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Pracovní list k inscenaci NdB Racek 
 
 

2. Hry Čechova se vyznačují realismem s přesahy k symbolismu a impresionismu. 
Čechov při psaní svých her využíval pozorování lidí kolem sebe. Této dovednosti 
nabyl, mimo jiné, když v mládí pomáhal otci v jeho obchodě se zbožím, kde 
potkával nejrůznější lidi z jejich sousedství a někteří z nich se stali předobrazy 
postav, které nacházíme v jeho hrách. 

 
Zkuste si také vy vybavit lidi, které znáte od vidění. Vycházejte z vlastního pozorování, 
zkušenosti a vašeho dojmu z nich a pokuste se vymyslet co nejpřesnější odpovědi na 
následující otázky: 
 
 
Odkud postavu znám? 
 
Jak by se mohla jmenovat? 
 
Jaký společenský status má? 
 
Jaký temperament má? 
 
Jaký je příběh této postavy a co je její téma? 
 
Jaký je cíl postavy – čeho chce v životě dosáhnout? 
 
S jakou překážkou se setkává – kdo nebo co jí brání v dosažení tohoto cíle? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Projekt „NdB rozvíjí kreativní učení“ (reg. číslo: 0213000140) se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie. 
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Příhody lišky Bystroušky 
Metodická příprava pro ZŠ 

 
Metodická příprava k opeře obsahuje vždy krátký úvod pro  
vyučujícího s doporučenou osnovou výkladu zvlášť pro 1. a 2. 
stupeň ZŠ, na kterou dále navazují pracovní listy, které je možno 
promítat ve webovém rozhraní nebo stáhnout tuto PDF verzi. 
Pracovní listy jsou koncipované pro společnou práci třídy 
(promítnutí listu na tabuli) nebo je lze volně využít pro práci ve 
skupinkách. Metodika obsahuje přípravu pro situaci, kdy je 
návštěva divadla již bezprostředně před vámi.  
 
Dále zde naleznete část zařaditelnou do výuky českého jazyka, 
hudební a výtvarné výchovy a tematickou pohybovou hru do 

tělesné výchovy. Časová dotace na jeden pracovní list je 15 - 20 
minut v případě, že se zvolí forma společné práce celé třídy. Tam, 

kde je potřeba navazuje na pracovní listy jejich vyplněná verze pro 

učitele či společnou opravu se třídou. 
 
Postup a úkoly jsou pouze doporučení od divadelního lektora a je 

možno s nimi dále pracovat dle vaší vlastní fantazie. Není nutné 

věnovat se všem částem, je na vás, které zvolíte a jak jednotlivé 

úkoly nakombinujete. Materiály lze využít i k tématům: opera, Leoš 

Janáček. 

  Jak pracovat s odkazy a QR kódy 

Odkazy v prac. listech jsou použity tam, kde se předpokládá, že 

danou ukázku vyučující pustí hromadně celé třídě. QR kódy jsou 

použity na místech, kde muže učitel vyvolat jednotlivce, který si 
u sebe na obrazovce telefonu QR kód naskenuje a třídě přečte 

ukázku či danou definici. Dále lze kódy využít pro práci ve 

skupinách, kdy si děti pomocí svých mobilních zařízení ve 
skupince ukázku pustí či přečtou. Pro práci s kódy je nutné mít 

přístup k internetu. 
V případě, kdy vyučující nechce během výuky využívat 

interaktivnost QR kódů může případnou ukázku opět promítnout 

všem, v případě odkazu na textový dokument je lze před hodinou 

dětem do skupin vytisknout viz příloha této PDF verze 
dokumentu.  

 
 
 
 

 
 



4 
 

 

 
 

 
 
 

 

Chci s přípravou žáků pomoct 
 
 
 

Tip! Pokud nechcete s dětmi sami procházet přípravou těsně před 

představením nebo dokonce ani v jednotlivých předmětech, je 

možno kontaktovat divadelní lektorku, která vám sestaví lektorský 

program pro vaše žáky na míru třeba i přímo u vás 
ve škole. Více informací zde: 

 
Eliška Pruch Dočkalová 

Telefon: +420 607 089 755 
E-mail: pruch@ndbrno.cz 

 
 
 

Nebo sledovat můžete nabídku doprovodných programů opery NdB: 
https://www.ndbrno.cz/opery/offprogram/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ndbrno.cz/opery/offprogram/
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Jak pracovat s žáky 1. stupně 

těsně před představením 
 

 
Za předpokladu, že děti byly již v češtině či hudební výchově seznámeny  
s dějem opery můžeme pouze krátce projít níže poskytnutý pracovní list, který 

děti pomocí křížovky seznamuje s některými divadelními pojmy, a současně je 

tak připravuje na návštěvu divadla. Je také možno shlédnout pořad z ČT edu, 

který má necelých 13 minut. Pokud ovšem děti nebyly seznámeny s dějem 

opery doporučujeme využít karet z prac. listu pro ČJ 1. období, či přečíst 

zjednodušený děj opery, který naleznete na konci tohoto metodického 

dokumentu a zaměřit se především na pochopení základní dějové linky opery. 
 

