových festivalů se stává často jeho tříhlasý kánon Viva 

la musica;  

11. první houslista v komorním souboru; 

12. první část hudební periody, končící polovičním závěrem; 

13. v původním významu předehra; jinak především instrumentální skladba tvořící úvodní 

část svity nebo předcházející fugu (od období hudebního romantismu též samostatná 

skladba); 

14. česká jazzová zpěvačka (nar. 1926), matka Jana Hammera mladšího; účinkovala např. s 

orchestrem F. Petra, Z. Krotila, K. Vlacha a Tanečním orchestrem Čs. rozhlasu v Praze; 

15. píseň nebo sbor, v němž jsou jednotlivé sloky básně zhudebněny jako poměrně samostat-

né celky, nebo v němž zhudebnění básně probíhá jako jednolitý proud, sice členitelný, ale 

ne nápadně rozdělený na poměrně uzavřené a přibližně stejně velké díly; 

16. český význam italského tempového označení „presto“; 

17. téma fugy, které se objevuje v dominantní tónině (comes); 

18. hudba, která vyjadřuje hudebními prostředky mimohudební děj, jev nebo myšlenku; je 

spojena zejména s instrumentální tvorbou 19. století; 

19. intervalový poměr dvou tónů stejného názvu a stejné výšky; 

20. přeložení spodního tónu intervalu o oktávu výš, nebo vrchního tónu intervalu o oktávu 

níž; 

21. druhá část sonátové formy, v níž autor uplatňuje evoluční typ hudby a pracuje se všemi 

nebo jen některými tématy uvedenými v expozici; 

22. jiný výraz pro trsátko; 
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23. označení části skladby, která se při opakování mění; 

24. budeme-li podrobněji pátrat, najdeme více než 40 známých hudebních seskupení, která 

nesou ve svém názvu označení „pražský“; dovedli byste některá z nich vyjmenovat? 

 

Jména a výrazy na Ra–, ra–, Re–, re– 

1. francouzský skladatel, varhaník clavecinista a hudební teoretik (1683 – 1764), který na-

vázal na dílo J. B. Lullyho a dovršil typ francouzské barokní opery (jeho křestní jméno je 

Jean Philippe); 

2. stylizovaná hudební deklamace textu, přibližující se melodickou linií a rytmem mluve-

nému slovu (vznik a vývoj souvisí se začátky opery a oratoria, v nichž představovala 

hlavního nositele děje); 

3. instrumentální skladba volné formy a dramatického obsahu s námětem dávných příběhů, 

hrdinských činů (z jejich tvůrců můžeme připomenout např. A. Dvořáka, L. Janáčka, F. 

Liszta, M. Ravela, G. Gershwina; dovedli byste jmenovat některé z těchto skladeb? 

4. část písně, která se opakuje a jejíž text se v dalších slokách nemění; 

5. instrumentální styl nonartificiální hudby, který vznikl na konci 19. století v USA; 

6. německý skladatel, varhaník, dirigent a pedagog (1873 – 1916), křestním jménem Max, 

autor varhanních skladeb (např. Fantasie a fuga na téma B–A–C–H) a řady skladeb or-

chestrálních, komorních, písní aj.; 

7. newyorský, původně diskotékový styl, který těží z tradic rytmicky recitovaných textů do 

výrazného hudebního doprovodu; 

8. znaménko pro opakování hudební skladby nebo její části; 

9. český skladatel a hudební teoretik (1770 – 1836), profesor na konzervatoři v Paříži, který 

přinesl nové podněty v harmonii, metrice a instrumentaci a ustálil i novodobé složení de-

chového kvinteta (k jeho žákům patřili mj. H. Berlioz, C. Franck, Ch. Gounod, F. Liszt a 

další); 

10. mše za zemřelé (dovedli byste vyjmenovat nejznámější autory této hudební formy?); 

11. koncert jednoho sólisty nebo koncert složený ze skladeb jednoho skladatele; 

12. český skladatel a sbormistr (1930 – 1999), profesor na konzervatoři v Praze a Pardubi-

cích, vynikl zvláště v oblasti vokální tvorby a tvorby pro děti, jeho sborové úpravy lido-

vých písní patří k nejoblíbenějším; 

13. francouzský skladatel (1875 – 1937), představitel impresionismu, autor oper Španělská 

hodinka, Dítě a kouzla, baletů Dafnis a Chloe, Má matka husa a mnoha skladeb orchest-

rálních, komorních, klavírních aj. Znáte jeho nejproslulejší orchestrální skladbu a víte, 

kterou známou skladbu M. P. Musorgského instrumentoval? 

14. druh černošské populární hudby, který vznikl začátkem 70. let 20. století organickým 

propojením neworleánského rhythm and blues s jamajskou lidovou taneční hudbou mento 

(nejznámějším představitelem je B. Marley); 

15. souhrn nastudovaných a provozovaných skladeb; 

16. zapsaná jednohlasá melodie, která se reprodukuje současně od začátku i pozpátku od 

konce (na konci zápisu bývá proto v obráceném pořadí vyznačen i klíč, posuvky a takt); 

17. opakování úseku skladby po střední odlišné části; též závěrečná část sonátové formy; 

18. jeden z italských hudebních výrazů pro „zpomalení“ a výraz pro „nábožně“; 

19. mechanické zařízení u varhan, harmonia a elektronických klávesových nástrojů měnící 

barvu tónu; též řada tónů lidského hlasu charakterizovaná podobnou rezonancí;  

20. jméno egyptského vojevůdce, jedné z hlavních postav opery G. Verdiho Aida (tenor); 
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21. vynikající český klavírista a pedagog (1910 – 1996); k jeho žákům patří např. V. Kame-

níková, Z. Růžičková nebo P. Eben – významný český varhaník a pedagog (nar. 1933), 

jehož jméno je spojeno především s pardubickou konzervatoří – známá česká operní pěv-

kyně (nar. 1936), mezzosopranistka, která sklízela úspěchy i na zahraničních scénách; 

22. starý indický smyčcový jedno– nebo dvoustrunný hudební nástroj vyráběný z bambusu; 

jeden z předchůdců dnešních houslí; 

23. osoba, která pečuje o chrámovou hudbu a řídí ji; ředitel kůru; 

24. italský skladatel a pedagog (1879 – 1936), křestním jménem Ottorino, představitel impre-

sionismu a neoklasicismu, autor zejména symfonických básní Římské fontány, Římské 

pinie, Římské slavnosti a řady dalších skladeb různých žánrů; 

25. v absolutní solmizaci slabika pro d, dis, des, v relativní solmizaci slabika pro každý 2. 

stupeň v tónině dur. 

 

Jména a výrazy na Sa–, sa–, Se–, se–, So–, so– 

1. známý španělský lidový tanec ve dvoučtvrťovém nebo tříosminovém taktu; 

2. dechový jednoplátkový hudební nástroj, který byl vynalezen teprve v roce 1840 (dostal 

název po svém vynálezci) a používá se především v tanečních a jazzových orchestrech; 

3. italský název pro „zdrženlivě“; 

4. nejvyšší ženský hlas; 

5. český básník, prozaik, dramatik a novinář (1813 – 1877), libretista Smetanových oper 

Prodaná nevěsta a Braniboři v Čechách, Blodkovy opery V studni, Fibichovy opery Bu-

kovín aj.; 

6. původně označení skladby pro nástroje, později zpravidla tří– až čtyřvětá skladba, v níž 

alespoň jedna věta je v sonátové formě. Víte, jak se nazývá její drobnější a interpretačně 

většinou méně náročná forma? 

7. třídobý španělský tanec volného tempa, ve staré taneční suitě zastupující volnou větu; 

8. čtvrtá část mešního ordinaria; 

9. český lidový tanec párový, ve volném tempu a třídobém metru; 

10. italský skladatel, dirigent a pedagog (1750 – 1823), mj. autor asi 40 oper, oratorií a kan-

tát, symfonií, instrumentálních koncertů a mší; k jeho žákům patřili např. L. v. Beetho-

ven, J. N. Hummel, F. Schubert, F. Liszt aj.; v souvislosti se známou novelou A. S. 

Puškina bývá jeho jméno často spojováno se vznikem Mozartova Requiem a jeho smrtí; 

11. transpozice melodického úryvku stupňovitě nahoru nebo dolů, ve středověku (od 9. stole-

tí) specifická forma chorálu, část mše; 

12. večerní hudba, původně dostaveníčko (zastaveníčko), jedno– nebo vícevětá instrumentál-

ní skladba nebo písňový útvar. Dovedli byste jmenovat některé ze známých českých in-

strumentálních skladeb této formy? 

13. opera Andreje Nikolajeviče Rimského–Korsakova na námět staré legendy o kupci – pěvci 

putujícím k mořskému caru; 

14. španělský katarista, pedagog a skladatel (1893 – 1987), jeden z nejvýznamnějších světo-

vých kytaristů, který rozšířil technické i výrazové možnosti tohoto nástroje; 

15. dechový hudební nástroj z konce 19. století, který tvoří přes 2 metry dlouhá trubice 

z ořechového dřeva a hadovitým nátrubkem; 

16. způsob označování tónů nebo stupňů stupnicové řady slabikami; jeho zavedení na počát-

ku 11. století je připisováno Guidonovi z Arezza; 
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17. významný německý dirigent (nar. 1923), 1963 – 1970 šéf Vídeňských symfoniků, od 

roku 1971 hudební ředitel Státní opery v Mnichově, který často spolupracoval s Českou 

filharmonií; 

18. nejznámější jednoaktová opera italského skladatele a kapelníka Pietra Mascagniho (1863 

– 1945) s původním názvem Cavalleria rusticana; 

19. francouzský skladatel (1866 – 1925), ideový vůdce pařížské Šestky, autor baletů (např. 

Paráda), operet, klavírních a jiných skladeb; 

20. pěvecké cvičení ke školení hlasu, zpěv bez textu, jen s použitím solmizačních slabik; 

21. instrumentální skladba poklidného, idylického charakteru;  

22. český violoncellista (1898 – 1971), profesor na konzervatoři a AMU v Praze, sólový i 

komorní hráč, k jehož žákům patří M. Sádlo a J. Chuchro; 

23. francouzský skladatel, klavírista, varhaník, dirigent, hudební kritik, spisovatel a pedagog 

(1835 – 1921), autor oper, z nichž jedna patří rovněž do tohoto minislovníčku, symfonií, 

symfonických básní (Danse macabre) instrumentálních koncertů (5 klavírních , 3 hous-

lových, 2 violoncellových), komorních, klavírních a vokálních skladeb; 

24. názvy 2., 6. a 7. stupně nebo názvy intervalů mezi 1.– 2., 1.– 6. a 1.– 7. stupněm diato-

nické řady; komorní skladba pro šest nebo sedm nástrojů, resp. hlasů; soubor šesti nebo 

sedmi hudebníků; hráč druhých houslí; 

25. jedna z nejznámějších celovečerních operních aktovek Richarda Strausse (1864 – 1949) 

podle biblického dramatu Oscara Wilda; 

26. jedna z nejstarších řeckých hudebních památek z 1. století po Kristu, Hymnus na Múzu; 

27. španělský houslista a skladatel (1844 – 1908), jeden z nejlepších houslových virtuosů své 

doby, autor např. Cikánských melodií, Španělských tanců aj. 

 

Jména a výrazy na Sch–, sch–, Sp–, sp–, St–, st– 

1. slavný italský houslař (Antonio, asi 1644 – 1737), zakladatel známého houslařského rodu 

působícího v Cremoně; vytvořil okolo 600 nástrojů typických dokonalým tvarem, kvali-

tou laku a krásou zvuku; 

2. lidová duchovní píseň severoamerických černochů; vznikala za černošského otroctví spo-

jením africké hudby a křesťanského rituálu;  

3. rakouský skladatel, pedagog a hudební teoretik (1874 – 1951), profesor na Pruské aka-

demii umění v Berlíně; od roku 1933 žil v USA; zakladatel tzv. druhé vídeňské školy, je-

ho hudba ovlivnila celou evropskou hudbu; ve své tvorbě navázal na pozdní romantis-

mus, pak prošel atonálním obdobím, po roce 1920 dospěl k dodekafonii; z díla např. 

smyčcový kvartet Zasněná noc, kantáta Písně z Gurre, symfonická báseň Pelléas a Méli-

sanda, Pět orchestrálních skladeb, melodrama Očekávání, melodramatický cyklus Pierot 

lunaire, kantáta Ten, který přežil Varšavu aj.; autor Nauky o harmonii; 

4. česká vokálně instrumentální škupina založená v roce 1960 jako mužské vokální kvarte-

to; původně zaměřená na černošské spirituály a gospel songy; stala se průkopníkem a vý-

znamným představitelem folku; od založení v ní působí Z. Tichota, později zejména D. 

Vančura, J. a F. Nedvědové, Z. Tichotová, J. Budweiserová aj.; 

5. město na jihovýchodní Moravě, jehož jméno je od roku 1946 spojeno s konáním zná-

mých folklorních festivalů; 

6. pěvecký sbor a škola na papežském dvoře v Římě, založené asi koncem 6. století; též 

název vysokého hudebního učiliště v Paříži založeného v roce 1984 V. d´Indym; též ná-

zev společného zpěvu duchovních, kteří v presbyteriu zpívají při mši a officiu; 

7. sestavení partitury podle jednotlivých dochovaných hlasů; 



- 82 - 

 

8. český flétnista, saxofonista a skladatel (nar. 1942), od roku 1985 pedagog na Konzervato-

ři v Praze; vedle jazzové oblasti (soubory JazzQ, SHQ) se prosadil i jako interpret barok-

ní a soudobé hudby; 

9. německý skladatel a dirigent (1864 – 1949); působil jako dirigent operních divadel 

v Mnichově, ve Výmaru, v Berlíně a ve Vídni; v roce 1910 dirigoval v Národním divadle 

v Praze svou operu Elektra; ve skladbě představitel pozdního romantismu; z díla např. 

opery Salome, Elektra, Růžový kavalír, Ariadna na Naxu, Žena beze stínu, Arabella, Ml-

čenlivá žena, symfonické básně Macbeth, Don Juan, Smrt a vykoupení, Enšpíglova šibal-

ství, Tak pravil Zarathustra, Don Quiote, Život hrdinův, symfonie, instrumentální koncer-

ty, komorní tvorba, písně aj.; 

10. americká továrna na výrobu klavírů, založená v roce 1953; 

11. český dirigent, houslista a pedagog (1879 – 1965), profesor na JAMU v Brně; 1901 – 

1919 koncertní mistr Městské opery v Oděse, 1919 – 1946 dirigent České filharmonie, 

1946 – 1956 Moravské filharmonie v Olomouci; 

12. vzestupná nebo sestupná řada tónů uspořádaná podle určitých pravidel; 

13. začátek sekvence ze 13. století, jedna z pěti sekvencí povolených tridentským koncilem, 

určená k provozování na svátek Matky sedmibolestné (15. září); text byl podkladem 

k četným skladbám ( Josquin Desprez, G. P. da Palestrina, G. Pergolesi, J. Haydn, F. 

