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BOHUSLAV MARTINŮ  
 
ÚLOHY Z HUDEBNÍ VÝCHOVY 1.L 
Nové úlohy na téma Bohuslav Martinů vypracujte a odpovědi pošlete na mail: 
sudkova@gop.pilsedu.cz do 5. května.  
Do předmětu mailu uveďte jméno, příjmení a třídu (nepište mi např. úkol hudebka, 
samostudium hudební výchova apod.), usnadníte mi tak zpětnou kontrolu. Děkuji. 
Pracujte s tímto dokumentem - tedy s texty psanými na počítači a s texty ofocenými z 
knížky. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se mi napsat. 
 

1. Kdy a kde se B. Martinů narodil? 
2. Na jaký hudební nástroj se (na)učil hrát?  
3. Na jakém zvláštním místě se narodil?  
4. Čím byl jeho otec? 
5. Znal se Martinů s J. Sukem? 
6. Jeho manželka byla: a) Češka b) Francouzka c) Američanka - zaškrtni 
7. Seznámili se spolu: a) v cirkusu b) na lodi - zaškrtni 
8. V jakých evropských státech Martinů pobýval? 
9. Vracel se někdy zpátky do Poličky?  
10. Proč musel prchnout nakonec až do USA? 
11. Uměl Martinů anglicky, když přijel do USA?  
12. Čím se v USA živil? 
13. Napiš alespoň jednu operu, kterou napsal. 
14. Ve kterém roce zemřel a kolika let se vlastně dožil?  
15. V jakém městě je pohřben?  
16. Jaký byl Martinů skladatel? a) líný b) pilný a svědomitý - zaškrtni 
17. Co tě zaujalo na jeho životě? 
18. Poslechni si klavírní ukázku Kolombína tančí (z cyklu Loutky) - jak se ti líbí?  

https://www.youtube.com/watch?v=1L7SMfJ10E8 
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věž v Poličce - zde se B. Martinů narodil, jeho tatínek zde pracoval jako pověžný 
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Kdo byl Bohuslav Martinů 
 

• hudební skladatel 

• narozen v Poličce 

• žákem Josefa Suka, od 20. let v zahraničí  - Paříž 

• jeho manželka byla Francouzka, jmenovala se Charlotte a seznámili se v 
cirkusu 

• do roku 1938 každé prázdniny trávil doma, ale pak se už vinou války a 
poválečných politických změn domů nikdy nevrátil 

• po pádu Francie odešel do Ameriky 

• po II. sv. válce se chtěl vrátit domů (jmenován profesorem AMU), ale nestalo 
se tak kvůli komunistickému puči v roce 1948 

• vrátil se do Evropy  

• zemřel ve Švýcarsku 

• v Poličce pohřben až v roce 1979 označován jako formalista, protisocialistický 
živel; neobvyklá barevnost, bohatá rytmika; rozsáhlé dílo kultivovaný vztah k 
básnickému slovu v písních, sborech, operách  

 
Opery  

• Veselohra na mostě  
• Hry o Marii (středověké hry) 

• Julietta 
• Řecké pašije - problematika obětování se proti sobectví; v řeckém prostředí  

 
Balety (11)  

• Špalíček  
 
Orchestrální tvorba  

• 6 symfonií  

• Památník Lidicím (1943)  
 
Klavírní  

• Loutky 
 
Vokální hudba  

• Kytice – kantáta  

• Otvírání studánek (1955) – malá kantáta pro sóla, recitátora, dvoje housle, 
violu, klavír a ženský nebo dětský sbor na slova Miroslava Bureše; pásmo na 
téma lidového zvyku vítání jara; čištění studánky, loučení se se zimou; dětský 
obřad; postava poutníka (ztělesnění moudrosti věků); znovuobjevení pouta k 
tradici a k rodné zemi  
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• Písničky na jednu stránku 

• Písničky na dvě stránky 
• Nový špalíček – písňové cykly  
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Hudební ukázka: 
B. Martinů  - 1. symfonie 
https://www.youtube.com/watch?v=-nMW27qynYs 