Tip na zajímavý článek 
 
 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3022/jdeme-s-detmi-do-divadla.html  

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3022/jdeme-s-detmi-do-divadla.html
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Pracovní list 1.stupeň  

Jdeme na operu 
 

 

Milé děti, čeká nás slavnostní událost – půjdeme společně do Národního 

divadla Brno. Národní divadlo Brno má tři budovy: Redutu, Mahenovo divadlo 
a Janáčkovo divadlo. My půjdeme na operu, která se hraje v budově 

Janáčkova divadla, poznáte na fotce, které to je? (Nápověda: Jde o nejnovější budovu.) 
 
 

 
 

Pokud máte víc času můžete se podívat na pohádku: 
 

O návštěvě divadla — Videa — Déčko — Česká 

televize (ceskatelevize.cz) 

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e213543112010016
https://decko.ceskatelevize.cz/video/e213543112010016


7 
 

 

Než půjdeme do divadla 
měli bychom odpovědět 

na několik divadelních hádanek: 
 

1. Jak říkáme místu, kde v divadle sedí diváci? 

2. Paní, která nám prodá program, zkontroluje nám lístek a případně nás 

uvede na místo se říká? 

3. Jak se označuje člověk, který se přijde podívat na představení? 

4. V opeře na začátku tleskáme ve chvíli, kdy přichází pan …. (doplň větu) 

5. Dirigent ukazuje jak a kdy zpívat operním pěvcům ale musí vést i 

skupinu hudebníků, kterým říkáme…? 

6. Že už si diváci mají jít sednout na svá místa, 

představení poznáme tak, že se 3x …? 

již bude začínat 

7. Do divadla chodíme oblečení ve ............................... oděvu. (doplň větu) 

8. Kam si při příchodu do divadla odložíme kabáty a přebytečné věci? 
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        Tajenka: Pomůcku, kterou dirigent řídí celé představení nazýváme?
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Řešení k pracovnímu listu pro 1.stupeň 
Jdeme na operu 

Divadla: 
Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo, Reduta 

 

 
 
 

Odpovědi ke křížovce 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seznamte žáky s pojmem taktovka: 
Taktovka je bílá tenká lehká hůlka vyrobená z plastu nebo tvrdého dřeva, 

kterou dirigent ukazuje celému orchestru i zpěvákům jak a kdy mají hrát. Je 

to tedy vlastně taková kouzelná hůlka - pokud s ní dirigent nemávne 

uslyšíme jen ticho. 
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Jak pracovat s žáky 2. stupně 

těsně před představením 

U žáků druhého stupně se již předpokládá, že dějová linka opery týkající se 

příběhu lišky Bystroušky pro ně není obtížná na pochopení. Proto můžeme děj 

krátce zmínit, nebo jej třeba jen probrat v návaznosti na druhé téma opery, 
které pro starší žáky může být zajímavější a to je Janáčkovo vyjádření koloběhu 

života. Dál je žáky potřeba informovat o náležitostech etikety a celkového 

vystupování v divadle a můžeme 
je hravější formou seznámit s některými divadelními pojmy a základními 

reáliemi okolo opery. K tomuto účelu nám může posloužit křížovka v pracovním 

listu. Úkoly kombinujeme vhodně podle toho, které prac. listy z tohoto 

materiálu žáci již plniliv ČJ/HV/VV. 
 
 
 
 
 

 Tip na zajímavý článek  
https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3022/jdeme-s-detmi-do-divadla.html 

 
 
 
 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3022/jdeme-s-detmi-do-divadla.html
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Pracovní list 2.stupeň 

Jdeme na operu   
Příhody lišky Bystroušky 

 
Brzy půjdete jako třída společně do Janáčkova divadla na operu od Leoše 

Janáčka Příhody lišky Bystroušky. Připravme se tedy na to, co vás čeká. 

 
Národní divadlo Brno má tři budovy: Redutu, Mahenovo divadlo a 

Janáčkovo divadlo. Opera se primárně hraje v budově Janáčkova divadla, 

poznáte na fotce, které to je? 
 
 

 
 

1. Podívejte se, co o inscenaci Příhody lišky řekli naše dramaturgině a náš 

umělecký šéf. Pomůže vám to pak při vypracování křížovky. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q0Yew7t3jUk&t=2s 
 

2. Naskenujte si QR kód a přečte si, jak Leoš Janáček chytil lišku. 
 

 
3. Naskenujte si QR kód a přečte si Vánoční příběh, který prožil Rudolf 
Těsnohlídek, redaktor Lidových novin. 
Protože s inscenací opery Příhody lišky Bystroušky víc než souvisí. 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=q0Yew7t3jUk&t=2s
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1. Doplň řížovku 

1. Jak se jmenuje (přijmení) autor původních obrázků lišky Bystroušky, 

na základě kterých byl pak vytvářen seriál v Lidových Novinách? 
2. Že mají jít diváci na svá místa v hledišti poznají tak, že se 3x... 

(doplňte větu) 
3. Text k opeře nazýváme? 
4. Před představením si všichni vypneme...(doplňte větu) 
5. Hlavní postava (liška) se jmenuje? 
6. Autorem původních povídek je Rudolf ? (příjmení) 
7. Pytlák, který lišku zastřelí se jmenuje? (příjmení) 
8. Dirigent čte noty z ? 
9. Paní, která nám v divadle zkontroluje lístek, případně nás usadí na 

místo se říká ? 
10. Do divadla chodíme oblečení ve ........... oblečení. (doplňte větu) 

11. Kabáty, batohy a jiné přebytečné věci si při příchodu do divadla 

odložíme do? 
12. Dětský domov, který byl postaven díky sbírce pod vánočním 

stromem se jmenuje? 
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Tajenka: 

           Leoš Janáček do Příběhu lišky Bystroušky vložil filozofickou myšlenku poukazující na? 