Schubert, F. Liszt, G. Rossini, G. Verdi, A. Dvořák, J. B. Foerster, K. Penderecki aj.; 

14. německý skladatel, hudební kritik (v roce 1834 založil v Lipsku Neue Zeitschrift für 

Musik) a spisovatel; těžiště jeho díla je v klavírních skladbách (Variace na jméno Abegg, 

Karneval, Motýli, Dětské scény, Kreisleriana, Lesní scény, Tance Davidovy,Fantazijní 

kusy, Symfonické etudy, Album pro mládež, sonáty aj.); z dalších děl: 4 symfonie, instru-

mentální koncerty (klavírní, violoncellový), oratoria, komorní tvorba, sborová tvorba, 

písně aj.; 

15. jména autorů méně známých oper: Starý ženich, Strašný dvůr, Střevíčky; 

16. český pěvec (bas, 1804 – 1868), člen Stavovského divadla (1827 – 1857); v roce 1834 při 

premiéře Tylovy Fidlovačky první interpret písně Kde domov můj; 

17. český sbormistr a pedagog, zakladatel a umělecký vedoucí Pražského dětského sboru, 

1973 – 1990 sbormistr Dětského pěveckého sboru Čs. Rozhlasu v Praze; 

18. české významy italských hudebních výrazů: staccato, stringendo, scherzando; 

19. rakouský skladatel (1797 – 1828), představitel raného romantismu; těžiště jeho díla je 

v tvorbě symfonické, komorní, klavírní a písňové; z díla: 8 symfonií (4. c moll Tragická, 

5. B dur, 7. h moll Nedokončená), tvorba komorní (např. smyčcový kvartet d moll Smrt a 

dívka, klavírní kvintet A dur Pstruh), klavírní (15 sonát, Impromptu, Muments musicaux, 

valčíky aj.), přes 600 písní (Markétka u přeslice, Král duchů, Poutník, Klid moře; cykly 

Zimní cesta a Krásná mlynářka); 

20. český hráč na lesní roh a skladatel (1746 – 1803), zvaný Giovanni Punto; od poloviny 60. 

let působil převážně v zahraničí (Německo, Francie, Británie); 

21. původně žertovná skladba, v 16. století vokální, v 17. století též instrumentální; koncem 

18. století ji uvádí Haydn a Beethoven do sonátového cyklu místo menuetu (obvykle tří-

dílná forma, třídobý takt, svěží, živé tempo); 

22. jeden z předchůdců dnešního klavíru, strunný klávesový nástroj, zvláštní druh cembala 

s klaviaturou umístěnou podél strun; 

23. ruský skladatel (1882 – 1971), který žil od roku 1910 v zahraničí (Švýcarsko, Francie, 

USA); jeden z nejvýznamnějších představitelů hudby 20. století; jeho tvorba prošla něko-

lika stylovými obdobími: nejprve ovlivněn ruským folklorem, jazzem, po 1. světové vál-

ce se orientoval na neoklasicismus, v 50. letech se přiklonil k seriální hudbě; z díla např. 
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balety Pták Ohnivák, Petruška, Svěcení jara, Příběh vojáka, Pulcinella, Polibek víly, Per-

sefona, Hra v karty, Orfeus, Agon aj., opery Slavík, Mavra, Život prostopášníka, opera–

oratorium Oidipus rex, Žalmová symfonie pro sbor a orchestr, kantáty Svatba, Threni, 

Canticum sacrum, Abrahám a Izák, orchestrální díla, instrumentální koncerty, písně, ko-

morní tvorba; 

24. český skladatel a houslista (1717 – 1757), působil v Mannheimu jako houslista a koncert-

ní mistr; představitel zakladatelské generace mannheimské školy; ovlivnil vývoj klasické 

sonátové formy a vybudování moderního mannheimského orchestru; 

25. rakouský skladatel, houslista a kapelník (1825 1899); po smrti otce (známého kapelníka, 

tvůrce nového typu valčíku) spojil jeho orchestr se svým a povznesl orchestrální taneční 

hudbu na koncertní úroveň; autor valčíků (Na krásném modrém Dunaji, Povídky 

z Vídeňského lesa, Vídeňská krev, Císařský valčík) a operet (Netopýr, Cikánský baron, 

Noc v Benátkách). 

  

Jména a výrazy na Š–, š– 

1. ruský operní pěvec, bas (1873 – 1938; Fjodor Ivanovič), který žil od roku 1922 v zahra-

ničí; jeden z nejvýznamnějších pěvců konce 19. a první poloviny 20. století; vynikl 

zejména v dílech M. I. Glinky, M. P. Musorgského, N. A. Rimského–Korsakova, G. Ros-

siniho; 

2. starý evropský hudební nástroj píšťalový s dvojitým plátkem, pravděpodobně arabského 

původu; předchůdce řady dalších hudebních nástrojů (např. hoboje, fagotu); dodnes patří 

k lidovým nástrojům na Balkáně a v Orientě; 

3. ruský skladatel a klavírista, profesor na konzervatoři v Moskvě (1906 – 1970); významný 

představitel hudby 20. století; z díla: 15 symfonií (Sedmá C dur Leningradská), symfo-

nické básně (Poprava Stěnky Razina), svity (Hamlet), instrumentální koncerty, opery 

(Nos, Lady Macbeth Mcenského újezdu – Kateřina Izmajlová), balety (Zlatý věk, Šroub, 

Světlý potok), oratorium Píseň o lesích, skladby komorní a klavírní (24 preludií a fug), 

scénická a filmová hudba; 

4. český houslista a pedagog (1852 – 1934); jako pedagog působil např v letech 1875 – 92 v 

Charkově, v letech 1892 – 1906 na konzervatoři v Praze, v letech 1909 – 18 na hudební 

akademii ve Vídni, vyučoval i v USA; tvůrce vlastní učební metody (mj. Škola houslové 

techniky, Škola smyčcové techniky, Houslová škola pro začátečníky); k jeho žákům patří 

mj. Jan Kubelík, Jaroslav Kocian; 

5. skupina francouzských skladatelů (L. E. Durey, A. Honegger, D. Milhaud, D. Taillefer-

rová, G. Auric, F. Poulenc), která poprvé společně vystoupila v roce 1918 v Paříži; este-

tiku skupiny formuloval E. Satie a J. Cocteau; 

6. píseň s milostným, případně jiným námětem z osobního nebo společenského života; její 

soudobá forma vychází z tradic zpěvu ve francouzských kabaretech 19. století (Chat No-

ir, Moulin rouge); její vývoj ovlivnila zejména tvorba P. J. de Bérangera, ve 20. století 

pak zpěváka a autora M. Chevaliera; dalšími významnými interprety těchto písní byli E. 

Piaf, Ch. Aznavour, J. Brel, G. Bécaud aj.; k výrazným osobnostem tohoto hudebního 

žánru u nás patří P. Kopta a H. Hegerová; 

7. český skladatel a dirigent (1801 – 1862), autor první české původní opery Dráteník, scé-

nické hudby k Tylově hře Fidlovačka s písní Kde domov můj a dalších operních děl na 

česká i německá libreta (Oldřich a Božena, Libušin sňatek), skladeb komorních, klavír-

ních; redaktor obrozenského sborníku Věnec ze zpěvů vlasteneckých; 
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8. a) komická opera A. Dvořáka, jedna z nejvýznamnějších českých hudebních her se sel-

ským námětem, b) předposlední opera Z. Fibicha na libreto A. Schulzové podle bohatýr-

ského příběhu ze starých pověstí o dívčí válce; 

9. populární líbivá písnička, jejíž obliba bývá jen dočasná; 

10. český skladatel, zpěvák, herec a výtvarník (1924 – 1969); v roce 1959 založil společně s 

J. Suchým divadlo Semafor; autor písní, scénické hudby (Člověk z půdy, Zuzana je sama 

doma, Šest žen Jindřicha VIII.), muzikálu (Dobře placená procházka); 

11. český lidový tanec v třídobém taktu, který vznikl nápodobou rakouských štýrských lido-

vých tanců; 

12. český skladatel a dirigent (1843 – 1903; Karel), mj. autor dobově úspěšných oper (Tem-

pláři na Moravě, Drahomíra, Husitská nevěsta, Zmařená svatba); 

13. český skladatel a hudební vědec (n. 1925; Zdeněk); z díla např. 6 symfonií, skladby kon-

certní (Koncert pro smyčcový orchestr, dva houslové koncerty, violový koncert Sokratov-

ské meditace, věnovaný památce Jana Patočky), komorní, autor oratorií (Fatum, Králov-

na Dagmar) a rozsáhlé vokální tvorby (kantáty na lidové texty, Portrét Konstantina Bie-

bla, Hommage a Apollinaire, Puškinské vigilie, cykly písní pro děti aj.); objevitel hudby 

citolibských mistrů 18. století; 

14. český dirigent (1896 – 1982; Karel), v letech 1938 – 1961 dirigent České filharmonie; 

15. pražský houslař (n. 1920; Přemysl Otakar), jeden z nejvýznamnějších představitelů čes-

kého houslařského umění; 

16. noty spojené dvěma trámci nebo opatřené dvěma praporci; 

17. název známé pohádkové svity Nikolaje Andrejeviče Rimského – Korsakova; 

18. životopisec A. Dvořáka a vynikající znalec, vykladač a šiřitel jeho díla (1883 – 1956; 

Otakar); 

19. čeští interpretační umělci 20. století: a) violista, profesor AMU, v letech 1956 – 90 člen 

Smetanova kvarteta (Milan), b) houslový virtuos (Pavel), c) trumpetisté, členové České 

filharmonie, zakladatelé souboru Pražské žestě (bratři Jiří a Zdeněk), d) houslový virtuos 

a komorní hráč, profesor AMU (Ivan), e) varhaník a pedagog na AMU v Praze (Milan), f) 

klavírista a pedagog (1925 – 1998; Pavel), profesor AMU, spolu s I. Hurníkem se zaslou-

žil o renesanci čtyřruční klavírní hry, g) operní pěvec, baryton, člen opery Národního di-

vadla v Praze (Antonín), h) operní pěvec, tenor, člen opery Národního divadla v Praze 

(Miroslav), ch) operní pěvkyně, soprán, členka opery Národního divadla v Praze (Danie-

la), i) operní pěvec a pedagog, baryton (1917 – 79; Theodor), člen opery Národního diva-

dla v Praze, pedagog na konzervatoři a AMU v Praze; 

20. čeští sboroví dirigenti: a) dlouholetý sbormistr PSMU (1892 – 1964; Jan), b) sbormistr 

Pražského filharmonického sboru a Kühnova dětského sboru, PSPU a Státní opery v Pra-

ze, držitel Ceny B. Smetany (Antonín), c) zakladatel a sbormistr Karlovarského dívčího 

sboru, držitel Ceny F. Lýska (Jiří), d) zakladatelka a sbormistryně Dětského pěveckého 

sboru Permoník Karviná, držitelka Ceny B. Smetany (Eva). 

 

Jména a výrazy na Ta–, ta–, Te–, te–, To–, to–, Tu–, tu– 

1. moderní společenský tanec jihoamerického původu, pomalého tempa, v 2/4 nebo 4/8 tak-

tu, který se do Evropy rozšířil počátkem 20. století; 

2. italské hudební výrazy pro „drženě“, „všichni“ a delší pomlku při zpěvu nebo hře na ná-

stroj; 

3. začáteční slova hymnu římskokatolické liturgie, projev slavnostního díkůvzdání (Tebe 

Boha chválíme); jeho text byl až do současnosti často zhudebňován (znáte některé auto-

ry?); 
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4. italský houslista, skladatel, hudební teoretik a pedagog (1692 – 1770), pravděpodobně 

žák B. M. Černohorského, 1723 – 1726 činný v Praze ve službách hraběte Kinského; au-

tor houslových koncertů, houslových sonát (Ďáblův trylek) a triových sonát; 

5. řada čtyř tónů v rozsahu kvarty; 

6. jeden z nejvýznamnějších českých dirigentů (1883 – 1961), profesor na vysokých hudeb-

ních školách v Praze a Bratislavě, šéfdirigent České filharmonie (1919 – 1941), šéf opery 

Národního divadla (1942 – 1944), interpret zejména děl českých skladatelů; 

7. žesťový nátrubkový hudební nástroj hlubokého tónového rozsahu z 1. poloviny 19. stole-

tí; 

8. český skladatel a pedagog (1774 – 1850), představitel pražského hudebního života; k jeho 

žákům patřili mj. J. V. Voříšek a E. Hanslick; autor klavírních skladeb (Eklogy, Rapoó-

die, Dithyramby), písní, oper, chrámové hudby aj.; 

9. baskický bubínek – italský a španělský hudební nástroj arabského původu, který se od 19. 

století uplatňuje i v umělé hudbě a je i součástí orffovského instrumentáře; 

10. interval mezi 1. a 3. stupněm diatonické řady; soubor tří nástrojů nebo tří zpěváků; 

skladba pro tři nástroje; 

11. fantazijní hudební skladba volné formy pro klávesové nástroje s důrazem na virtuózní 

techniku; 

12. komická opera B. Smetany na libreto E. Krásnohorské (z postav např. Kalina, Malina, 

panna Róza, Blaženka aj.); 

13. rychlost hudební skladby udávaná buď metronomickým označením nebo slovními před-

pisy; 

14. zápis nástrojové hudby používaný zejména ve 14.– 18. století – jednoduchá obdoba poz-

dější partitury; 

15. známý italský dirigent (1867 – 1957), dirigent divadla La Scala v Miláně, Metropolitní 

opery v New Yorku, Newyorkské filharmonie; vynikl jako interpet děl G. Verdiho, G. 

Pucciniho, G. Rossiniho, R. Wagnera, L. v. Beethovena, J. Brahmse; 

16. maďarský lidový dechový hudební nástroj, původně dvojjazýčkový s kónickou trubicí, 

změněný v roce 1900 na jednojazýčkový; známý především z použití v cikánských kape-

lách; 

17. typ ladění hudebních nástrojů, při němž je oktáva rozdělena na 12 stejných půltónů; 

18. rychlý italský tanec nebo hudba k němu; 

19. název Janáčkovy symfonické rapsodie podle Gogolovy povídky o statečném kozáckém 

atamanu a jeho synech; 

20. vztah tónů a akordů hudební skladby k centrálnímu tónu, v průběhu skladby k jedné 

hlavní tónině; 

21. ruský skladatel, klavírista a pedagog (1856 – 1915), profesor a ředitel konzervatoře 

v Moskvě, autor např. operní trilogie Crestia, sedmi symfonií, komorních skladeb, písní, 

sborů aj. (Sergej Ivanovič); 

22. vysoký mužský hlas; v gregoriánském chorálu tón, na němž se recituje text; 

23. kavkazský lidový hudební nástroj „na tři“, známý zvláště luštitelům křížovek; 

24. název symfonického obrazu Z. Fibicha a symfonické básně V. Nováka na námět balady 

F. L. Čelakovského; 

25. rytmický celek – časová jednotka složená z určitého počtu těžkých a lehkých dob; notový 

zápis této jednotky ohraničený dvěma svislými čarami; 
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26. názvy dvou oper Giacoma Pucciniho (1858 – 1924) – hudebního dramatu o milostném 

vztahu slavné zpěvačky a malíře Maria Cavaradossiho a autorem nedokončené opery 

podle perské pohádky o čínské princezně; 

27. francouzský autor moderní formy smyčce z fenambukového dřeva, zachovávajícího při 

vší pevnosti ideální pružnost (1747 – 1835); 

28. bicí hudební nástroj neladěný, samozvučný, podbný gongu (čínského původu); bicí hu-

dební nástroj neladěný, samozvučný (orientálního původu), tvořený obvykle dvěma ko-

vovými „puklicemi“; bicí hudební nástroj skládající se z vodorovných kovových trubek a 

dvou kladívek; 

29. druhý obrat septakordu; 

30. romantická opera R. Wagnera na jeho vlastní text, čerpající námět z německého středo-

věku – ze slavných zápasů pěvců–rytířů (tzv. minnesängrů). 

