
HUDEBNÍ NAUKA 4. ROČNÍK 2. POLOLETÍ (3. část)

ANTONÍN DVOŘÁK (8. 9. 1841- 1. 5. 1904)- 2. část vyprávění o životě 
nejhranějšího a nejvyhledávanějšího českého skladatele.

V 1. části našeho vyprávění o Dvořákově životě jsem vám představila 
Dvořákovu ženu Annu Čermákovou a nyní bychom se měli seznámit s 
Dvořákovými dětmi. Pro manžele Dvořákovy byla rodina vždy vším zvláště 
poté, kolik bolesti museli unést na počátku. První tři děti (Otakárek, Josefka a 
Růženka) jim totiž během čtyř let zemřely. Byla to rodinná tragédie. Nadále 
jim už osud ale přál. Narodilo se jim ještě šest dalších dětí (Otilie, Anička, 
Magdalena, Antonín, Otakárek a Aloisie). Nejstarší z nich Otilie se provdala 
za Dvořákova žáka Josefa Suka, který byl skladatel a houslista. Otilce se 
narodil syn Josef Suk, pozdější vynikající houslista. 
A nyní se zaměříme na stoupající hvězdu slávy Antonína Dvořáka, která ho 
přivedla do Anglie.
První pozvání ke koncertnímu turné do Anglie dostal Antonín Dvořák v srpnu 
1883. Na jaře 1884 zamířil poprvé do Londýna. Zde přijali Dvořáka jako krále.
Jeho portréty visely v londýnských výlohách. Všechny velké noviny o něm 
psaly. Dvořák přijel oddirigovat 3 koncerty vlastních děl. Všechny měly 
obrovský úspěch a Dvořák  se od této chvíle stává skladatelem světového 
formátu (v rozmezí let 1884 až 1896 se vrátí do Anglie ještě 8krát). Poprvé 
Dvořák očaroval Angličany ve slavném londýnském Royal Albert Hall, krytém 
amfiteátru pro 10 000 diváků. Řídil tu Stabat mater v provedení asi 
tisícihlavého vokálně-orchestrálního tělesa. Dvořák, jak plyne z jeho 
korespondence, nemohl pochopit, kde se v Angličanech bere taková láska k 
hudbě: festivalové koncerty trvaly běžně 4-5hodin a vždy bylo nabito, přičemž
část publika byla ochotná stát. Přímo pro londýnské filharmoniky napsal 
Dvořák 7. symfonii d moll. V Birminghamu se do Dvořákovy hudby zamiloval 
profesor skladby na londýnské Royal College of Music Charles V. Stanford. 
Za pár let inspiruje kolegy na Cambridgi, aby Dvořákovi udělili čestný 
doktorát. Britské pobyty otevřely Dvořákovi oči ještě v jedné záležitosti. 
Zorientoval se v honorářových otázkách. Dokud nevěděl, jak vysoko je na 
západě nastavena honorářová laťka, byl spokojen. Když ale zjistil ohromný 
rozdíl mezi výší honorářů, začal se s nakladateli, vykutálenými obchodníky, o 
své požitky dohadovat. A protože měl co nabídnout- svou hudbu, kterou 
všichni tolik obdivovali- museli s ním jeho nakladatelé přestat jednat jako s 
„českým Honzou“ a více méně akceptovat jeho požadavky. Dvořák si před 
britským obecenstvem vybudoval základ svého evropského renomé. Hostoval
ale také často i v Berlíně a ve Vídni. Petr I. Čajkovskij (hudební skladatel) mu 
zprostředkoval umělecké turné po Rusku, takže na jaře 1890 koncertoval v 
Moskvě i Petrohradě. 
Jak Dvořáka v údivu postupně objevuje Evropa, stává se uctívanou osobností
i ve vlasti. Koncertuje ve všech koutech Čech i Moravy. Dvořák, dítě Štěstěny,



poznává také rub slávy. Kdekdo od něho něco chce, každý by ho rád poznal, 
navštívil, pozval. 
V červnu 1889 mu rakouský císař udělil rytířský Řád železné koruny. Od 
ledna 1891 začal učit na pražské konzervatoři, obor kompozice (skládání) a v
témže roce mu akademici pražské univerzity udělili doktorát. Tím ale nebyly 
všechny pocty udělené v roce 1891 vyčerpány. Vrcholem bylo udělení 
doktorátu na univerzitě v Cambridgi (Anglie). Dvořák se tedy stal nejen 
profesorem,  ale také dvojnásobným čestným doktorem. A třešnička na dortu 
přišla v podobě pozvání do Ameriky. Ale o tom až v dalším díle vyprávění o 
životě našeho nejhranějšího a nejvyhledávanějšího skladatele.

DOPORUČENÝ POSLECH: Antonín Dvořák

https://www.youtube.com/watch?v=GnY_fD-NT9c
https://www.youtube.com/watch?v=rGJRjFxlYss
https://www.youtube.com/watch?v=UmqUgsmnKH4

ÚKOL PRO TEBE : Co už vím o Antonínu Dvořákovi

1. Ve kterém století žil Antonín Dvořák?
2. Jak se jmenovala žena Antonína Dvořáka?
3. Setkal se Antonín Dvořák s Bedřichem Smetanou? (odpověď najdeš v 1. 
části vyprávění)
4. Kdo to byl Johannes Brahms? (odpověď najdeš v 1. části vyprávění)
5. Kolik dětí měl Antonín Dvořák?
6. Ve které zemi v zahraničí přijali Dvořáka jako krále a ještě mu udělili čestný
doktorát na univerzitě v Cambridgi?

 ÚKOL PRO TEBE: Opakování durových a mollových stupnic 
kvintového a kvartového kruhu

Jaké předznamenání mají tyto stupnice?:

1. C dur                            2. ais  moll                             3.  B dur 

4. a moll                           5. F dur                                   6. h moll       
     
7. d moll                           8. Cis dur                                9. as moll

9. Es dur                          10. b moll                               11. gis moll

https://www.youtube.com/watch?v=UmqUgsmnKH4
https://www.youtube.com/watch?v=rGJRjFxlYss
https://www.youtube.com/watch?v=GnY_fD-NT9c