14 
 

Řešení k pracovnímu listu pro 2.stupeň 

Jdeme na operu 
Příhody lišky Bystroušky 

Divadla: Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo, Reduta 
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Metodická příprava 

Český jazyk 
 
 
 
 
 

Leoš Janáček napsal operu Příhody lišky Bystroušky podle původního 

kresleného seriálu redaktora Rudolfa Těsnohlídka, který vycházel v Lidových 

novinách v roce 1920. Rudolf Těsnohlídek se při psaní příběhů zase inspiroval 

veselými kresbičkami 
od malíře Stanislava Lolka. V českém jazyce by hlavním úkolem mělo být 

seznámit děti s dějem opery, nářečím a jako zajímavost lze pro starší žáky 

zařadit právě onen fakt kolika literárními žánry si Příhody lišky Bystroušky 

prošly (od kresleného seriálu po libreto). S druhým stupněm bychom rádi 

akcentovali Janáčkovu filozofickou linku příběhu o koloběhu života, tedy s žáky 

porovnáme, jak se liší závěr příběhu u Rudolfa Těsnohlídka a u Leoše Janáčka, 

který operu píše již jako sedmdesátiletý muž. Janáček si již plně uvědomoval 
blízkost smrti a zároveň viděl krásu života v jeho věčném koloběhu. Přípravy 

jsou koncipované napříč vzdělávacími oblastmi Jazyk a jazyková výchova dle 
RVP pro ZŠ 2021. 

 
 
 

Doporučená osnova výkladu pro 1. 
období (1. - 3. třída ZŠ) 

 
1. Uvést děti do dané situace, 

tedy že půjdou na operu. 
 

2. Stručně popsat operu jako 

žánr, seznámení s libretem 

jako literárním dílem. 

Doporučená osnova pro 2. období 

(4. - 5. třída ZŠ) 
 

1. Uvést děti do dané situace, tedy že 

půjdou na operu. 
 

2. Stručně popsat operu jako žánr. 
Možnost podívat se na prvních 6 min 
videa z ČT edu.  

3. Přečíst dětem zestručněný děj 
opery. 
 

4. Samostatně nebo ve 

skupinkách nechat děti 

poskládat "dějové obrázkové 

karty", které jsou ke stáhnutí 

na odkazu v záložce ČJ 1. obd. 

prac. list první stupeň 

3. Samostatně nebo ve skupinkách 

nechat děti poskládat rozstříhaný 

zestručněný děj opery, který je v 

příloze tohoto dokumentu. 
 

4. Přečíst si s dětmi zestručněný děj 

opery. (Naleznete jej v přílohách 

dokumentu) 
 

5. Seznámení s nářečím pomocí videa 
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Doporučená osnova pro 2. stupeň 

(6. - 9. třída ZŠ) 
 

1. Uvést žáky do dané situace, tedy že půjdou na 

operu. 
 

2. Přečíst si s žáky zestručněný děj opery. 

Upozornit na filozofickou linku příběhu 

koloběhu života, který je viditelně 

znázorňován i v naší inscenaci. 
 

 
3. Od obrázků k opeře - zmínit jednotlivé 

literární žánry vysvětlit. 
 

4. Krátce zmínit Rudolfa Těsnohlídka: život, práce, 

inspirace k Příhodám lišky Bystroušky. 
 

 
5. Porovnat libreto s knihou 

 
6. Nářečí: vysvětlit co je to nářečí, vyhledat v 

textu 
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Pracovní list pro 1. stupeň 
1.- 3. třída Český jazyk 

 

Milé děti čeká nás slavnostní událost - půjdeme společně do Národního 

divadla Brno. Národní divadlo v Brně má tři budovy: Redutu, Mahenovo 

divadlo a Janáčkovo divadlo. My půjdeme na operu Příhody lišky Bystroušky 

od skladatele Leoše Janáčka do Janáčkova divadla. 
 
 

 
 

1. Co je to opera?  
Opera je zvláštní druh divadla, kde se nemluví ale zpívá, pěvci jsou ke 

svému zpěvu doprovázeni orchestrem. V opeře je tedy hlavní hudba a 

zpěv. Hudbu píší hudební skladatelé a slova, která zpěváci zpívají, píše 

libretista. Libreto je tedy taková knížečka, ve které je pro zpěváky napsáno 

vše, co mají zpívat, říct ale i zahrát, tedy udělat. 
 

2. Přečte si s paní učitelkou příběh o lišce Bystroušce a poskládejte kartičky 

tak, aby obrázky seděly s příběhem.  
https://drive.google.com/drive/folders/1H16k-
46cm_w236zTbcS9bRpdgahNXuG5?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1H16k-46cm_w236zTbcS9bRpdgahNXuG5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H16k-46cm_w236zTbcS9bRpdgahNXuG5?usp=sharing
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Řešení dějové kartičky 
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Pracovní list pro 1. stupeň 
4. - 5. třída Český jazyk 

 

Milí kamarádi čeká nás slavnostní událost - půjdeme společně do Národního 

divadla Brno. Národní divadlo v Brně má tři budovy: Redutu, Mahenovo divadlo 

a Janáčkovo divadlo. My půjdeme na operu Příhody lišky Bystroušky od 

skladatele Leoše Janáčka do Janáčkova divadla. 
 