 

Jména a výrazy na Tr–, tr–, Tř–, tř– 

1. přenesení skladby z původní tóniny do tóniny položené níže nebo výše; 

2. v IX. století básníci, recitátoři a hudebníci v jedné osobě, kteří své verše přednášeli za 

doprovodu strunného nástroje; byli mezi nimi králové, mocní feudálové i kněží, ale také 

rytíři a příslušníci nižších vrstev; 

3. dvoudobý tanec, který vznikl v Čechách v první polovině 19. století; pomalejší odrůda 

polky; 

4. hudební nástroj dechový žesťový nátrubkový o tónovém rozsahu E – b1 (ventilový po-

zoun); 

5. rychlé opakování jednoho tónu; 

6. hudební nástroj bicí samozvučný neladěný zpravidla trojúhelníkového tvaru, který se v 

orchestrální praxi objevuje od počátku 19. století a je i součástí Orffova instrumentáře; 

7. skupina tří not vzniklá rozdělením nejblíže nadřazené hodnoty na tři stejné díly; 

8. označení trojhlasé kontrapunktické hudební skladby v 16. a na počátku 17. století; 

9. interval tří celých tónů, tj. zvětšené kvarty, jehož používání bylo v gregoriánském chorálu 

i raném vícehlasu zakázáno; 

10. hudební nástroj strunný smyčcový (o jedné struně), který byl ve 14.– 18. století používán 

pro svůj výrazný tón původně k různým signálům na moři; 

11. přepis skladby pro jiné nástrojové nebo vokální obsazení; 

12. český hudební skladatel (1907 – 1983), autor mj. dětské opery Kolotoč, baletu Sen noci 

svatojánské a řady komorních, orchestrálních a jiných skladeb; soustředil se na tvorbu 

hudby pro kreslený, loutkový a trikový film, zvláště ve spolupráci s J. Trnkou (Špalíček, 

Císařův slavík, Bajaja, Staré pověsti české, Sen noci svatojánské); 

13. italské hudební výrazy pro „smutně“, „klidně“, „příliš“; 

14. hudební forma užívaná zejména v baroku, která byla komponována pro tři nástroje; 

15. opera Rudolfa Karla (1880 - 1945) na vlastní text podle staré,pohádky, zrekonstruovaná a 

instrumentovaná jeho žákem Zbyňkem Vostřákem; 

16. část Propria missae, která se zpívá v předpostních a postních nedělích, při rekviem a v 

kajících dnech po Graduale místo Alleluia; 

17. opera Giuseppe Verdiho na text Salvatora Cammerana (z postav: Leonora, Manrico, 

Azucena); 
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18. hudební nástroj dechový žesťový nátrubkový; psaný tónový rozsah fis – c3, ladění C, B; 

v jednoduché podobě se vyskytoval již ve starověku, dnešní podobu má od začátku 16. 

století; 

19. hudebně textová část rozšiřující existující hudební útvar; od 9. století se tímto výrazem 

rozumí v západní liturgii sylabické textování melismatických zpěvů, které se uplatňovalo 

hlavně v chorálu v 9.– 12. století, v Čechách ještě v 15.– 16. století; v katolické církvi by-

lo zakázáno a odstraněno koncilem tridentským; 

20. plátek ze slonoviny, želvoviny, rohu, dřeva, kovu nebo plastu, kterým se rozeznívají drn-

kací nástroje (někdy zvaný též plektrum); 

21. název intervalu velikosti součtu oktávy a sexty; 

22. název opery Richarda Wagnera (1813 – 1883) na vlastní text skladatelův na podkladě 

velké středověké básně, která je právem přirovnávána k vrcholným uměleckým projevům 

tragiky života, jako např. Shakespearův „Romeo a Julie“; její partitura se stala nejsloži-

tějším a reprodukčně nejproblematičtějším dílem celého 19. století; premiéru měla tato 

opera v roce 1865 v Mnichově; 

23. název nejznámějšího slovenského sborového festivalu, který se na podzim roku 2005 

uskutečnil již posedmnácté; 

24. opera Giuseppe Verdiho podle Alexandra Dumase ml. „Dáma s kaméliemi“; 

25. rychlé střídání hlavního tónu se svrchním sousedním tónem (v poměru celého tónu nebo 

půltónu) po celou psanou dobu trvání hlavního tónu. 

 

Jména a výrazy na Va–, va–, Vi–, vi–, Vo–, vo– 

1. párový společenský tanec německého původu ve třídobém taktu (nástupce ländleru), je-

hož rozšíření na začátku 19. století znamenalo taneční revoluci; 

2. bicí laditelný samozvučný hudební nástroj, který vynalezl Američan H. Winterhoff v roce 

1924; jeho podstatou jsou kovové plátky uspořádané ve tvaru klaviatury, s trubkovými 

rezonátory a elektricky řízenou regulací dynamiky; 

3. italský skladatel a houslista (1678 – 1741), jeden z hlavních představitelů barokního in-

strumentálního koncertu, autor více než 470 koncertů, sólových i triových sonát, oper, 

oratorií, kantát aj. (Čtvero ročních období); 

4. hudební forma vytvářející samostatnou skladbu, větu nebo oddíl větší skladby obměnami 

hudebního tématu; 

5. hudební nástroj strunný trsací s klaviaturou, menší forma cembala; 

6. český skladatel a pedagog (1739 – 1813) působící převážně ve Vídni, autor symfonií, 

instrumentálních koncertů, komorních a klavírních skladeb, chrámové hudby aj. (Jan 

Křtitel); 

7. žánr italské světské vícehlasé hudby rozšířený v 15.– 16. století; obvykle tříhlasá skladba 

s homofonní fakturou, vycházející z neapolské lidové písně; 

8. italský hudební výraz pro „živě“; 

9. sborová recitace básnického textu synkopickou technikou, která se rytmicky a intonačně 

blíží hudbě; 

10. český dirigent (nar. 1935), od roku 1985 šéfdirigent Symfonického orchestru Čs. rozhlasu 

v Praze, dirigent České filharmonie; 

11. český sbormistr a skladatel (1860 – 1939), zakladatel Pěveckého sdružení moravských 

učitelů (1903) a Pěveckého sboru moravských učitelek (1915), propagátor české sborové 

tvorby, autor teoretických studií o sborovém zpěvu; 

12. strunný smyčcový hudební nástroj laděný o kvintu níž než housle; 
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13. jemné rozechvění tónu; italský hudební výraz pro „rozechvěně“; 

14. vedle Lazebníka sevillského nejznámější opera italského skladatele Gioacchina Rossiniho 

(1792 – 1868) na námět Schillerův o lidovém povstání, které osamostatnilo Švýcarsko; 

15. pravděpodobně neexistující staročeský strunný hudební nástroj, o němž jsou zmínky 

v Rukopisech; 

16. italský houslista a skladatel (1755 – 1824), který působil v Paříži, Londýně a Německu, 

autor zejména houslových a komorních skladeb (29 houslových koncertů, 20 smyčco-

vých kvartetů), křestním jménem Giovanni Battista; 

17. veseloherní dramatický žánr s písněmi; původně satirická populární píseň; 

18. český skladatel (1791 – 1825), který od roku 1813 bydlel ve Vídni, autor symfonií, skla-

deb komorních (Impromptu), písní, chrámové hudby aj., křestním jménem Jan Václav 

Hugo; 

19. vzduchový hudební nástroj, soustava retných a jazýčkových píšťal, rozeznívaných prou-

dem vzduchu; přívod vzduchu reguluje hráč pomocí klaviatur (až 5 manuálů a pedál); 

20. hlavní postava slavné opery G. Verdiho podle románu francouzského spisovatele Ale-

xandra Dumase ml. o ženě z pařížského polosvěta; 

21. hudba komponovaná pro lidské hlasy k sólovému nebo sborovému provedení; 

22. český hudební vědec a estetik (1923 – 1989), z jeho publikací např. Kapitoly z dějin este-

tiky, Modalita a její formy z hlediska hudební teorie, Struktura a osobnosti hudby aj.; 

23. český primáš a tanečník (1922 – 1983), od roku 1943 vedoucí a sólista lidové strážnické 

muziky, autor četných národopisných studií, sběratel lidových písní; 

24. český skladatel, zpěvák a kapelník, autor tanečních a pochodových písní z nichž řada 

zlidověla (např. Cikánko ty krásná, Nikdy se nevrátí pohádka mládí, Zůstaň tu s námi, 

muziko česká) aj.; 

25. český skladatel, dirigent a hudební pedagog (1920 – 1985), autor baletů Filosofská histo-

rie, Viktorka, Sněhurka, Veselí vodníci, oper Rohovín Čtverrohý, Králův mincmistr, Roz-

bitý džbán, orchestrálních, komorních a vokálních děl; 

26. český zpěvák (1943 – 1966), který se v 60. letech podílel na uvedení rokenrolu do tehdej-

šího Československa; působil ve skupinách Crazy Boys, Golden Stars, Olympic a Old 

Stars, hostoval s K. Gottem a Country Beatem J. Brabce; 

27. deska se zvlněným povrchem, používaná nejen při ručním praní, ale i jako doprovodný 

„bicí“ hudební nástroj v jazzové hudbě;  

28. druhá část hudebně dramatické tetralogie R. Wagnera Prsten Nibelungův; 

29. středověký lidový hudební nástroj; v rytmu se tluče o zem dlouhou holí, na níž jsou zavě-

šeny rolničky, zvonky, různá chřestítka a další předměty; 

30. postavy z českých oper – B. Smetana: Prodaná nevěsta (tenor), Čertova stěna (baryton); 

A. Dvořák: Rusalka (bas), Jakobín (bas); V. Blodek: V studni (tenor); L. Janáček: Káťa 

Kabanová (mezzosoprán).  

 

Jména a výrazy na Z–, z–, Ž–, ž– 

1. spodní, šroubkem posunovatelná část smyčce, za niž hráč smyčec drží a která slouží k 

napínání žíní; 

2. původní název písně, kterou za nástrojového doprovodu zpívali kavalíři v noci pod okny 

domů obdivovaných dam; 

3. lyrická hebrejská píseň, pocházející ze Starého zákona (v němž jich bylo obsaženo 150); 

původně se přednášely antifonálně, v novější době se jejich texty zhudebňují jako samo-

statné kantáty s uvedením jejich čísla v bibli; 
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4. hudební nástroj bicí samoznějící, laděný; volně zavěšené kovové tyče, roury nebo pláty 

rozeznívané úderem paličky; 

5. autoři oper: Z mrtvého domu; Zlatý kohoutek; Zvíkovský rarášek; Žvanivý slimejš; 

6. český hudební skladatel a estetik (1879 – 1934), profesor estetiky na UK v Praze a Uni-

verzitě v Brně (Estetické vnímání hudby; Symfonické básně Bedřicha Smetany; Estetika 

dramatického umění); autor oper (Malířský nápad; Vina; Preciézky) a vokální tvorby; 

sbíral, upravoval a vědecky zkoumal lidové písně, zejména chodské; 

7. středověcí zpěváci žalmů provozovaných v kostele; 

8. italské hudební výrazy pro: zamilovaně; zesilovat; zeslabovat; zpěvně; zpomalovat; 

zrychlovat; zvolna; zuřivě; 

9. český malíř a kreslíř (1849 – 1916), profesor AVU v Praze; vytvořil osm alegorických 

postav na stropě hlediště Národního divadla v Praze, vyzdobil stěny jeho foyeru a zvítězil 

v soutěži na návrh hlavní opony; 

10. druh dvojhlasého kánonu, který se zapisuje jako jednohlasá melodie a druhý hlas je in-

verzí prvního hlasu se společným tónem na střední lince notové osnovy; 

11. český hudební skladatel, představitel pozdně barokní české hudby (1679 – 1745); od roku 

1710 působil v Drážďanech; autor chrámové hudby (mj. 22 mší, Magnificat in D), alego-

rické hry Sub olea pacis et palma virtutis (Pod olivou míru a palmou vítězství), instru-

mentálních skladeb; 

12. stylizované vyjádření přírodních zvuků hudebními prostředky; 

13. obec ve středních Čechách s Památníkem A. Dvořáka v bývalém barokním špitálu (zdejší 

pobyt inspiroval skladatele k napsání 1. symfonie c moll, která nese v podtitulu jméno 

obce); 

14. italské hudební výrazy pro: žertovně; živě;  

15. druhá část základního typu hudební periody, končící celým závěrem; 

16. český violoncellista a pedagog (1881 – 1957), profesor a rektor AMU v Praze; 1913 – 32 

člen Českého kvarteta, 1934 – 45 Českého tria; 

17. hra se zpívanými vložkami, která se vyvinula z lidové komedie se zpěvy; náměty čerpá 

zpravidla z měšťanského nebo lidového prostředí; vyznačuje se populární melodikou a 

menší uměleckou náročností; dnes často synonymum pro operu; 

18. kulturní a společenské centrum v Praze na Slovanském ostrově; v jeho sále se uskutečnily 

mj. koncerty H. Berlioze, F. Liszta, R. Wagnera, C. Saint-Saënse, premiéru zde měl i 

cyklus symfonických básní B. Smetany Má vlast; 

19. český skladatel, hudební teoretik, pedagog a hudební organizátor (1824 – 65); upravova-

tel a vydavatel lidových písní; autor prvních dějin české hudby; ze skladatelského díla 

nejvýznamnější sbory (jeho píseň „Čechy krásné“ zlidověla); 

20. východočeské město, rodiště hudebního skladatele Petra Ebena; 

21. americký zpěvák a hudební skladatel (1940 - 93), význmaný představitel rockové hudby; 

v roce 1966 založil skupinu The Mothers of Invention; 

22. hudební nástroje dechové, nátrubkové (např. trubka, lesní roh, pozoun); 

23. do dnešního minislovníčku patří i řada současných osobností z oblasti vážné hudby; do-

vedete si vybavit jejich jména? 

24. podobně si jistě vzpomenete i na známé osobnosti z oblasti populární hudby. 

 

 

 

 



- 90 - 

 

SPRÁVNÁ ŘEŠENÍ HUDEBNÍCH KVÍZŮ A HÁDANEK 

 

Správná řešení kvízů z oblasti dějin hudby 
 

1.1 (Bedřich Smetana) 

1. b, 2. c, 3. a, 4. b, 5. c, 6. a, 7. b, 8. a, c, 9. b, 10. a, 11. c, 12. b, 13. a, 14. c, 15. b, c, 16. a, 

17. b, 18. a, 19. c, 20. a, 21. b, 22. a, 23. b, 24. a, 25. c.  

 

1.2 (Antonín Dvořák) 

1. c, 2. b, 3. a, 4. b, 5. c, 6. b, 7. b, 8. c, 9. a, 10. b, 11. a, 12. b, 13. c, 14. a, 15. b, 16. c, 17. 

c, 18. c, 19. b, 20. a, a.  

  

1.3 (Zdeněk Fibich) 

1. 150. výročí narození (21. 12. 1850) a 100. výročí úmrtí (15. 10. 1900), 2. c, 3. c, 4. Pra-

hy; vyučováním hudby, 5. Praze; vyšehradském Slavíně, 6 c, 7. b, 8. c, 9. A. Schulzová je 

libretistkou tří posledních Fibichových oper: Heda, Šárka, Pád Arkuna, 10. Hakon, Krá-

lovna Emma, Pomsta květin, Štědrý den, Věčnost, Vodník, 11. Hippodamie (I. Námluvy 

Pelopovy, II. Smír Tantalův, III. Smrt Hippodamie); Jaroslavem Vrchlickým; scénický me-

lodram, 12. Nálady, dojmy a upomínky; 300, 13. ouvertury: Noc na Karlštejně, Komenský, 

Oldřich a Božena; symfonické básně: Othello; Vesna; Záboj, Slavoj a Luděk; Toman a les-

ní panna; Bouře, 14. Poupata; Jarní romance, 15. Poem , 16. Sonatina d moll; Selanka pro 

klarinet a klavír. 

