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Anotace:

Žáci se seznámí s informacemi o život a díle Johana Sebastiana Bacha.

Část lze využít jako zápis do sešitu.

Materiál obsahuje interaktivní vstupy.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
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JOHANN  SEBASTIAN  BACH
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bach.jpg



MÍSTA, 
KDE BACH BĚHEM SVÉHO ŽIVOTA POBÝVAL





BACHOVA TVORBA

Johann Sebastian Bach byl mistrem polyfonie 
a přivedl k dokonalosti hudební formu fugy. 

Fuga (italsky útěk, únik) je kontrapunktická, polyfonní, 
imitační, dvouhlasá až šestihlasá jednovětá hudební 
skladba. 

Dodržuje rovnost všech hlasů.

Je to instrumentální skladba, tzn. Je určena nástroji 
(například varhanám) nebo hudebnímu tělesu

Ve své bohaté tvorbě dokázal vyjádřit hluboké myšlenky 
umělecky přesvědčivým způsobem. Jeho hudební myšlení je 
pronikavé a jasné, přitom však nepostrádá výraznou citovost. 



Ukázka části fugy
od Johanna Sebastiana Bacha

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fuga



BACHOVA TVORBA

Ve své bohaté 
tvorbě dokázal 

vyjádřit 
hluboké 

myšlenky 
umělecky 

přesvědčivým 
způsobem. 

Jeho hudební 
myšlení je 

pronikavé a 
jasné, přitom 

však 
nepostrádá 
výraznou 
citovost. 

V jeho hudbě 
najdeme 
pokoru a 

soucit 

s lidským 
utrpením i 

vřelou oslavu 
světského 

života. 

Přestože 
většina jeho 
skladeb byla 

psána na 
objednávku, 

Bach je 
dokázal 

naplňovat 
hlubokým 
obsahem.



BACHOVA TVORBA

Klávesové skladby
Největší podíl ve skladatelově odkazu mají skladby pro 

klávesové nástroje, především

F U G Y

Fantazie c-mollChromatická fantazie a fuga

Preludia Preludium c-moll Preludium a fuga 

TOKÁTY

Tokáta a fuga d-moll (nejznámější a nejpopulárnější varhanní 
skladba všech dob)

CHORÁLNÍ SKLADBY (JE JICH KOLEM 260) 

Při řekách babylónských 

Otče náš v nebeské říši 



BACHOVA TVORBA

Rozsáhlou částí skladatelovy tvorby 
jsou též duchovní skladby, např.

Mše, Oratoria, moteta a kantáty, 
kterých napsal přes 200 (včetně 

světských) 

Matoušovy pašije 

Janovy pašije 

Markovy pašije 

Vánoční oratorium



BACHOVA TVORBA

KONCERTNÍ A ORCHESTRÁLNÍ SKLADBY

Dalšími hudebními útvary, které měly své důležité místo 

v Bachově tvorbě, jsou 

KONCERTNÍ A KONCERTANTNÍ SKLADBY

Braniborské koncerty č. 1–6 Koncert pro cembalo a-moll 

Ouvertury (Suity pro orchestr)

VARHANNÍ KONCERTY 

Varhanní koncert C-dur na téma Antonia Vivaldiho „Velký 
Mogul“ 

CEMBALOVÉ (KLAVÍRNÍ) KONCERTY 

Italský koncert



Z našeho pohledu byl Johann Sebastian Bach velikánem, který ve 
svých skladbách shrnul a uzavřel celou epochu hudebního vývoje 

nazývanou dnes 

B A R O K O .

Bach nebyl extravagantním umělcem, ale spořádaným otcem rodiny 
/měl 20 dětí/, praktickým a zároveň hluboce věřícím člověkem, 
který měl zároveň smysl i pro běžné pozemské radosti, což se vše 
odráží i v jeho díle. 

V jeho hudbě najdeme pokoru a soucit s lidským utrpením i 
vřelou oslavu světského života. 

Přestože většina jeho skladeb byla psána na objednávku, Bach je 
dokázal naplňovat hlubokým obsahem.



Varhany v arnstadtském kostele Bach-Kirche
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach



UKÁZKY BACHOVY 
TVORBY

http://www.youtube.com/watch?v=SB4I_fmeosg

Toccata a fuga d moll

http://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o

Braniborské koncerty

http://www.youtube.com/watch?v=hZ9qWpa2rIg



Odkazy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach#.C5.BDivot

http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach#.C5.BDivot, socha J.S.Bacha v 
Lipsku

http://www.youtube.com/watch?v=SB4I_fmeosg

http://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o

http://www.youtube.com/watch?v=hZ9qWpa2rIg

Varhany v arnstadtském kostele Bach-Kirche

http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fuga