 
 
 
 

1. Co je to opera? https://edu.ceskatelevize.cz/video/9141-opera-a-balet  
 
 
 
 

2. Poskládejte ve skupinkách nebo samostatně rozstříhaný příběh opery 
Příhody Lišky Bytroušky a poté si jej přečtěte. 

 
 

3. Podívejte se na video a seznamte se s líšeňským nářečím, které je v 
opeře použito. 

https://drive.google.com/file/d/1PPTGitPqDn9_K8BOBmDp8kHHnPwKCi-
s/view?usp=sharing  

 
 
 
 
 
 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/9141-opera-a-balet
https://drive.google.com/file/d/1PPTGitPqDn9_K8BOBmDp8kHHnPwKCi-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PPTGitPqDn9_K8BOBmDp8kHHnPwKCi-s/view?usp=sharing
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Pracovní list pro 2. stupeň 
6. - 9. třída Český jazyk 

 
 
 

Z + B 
 
 
 
 
 
 
 

1. Naskenujte a přečtěte si příběh lišky Bystroušky 
 
 

2. Od obrázků k opeře - zmínit jednotlivé literární žánry vysvětlit. 
 
 
 
 

3. Rudolf Těsnohlídek: 
 
 
 

4. Porovnejte jazyk a formu libreta s knihou. Najdeš v ukázkách nářečí? 
 
 
 

 
 
 
   
  Porovnejte ten samý úsek, který jste četli s hudebně dramatickou ukázkou: 

https://drive.google.com/file/d/1a02QB3quVRQsRMhzMRAsAgsbS2TcBPwQ/view?usp=share_link 

https://drive.google.com/file/d/1a02QB3quVRQsRMhzMRAsAgsbS2TcBPwQ/view?usp=share_link
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Řešení ČJ 2. stupeň 
 

6. Najdeš v ukázkách nářečí? Porovnej libreto s knihou a následně hudebně dramatickou ukázkou. 
 

LIBRETO     X    KNIHA  

• Daný úsek je podstatně kratší, 
vypravěč je nahrazen hereckou 
akcí a lyrické popisy jsou 
nahrazeny scénografií. 

• Text rozřazen k rolím. 
• V závorkách vepsán výraz. 
• Nadepsáno nikoli kapitolami ale 

obrazy - zde 6. obraz. 

 

• Daný úsek je podstatně delší, o 
vypravěče a lyrické popisy, 
které jsou vyjádřeny nepřímou 
řečí. 

• Rozhovor mezi liškami v přímé 
řeči. 

• Z textu se dozvídáme mnohem 
více okolností příběhu. 
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Metodická 

příprava 
Hudební 

výchova 
 

V hudební výchově bychom měli děti připravit na operu jako na 

specifický žánr, uvést je do základních reálií daného kusu. Tedy v 

takové míře a formě, v jaké je to vhodné pro danou věkovou 

kategorii. V materiálech, které jsme pro vás připravili můžete 

využívat i některých interaktivních a audiovizuálních pomůcek. (Pro 

první stupeň nabízíme 11 min dlouhé video z ČT EDU.) Žáci tak 

budou na operu naladěni z hlediska žánru, a navíc se opět více 

ponoří do děje. Zařadit tuto přípravu doporučujeme 
po předchozím absolvování přípravy v předmětu Český jazyk, kde 

se žáci seznámí s hrubou verzí děje opery. V případě že tomu tak 

není, doporučujeme dětem krátce děj převyprávět pro jejich lepší 

naladění. 
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Pracovní list pro 1. stupeň 
Hudební výchova 

 
 
 

1. Co je to opera? https://edu.ceskatelevize.cz/video/9151-symfonicky-orchestr  
 

2. Víte, jak se říká člověku co píše opery? A kdo napsal tu o lišce Bystroušce? 
 

3. Co je to orchestr? A kde sedí? 
A kdo je to dirigent? Pusťe si krátké video, kde se vše dozvíte. 

 
 https://edu.ceskatelevize.cz/video/9151-symfonicky-orchestr  

 

5. Poslechová část: poznáš po sluchu všechna zvířátka? 
https://drive.google.com/file/d/1qMBDXYucHlLXt2T3G-

6Zdvp1eO0lGNnu/view?usp=share_link  

https://edu.ceskatelevize.cz/video/9151-symfonicky-orchestr
https://edu.ceskatelevize.cz/video/9151-symfonicky-orchestr
https://drive.google.com/file/d/1qMBDXYucHlLXt2T3G-6Zdvp1eO0lGNnu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1qMBDXYucHlLXt2T3G-6Zdvp1eO0lGNnu/view?usp=share_link
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Řešení pracovní list pro 1. stupeň 

Hudební výchova 
 

1. Opera je zvláštní druh divadla, kde se nemluví, ale zpívá, pěvci jsou ke svému 

zpěvu doprovázeni orchestrem, který řídí dirigent. V opeře je tedy hlavní hudba 

a zpěv. Hudbu píší hudební skladatelé a slova, která zpěváci zpívají píše 

libretista. Libreto je tedy taková knížečka ve které je pro zpěváky napsáno vše 

co mají zpívat, říct ale i zahrát, tedy udělat. Libreto musí být psáno tak, aby 

sedělo k notám, které napsal skladatel pro orchestr. V našem případě napsal 
noty i text, tedy libreto, Leoš Janáček. 