 

1.4 (Josef Bohuslav Foerster) 

1. a, c, 2. c, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b, c; G. Preissové, 7. a) Z. Fibich, c) V. Novák, d) K. Kova-

řovic, 8. c, b, 9. J. V. Sládka; např. Oráč, Polní cestou, Velké, širé rodné lány, Když jsme 

se loučili, Z osudu rukou ad., 10. Lesní studánka; Znám křišťálovou studánku, kde nejhlub-

ší je les…, 11. Píseň bratra slunce, 12. b, 13. c, d, e, f, g, h, 14. a, b, c, d, 15. b) správný ná-

zev Poutník v Hamburku, c) správný název Poutník v cizině. 

 

1.5 (Josef Suk) 

1. b, 2. c, 3. a, b, c, 4. a, c, 5. a, b, 6. b, 7. b, 8. Píseň lásky, 9. Pohádka; Radúz a Mahulena, 

c, d, 10. smrti, 11. a, c, d, 12. VII. všesokolském sletě; V nový život; Los Angeles, 13. H. 

Boettingera; V. Talich; F. Ondříček, 14. a, b, e, f, 15. Suk nenapsal žádnou operu, 16. 

Asrael, 17. Sousedská, 18. c, 19. c, 20. b. 

 

1.6 (Leoš Janáček) 

1. b, 2. c, 3. a, 4. c, 5. a, 6. a, b, c, d, 7. b, 8. c, 9. a) G. Preissová, b) S. Čech, c) N. Ostrov-

ský, d) R. Těsnohlídek, e) K. Čapek, f) F. M. Dostojevský, 10. b, 11. c, 12. a, 13. b, d, 14. 

c, 15. b, 16. c, 17. Kantor Halfar, Maryčka Magdonova, Sedmdesát tisíc, 18. a, 19. nápěv-

ky mluvy, 20. a. 

 

1.7 (Vítězslav Novák) 

1. 5. 12 1870 – 18. 7. 1949, 2. c, 3. b, 4. česká moderna, 5. a; Zvíkovský rarášek, 6. Karl-

štejn (podle veselohry J. Vrchlického), Lucerna (podle stejnojmenné hry A. Jiráska), Dě-

dův odkaz, 7. b, 8. Slovácká suita (V kostele, Mezi dětmi, Zamilovaní, U muziky, V noci); 

Jihočeská suita (Pastorale, Snění, Kdysi, Buď zdráv, můj rodný kraji!), 10. V Tatrách, 11. 

Taras Bulba (L. Janáček), Pohádka o Šemíku (O. Ostrčil), Praga, Zrání (J. Suk), 12. Signo-

rina Gioventú, Nikotina, 13. Podzimní symfonie, Májová symfonie, 14. L. Vycpálek, J. 
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Křička, E. Axman, B. Vomáčka, bratři Jeremiášové, A. Hába, V. Dobiáš, I. Hurník, V. 

Kaprálová; J. Cikker, D. Kardoš, A. Moyzes, E. Suchoň, 15. O matince, Životem a snem 

(J. Suk), V mlhách, Po zarostlém chodníčku (L. Janáček), 16. Svatební košile, Bouře, Čtyři 

balady na slova lidové poezie moravské (O. Ostrčil: Legenda o sv. Zitě; L. Janáček: Ama-

rus, Věčné evangelium, Glagolská mše), 17. b – a. 

 

1.8 (Bohuslav Martinů) 

1. a, 2. b, 3. a, c, d, 4. b, 5. c, 6. c, 7. a, 8. c, 9. Veselohra na mostě na slova V. K. Klicpery, 

10. a, c, d, g, h, 11. Pohádka o ševci, Ženitba. 12. Špalíček, 13. Otvírání studánek, 14. 6. 

ročník: Otvírání studánek, Děvče z Moravy z cyklu Písničky na dvě stránky; 7. ročník: Vy-

soká veža z cyklu Písničky na jednu stránku, 15. např. Velikonoční nebo Říkadla z cyklu 

Písničky, Vynášení smrti, Hlásání pasaček, Mořena, Zavírání lesa z cyklu Česká říkadla, 

cyklus Petrklíč, České madrigaly, Čtyři písně o Marii aj., 16. a, 17. b, 18. a, 19. např. Sál 

B. Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze, Společnost B. Martinů, člen České hudební 

společnosti, Památník B. Martinů v Poličce, Trio B. Martinů, Kvarteto Martinů, Klavírní 

kvarteto B. Martinů, Ženský pěvecký sbor Martinů Frýdek–Místek, Mezinárodní festival a 

soutěž pěveckých sborů B. Martinů v Pardubicích apod.). 

 

2. 

1. f–a–fi–c (Umění fugy), 2. d–f–bj–g (Vodní serenáda), 3. e–g–eh–b (Symfonie G dur 

„s úderem kotlů“), 4. a–d–gk–e (opera Figarova svatba, árie Figara, 5. c–b–cm–a (Devátá 

symfonie), 6. g–e–dl–f (klavírní skladba Snění), 7. b–c–ach–d (Koncert pro housle a or-

chestr, 3. věta). 

 

3. 

3.1 

A) 1–4, 2–2, 3–9, 4–8, 5–1, 6–11, 7– 5, 8–3, 9–6, 10–12, 11–7, 12–10, 13–3. 

B) 1–11, 2–8, 3–10, 4–2, 5–9, 6–1, 7–6, 8–4, 9–7, 10–13, 11–12, 12–5, 13–3. 

 

3.2 

A) 1–13, 2–2, 3–11, 4–1, 5–5, 6–10, 7–9, 8–14, 9–15, 10–4, 11–12, 12–7, 13–3, 14–6,  

15–8. 

B) 1–14, 2–11, 3–1, 4–20, 5–8, 6–2, 7–9, 8–12, 9–3, 10–16, 11–19, 12–5, 13–7, 14–4,  

15–18, 16–6, 17–15, 18–17, 19–13, 20–10. 

 

4. 

A) 1–6, 2–5, 3–3, 4–11, 5–6, 6–9, 7–3, 8–7, 9–8, 10–4, 11–9, 12–7, 13–11, 14–6, 15–5, 

16–4. 

Pokud jste mezi uvedenými díly neobjevili žádnou ze skladeb J. Myslivečka, J. L. Dusíka, 

E. Axmana nebo J. Ježka, je to správné. Pokoušeli jsme se vás jen trochu poplést. 

B) 1–4, 2–7, 3–10, 4–13, 5–9, 6–15, 7–3, 8–11, 9–12, 10–6. 11–2, 12–1, 13–14, 15–16, 

16–5. 

 

5. 

A) 1c, 2f, 3i, 4b, 5l, 6ch, 7e, 8a, 9h, 10d, 11g, 12j, 13n, 14m, 15k. 

B) 1f, 2n, 3h, 4l, 5i, 6j, 7b, 8ch, 9m, 10d, 11e, 12k, 13g, 14c, 15a.    

 

6. 

A) 1i, 2f, 3l, 4c, 5h, 6b, 7k, 8a, 9ch, 10d, 11m, 12n, 13g, 14e, 15j. 

B) 1g, 2n, 3b, 4j, 5d, 6ch, 7l, 8a, 9m, 10f, 11e, 12c, 13h, 14i, 15k. 
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7. 

A) 1–10, 2–6, 3–1, 4–8, 5–15, 6–13, 7–12, 8–3, 9–2, 10–7, 11–5, 12–4, 13–16, 14–14,  

15–9, 16–11; 

 1–6, 2–1, 3–11, 4–6, 5–3, 6–4, 7–2, 8–7, 9–16, 10–14, 11–10, 12–13, 14–8, 15–9, 16–12. 

B) 1–2, 2–7, 3–8, 4–4, 5–13, 6–6, 7–9, 8–5, 9–10, 10–1, 11–11, 12–3, 13–12; 

 1–11, 2–3, 3–4, 4–1, 5–2, 6–7, 7–8, 8–10, 9–9, 10–6, 11–5, 12–12. 

  

8. 

A) 1ch, 2d, 3f, 4l, 5c, 6j, 7g, 8o, 9a, 10p, 11b, 12r, 13i, 14h, 15m, 16h, 17n, 18e, 19s, 20t. 

B) 1d, 2m, 3j, 4ch, 5c, 6o, 7p, 8l, 9b, 10g, 11b, 12r, 13e, 14f, 15k, 16h, 17n, 18a, 19s, 20t. 

 

9. 

A) 1n, 2k, 3m, 4ch, 5h, 6g, 7f, 8e, 9l, 10b, 11c, 12i, 13a, 14d, 15j.  

B) 1e, 2f, 3h, 4k, 5ch, 6n, 7d, 8c, 9l,10b, 11j, 12i, 13a, 14g, 15m. 

 

10. 

1. ano – J. B. Foerster (1859 – 1951), M. P. Musorgskij (1839 – 1881); 

2. ano, ale Smetanovi by byly nejvýše 3 roky – B. Smetana (1824 – 1884), L. v. Beethoven 

(1770 – 1827); 

3. ne – F. Mendelssohn–Bartholdy (1809 – 1847), Z. Fibich (1850 – 1900); 

4. ano – P. I. Čajkovskij (1840 – 1893), B. Bartók (1881 – 1945); 

5. ne – G. Mahler (1860 – 1911), R. Schumann (1810 – 1856); 

6. ano – V. Novák (1870 – 1949), J. Brahms (1833 – 1897); 

7. ano – J. S. Bach (1685 – 1750), J. Haydn (1732 – 1809); 

8. ano – W. A. Mozart (1756 – 1791), J. Mysliveček (1737 – 1781); 

9. ne – F. Chopin (1810 – 1849), R. Strauss (1864 – 1949); 

10. ano – F. Škroup (1801 – 1862), A. Dvořák (1841 – 1904); 

11. ne – B. Martinů (1890 – 1959), R. Wagner (1813 – 1883); 

12. ano – G. Verdi – (1813 – 1901), C. Debussy (1862– 1918); 

13. ano – S. Prokofjev (1891 – 1953), Z. Lukáš (1928 – 2007); 

14. ano G. P. Pergolesi (1710 – 1736, G. F. Händel (1685 – 1759) 

15. ne – H. Berlioz (1803 – 1869) , M. Ravel (1875 – 1937); 

16. ano – C. M. von Weber (1786 – 1826, F. Liszt (1811 – 1886); 

17. ne – L. Janáček (1854 – 1928), P. Eben (1929 – 2007); 

18. ne – G. Bizet (1838 – 1875), O. Ostrčil (1879 – 1935); 

19. ano – G. Puccini (1858 – 1924), J. Hanuš (1915 – 2004); 

20. ne – R. Leoncavallo (1858 – 1919), I. Hurník (nar. 1922). 

 

11. 

A) 

1. a) 9, b) M. Červinková–Riegrová, c) Rusalka (90.), Tvrdé palice (110.). 

2. a) Hop hej, cibuláři, b) B. Smetana: Cibulička (České tance). 

3. W. A. Mozart, a) Malá noční hudba (2. věta), b) předehra k opeře Don Juan,  

c) Symfonie g moll (Köchel 550), d) Houslový koncert D dur (Köchel 218, 1. věta). 

 

B)  

1. a) W. A. Mozartovi, b) 100. výročí provedení opery Don Juan (29. 10 1887),  

c) J. Vrchlický. 

2. a) Voděnka studená, b) Zamilovaní (V. Novák: Slovácká suita), c) v rytmické struktuře.  

3. a) 10, b) 9. 
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C) 

1. a) Karel Hlaváček, b) Hrál kdosi na hoboj, c) c (např v basovém klíči ve druhé mezeře). 

2. a) Harold v Itálii, b) postava zasmušilého, rozbolestněného poutníka, který se ubírá svě-

tem, romantika, nemohoucího nikde nalézt své štěstí (epos lorda Byrona Childe Haroldova 

pouť ), c) N. Paganini, d) např. Gabriela Demeterová, Ladislav Kyselák, Lubomír Malý, 

Jan Pěruška, Jaroslav Ruis, Jan Talich aj.). 

3. a) B. Smetany, b) G. Verdiho Traviata, c) housle, d) rostlina (fialka). 

 

D) 

Bludný Holanďan, Aida, Carman, Hubička – BACH; 

1. Knížka pro Annu Magdalenu Bachovou; 

2. Umění fugy; 

3. Rekviem za kantora Bacha. 

 

E) 

1. A. D. – Antonín Dvořák; Toníkovi a Otylce; housle a klavír; v Americe; g moll; správné 

pořadí taktů: 3., 2., 1., 4.; Sonatina G dur, 2. věta. 

2. houslista; horna – Josef Hora: Jan Houslista; Miroslav Horníček: Dobře utajené housle. 

3. Červené housle; Zelené housle; Housle a džbánek; Jaroslav Seifert – Františku Tichému, 

který portrétům N. Paganiniho věnoval řadu svých obrazů a studií. 

 

12. 

1. panna Róza, 2. Jiří, 3. Vendulka, 4. Jirka, 5. Lidunka, 6. Mánek, 7. Jenůfa, 8. Sykoš,  

9. Milada, 10. princ – 11. Leonora, 12. Alfred, 13. Mimi, 14. don José, 15. Olga,  

16. Des Grieux, 17. Markétka, 18. Cavaradossi, 19. Desdemona, 20. Tamino. 

 

13. 

A) 1–6, 2–9, 3–1, 4–8, 5–10, 6–2, 7–8, 8–3, 9–5, 10–4, 11–8, 12–7. 

B) 1–11, 2–4, 3–8, 4–6, 4–7, 4–9, 5–2, 6–12, 7–10, 8–4, 9–5, 10–1.  

 

14. 

