
Národní divadlo 



Touhou českého národa, snem několika generací,  

bylo vlastní divadlo,  

z kterého by zněla česká řeč. 
 



Národní divadlo 

 Na jeho budování se sbírkami podílely široké vrstvy všeho lidu a 
slavnostní položení základního kamene 16. května 1868 se stalo 
všenárodní politickou manifestací.  

Zakládací listina 

Položení základního kamene – Fr. Palacký 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo_3.gif


Jedna z kasiček, do které se vybíralo na 
stavbu českého divadla 

Staveniště ND 



Základní kameny byly dovezeny 

z osmnácti míst naší republiky. 

(např. Říp,Blaník, Buchlov, 

Hostýn, Lipník, Radhošť, 

Trocnov, Vyšehrad, Žižkov… ).  



 
 
 

     Národní divadlo bylo poprvé 
otevřeno 11. června 1881 na 
počest návštěvy korunního prince 
Rudolfa. Odehrálo se v něm ještě 
dalších 11 představení, pak byla 
budova uzavřena pro dokončovací 
práce.  

     Uprostřed nich, 12. srpna 1881 asi 
v šest hodin při montáži 
hromosvodu došlo neopatrností 
klempířů k požáru, který zničil 
měděnou kupoli, hlediště i jeviště 
divadla. Požár byl pochopen jako 
celonárodní katastrofa a vyvolal 
obrovské odhodlání pro nové 
sbírky. 

 



Národní divadlo po požáru 



Architekt – J. Zítek 

Výzdoba 
Na výzdobě při stavbě v 

19. století se podíleli: 

 Malíři - Mikoláš Aleš, 

Vojtěch Hynais, Václav 

Brožík, František Ženíšek 

 

Sochaři – J. V. Myslbek, 

B. Schnirch, A. P. Wagner 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Praha_Narodni_divadlo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Narodni_divadlo_Praha_1881.jpg


Opona Národního divadla – Vojtěch Hynais 

Mezi jevištěm a hledištěm jsou 3 opony. Železná opona pro případ požáru, druhá 

opona namalována Vojtěchem Hynaisem oslavuje obětavost českého národa při 

budování Národního divadla a třetí opona je červená, sametová a roztahuje se 

ručně. Nad oponami lze spatřit nápis „Národ sobě“, který vystihuje spolu s 

Hynaisovou oponou občany, kteří darovali peníze na výstavbu budovy. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Hynais%2C_curtain%2C_1833_.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_opona_(divadlo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojt%C4%9Bch_Hynais


Prezidentská lože 

Opona s nápisem 

NÁROD SOBĚ 

Hlediště ND 



Divadlo je 26 m vysoké. Velice 

dobrá akustika a slyšitelnost i v 

nejsvrchnějších patrech. Nad 

hledištěm visí dvě tuny těžký lustr o 

šířce 3 metry a délce 5,5 metrů, 

který má 260 lampiček. 



Mikoláš Aleš 

 Klasik českého výtvarného 
umění 19. století a 
nejvýraznější osobnost 
generace Národního divadla.  

 Maloval výjevy z českých dějin. 



Výzdoba M. Aleš 



         František Ženíšek 

Výzdoba Národního divadle. 



 
Josef Václav Myslbek 

 

Socha sv. Václava na 

Václavském náměstí 

„hudba“ ND 



Václav Brožík 

Cyklus obrazů 
významných českých dějin 



Bedřich Smetana 

 Významný český hudební skladatel 

 Psal opery – Libuše, Prodaná nevěsta, 
Hubička, Čertova stěna 

 Symfonický cyklus – Má vlast (Vltava, 
Blaník, Šárka…) 

Libuše – slavnostní otevření ND 



Antonín Dvořák 

 je jedním z nejslavnějších hudebních 
skladatelů všech dob   

 je světově nejproslulejším a nejhranějším 
českým skladatelem vůbec.  

 Složil opery Rusalka, Čert a Káča, Jakobín 

 napsal 9 symfonií a několik symfonických 
básní  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Dvorak.jpg