 

2. Jak se říká člověku co píše opery? Skladatel. A kdo napsal tu o lišce 

Bystroušce? Leoš Janáček 
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Pracovní list pro 2. stupeň 

Hudební výchova 
 
 
 
 
 

1. Leoš Janáček: 
 
 
 
 
 
 

2. Nápěvky Leoše Janáčka. 
 
 
 
 

3. Jak Janáček k chytil lišku? 
 
 
 
 
 
 

4. Jak vznikala opera Příhody lišky Bystroušky? 
 
 
 
 
 
 

5. Pusťte si část ukázky a společně vymyslete definici pro operu. 

https://www.youtube.com/watch?v=9HXiDemfwso 

Nebo se podívejte na krátké video z ČT edu, kde vám operu krásně představí: 

 https://decko.ceskatelevize.cz/video/i867619  

6. Na základě ukázky vysvětlete princip zvukomalby 

https://drive.google.com/file/d/1qMBDXYucHlLXt2T3G-6Zdvp1eO0lGNnu/view?usp=share_link 

http://www.youtube.com/watch?v=9HXiDemfwso
https://decko.ceskatelevize.cz/video/i867619
https://drive.google.com/file/d/1qMBDXYucHlLXt2T3G-6Zdvp1eO0lGNnu/view?usp=share_link
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Metodická příprava 1. stupeň 

Tělesná výchova 
 
 
 

Že tělesná výchova nemá s operou nic společného? Ale kdeže... Každý operní 

pěvec musí mít i jistou taneční a pohybovou průpravu. Mnohdy musí umět i 

dané dobové tance. To by už ale byla "vyšší dívčí". Proč bychom ovšem děti 
v rámci klasického rozběhání / zahřátí před rozcvičkou nemohli nechat 

zahrát si klasickou hru 
"Na ocásky", ovšem upravenou do tématu opery Lišky Bystroušky? Pokud jsou 
v ostatních předmětech žáci připravováni na návštěvu opery, seznamují se s 

jejím dějem atd. může být pro ně tato hra nenásilným naladěním na příběh 

lišky Bystroušky. Před začátkem by bylo dobré dětem připomenout, že o lišce 

si již v jiných předmětech povídali, a že dnes si na ni i zahrají. 
 

Popis hry: Jde o klasickou "honičku", kdy jeden z žáků se stane revírníkem 

Haraštou, který chytá lišky (ostatní žáky) a krade jim "ocásky" (= šátky či cokoli 

podobného, co si dají děti za pas jako ocásek, který si před revírníkem musejí 

chránit). Komu ocásek vezme vypadává ze hry. 
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Metodická příprava 

Výtvarná výchova 
 

Využít příběh lišky Bystroušky lze ve výtvarné výchově několika způsoby. 

Pokud nemáme jinou možnost, kde žáky na návštěvu opery připravit, 

můžeme dětem přečíst děj opery (viz přílohy dokumentu nebo PDF verze) a 

technikou, kterou uznáme za vhodnou či potřebnou do plánu necháme děti 

nakreslit některou část příběhu. Nebo dětem rozdělíme jednotlivé části 

příběhu a poté z nich seskládáme celek. Děti se tak dostanou do děje a lépe 

pak pochopí operní představení. 
 

Pro první stupeň je také možnost vybarvit si dějové kartičky, které jsou 
přílohou k prac. listu do ČJ pro 1. obd. 1. stupně. Nebo zde ke stažení: 
https://drive.google.com/drive/folders/1H16k-
46cm_w236zTbcS9bRpdgahNXuG5?usp=share_link  

 
Další možností je pustit žákům poslechovou část, kde Janáček vykresluje les a 

jednotlivá zvířátka a nechat je na to téma volně tvořit. 

https://drive.google.com/file/d/1IWoif6aj0doBRhLDdF1ZhSOhzwTQwciX/vie
w?usp=share_link  

 
Nebo lze společně vytvořit les, kdy na velký papír žáci společně namalují stromy 

(les) a poté do vytvořeného lesa každý nalepí své namalované zvířátko z ukázky. 

(lze provést i jako skupinový projekt) 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1H16k-46cm_w236zTbcS9bRpdgahNXuG5?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1H16k-46cm_w236zTbcS9bRpdgahNXuG5?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IWoif6aj0doBRhLDdF1ZhSOhzwTQwciX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1IWoif6aj0doBRhLDdF1ZhSOhzwTQwciX/view?usp=share_link
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Zdroje texty: 
 

TĚSNOHLÍDEK, Rudolf a LOLEK, Stanislav. Liška Bystrouška. Brno: Praha: 
Polygrafie, [1920?]. Dostupné také z: 
https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:47d54720-2178-11e5-8454- 
005056825209 
JANÁČEK, Leoš. Příhody lišky Bystroušky [online]. Supraphon, 19 s. [cit. 