A) 

1. Miloš, 2. Eduard, 3. Petr, 4. František, 5. Jindřich, 6. Václav, 7. Petr, 8. Jan F., 9. Jan, 

10. Svatopluk, 11. Emil, 12. Ilja (Lukáš), 13. Jiří, 14. Pavel, 15. Viktor, 16. Ctirad,  

17. Marek, 18. Jaroslav, 19. Ivan, 20. Otomar. 

B) 

1. Jiří, 2. Ivana, 3. Zdeněk, 4. Otmar, 5. Jan, 6. Jiří, 7. Věroslav, 8. Arnošt, 9. Vadim,  

10. Alois, 11. Petr, 12. Petr, 13. Josef, 14. Jan, 15. Zdeněk, 16. Jiří, 17. Antonín, 18. Jan, 

19. Evžen, 20. Zdeněk. 

C) 

1. Emil, 2. Jiří Antonín (též František), 3. Karel, 4. Vilém, 5. František Xaver, 6. Bohuslav 

Matěj, 7. Jan Ladislav, 8. Antonín, 9. Zdeněk, 10. Josef Bohuslav, 11. Alois (též Karel), 

12. Kryštof, 13. Leoš, 14. Otakar, 15. Jaroslav, 16. Jindřich, 17. Karel Boleslav, 18. Vítěz-

slava, 19. Rudolf, 20. Karel, 21. Jan, 22. Jaroslav, 23. Pavel, 24. Jan, 25. Bohuslav,  

26, František Václav, 27. Adam, 28. Josef, 29. Oskar, 30. Vítězslav (též Jan), 31. Otakar, 

32. František, 33. Antonín, 34. Jakub Jan, 35. Bedřich, 36. Jan Václav (též Antonín, Jan 

Antonín, Karel, 37. Josef, 38. Karel, 39. František, 40. Václav Jan, 41. Václav, 42. Václav 

Jindřich, 45. Pavel, 46. Jan Václav (Hugo), 47. Antonín (též Pavel), 48. Ladislav, 49. Jan 

Dismas, 50. Josef Leopold. 
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D) 

1. Ludwig van, 2. Alban, 3. Hector, 4. Georges, 5. Luigi, 6. Alexandr Porfirjevič, 7. Johan-

nes, 8. Anton, 9. Dietrich, 10. William, 11. Giulio, 12. Francois, 13. Petr Iljič, 14. Claude, 

15. Gaeteno, 16. Paul, 17. Manuel de, 18. Gabriel, 19. César, 20. George, 21. Alexandr 

Konstantinovič, 22. Michail Ivanovič, 23. Christoph Willibald, 24. Charles, 25. Edvard 

Hagerup, 26. Georg Friedrich, 27. Hans Leo, 28. Joseph, 29. Paul, 30. Arthur, 31. Engel-

bert, 32. Luigi, 33. Fryderyk, 34. Clément, 35. Zoltán, 36. Orlando di, 37. Ruggiero,  

38. Ferenc, 39. Albert, 40. Jean Baptiste. 

E) 

1. Gustav, 2. Pietro, 3. Jules, 4. Felix, 5. Giacomo, 6. Darius, 7. Stanislaw, 8. Claudio,  

9. Thomas, 10. Modest Petrovič, 11. Carl, 12. Giovanni Pierluigi, 13. Giovanni Battista, 

14. Francis, 15. Sergej, 16. Giacomo, 17. Henry, 18. Jean Philippe, 19. Maurice, 20. Max, 

21. Ottorino, 22. Nikolaj Alexandrovič, 23. Gioacchino, 24. Alessandro, 25. Franz,  

26. Robert, 27. Heinrich, 28. Jean, 29. Alexandr Nikolajevič, 30. Igor, 31. Eugen,  

32. Karol, 33. Dmitrij Dmitrijevič, 34. Giuseppe, 35. Georg Philipp, 36. Giuseppe, 37. An-

tonio, 38. Richard, 39. Carl Maria von, 40. Anton. 

 

15. 

A) 

1. Camille Saint–Saëns, Francouz, 2. Samson a Dalila, 3. Tanec kostlivců, 4. Karneval zví-

řat, 5. 1921. 

B) 

1. Edvard Hagerup Grieg, Nor, 2. Bergen, Cesta na sever, 3. Henrik Ibsen, Peer Gynt,  

4. Norské tance, 5. Klavírní koncert a moll. 

C) 

1. Hector Berlioz, Francouz, 2. Fantastická symfonie, 3. Rekviem, 4. Harold v Itálii,  

5. 8. března 1869.  

 

16. 

1. William Shakespeare, 2. Friedrich Schiller, 3. William Shakespeare, 4. Karel Jaromír 

Erben (Kytice), 5. František Ladislav Čelakovský (Ohlasy písní českých), 6. William Sha-

kespeare, 7. Edmond Rostand, 8. Alois a Vilém Mrštíkové, 9. Christian Andersen (Pohád-

ky), 10. Jaroslav Vrchlický, 11. Svatopluk Čech, 12. Julius Zeyer, 13. Svatopluk Čech,  

14. Jaroslav Vrchlický, 15. Svatopluk Čech, 16. Jaroslav Vrchlický, 17. Nikolaj Vasiljevič 

Gogol. 

 

17. 

1. podle povídky K. Světlé, 2. podle tragédie F. Schillera, 3. podle románu A. Jiráska, 

4. podle G. Preissové, 5. podle veselohry J. Vrchlického, 6. podle V. K. Klicpery, 7. na 

námět S. Čecha, 8. podle básně T. Tassa „Osvobozený Jerusalem“, 9. podle hry A. Jiráska, 

10. podle divadelní hry A. a V. Mrštíkových, 11. podle dramatické pohádky W. Sha-

kespeara, 12. podle hry A. N. Ostrovského: Bouře, 13. podle „Babičky“ B. Němcové, 14. 

podle „Kupce benátského“ W. Shakespeara, 15. podle humoresky S. Čecha, 16. podle R. 

Těsnohlídka, 17. podle veselohry L. Stroupežnického, 18. podle novely J. Zeyera, 19. pod-

le hry K. Čapka, 20. podle dramatu G. Preissové, 21. podle N. V. Gogola, 22. podle F. M. 

Dostojevského, 23. na motivy stejnojmenné básně A. Hejduka, 24. podle F. M. Dostojev-

ského.  
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18. 

1. Mezinárodní hudební festival Brno – Moravský podzim; Varhanní festival, 2. Hudební 

slavnosti Emy Destinnové, 3. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, 4. Smetanov-

ská klavírní soutěž, 5. Beethovenův Hradec, 6. Mezinárodní hudební festival Janáčkovy 

Hukvaldy, 7. Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua, 8. Festival sborového 

umění Jihlava, 9. Jihočeský festival Concertino Praga (též okolí Jindřichova Hradce), 

10. Dvořákův Karlovarský podzim; Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka; Mezinárodní 

jazzový festival; Mozart a Karlovy Vary; Beethovenovy dny, 11. Kmochův Kolín; Kubelí-

kovské slavnosti, 12. Mezinárodní operní festival „Smetanova Litomyšl“; Mladá Smetano-

va Litomyšl, 13. Festival Janáček a Luhačovice, 14. Festival Fryderyka Chopina, 15. Festi-

val Camerata nova (též okolí Náchoda). 16. Mezinárodní varhanní festival, Olomoucké 

hudební jaro, Svátky písní Olomouc, 17. Janáčkův Máj, 18. Mezinárodní soutěž akademic-

kých sborů IFAS; Mezinárodní soutěž a festival pěveckých sborů B. Martinů; Pardubický 

festival dětských sborů, 19. Harantovské slavnosti historického zpěvu, 20. mj. např. Mezi-

národní hudební festival Pražské jaro, Pražský podzim, Pražské dny sborového zpěvu 

Praga cantat, Festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena, Mezinárodní hudeb-

ní festival dětí a mládeže „youngprague“, Svatováclavské slavnosti, Concertino Praga, 

Canti veris Praga s Cenou Z. Lukáše, Letní slavnosti staré hudby, 21. Festival A. Dvořáka, 

22. Sukovy Sedlčany, 23. Šumperské preludium; Krajina zpěvu; 24. Kocianova houslová a 

Heranova violoncellová mezinárodní soutěž, 25. Mezinárodní sborová soutěž hudebního 

romantismu.. 

 

19.  

A) 

Joseph Haydn (1732 – 1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), Ludwig van Bee-

thoven (1770 – 1827);  

Salzburg; Eisenstadt; Zámek Dolní Lukavice; Praha; Don Giovanni; Lázně Teplice; 

Vídeňský klasicismus; Mozart – Figarova svatba, Únos ze serailu; Beethoven – Fidelio; 

Haydn – Stvoření; 

V notové ukázce jsou zamíchány úryvky z těchto skladeb: Haydn – Symfonie G dur, op. 

94 (S úderem kotlů), II. věta; Mozart – Malá noční hudba, II. a I. věta; Beethoven – téma 

IV. věty z IX. symfonie d moll. 

B) 

Bedřich Smetana (1824 – 1884), Antonín Dvořák (1841 – 1904); téma symfonické básně 

Vltava je spojeno s melodií Scherza ze symfonie Z nového světa; onen „stroj“ je poslední 

slovo opery Prodaná nevěsta („… veselá se svatba stroj!“). 

 

 

Správná řešení kvízů z oblasti hudební nauky 
 

1.1 (Smyčcové nástroje) 

1. b, 2. c, 3. b, 4. b, 5. c, 6. a, 7. b, 8. Amati, Guarneri, Stradivari, 9. a; a, b, c, d, 10. c, 

11. b, 12. c, 13. c, 14. b, 15. b, 16. c, 17. b, 18. a, 19. a, 20. b. 

1.2 (Dechové nástroje dřevěné) 

1.a, 2. b, 3. okarina, Říkadla, 4. c, 5. a, 6. b, 7. b, 8. b, 9. a, 10. c, 11. a, 12. b, 13. Böhm, 

14. a, b, d, 15. Amati v Kraslicích, 16. c, 17. b, 18. c, 19. b, 20. b. 

1.3 (Dechové nástroje žesťové) 

1. olifant; b, d, e, 2. a, b, c, d, 3. nátrubku; nátrubkové, 4. b, d, e, f, 5. oválu; kruhu, 6. slav-

nostní, 7. a, 8. b, 9. c, 10. Pochod komediantů; pikola, 11. b, 12. a, 13. Stamic; Vltava, 
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Z českých luhů a hájů, 14. c, 15. trombon, 16. Pražští pozounéři, 17. ventilového, 18. ví-

tězství pomsty dívek nad Ctiradovou družinou, 19. tuba; bombardon, 20. křídlovka, teno-

rový roh neboli baskřídlovka, baryton neboli eufonium; helikon; suzafon. 

1.4 (Bicí nástroje) 

1. samozvučné; blanozvučné, 2. určitou; neurčitou, 3. samozvučné s neurčitou výškou tó-

nu: činely, kastaněty, tam–tam, triangl – s určitou výškou tónu: celesta, gong, xylofon, 

zvonková hra, zvony; blanozvučné s neurčitou výškou tónu: velký a malý buben, tamburí-

na – s určitou výškou tónu: tympány, 4. velký a malý buben, činely, 5. tamburína, triangl, 

xylofon, zvonková hra – chybí např, dřívka, dřevěný blok, dětský tympán, metalofon, prs-

tové činelky, rumba–koule aj., 6. vibrafon, 7. kastaněty, 8. větrník – znázorňování větru a 

meluziny; hřmění – bouře; rolničky – zimní nálady, jízda na saních; biče – práskání biče; 

řehtačka – střelba z pušek a kulometů aj., 9. valcha, 10. fanfrnoch, vozembouch. 

 

2. 

1. např. smyčcové nástroje (housle, viola, violoncello, kontrabas) a další strunné drnkací 

nástroje;  

2. prohnutá kovová rourka, dlouhá asi 34 cm, na niž se nasazuje 6 cm dlouhý dvouplátkový 

strojek fagotu (též „esko“);  

3. „žabka“ je k prutu smyčce šroubkem připevněná součást, která drží žíně a slouží k jejich 

napínání; „kobylka“ je dřevěná destička zaoblená podle tvaru hmatníku smyčcového ná-

stroje, stojící na dvou nožkách příčně na jeho horní desce asi uprostřed mezi výřezy ve tva-

ru „f“; „kozel“ je měchový zásobník vzduchu dud, obvykle z nezpracované kozlí kůže;  

4. „hubička“, „jazýček“ i „boltec“ jsou části klarinetu: „hubička“ je zobcový horní díl, na 

němž je šroubovým zařízením připevněn jednoduchý třtinový plátek, zvaný „jazýček“, 

„boltec“ je pak spodní díl nálevkového tvaru (toto označení se používá např. též u hoboje); 

„koleno“ (někdy též „bota“ nebo „botka“) je dvakrát vrtaný třetí spojovací díl fagotu, který 

má tvar písmene U a je opatřen dvěma dírkami a deseti klapkami;  

5. kolíček vsazený do lubu ve spodní části smyčcových a strunných drnkacích nástrojů, 

který udržuje silnou strunou napětí struníku;  

6. součást kladívkové mechaniky klavíru, která nahradila předchozí tangenty nebo havraní 

brky klavichordu a cembala; „strojkem“ označují hudebníci dvojici jemných třtinových 

plátků (čili jazýčků) připevněných na kovovou rourku hoboje, anglického rohu nebo fago-

tu; toto pojmenování dávají rovněž prstenci přidržujícímu s pomocí šroubků plátek klarine-

tu;  

7. „zobec“ je pojmenování hlavice podélné (zobcové) flétny, do níž je vložen dřevěný špa-

líček, sloužící k usměrňování dechového proudu na hranu příčného výřezu na vnější straně 

hlavice; „křídlo“ je nejdůležitější z pěti částí fagotu s třemi dírkami pro levou ruku, na jejíž 

jakosti závisí i kvalita nástroje;  

8. „vodní klapka“ na spodní části snížce pozounu, umožňující vypustit vodu, která se tam 

nahromadí v důsledku sražení par výdechového proudu;  

9. „pražce“ slouží k podpoře strun smyčcových a drnkacích nástrojů – malý podpírá struny 

na počátku hmatníku, velký podpírá silnější strunu udržující na opačné straně korpusu 

struník;  

10. „soudek“ je název druhého krátkého dílu klarinetu;  

11. „prut“ (neboli „hůlka“) je dřevěná část smyčce; „hůl“ (neboli „basovka“) je čtvrtá část 

fagotu opatřená šesti klapkami;  

12. podpěrný kolík sloužící k vyrovnání tlaku kobylky na vrchní desku smyčcových ná-

strojů. 
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Správná řešení hudebních hádanek 

1. 

A) 

1. ka–stan–ěty; kasta–něty, 2. ce–les–ta, 3. x–ylo–fon, 4. mara–cas; m–ara–cas 5. t–rub–ka, 

6. e–ufo–nium, 7. korn–et, 8. kříd–lov–ka, 9. har–fa, 10. bala–lajka, 11. man–dolina, 12. 

cit–era, 13. u–kule–le, 14. cim–bál, 15. vi–ola, 16. kont–rabas, 17. pi–kola, 18. ho–boj, 19. 

kl–ar–inet 20. har–monika; a–kord–eon. 

B) 

1. tal–íře, 2. puk-lice, 3. čin–ely, 4. vě–trn–ík, 5. t–rom–bon, 6. bom–bard–on, 7. t–rum–

šajt, 8. kyt–ara, 9. ra–vana–stron, 10. k–vint–on, 11. vio-lino, 12. fuj–ara, 13. o–kar–ina, 

14. au–los, 15. s–pin–et, 16. vir–gin–al, 17. k–lavice–mbalo, 18. var–hany, 19. p–ort–ativ. 

 

2. 

A) 

1. Rus–alka, 2. Hu–bič–ka, 3. Dali–bor, De–bor–a, 4. Pád Ar–kuna, 5. Li–buš–e, 6. Jes–

sika, 7. Arm–ida, 8. Ves–elohra na mostě, 9. Bra–tři Kara–maz–ovi, 10. Věc M–akr–opu–

los, 11. Její pas–torkyňa, Její pa–sto–rkyňa, 12. V stud–ni, Vilém Blodek. 

B) 

1. Ca–rmen, George Bizet, 2. Ú–nos ze serailu, 3. Pi–kov–á dáma, 4. Ko–uzel–ná flétna, 5. 

T–uran–dot, M–adam–e Butterfly, 6. Ko–med–ianti, Ruggiero Leoncavallo, 7. Sed–lák ka-

va–lír, Pietro Mascagni, 8. Maš–kar–ní ples, 9. T–roub–adour, Don Car–los, 10. Ivan S–

usa–nin, 11. Sad–ko, Po–hádka o caru Salta–novi, 12. M–ano–n, Jules Massenet (V. Ne-

zval: Manon Lescaut).  

 

3. 

1. Čer–noh–orský (Bohumil Matěj), 2. Nov–ák (Vítězslav), 3. S–metan–a (Bedřich),  

4. Rej–cha (Antonín), 5. Ze–len–ka (Jan Dismas), 6. Dv–oř–ák (Antonín), 7. Kože–luh 

(Leopold Antonín), 8. T–roj–an (Václav), 9. Ax–man (Emil), 10. Pi–voda (František), 11. 

