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Anotace:

Žáci se seznámí se seznámí se životem a dílem hudebního skladatele Ludwiga

van Beethovena.

Část lze využít jako zápis do sešitu. Materiál obsahuje interaktivní vstup.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky



Ludwig Ludwig Ludwig Ludwig 
van van van van 

BeethovenBeethovenBeethovenBeethoven

"Hudba je zjevení vyššího rozumu a 
moudrosti"





představuji si Mozartova génia jako slunce, které svítí a 
hřeje, aniž by opouštělo svoji uzákoněnou dráhu, 

KDEŽTO BEETHOVENA NAZÝVÁM KOMETOU, 
KTERÁ NAZNAČUJE ODVÁŽNÉ CESTY, ANIŽ

SE PODŘIZUJE NĚJAKÝM PRAVIDLŮM A JEJÍ 
OBJEVENÍ ZAVDÁVÁ PODNĚT K VŠELIJAKÝM 

POVĚRÁM. 
Mozart vysílá věčně svěží paprsky ranního slunce přímo k 

zemi, 

BEETHOVEN SOUSTŘEĎUJE V OHNISKU 
ŽHAVÉ POLEDNÍ PAPRSKY A PŘEBÍRÁ STÍNY 

NOCI, ABY OSVĚŽILY A ZCHLAZOVALY TY, 
JIMŽ JE ŽÁR NESNESITELNÝ. 

Václav Jan Tomášek]



Ludwig van Beethoven 

(pravděpodobně 16. prosince 1770, 
Bonn – 26. března 1827, Vídeň) 

byl významný německý hudební skladatel, 
dovršitel vídeňského klasicismu. V průběhu 
svého života rozvinul klasicistní slohové a 

formové prostředky do svého individuálního 
hudebního stylu a otevřel tak dveře nové 

hudební epoše – romantismu.



ŽIVOT BEETHOVENA

Kdosi řekl, že Beethoven nebyl nikdy mladý. 

Ve věku, kdy jiné děti znají hry a 
bezstarostnost, poznal tvrdost života. 

V jedenácti letech už hrál v divadelním 
orchestru. Ve třinácti už byl varhaníkem. 

V sedmnácti měl na starosti otce a dva bratry.

Odpovědnost bral nadmíru vážně. 

Pracoval, vyrostl v titána, jehož umění po 
generace dává lidstvu odvahu a víru v život.



ŽIVOT BEETHOVENA

Beethoven je považován za génie, který buď
přímo nebo zprostředkovaně ovlivnil celou 

Evropu. Protože hudebně i myšlenkově dalece 
předstihl svou dobu, zůstal dlouho nepochopen 

a někdy i neuznáván. Až pozdější generace 
dokázaly jeho velikost plně ocenit.



ŽIVOT BEETHOVENA

ZTRÁTA SLUCHU

Výjimečně hudebně nadaný Beethoven již
krátce před dovršením třicátého roku začal 
ztrácet to, co je pro plodného skladatele a 
významného hudebníka naprosto zásadní –

sluch. První reakce mladého a hudebně
plodného skladatele byl naprostý propad do 
zoufalství a údajně uvažoval i o sebevraždě. 
Postupně však nad svým postižením začal 

vítězit a i když mu osud nachystal tvrdou životní 
zkoušku, i přes ztrátu sluchu se nevzdal své 

práce a komponoval další skladby. 



ŽIVOT BEETHOVENA

ZTRÁTA SLUCHU

Beethoven projevil tehdy obrovskou životní 
sílu, jíž se vzepřel svému osudu. Jeho díla byla i 

po ztrátě sluchu stále stejně kvalitní, ba 
dokonce prý ještě lepší nežli jeho původní 

tvorba. Z veřejného života se však stále více 
stahoval a svá díla vytvářel v naprostém 

soukromí, téměř izolován od ostatního světa. 
Stále však opakoval, že nové skladby budou 

jeho odkazem pro pozdější generace. 



DÍLO BEETHOVENA

BEETHOVEN PSAL:

Orchestrální díla

Vokální díla

Sólové a komorní skladby



DÍLO BEETHOVENA

Nejznámější skladby:

Symfonie 3. Es dur EROICA

Symfonie 5. c moll OSUDOVÁ

Symfonie 3. Fdur PASTORÁLNÍ

Mše MISSA SOLEMNIS

Opera FIDELIO

Klavírní sonáta PATETICKÁ

Klavírní sonáta MĚSÍČNÍ SVIT

Houslová sonáta KREUTZEROVA

Klavírní skladba PRO ELIŠKU



UKÁZKY

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

http://www.youtube.com/watch?v=_4IRMYuE1hI

http://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w





odkazy

http://ww.victorianstation.com/musicbeethoven.htm

http://cs.wikiquote.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven

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

http://marki-spol.blog.cz/0706/ludwig-van-beethoven-
zivotopis

http://zivotopis.osobnosti.cz/ludwig-van-beethoven.php