2022-11-23]. Dostupné z: 
https://www.supraphon.com/catalogue/libretto/4 
http://www.musicologica.cz/korespondencejanacek/ 
Lidové noviny (Kramerius.cz) 

Marie Trkanová: U Janáčků Leoš 

Janáček: Literární dílo 
Monika Holá: Ota Zítek v dokumentech a vzpomínkách 
J. Hrabák: Rudolf Těsnohlídek 

 
 
 

Zdroje obrázky: 
 

Obrázek Leosjanacek.eu: život. In: Https://www.leosjanacek.eu/ [online]. 
Brno: Statutární město Brno; TIC BRNO, p. o. [cit. 2022-11-18]. Dostupné z: 

https://www.leosjanacek.eu/zivot/ 
Fotografie budov: Marek Olbrzymek http://www.olbrzymek.com/ 

 

Zdroje videa: 
 

Střih: Jan Fuksa http://janfuksa.cz/   
Zvuk: opera NdB 
Záznam z Krok za oponu s Příhodami lišky Bystroušky 21. 12. 2022 

 
 
 
 

Kontakt pro více informací 
Eliška Pruch Dočkalová divadelní lektorka opery NDB 607 089 755 

pruch@ndbrno.cz 

http://www.supraphon.com/catalogue/libretto/4
http://www.musicologica.cz/korespondencejanacek/
http://www.leosjanacek.eu/
http://www.leosjanacek.eu/zivot/
http://www.olbrzymek.com/
http://janfuksa.cz/
mailto:pruch@ndbrno.cz
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Přílohy 
Obsah opery Příhody lišky Bystroušky od Leoše Janáčka 

Je to pohádka či… opravdu jsme byli kdysi tak mladí? Třepetající křídla vážky za oknem připomínají 

neúprosný běh času a přece tu bude nová vážka, několik generací v jednom teplém létě. 

Rusovlasé děvčátko otvírá okno a vážka vletí dovnitř… jak by les vstoupil a s ním i vzpomínky 

Revírníka na jeho život. 
 

Revírník usnul v lese. Jak pak by ne, vyhřátý mech láká k odpočinku a paní mámě se řekne, že 
číhali na poberty. Malá lištička se vydala zkoumat les, je tu tolik podivných věcí. Třeba zelený 

skokánek, který probudí spícího revírníka. Lištička zvědavě vykukuje, je snadné ji chytit. Pozdě 

volá mámu, revírník ji odnáší do myslivny pro radost dětem i sobě. 
 

Z liščátka je liška Bystrouška. Žije na dvorku spolu se psem Lapákem, hejnem slepic a kohoutem. 

Je jaro a Lapák marně touží po lásce. Bystrouška taky nemá zkušenosti, ale ještě si pamatuje, co 
se dělo v hnízdě u špačků nad jejich doupětem. Revírníkovic Pepík se chlubí Frantíkovi s liškou, 

ale pošÉuchování klacíky končí pořádným kousancem do lýtka. Liška přece není žádný pes. 

Revírníková ztropí scénu a liška se musí uvázat. Slepice se radují, honila je po dvoře a teď má 
smůlu. Liška marně pronáší revoluční řeč a vyzývá slepice, aby se zbavily nadvlády kohouta. 
Když to nezabere, předstírá, že je mrtvá. Kohout pošÉuchovaný slepicemi jde zjistit, jestli je 

opravdu po ní. Jedno kousnutí a kohoutí hlava končí v liščí tlamě. A proč zůstat jen u kohouta, 

Bystrouška řádí mezi slepicemi a revírníková, kterou přivolal povyk na dvorku, má z toho málem 
smrt. „Staré, zastřel ju!“ vykřikne, ale liška je rychlejší a už červená oháňka mizí v lese. 
Mezi stromy čeká Bystroušku vytoužená svoboda, ale je potřeba také i někde 

bydlet. Bystrouška neváhá a vypudí z doupěte starého rozmrzelého jezevce k 

pobavení ostatní lesní zvěře. 
 

V hospodě u Pásků je obvyklá sešlost – revírník, nabručený farář a rechtor 
vzdychající za svou tajnou láskou. Revírník si ho dobírá. Za posměšnou 

písničku o panně, které se rechtor bojí roky vyznat lásku, sklidí revírník 
kousavou otázku, jak se vyvedla ta liška, co si přinesl domů. „Utekla a já ji 
hledat nebudu,“ zabručí vztekle. Řádně nametený rechtor se zvedá k 
odchodu a farář ho následuje. Musí balit, protože odchází na jinou farnost a 

noví nájemníci už čekají. Revírník by ještě rád chvíli zůstal ve společnosti 

starých přátel, ale marně je přemlouvá. I on se tedy vydává přes les domů. 
Opilý rechtor vrávorá po cestě domů a myslí na vytouženou Terynku. 
„Počkejte, miluji vás!“ klopýtá za přeludem. Farář má taky pěkně upito a v mysli 
se mu vynořují křivdy staré lásky – byla krásná, oči jak studánka, ale  
 
o to horší byla její zrada. Oba usínají v tichu lesa. I revírník se potácí lesem, a 

když zahlédne lišku, vystřelí. Jediné co však málem trefí je vyděšený rechtor, 
utíkajícího z dosahu jeho pušky. 
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Na mýtince, kam Bystrouška chodí na noční toulky, se objeví lišák Zlatohřbítek. Je to pohledný 

mládenec a Bystrouška na něm může oči nechat. Nesměle se seznamují a Bystrouška vypráví 

o svém dětství v myslivně. 
 