Ned–bal (Oskar), 12. Kam–pan–us (M. –Vodňanský), 13. H–lob–il (Emil), 14. Luk–áš 

(Zdeněk), 15. Tomá–šek (Václav Jan), 16. Šk–roup (František), 17. Kapr–álová (Vítězsla-

va); Kapr–ál (Václav), 18. Kur–z (Ivan), 19. K–rum–pholz (Jan), 20. S–mol–ka (Jan), 21. 

např. Míč–a, Vo–říše–k, Zá–meč–ník, Za–hrad–ník, Ma–touš–ek, Kop–elent (Ko–pel–ent), 

Boř–kov–ec aj., 22. Bor–odin (Alexandr Porfirjevič), 23. Ba–lak–irev (Milij Alexejevič), 

24. G-linka (Michael Ivanovič), 25. Čaj–kov–skij (Petr Iljič), 26. Šos–takovič (Dmitrij), 

27. Bar–tók (Béla), 28. De–bus–sy (Claude), 29. Ch–opi–n (Fryderyk), 30. Lis–zt (Ferenc), 

31. Rous–sel (Albert), 32. F–loto–w (Friderich).  

 

4. 

1 – Jindřich Jindřich, 2 – Karel Kovařovic, 3 – Otakar Ostrčil, 4 – Zdeněk Zouhar,  

5 – Benjamin Britten, 6 – Béla Bartók, 7 – Hans Leo Hassler, 8 – Modest Petrovič Musor-

gskij, 9 – Georgie Gershwin, 10 – Giuseppe del Gesu Guarneri. (Federigo Fiorillo, Gio-

vanni Gabrieli, Mořic Moszkowski, Samuel Schmidt, Václav Jindřich Veit, Jana Jonášová, 

Jiří Jirmal, Milan Malý ad.) 

 

5.1 

1. viola, 2. housle, 3. valčík, 4. takt, 5. opera, 6. chorál, 7. dudy, 8. buben, 9. balet, 10. ko-

da, 11. dumka, 12. imitace, 13. kantáta, 14. kotel, 15. óda, 16. prima, 17. pavana, 18. píseň, 

19. pochod, 20. koncert, 21. notace, 22. sbor, 23. partita, 24. pasáž, 25. songy. 
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5.2 

1. tango, 2. hlas, 3. noty, 4. žalmy, 5. missa, 6. tympán, 7. téma, 8. těsna, 9. moteto, 10. tu-

ba, 11. koncert, 12. kvinta, kvarta, 13. dechy, 14. ladička, 15. klapka, 16. tempo, 17. trio, 

18. doby, 19. píseň, 20. lento, 21. pikola, 22. věta, 23. duoly, doby, 24. strojek, 25. notová 

osnova. 

 

5.3 

1. elegie, 2. plátek, 3. luby, dudy, 4. koleda, 5. tenorista, 6. alt, 7. plechy, 8. nóna, 9. akord, 

10. samba, 11. punk, 12. struna, 13. malá sexta, 14. vokální, 15. óda, 16. part, 17. tanec, 18. 

party, 19. závětí, 20. duet, 21. citera, 22. polnice, 23. dux, 24. giga, 25. lesní roh. 

 

5.4 

1. proposty, 2. cifra, 3. fagot, 4. primáš, 5. presto, 6. danaj, 7. dudák, 8. invence, 9. žaltář, 

10. horny, 11. posuvky, 12. svity, věty, 13. dřívka, 14. dombra, domra, 15. kytary, 16. pří-

raz, 17. rumby, luby, 18. taktovka, 19. kadence, 20. tónický, 21. odraz, 22. pauza, 23. ladit, 

24. trubka, 25. prima volta. 

 

6. 

1. ac–celer–ando, 2. l–ar–go, 3. a–mor–oso; mor–endo; mor–mor–ando, 4. mae–sto–so 

(např. me–sto – smutně), 5. ani–mat–o, dra–mat–ico; pat–etico, 6. tre–mol–lo, 7. gr–ave, 8. 

an–Dante, 9. len–to, 10. mar–Cato, 11. c–anta–bile, 12. v–Iva–ce; v–Ivo; p–rest–o (též 

přes–to), 13. ap–pas–Sion–ato, 14. so–Nor–o, 15. so–sten–uto, 16. per–den–edo; in–noc–

ente, 17. strin–gen–do, 18. f–ort–e, 19. v–Igor–oso, 20. port–amen–to, 21. ama–bile, 22. 

ac–cent–ato, 23. pes–ante (p–esa–nte), 24. l–amen–tato, 25. fa–Gott–o; ar–pa; e–ufo–nium; 

chi–tar–Ra. 

 

7. 

1. kan –táta, 2. ka–den–ce, 3. mad–Riga–l, 4. mel–Odra–m, 5. menu–et, 6. pa–vana, 7. 

bar–Karol–a; e–legie; ek–loga; hu–mor–Eska, 8. o–pera, 9. val–čík; m–azur–ka, 10. pas–t–

orel–a (past, sto), 11. ko–Lora–tur–a, 12. s–ara–band–a, 13. be–sed–a, 14. mu–set–te, 15. 

konce–rt, 16. kup–let, 17. int–rod–ukce, 18. paš–ije; re–cit–ativ, 20. a) sek–ven–ce, b) int-

sr–mez–zo, c) bur–lesk–a, d) se–lanka. 

 

8. 

1. balalajka; 2. doloroso; amoroso, 3. lambada, 4. homofonie, 5. aleatorika, 6. comodo; gi-

ocoso, 7. fanfára, 8. kalamajka, 9. mormorando, 10. barkarola, 11. attacca, 12. sonoro; 

vigoroso, 13. passacaglia, 14. sarabanda, 15. con moto; con fuoco, 16. kantáta, 17. bagate-

la, 18. sardana, 19. cavatina, 20. klaviatura, tastatura, 21. appassionato, 22. pavana, padua-

na, padovana, 23. allargando, 24. arabeska; balada; mascherata; fantasia; tarantela, faran-

dola aj., 25. elegie; celeste; decrescendo; sentimentale – difficile; divisi; bisbigliare; pianis-

simo; siciliano aj. 

 

9. 

A) 

1. Okolo Anova, 2/4, 3. st., 2. Kdyby byl Bavorov, 2/4, 3. st., 3. Ty bechyňský zvony, 3/4, 

1. st. – U Bechyně na kopečku, 2/4, 1. st., 4. N tom bošileckým mostku, 3/4, 1. st., 5. Za 

starú Breclavú, 3/4, 1. st., 6. Kdyby byly Čenčice, 2/4, 1. st., 7. Už se krumlovském záme-

ček, 3/4, 5. st., 8. Žádnyj neví, co sou Domažlice, 3/4, 5. st., 9. Okolo Frýdku cestička, 2/4, 

1. st. – Ve Frydku trubili, 3/4, 5. st., 10. Kramářko hlinecká, 3/4, 5. st., 11. Ked sem išiel 

z Hodonína, 2/4, 1. st. – V Hodoníně za vojáčka mňa vzali, 3/4, 1. st., 12. Mám já 
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v Hodslavicích galánku, 3/4, 1. st., 13. Ty ukvalsky kosteličku, 3/4, 1. st., 14. Ten chlu-

mecký zámek, 2/4, 1. st., 15. Kole Jarošova, 2/4, 1. st., 16. Ta kněždubská věž, 2/4, 3. st., 

17. Kolíne, Kolíne, 2/4, 1. st. (moll, 2/4, 3. st.), 18. Na lanžhotských lukách, 2/4, 5. st., 19. 

A já su synek, 2/4, 1. st., 20. Mikulecká dědina, 2/4, 1. st., 21. Boleslav, Boleslav, 2/4, 1. 

st., 22. Kdyby byly Čenčice, 2/4, 1. st. 

B) 

1. Náchodskej zámeček, 3/4, 1. st., 2. V nevolickým oudolí, 2/4, 5. st., 3.– 5. Keď som ja 

šel z Opavy, 2/4, 1. st., 6. Petrovický zámek, 2/4, 1. st., 7. Plzeňská věž, 3/4, 2/4, 1. st., 8. 

Poděbradská brána, 2/4, 3. st., 9. A já su synek, 2/4, 1. st., 10. Na tom pražským mostě, 

2/4, 5. st. – Já sem eště neslyšel, 2/4, 1. st., 11. Kdyby byl Bavarov, 2/4, 3. st., 12. Takhle 

v Rokycanech, 3/4, 3. st., 13. Rožnovské hodiny, 3/4, 1. st., 14. Rusava, Rusava, 2/4, 5. st., 

15. V Strakonicích za oltářem, 3/4, 1. st., 16. Ten suchdolský rybník, 2/4, 1. st., 17. Jedna 

je cestička k Táboru, 3/4, 1. st. – Běží liška k Táboru, 2/4, 1. st., 18. Už se ten tálínský ryb-

ník nahání, 3/4, 1. st., 19. U Těšina bubny bijom, 2/4, 1. st. – Pod těšinským mostem, 3/4, 

1. st., 20. Tovačov, Tovačov, 3/4, 5. st., 21. Okolo Třeboně, 3/4, 3. st. – To třeboňský dou-

bí, 2/4, 3. st., 22. Kdyby byl Bavorov, 2/4, 3. st., 23. Ta zlukovská náves, 3/4, 5. st. 

 

10. 

A) 

1. Černá vlna na bílém beránku, 2. Měla jsem holoubka – Kdes, holubičko, lítala – Kukač-

ka kuká – Sivá holubičko – Vyletěla holubička ze skály, 3. Andulko šafářova – Čí to 

husičky – Hejha, husy, ze pšenice – Když jsem husy pásala – Letěla husička – Oj, letěla bí-

lá hus – Pásla husy pode dvorem – Plavala husička – Husa divoká letí z vysoka – Haj, 

husičky, haj, 4. Na tý louce zelený, 5. Běží liška k Táboru, 6. Kačena divoká – Když jsem 

já sloužil, 7. Kočka leze dírou, 8. Vesele zpívejte, kohouti – Na tom našem dvoře, 9. Ko-

máři se ženili, 10. Dú kravičky, dú – Uvázali krávu, 11. Utěkla mi přepiurečka, 12. Kukač-

ka kuká – Žežuličko, kde jsi byla, 13. Když jsem já sloužil, 14. A já sám – Čí jsou to ko-

níčky – Já mám koně – Dybych já věděla, čí sú to koníčky – Koupím já si koně vraný – 

Nešťastný šafářův dvoreček – Okolo Třeboně – Pod našima okny – Poděbradská brána – 

Spadla mi šablička – Už mně koně vyvádějí – Čtyři koně jdou – Čí to koníčky, čí to – Dal 

husar koně kovat – Ještě ty koníčky doma jsou – Dostal jsem koníčka – Čtyři koně ve dvo-

ře, 15. Běží liška k Táboru, 16. Komáři se ženili, 17. Byla jedna myška malá, 18. Pásla 

ovečky – Beskyde, Beskyde – Kdybys měla, má panenko – Žene ovčák v háji – Běžela 

ovečka – Pase ovčák ovce, 19. Pásla má milá páva, 20. Skákal pes – Když jsem já k vám 

chodívával, 21. Jsou, jsou na potoce ráčata – Rybička malá, 23. Což ten slavíček, 24. Já 

mám doma kvočnu, 25. Chytil táta sojku, 26. Dybych byly vtáčkem – Sedí sokol na javori 

– Vyletěl sokol, sivý pták, 27. Vosy, vosy, vosy, 28. Když jsem já sloužil, 30. Vlaštovička 

lítá – Dívča, dívča, laštovička – Ach, laštověnka, 31. Vosy, vosy, vosy, 32. U panského 

dvora – Pásol Janko tri voly, 33. Vejr, 34. Zajíček běží po silnici – Mysliveček skoro vstá-

vá, 35. Anička konopí močila. 

 

B) 

1. Seděla pod borovičkou, 2. Žežuličko, kde jsi byla, 3. Pod dubem, za dubem, 4. Podle 

mého okénečka, 5. Ze suchého javora, 6. Hořela lípa, hořela – Vyrostla lipka, 7. Kukačka 

kuká, 8. Zasadil jsem čerešenku v humně, 9. Spádla z vjišně, 10. Kdybys měla, má panen-

ko, 11. Na horách sejou hrách, 12. Když jsem jel do Prahy pro hrách – Na horách sejou 

hrách – Hrách a kroupy, 13. Pásol Janko tri voly – Jetelíčku náš, 14. Andulka konopě mo-

čila, 15. Když jsem plela len – Andulka konopě močila, 16. Když se ten ovísek, 17. Sil 

jsem proso, 18. Hajho, husy, ze pšenice, 21. Zasadil jsem bazaličku, 22. Červená, modrá fi-

jala, 23. Proč, kalino, v struze stojíš, 24. Ej, lásko, lásko, 25. Červená růžičko, rozvíjej se – 
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Já jsem panna růže – Měsíček svítí – Na našem dvoře je pěkná růžička – Ó, řebíčku za-

hradnický. 

 

11. 

Jména oper se čtou pozpátku: 1. Eva, 2. Bohéma, 3. Psohlavci, 4. Dalibor, 5. Jakobín, 6. 

Šárka, 7. Halka, 8. Salome, 9. Aida, 10. Manon. 

 

12.  

 Míča (František) – Ryba (Jakub Jan) – Eben (Petr) – Mácha (Otmar) – Novák (Vítězslav) 

– Karel (Rudlof) – Zich (Otakar) – Ježek (Jaroslav) – Malát (Jan) – Nedbal (Oskar) – Hába 

(Alois nebo Karel) – Borodin (Alexandr Porfirjevič) – Trojan (Václav) – Verdi (Giuseppe) 

– Smetana (Bedřich) – Hanuš (Jan) – Mozart (Wolfgang Amadeus) – Suk (Josef) – Benda 

(Jiří Antonín nebo František) – Bach (Johann Sebastian) – Ravel (Maurice) – Chopin (Fry-

deryk). 

 

13. 

A) 

1. takt 3/2 je takt jednoduchý, 2. e1 – f1 je půltón, 3. e1 – g1 – h1 je mollový kvintakord, 4. 

malá sekunda nepatří mezi základní intervaly, 5. legato (vázaně) není tempové označení, 6. 

viola d´amour není strunný nástroj drnkací, 7. mezzosoprán je druh ženského hlasu, 8. 

tympány jsou bicí nástroj blanozvučný, 9. polka je dvoudobý tanec, 10. melodram není vo-

kální skladba, 11. Niccolo Paganini nebyl houslařem, nýbrž houslovým virtuosem, 12. Pa-

vel Šporcl je houslový virtuos, nikoli houslový pedagog, 13. Bohuš Heran byl virtuosem na 

violoncello (jeho jméno nese Heranova violoncellová soutěž v Ústí nad Orlicí), 14. Snění 

není součástí Slovácké suity V. Nováka, nýbrž jeho Jihočeské suity, 15. Polička nesouvisí 

s životem L. Janáčka, 16. Čajkovskij není křestním jménem Josef, 17. Louskáček je balet, 

nikoli opera P. I. Čajkovského, 18. Tajemství není opera A. Dvořáka, nýbrž B. Smetany, 

19. ve smetanovské operní dvojici Přemysl a Libuše není mužská role tenor, nýbrž baryton, 

20. Talichův Beroun je hudební festival věnovaný památce dirigenta. 

B) 

1. h – liší se od trojice enharmonických tónů, 2. As dur – patří mezi stupnice s bé, 3. malá 

septima – nepatří mezi konsonantní intervaly, 4. kvartsextakord – je pouze trojzvuk, 5. 

moderato – nepatří mezi velmi pomalá tempa, 6. maestoso – nepatří mezi velmi rychlá 

tempa, 7. decrescendo – nepatří mezi tempové výrazy, 8. sforzato – nepatří mezi výrazy 

označující způsob hry, 9. kontrabas – svým tvarem se vyvinul ze starých basových viol da 

gamba, 10. klarinet – nepatří mezi dřevěné dechové nástroje dvojplátkové, 11. triangl – ne-

laditelný bicí nástroj, 12. Dunky – skladba pro klavírní trio, 13. Polovecké tance – baletní 

hudba z opery Kníže Igor, 14. Harold v Itálii – není symfonická báseň, ale symfonie pro 

orchestr a sólovou violu, 15. Komedianti – opera R. Leoncavalla, ostatní zkomponoval G. 

