
ANTONÍN DVOŘÁK

( 1841 - 1904 )



narodil se severně od Prahy

v Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou



skladatelova socha

Dvořákův rodný dům

zámek v Nelahozevsi



◼ Dvořák pocházel z rodu sedláků

a malých živnostníků

◼ jeho otec byl řezníkem

◼ malý Toník chodil se svým tatíkem 
hrávat po venkovských tancovačkách 

a muzika mu doslova učarovala

◼ přesto, když přišlo k rozhodování, 
čím se bude mladý Dvořák živit, 
musel se nejprve vyučit

◼ a jak jinak, než že řezníkem



cesta za hudbou však 
nakonec zvítězila



◼ Dvořákovy hudební začátky však byly 
krušné

◼ celou řadu let třel bídu s nouzí

◼ obrat nastal teprve v době, 

kdy už bylo Dvořákovi 37 let

◼ tehdy mu pomohl již slavný skladatel 
Johannes Brahms

◼ doporučil svému nakladateli 

v Berlíně, panu Simrockovi, aby

vydal tiskem Dvořákovy „ Moravské

dvojzpěvy “

◼ tak se Dvořák stal doslova ze dne 

na den slavným 



◼ A. Dvořák rozšířil slávu české hudby 
do celého  světa

◼ dirigoval svá díla v Rusku, Německu,

Anglii

◼ v Anglii mu byl dokonce udělen 
čestný doktorát 

◼ byl ředitelem konzervatoře 

v New Yorku 

◼ do dnešních dnů platí, že se stal 
naším světově nejproslulejším 
umělcem 



Dvořákův pobyt za mořem 
trval tři roky



z Dvořákovy tvorby:
◼ Moravské dvojzpěvy

◼ Biblické písně

◼ Slovanské tance

◼ 9 symfonií, z nichž nejznámější je devátá 

„ Z Nového světa “

◼ z jeho oper jsou nejhranější 

Rusalka, Čert a Káča, Jakobín

◼ skladby s duchovními náměty –

Stabat mater, Requiem

◼ velice známé a často hrané jsou jeho koncerty 
pro housle a pro violoncello, spousta komorních 
skladeb pro nejrůznější nástrojové obsazení 



Antonín Dvořák velice rád tvořil 
na letním sídle ve Vysoké u Příbrami





nejspíš právě u tohoto jezírka se rodily

překrásné melodie pro operu Rusalka



◼ není jediného dne, aby alespoň na 
dvou místech na světě 

při koncertním vystoupení nezněla

nejznámější Dvořákova skladba: 

Symfonie č. 9 „ Z Nového světa “

◼ její tóny zněly dokonce v momentě, 
kdy lidská noha poprvé vstupovala 
na Měsíc

◼ ústřední melodie z této Dvořákovy 
skladby se dočkaly nesčetného počtu 
nejrůznějších zpracování