„Tu si nesmím nechat přebrat“, je rozhodnut lišák. Zmizí, ale za chvíli se vrací s dárkem v 

podobě králíka. Bystrouška se z počátku ostýchá, ale Zlatohřbítkovo upřímné vyznání lásky ji 

přesvědčí. 
 

Les má nový skandál! Bystrouška a Zlatohřbítek a jen tak bez řádné svatby! Sově málem 

vypadnou oči, když to všem povídá. Mezitím se Bystrouška svěřuje Zlatohřbítkovi, že jejich 

láska nezůstala bez následků. Tož co dělat jiného než jít rovnou k farářovi. Datel oddává 

Bystroušku a Zlatohřbítka a celý les slaví svatbu. 
 

Léto zmizelo pod barvami podzimu a ty vystřídala sněhová peřina. Ale než se všichni nadáli, je tu 

další jaro, léto a znovu podzim. Revírník v lese potká Haraštu. Opravdu jde jen pro drůbež na 

trh nebo zase pytlačí? Harašta se dušuje, že ne, ale kdyby si toho pan revírník nevšiml, tak tam 

na mezi leží mrtvý zajíc. Revírník si vzpomene na Bystroušku a nalíčí past. Liščí rodinka se 
mezitím pěkně rozrostla a uhlídat zvědavou drobotinu je pro rodiče řádný úkol. Ani Bystroušce 

neujde mrtvý zajíc, ale dobře vidí nastražené železa. Harašta zahlédl liščí oháňku. Bude se ženit 
a takový štuc by byl pěkný dárek pro nastávající. Popadne klacek a vyrazí za liškou, ale lesní 

zvěř se mu zaplete pod nohy a Harašta skončí s natlučeným nosem. Bystrouška s liščaty mezitím 
rabují jeho batoh s drůbeží. Potlučený Harašta ji zastřelí. 

 
V hospodě je neveselo, Pásek odjel do Brna a Pásková líčí, nemá času na hovory s hosty. Farář 
tu schází a rechtorovi není do řeči, jeho tajná láska se dnes vdává. Rozchází se brzy a revírník 

se vydává do lesa a domů. Všechno mu připomíná mládí a den jeho svatby. Jak je to dávno… malá 

liška, zvědavá, se k revírníkovi přitulí, je, jak by mámě z oka vypadla. Čas letí – „to nésu já, to byli 

dědoušek,“ ozve se skokánek. Život, jak by se na vteřinu zastavil, a vteřina byla celým životem. 
Kruh se uzavírá a přece pokračuje dál… 
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Pohádkové zpracování příběhu o lišce 
Bystroušce 

 

Sluníčko svítí a mech na pasece láká k odpočinku. Není divu, že se revírník rozhodne si trochu 
odpočinout, však není spěch a paní mámě řekne, že honil pytláky. Netrvá dlouho a v měkkém 
mechu usne. „Kdo to tu spí?“ lesní zvířátka jsou zvědavá a tak jedno po druhém opatrně 
nakukují na palouk. I zvědavá malá lištička Bystrouška je tu, chvíli rozpustile honí skokánka a 
volá na mámu „Jí se to?“ Jejich dovádění revírníka probudí. Ani chvíli neváhá a malou lišku 
chytí. Však si ji vezme do hájenky vnukům pro zábavu. Marně Bystrouška volá mámu. 

Revírník si přinesl Bystroušku do hájenky. Paní revírníková moc radost neměla a hartusí, že 
liška smrdí a dělá neplechu. To pes Lapák je rád, že má na dvorku i jinou společnost než je 
ukdákané slepice. „Že nevíš, co máme?“ Máme lišku!“ chlubí se Pepík Frantíkovi. Oba rošťáci 
ji začnou pošťuchovat a Bystrouška se zlobí „Copak su já nějaké pes, abych si to nechala líbit?“ 
Zakousne se Pepíkovi do nohy a rázem je plno křiku a pláče. Pepík dostane od paní revírníkové 
za uši a lišku za trest přivážou. 

„Vidíš, měla si mě poslouchat,“ popichuje uvázanou lišku pes Lapák. Ta ho ale neposlouchá a 
sní o svobodě v lese. Určitě tam musí být krásně a budou tam i další lišky. 

Bystrouška se uvázaná nudí a provokuje slepice. „Jste hloupé a děláte všechnu práci, ale 
kohouta necháte, aby vám sezobal nejlepší zrní.“ Jenže slepice ví, že bez kohouta by vajíčka 
nesnesly a tak Bystrouščina revoluční promluva zůstane bez odezvy. Nevadí, když ne tak, 
dostanu se slepicím na kobylku jinak, rozhodne se Bystrouška a začne předstírat, že je mrtvá. 
Slepice se bojí, ale jsou i zvědavé a tak popichují kohouta, ať se jde podívat, co s tou liškou 
vlastně je. Kohoutovi se moc nechce, ale nakonec jde. Bystrouška vyskočí a šup, kohout je bez 
hlavy. Překouše provaz a pustí se i do slepic. Paní revírníková křičí: „Starej, zastřel tu potvoru!“ 
Bystrouška na nic nečeká a zmizí do lesa. Na dvorku za ní zůstane jen pěkná spoušť. 