Puccini, 16. Jiří a Terinka – dvojice z Dvořákovy opery Jakobín, ostatní dvojice z oper 

Smetanových, 17. Poděbrady – nesouvisejí s životem A. Dvořáka, 19. Pavel Kühn – sbo-

rový dirigent, 20. Janáčkův máj Ostrava – není festivalem zaměřeným jen na sborovou 

hudbu. 

C) 

1. F dur – neobsahuje v předznamenání křížky, 2. malá sekunda – nepatří mezi konsonant-

ní intervaly, 3. crescendo – je znaménko dynamické, 4. xylofon – bicí nástroj s určitou tó-

novou výškou, 5. kytara – nepatří mezi smyčcové nástroje, 6. lesní roh – je dechový nástroj 

žesťový, 7. To je zlaté posvícení – nezačíná 1. stupněm, 8. Červený šátečku – není 

v dvoudobém taktu, 9. J. S. Bach – není autorem hudebního klasicismu, 10. Pardubice – 

nesouvisejí s životem B. Smetany, 11. Dalibor – autorem jeho libreta není E. Krásnohor-



- 101 - 

 

ská, 12. Vendulka – není postavou z Prodané nevěsty, 13. Kecal – role není určena pro te-

nor, 14. Z mého života – není skladbou pro klavír, 15. Rusalka – nepatří mezi baletní před-

stavení, 16. introdukce – není způsobem práce s motivem nebo tématem, 17. Offertorium – 

není součástí mešního ordinaria, 18. Ivan Moravec – není houslový virtuos, 19. Výlety pa-

na Broučka – nepatří mezi jednoaktové opery, 20. gavota – nepatří mezi živější třídobé ta-

neční věty, které někdy doplňovaly starou taneční suitu.  

 

14. 

Představení opery Carmen navštívil Nešvera. V úterý byl v opeře Holík. Benda seděl na II. 

balkóně ve 3. řadě. Kovář navštívil divadlo ve středu. 

 

 

Správná řešení Hudebního minislovníčku 

A–, a– 

1. aiolské stupnice; 2. Aida; 3. anglický roh; 4. Agnus Dei; 5. Niccolo Amati, 6. atonalita, 

7. ars antiqua, 8. anthem, 9. akord, 10. augmentace, 11. árie, 12. Vojtěch Bořivoj Aim, 13. 

Asrael, 14. antifona, 15. allemande, 16. alikvotní tóny, 17. aulos, 18. Armida, 19. alt, 20. 

appoggio, 21. arpeggio, 22. Appassionata, 23. alterace, 24. Daniel Francois Esprit Auber, 

25. adagio; andante; animato; allegro; accelerando, allargando; 26. amabile; amoroso; ap-

passionato; agitato; alla marcia, 27. absolutní hudba, 28. a tempo; a cappella; attacca; ad li-

bitum, 29. Emil Axman, 30. Charles Aznavour, 31. agogika, 32. A dur, As dur, a moll, as 

moll. 

 

Ba–, ba–, Be–, be– 

1. balalajka, 2. Béla Bartók, 3. bel canto, 4. František Bartoš, 5. barkarola, 6. Břetislav Ba-

kala, 7. Leonard Bernstein, 9. beseda, 10. Josephine Bakerová, 11. Benedictus (qui venit in 

nomine Domini), 12. Milij Alexandrovič Balakirev, 13. Hector Berlioz, Benvenuto Cellini, 

14. bagatela, 15. barva tónu, 16. Jiří Antonín Benda, 17. balada, 18. Karel Bendl, 19. bary-

ton, 20. banjo (bendžo).  

 

Bi–, bi–, Bo–, bo–, Bu–, bu– 

1. bitonalita, 2. Iva Bittová, 3. Luigi Boccherini, 4. bourdon, 5. Pierre Boulez, 6. Boni 

pueri, 7. big band, 8. Alexandr Porfirjevič Borodin, 9. Bohema; Boris Godunov, 10. 

bourrée, 11. Georges Bizet, 12. bicinium, 13. bolero, 14. Emil František Burian, 15. bicí 

nástroje, 16. Pavel Bořkovec, 17. burleska, 18. Lucie Bílá, 19. boston, 20. Ferruccio Buso-

ni, 21. bombardon, 22. bucolica, 23. bonga, 24. Sylvie Bodorová, 25. Bouře. 

 

Bl–, bl–, Br–, br– 

1. blues, 2. Johannes Brahms, 3. a) Braniboři v Čechách, b) Bratři Karamazovi, c) Blaník, 

d) Bloud, e) Bludný Holanďan, 4. Gustav Brom, 5. branle, 6. Vilém Blodek, 7. brass band, 

8. Breitkopf und Härtel, 9. Anton Bruckner, 10. brač, 11. Braniborské koncerty, 12. Beno 

Blachut, 13. brumendo, 14. František Xaver Brixi, 15. blue beat, 16. Benjamin Britten, 17. 

Jacques Brel, 18. Zdeněk Blažek, 19. Ernest Bloch, 20. breviář, 21. Lubomír Brabec, 22. 

Max Bruch, 23. Jindřich Brabec. 

 

C-, c- 

1. cembalo (clavecin), 2. ciaccona, 3. cifrování, 4. citera, 5. courante, 6. Credo, 7. césura, 

8. Arcangello Corelli, 9. celesta, 10. cikánská stupnice, 11. Celje; Cork, 12. Francois Cou-

perin, 13. cantus firmus, 14. concerto grosso, 15. cantabile; comodo; crescendo; con sordi-
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no; col arco; col legno, 16. cimbál, 17. capriccio, 18. Aaron Copland, 19. cyklická forma, 

20. Carmen; Car a tesař; Cosi fan tutte, 21. Ján Cikker, 22. coda, 23. c moll, cis moll, 26. 

canzona, 27. Adolf Cmíral, 28. comes, 29. citlivý tón, 30. canto, coro, corno, corno inglese, 

clarinetto, contrabasso, causa, 31. Enrico Caruso, 32. cink. 

 

D–, d– 

1. dodekafonie, 2. diminuce, 3. Dies irae, 4. divertimento, 5. duo, 6. dudy, 7. Paul Dukas, 

8. domra, 9. decima, 10. durata, 11. decrescendo, diminuendo; dolce; doloroso, 12. a) B. 

Smetana, b) J. B. Foerster, c) A. Dvořák, d) F. Škroup, e) B. Smetana, f) G. Verdi, g) W. 

A. Mozart, 13. disonance, 14. Ema Destinnová, 15. Jaques Émile Dalcroze, 16. dórská, 17. 

A. Dvořák; Cypřiše, Večerní písně, Cigánské melodie; Smyčcový kvartet F dur (Americ-

ký), op. 96, 18. dux, 19. dynamika, 20. Alexandr Sergejevič Dargomyžskij, 21. Josefa (Jo-

sefina) Dušková, 22. dumka, 23. Gaetano Donizetti, 24. Claudie Debussy, 25. Léo Delibes. 

 

E–, e–, I–, i– 

1. Petr Eben, 2. impresionismus, 3. improvizace, 4. etuda, 5. interval, 6. instrumentář, 7. 

Evžen Oněgin; Ivan Suzanin; Elektra; Eva; Ifigenie v Aulidě, Ifigenie na Taulidě, 8. 

enharmonické tóny, 9. idée fixe, 10. expozice, 11. eufonium, 12. imitace, 13. intráda, 14. 

George Enescu, 15. espressivo; irato; inquieto, 16. instrumentace, 17. intermezzo, 18. ex-

presionismus, 19. Es dur, e moll, 20. IFAS Pardubice, 21. elegie; impromptu; ekloga; idy-

la, 22. inverze, 23 intonace, 24. Eroica, 25. exotické stupnice. 

 

F–, f– 

1. Zdeněk Fibich, 2. fagot, 3. fanfára, 4. fa, 5. Gabriel Fauré, 6. Julius Fučík, 7. fuga, 8. fu-

riant, 9. falzet, fistule, 10. fermata, 11. famfrnoch, 12. César Franck, 13. faktura, 14. flaši-

net, 15. Rudolf Friml, 16. flétna, 17. filharmonie, 18. Fidelio, 19. Rudolf Firkušný, 20. for-

te, facile, feroce, furioso, fine, 21. frottola, 22. Josef Bohuslav Foerster, 23. Figarova svat-

ba, 24. figura, 25. flažolety, 26. fonogestika, 27. fujara, 28. Manuel de Falla, 29. fantazie, 

30. florentská camerata. 

 

G–, g– 

1. gavota, 2. Gloria in excelsis Deo, 3. gong, 4. gospelsong, 5. gregoriánský chorál, 6. 

glissando, 7. Edward Hagerup Grieg, 8. Giuseppe Antonio Guarneri (del Gesu), 9. Gradua-

le, 10. George Gershwin, 11. generální bas, basso continuo, 12. Göteborg, 13. Charles 

Francois Gounod, 14. Guido z Arezza, 15. gagliarda, 16. Michail Ivanovič Glinka, 17. gra-

zioso; grandioso; giocoso; grave, 18. Christoph Willibald Gluck, 19. gigue, 20. Jakob 

Gallus–Handl, 21. gusle, 22. G dur, g moll, 23. Gaudeamus igitur (Radujme se tedy), 24. 

Benny Goodman, 25. Greenhorns (Zelenáči). 

 

Ha–, ha–, He–, he–, Ho–, ho–, Hu–, hu–, Hy–, hy– 

1. homofonie, 2. Jan Hanuš, 3. hard rock, 4. Hukvaldy, 5. Václav Hudeček, 6. hoboj, 7. Ilja 

Hurník, 8. hymnus, 9. huk, 10. habanera, 11. Hubička, osoby: otec Paloucký, Vendulka, 

Lukáš, Tomeš, Martinka, Barče; hudební čísla: např. Jsme svoji (Vendulka a Lukáš), Jak 

jsem to řek, už je to tak (Paloucký), ukolébavky Hajej, můj andílku, Letěla bělounká holu-

bička (Vendulka), Kdybych věděl, jak svou vinu smýt (Lukáš), Jen odpros ji, ty bláhový 

(Lukáš a Tomeš), Skřivánčí píseň (Barče), 12. Alois Hába, opera Matka, 13. helikon, 14. 

Hospodine, pomiluj ny, 15. Halka, 16. Karel Hašler, 17. Vladimír Helfert, 18. horna, 19. a) 

A. Dvořák, b) B. Smetana, c) H. Berlioz, d) J. Haydn, e) A. Dvořák, 20. Hana Hegerová, 

21. O. Ostrčil; J. Offenbach; Z. Fibich, 22. harfa, 23. Václav Holzknecht, 24. Paul Hinde-

mith, 25. Karel Hoffmann, 26. humoreska, 27. harmonická moll, 28. a) E. Humperdinck, b) 
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G. F. Händel, c) J. Haydn, d) S. Havelka, e) A. Honegger, 29. harmonium, 30. a) klarinetis-

ta, kapelník a skladatel, b) hudební spisovatelka, překladatelka operních libret, c) varhaník, 

d) skladatel, e) pěvec, f) houslista, primárius smyčcového kvarteta Martinů; též pěvec, g) 

pedagog a skladatel, h) dirigent, ch), skladatel, i) pěvec, j) violoncellista. 

 

J–, j– 

1. Jaroslav Ježek, 2. Jihlava, 3. Leoš Janáček; opery: Šárka, Počátek románu, Její pastor-

kyňa, Osud, Výlety pana Broučka, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makro-

pulos, Z mrtvého domu; kantáty: Na Soláni, Čarták, Věčné evangelium, Glagolská mše; 

sbory: Kantor Halfar, Maryčka Magdonova, 70000, Potulný šílenec; symfonická díla: Laš-

ské tance, balada Šumařovo dítě, rapsodie Taras Bulba, Symfonieta; dva smyčcové kvarte-

ty (Listy důvěrné), dechový sextet Mládí; klavírní skladby: Sonáta 1. X. 1905, Po zarost-

lém chodníčku, V mlhách aj., 4. jive, 5. Jindřich Jindřich, 6. A. Dvořák, B. Foerster, B. 

Martinů, P. I. Čajkovskij, J. Cikker, 7. Josquin Desprez, 8. Pavel Jurkovič, 9. Mick Jagger, 

10. Otakar Jeremiáš, 11. jam session, 12. Jarní romance, 13. Jihočeská suita, 14. Jirkov, 15. 

Jiří Jirmal; Jiří Jelínek; Svatopluk Jányš; Ještěd, Jazz Q, 16. Karel Janeček, 17. Karel Bole-

slav Jirák, 18. Jana Jonášová, 19. Jitka; Jirka; Julie; Janek; Jenůfa, 20. Clément Jannequin, 

21. Jistebnický kancionál, 22. jubiloso. 

 

Ka–, ka– 

1. kantáta, 2. kadence, 3. Rudolf Karel, 4. kalamajka, 5. kancionál, 6. Kantiléna, 7. Vítěz-

slava Kaprálová, 8. kankán, 9. Herbert von Karajan, 10. Káťa Kabanová, 11. kánon, 12. 

Kantoři, 13. kasace, 14. Jan Kasal, 15. Karneval, 16. kastaněty, 17. Kalina; Karolina, 19. 

Imre Kálmán, 20. Julius Kalaš, 21. kalafuna, 22. Miloslav Kabeláč, 23. kapela, 24. Dmitrij 

Borisovič Kabalevskij. 

 

Ko–, ko– 

1. kobza, 2. kobylka, 3. Jaroslav Kocian, 4. koda, 5. Zoltán Kodály, 6. Leonid Borisovič 

Kogan, 7. kornet, 8. koleda, 9. koloratura, 10. kolovrátek, 11. Kolotoč, 12. Komedianti, 13. 

koncert, 14. konkrétní hudba, 15. konsonance, 16. kontrabas, 17. kontrapunkt, 18. Marek 

Kopelent, 19. korepetitor, 20. korpus, 21. koruna, 22. Jana Koubková, 23. kozáček, 24. 

kotle, 25. Karel Kovařovic, 26. Kouzelná flétna, 27. František Kožík..  

 

Kl–, kl–, Kr–, kr–, Kř–, kř–, Kv–, kv– 

1. Pavel Křížkovský, 2. klarinet, 3. kvapík, 4. kvodlibet, 5. kramářská píseň, 6. Jaroslav 

Křička, 7. kvartsextakord, kvintsextakord, 8. Jaroslav Kvapil, 9. křížek, 10. kvinton, 11. 

Král a uhlíř, 12. kvarta, kvinta, 13. hudební klasicismus, 14. Eliška Krásnohorská, 15. 

Krútňava, 16. klavichord, 17. Karel Kryl, 18. kvartola, 19. a) Alois Klíma, b) Jaroslav 

Krombholc, c) Karel Krautgartner, d) Mario Klemens, e) Jaroslav Krček, 20. klíč, 21. kří-

dlovka, 22. a) Iša Krejčí, b) Otomar Kvěch, c) Marta Krásová, d) Ivan Klánský, 23. kvar-

tet; kvinteto, 24. Ernst Křenek. 

 

La–, la–, Le–, le–, Li–, li–, Lo–, lo– 

1. lamentace, 2. lambda, 3. Ferdinand Laub, 4. John Winston Lennon, 5. Orlando di Laso, 

6. ladění, 7. Mario Lanza, 8. La Scala, 9. liedertafel, 10. Leporello, 11. libreto, 12. Ruggie-

ro Leoncavallo, 13. largo; lento, 14. Franz Lehár, 15. leggiero, 16. loutna, 17. Ivana Lou-

dová, 18. Libuše, 19. Gustav Albert Lortzing, 20. legato, 21. Lazebník sevillský, 22. Fe-

renc Liszt, 23. Linha Singers, 24. lacrimoso, 25. Lohengrin, 26. ligatura, 27. Leonora, 28. 

Lašské tance, 29. Louskáček, 30. La Traviata. 
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Ma–, ma–, Má–, má– 

1. madrigal, 2. mazurka, 3. mateníky, 4. maestoso, 5. mandolína, 6. marimba, 7. maracas, 

8. Manon, 9. Maškarní ples, 10. Madame Butterfly, 11. Matka, 12. Mazeppa, Prodaná ne-

věsta – Mařenka, Hubička – stará Vendulčina teta Martinka, Tajemství – konšel Malina, 

14. Luca Marenzio, 15. Jan Malát, 16. Pietro Mascagni, 17. Gustav Mahler, 18. Bohuslav 

Martinů, 19. např. Otmar Mácha, Jan Málek, Jiří Matys, Zbyněk Matějů, 20. např. dirigenti  

Stanislav Macura, Zdeněk Mácal, sbormistři Milan Malý, Lubomír Mátl, houslista Petr 

Maceček, sopranistka Jiřina Marková aj.  
 

Me–, me–, Mi–, mi–, Mo–, mo– 

1. metrum, 2. moderato; meno; molto; misterioso; mormorando; morendo; mesto, 3. melo-

die, 4. Adam Václav Michna z Otradovic, 5. melisma, 6. melodram, 7. Felix Mendelssohn–

Bertholdy, 8. menuet, 9. modulace, 10. motiv, 11. Claudio Monteverdi, 12. monochord, 13. 

minnesängři, 14. Stanislaw Moniuszko, 15. menzura, 16. Milada, 17. monodie, 18. Gia-

como Meyerbeer, 19. Mistři pěvci norimberští, 20. Alois a Tomáš Motýlovi, 21. metro-

nom, 22. Thomas Morley, 23. mezzosoprán, 24. Darius Milhaud, 25. melodizace, 26. Mo-

zart a Salieri, 27. missa solemnis, 28. Olivier Messiaen, 29. Michálek, 30. František Adam 

Míča. 
 

N–, n– 

1. Vítězslav Novák, 2. notový klíč (houslový, basový, altový, tenorový), 3. nóna, 4. niněra, 

5. Oskar Nedbal, 6. nokturno, 7. noneto, 8. novoromantismus, 9. neworleánský jazz, 10. 

Václav Neumann, 11. nátrubek, 12. nátryl, náraz, 13. neoklasicismus (novoklasicismus), 

14. J. B. Foerster, G. Donizetti, Z. Fibich, G. Verdi, K. Kovařovic, D. F. E. Auber, 15. Vě-

roslav Neumann, 16. neumové písmo, 17. nápěvková metoda, 18. notová osnova, 19. 

Němcová; Novák; Novenko; Novotný, 20. Nosticovo divadlo. 
 

O–, o– 

1. olifant, 2. ordinarium missae, 3. opera, 4. František Ondříček, 5. odrážka, 6. okarina, 7. 

Carl Orff, 8. ouvertura, 9. Ogaři, 10. oratorium, 11. opus, 12. Otakar Ostrčil, 13. ostinato, 

14. opora, 15. oktáva, 16. Offertorium, 17. Jacques Offenbach, 18. oboe, 19. orchestr, 20. 

Othello, 21. odraz, 22. opereta, 23. Oberon, 24. organo, 25. ossia. 
 

Pa–, pa–, Po–, po– 

1. partitura, 2. partita, 3. polyfonie, 4. portativ, 5. Francis Poulenc, 6. polytonalita, 7. Cole 

Porter, 8. a) R. Wagner, b) Z. Fibich, c) P. I. Čajkovskij, d) N. Rimskij–Korsakov, e) O. 

Ostrčil, 9. pastorela, 10. polověty, 11. Giovanni Pierluigi da Palestrina, 12. pasáž, 13. par-

lando, 14. passacaglia, 15. Niccolo Paganini, 16. pozoun, 17. Ivan Poledňák, 18. Zdeněk 

Pololáník, 19. polka, 20. portamento, 21. polymetrie, 22. polonéza, 23. Panova flétna, 24. 

pavana, 25. particello, 26. pochod. 

 

Pe–, pe–, Pi–, pi–, Pu–, pu– 

1. Giovanni Battista Pergolesi, 2. pikola, 3. Libor Pešek, 4. pizzicato, 5. Henry Purcell, 6. 

pedál, 7. punk–rock, 8. Edith Piaf (vlastním jménem Edith Giovanna Gassionová), 9. punk-

tualismus, 10. Petrof, 11. pentatonika, 12 Giacomo Puccini, 13. Dagmar Pecková, 14. Gio-

vanni Punto, 15. piano; pianissimo; piu, pesante, perdendosi, 16. perkusista (perkusionis-

ta), 17. Jiří Pilka, 18. Krzysztof Penderecki, 19. Rudolf Piskáček, 20. periodicita (periodič-

nost), 21. piston, 22. Karel Pilař, 23. puklice; piatti, 24. Jacopo Peri, 25. Vadim Petrov; 

Alois Piňos; Lumír Pivovarský; Zdeněk Pulec; Karel Petr; Pavel Peřina.  
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Pl–, pl–, Pr–, pr–, Př–, př– 

1. proposta, 2. předtaktí, 3. B. Smetana; R. Wagner; L. Janáček, 4. Sergej Sergejevič Pro-

kofjev, 5. Karel Plicka, 6. příznačný motiv, 7. příraz, 8. proprium missae, 9. Plastic People 

of the Universe, 10. Michael Praetorius, 11. primárius, 12. předvětí, 13. preludium, 14. 

Vlasta Průchová, 15. prokomponovaná píseň, sbor, 16. rychle, úprkem, 17. průvodčí, 18. 

programní hudba, 19. prima, 20. převrat intervalu, 21. provedení, 22. plektron (plektrum), 

23. prima volta, 24. např. pěvecké sbory: Pražský filharmonický sbor, Pražský mužský 

sbor, Pražský smíšený sbor, Pražští madrigalisté, Pražské mužské sbory, Pražští pěvci, 

Pražský dětský sbor; instrumentální soubory: Pražská komorní filharmonie, Pražský stu-

dentský orchestr; mnoho nejrůznějších komorních souborů; hudební festivaly: Pražské ja-

ro, Pražský podzim, Pražské dny sborového zpěvu, Pražské Vánoce atd. 

 

Ra–, ra–, Re–, re– 

1. Jean Philippe Rameau, 2. recitativ, 3. rapsodie (A. Dvořák: Slovanské rhapsodie, L. Ja-

náček: Taras Bulba, F. Liszt: Uherské rhapsodie, M. Ravel: Španělská rapsodie, G. 

Gershwin: Rhapsody in Blue), 4. refrén, 5. ragtime, 6. Max Reger, 7. rap, 8. repetice, 9. 

Antonín Rejcha, 10. rekviem, requiem (W. A. Mozart, H. Berlioz, G. Verdi, J. Brahms, A. 

Dvořák, B. Britten, L. Vycpálekt aj.), 11. recitál, 12. Miroslav Raichl, 13. Maurice Ravel; 

Bolero; Obrázky z výstavy, 14. reggae, 15. repertoár, 16. račí kánon, 17. repríza, 18. rallen-

tando; religioso, 19. rejstřík (registr), 20. Radames, 21. František Rauch – Václav Rabas – 

Eva Randová, 22. ravanostron, 23. regenschori, 24. Ottorino Respighi, 25. re. 

  

Sa–, sa–,Se–, se–, So–, so–  
1. sardana, 2. saxofon (Adolphe Sax, 1814 – 1894), 3. sostenuto, 4. soprán, 5. Karel Sabi-

na, 6. sonáta – sonatina, 7. sarabanda, 8. Sanctus, 9. sousedská, 10. Antonio Salieri, 11. 

sekvence, 12. serenáda (A. Dvořák: Serenáda E dur pro smyčcový orchestr, op. 22, Sere-

náda d moll pro dechové nástroje, op. 44, J. Suk: Serenáda Es dur pro smyčcový orchestr, 

op. 6), 13. Sadko, 14. Andrés Segovia, 15. serpent, 16. solmizace, 17. Wolfgang Sawa-

lisch, 18. Sedlák kavalír, 19. Erik Satie, 20. solfeggio, 21. selanka, 22. Karel Pravoslav 

Sádlo, 23. Camille Saint–Saëns, opera Samson a Dalila, 24. sekunda, sexta, septima; sex-

tet, septet; sexteto septeto; sekundista, 25. Salome, 26. Seikilova píseň, 27. Pablo Sarasate. 

 

Sch–, sch–, Sp–, sp–, St–, st– 

1. Antonio Stradivari, 2. spirituál, 3. Arnold Schönberg, 4. Spirituál kvintet, 5. Strážnice, 6. 

Schola cantorum, 7. spartace, 8. Jiří Stivín, 9. Richard Strauss, 10. Steinway, 11. František 

Stupka, 12. stupnice, 13. Stabat Mater, 14. Robert Schumann, 15. Karel Bendl; Stanislav 

Moniuszko; Petr Iljič Čajkovskij, 16. Karel Strakatý, 17. Čestmír Stašek, 18. krátce; zrych-

leně; žertovně, 19. Franz Schubert, 20. Jan Václav Stich, 21. scherzo, 22. spinet, 23. Igor 

Stravinskij, 24. Jan Václav Stamic, 25. Johann Strauss ml. 

 

Š–, š– 

1. Fjodor Ivanovič Šaljapin, 2. šalmaj, 3. Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič, 4. Otakar Ševčík, 

5. Šestka, pařížská Šestka, 6. šanson, 7. František Škroup, 8. a) Šelma sedlák, b) Šárka, 9. 

šlágr, 10. Jiří Šlitr, 11. štajryš, 12. Karel Šebor, 13. Zdeněk Šesták, 14. Karel Šejna, 15. 

Přemysl Otakar Špidlen, 16. šestnáctinové noty, 17. Šeherezáda, 18. Otakar Šourek, 19. a) 

Milan Škampa, b) Pavel Šporcl, c) Jiří a Zdeněk Šediví, d) Ivan Štraus, e) Milan Šlechta, f) 

Pavel Štěpán, g) Antonín Švorc, h) Miroslav Švejda, ch) Daniela Šounová - Brouková, i) 

Theodor Šrubař, 20. a) Jan Šoupal, b) Antonín Šídlo, c) Jiří Štrunc st., d) Eva Šeinerová. 
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Ta–, ta–, Te–, te–, To–, to–, Tu–, tu– 

1. tango, 2. tenuto; tutti; tacet, 3. Te Deum laudamus (J. B. Lully, J. Haydn, W. A. Mozart, 

H. Berlioz, F. Liszt, G. Verdi, A. Bruckner, A. Dvořák, P. Eben aj.), 4. Giuseppe Tartini, 5. 

tetrachord, 6. Václav Talich, 7. tuba, 8. Václav Jan Tomášek, 9. tamburína, 10. tercie; ter-

ceto; tercet, 11. tokáta (toccata), 12. Tajemství, 13. tempo, 14. tabulatura, 15. Arturo 

Toscanini, 16. tarogato, 17. temperované ladění, 18. tarantela, 19. Taras Bulba, 20. tonali-

ta, 21. Sergej Ivanovič Tanějev, 22. tenor, 23. tar, 24. Toman a lesní panna, 25. takt, 26. 

Tosca; Turandot, 27. Francois Tourte, 28. tamtam; talíře, tubafon, 29. terckvartakord, 30. 

Tannhäuser. 

 

Tr–, tr–, Tř–, tř– 

1. transpozice, 2. trubadúři, truvéři, 3. třasák, 4. trombon, 5. tremolo, 6. triangl, 7. triola, 8. 

tricinium, 9. tritón, tritonus, 10. tromba marina, trumšajt, 11. transkripce, 12. Václav Tro-

jan, 13. triste, tranquillo, troppo, 14. triová sonáta, 15. Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 16. 

Tractus, 17. Troubadour, 18. trubka, 19. tropus, 20. trsátko, 21. tredecima, 22. Tristan a Is-

olda, 23. Trnavské zborové dni, 24. Traviata; La Traviata, 25. trylek. 

 

Va–, va–, Vi–, vi–, Vo–, vo– 

1.valčík, 2. vibrafon, 3. Antonio Vivaldi, 4. variace, 5. virginal, 6. Jan Křtitel Vaňhal, 7. 

villanella, 8. vivace, vivo, 9. voice–band, 10. Vladimír Válek, 11. Ferdinand Vach, 12. vio-

la, 13. vibrato, 14. Vilém Tell, 15. varyto, 16. Giovanni Battista Viotti, 17. vaudeville, 18. 

Jan Václav Hugo Voříšek, 19. varhany, 20. Violetta Valéry (soprán), 21. vokální hudba, 

22. Jaroslav Volek, 23. Vítězslav (Slávek) Volavý, 24. Karel Vacek, 25. Zbyněk Vostřák, 

26. Miki Volek, 27. valcha, 28. Valkýra, 29. vozembouch, 30. Vašek; Vok; Vilém 

z Harasova; Vojtěch; Varvara. 

 

Z–, z–, Ž–, ž– 

1. žabka, 2. zastaveníčko, 3. žalm, 4. zvony, 5. L. Janáček; N. A. Rimskij-Korsakov; V. 

Novák; J. Pauer, 6. Otakar Zich st., 7. žaltářníci, 8. amoroso; crescendo; decrescendo (di-

minuendo); cantabile; ritardando (ritenuto; rallentando); accelerando; andante; furioso, 9. 

František Ženíšek, 10. zrcadlový kánon, 11. Jan Dismas Zelenka, 12. zvukomalba, 13. Zlo-

nice („Zlonické zvony“), 14. scherzando; vivo (vivace), 15. závětí, 16. Ladislav Zelenka, 

17. zpěvohra, 18. Žofín, 19. Josef Leopold Zvonař, 20. Žamberk, 21. Frank Zappa, 22. žes-

ťové nástroje, 23. mj. např. hudební vědec a hudební pedagog Luděk Zenkl (nar. 1926), 

operní pěvec Václav Zítek (nar. 1932), hudební skladatel, muzikolog a hudební pedagog 

Zdeněk Zouhar (nar.1927), houslista Ivan Ženatý (nar. 1962), operní pěvec Ivo Žídek (nar. 

1926), flétnista a pedagog Václav Žilka (nar. 1924), 24. zpěváci a zpěvačky Hana Zagoro-

vá (nar. 1946), Jitka Zelenková (nar. 1950), Josef Zíma (nar. 1932), Miroslav Žbirka (nar. 

1952) aj. 
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