Les je tak krásný a Bystrouška je konečně volná. Narazí na jezevcovo doupě a rychle ho odtam 
vystrnadí. Tak, teď má i kde bydlet a může si začít užívat svobodu. Její oblíbenou zábavou jsou 
noční vycházky na palouček. Netrvá dlouho a objeví se tam lišák Zlatohřbítek. Bystrouška se 
mu líbí a chce jí udělat radost. Čím tak nejlépe potěšit lišku? No přece králíkem! I Bystroušce 
se pohledný lišák líbí a za chvíli je z toho láska jako trám.  

Každá pohádka má mít svatbu a tak tu nemůže chybět svatba samozřejmě liščí. Celý les ji slaví 
spolu s Bystrouškou a Zlatohřbítken. Přišla sova, datel i ježci a srnky, dokonce i kanec. A ani 
pořádný dort tu nechybí. 

Uplynul již nějaký čas. Bystrouška s Zlatohřbítkem spokojeně žijí v lese a jejich rodina se 
rozrostla o kupu roztomilých liščat. Oba učí liščata jak poznat lidské pasti, které na ně revírník 
chystá, a všichni vesele dovádí v lese. Zlatohřbítek si dobírá Bystroušku, že je pořád ještě 
hezká. „Kolik pak jsme už spolu měli dětí?“ „Mlč, nestydo, co když tě uslyší ostatní, znáš zvířecí 
huby, za chvíli nás bude pomlouvat celý les.“ směje se Bystrouška.  
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Do lesa ale chodí i pytlák Harašta. Bude se ženit a takový kožešinový límec nebo rukávník z lišky 
by se pro nevěstu určitě hodil. Revírníkovi, který ho nachytá v lese, sice svatosvatě přísahá, že 
tu nepytlačí, ale kdo by mu to věřil. Revírník nastraží do pasti mrtvého zajíce a doufá, že chytne 
lišku. I Harašta se rozhodne počkat, jestli se Bystrouška neobjeví. Jenže ta je chytrá, místo 
zajíce v pasti sebere Haraštův batoh plný kuřat a hus, které nese na trh, a už mají malé lišky 
hostinu.  

Rozzuřený pytlák Harašta se snaží chytit Bystroušku. Ta si z něj dělá legraci a zlobí se: „Copak 
to se sluší, chtít mě zabít jen proto, že su liška?“ Chvíli mu uniká a Harašta si natluče nos, ale 
nakonec se mu podaří vytáhnout pušku a Bystroušku zastřelí. Zatím co si, Harašta spokojeně 
odnáší liščí kožešinu, Zlatohřbítek a liščata se s Bystrouškou naposledy loučí a tiše mizí v lese.  

Ale život v lese jde dál. Z malých lišek vyrostou nové chytré Bystroušky a tentokrát je revírník 
třeba lépe vychová, aby o nich nemusel pan Těsnohlídek psát v novinách.. 
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Těsnohlídkův vánoční příběh 
Těsnohlídek rád zajížděl do lesů kolem Bílovic nad Svitavou. V Bílovicích poznal i svou 

druhou ženu Annu a po vypuknutí první světové války roku 1914 se tam 
i odstěhoval a zůstal zde dalších deset let. Právě v Bílovicích vznikla jeho nejlepší 

literární díla. Těsnohlídek byl nadšený propagátor sokolského hnutí, přes bílovický 

Sokol za války organizoval pomoc spoluobčanům a v roce 1926 vydal veršovanou 

pohádku o všesokolském sletu Zlaté dni a verše o sokolství Rolnička. 
Podílel se i na řadě dalších dobročinných akcí a stal se zakladatelem krásné 

tradice vánočních stromů, která trvá do dnešních dní. Podnětem k tomu se stala 
příhoda, která se odehrála dva dny před Štědrým dnem. Těsnohlídek se spolu 
s přáteli, soudním úředníkem Josefem Tesařem a studentem pražské Akademie 
výtvarných umění Františkem Koudelkou, vydal na procházku do lesa cestou podél 

Kuního potoka. Z procházky je vyrušil dětský pláč a mezi kořeny smrku našli promrzlé 

nemluvně. Zabalili je do kabátu a odnesli na četnickou stanici v Bílovicích. Po čtyřech 

dnech se podařilo vypátrat matku holčičky. Byla jí pětadvacetiletá svobodná služka 

Marie Kosourová z Netína. Otcem byl jeden z ruských zajatců, kteří byli za války 

využíváni při polních pracích. Svobodná matka musela odejít z domu 
do služby, ale s malým dítětem práci obtížně hledala. Rozhodla se proto dítě 

odložit 
v lese, jak sama u soudu tvrdila, v naději, že jej najdou lidé, kteří se o něj postarají. 

Malou Lidušku adoptovali manželé Polákovi z Brna. Místo, kde ji Těsnohlídek s přáteli 

objevil, v lese dodnes připomíná památník. 
Událost, které byl Těsnohlídek svědkem, v té době nebyla ojedinělou a podnítila ho 

k zájmu o osudy dalších opuštěných dětí. Inspirací se mu stala tradice vánočního 

stromu v dánské Kodani, kde se vždy konala sbírka pro opuštěné děti. A tak byl 
6. prosince 1924 za jeho účasti v bílovických lesích pokácen smrk, který byl převezen 
do Brna a 13. prosince vztyčen na náměstí Svobody jako první Vánoční strom 

republiky. Vybrané příspěvky měly sloužit k vybudování domova pro opuštěné děti. 

Tradice se záhy rozšířila i do dalších měst Československa. Těsnohlídkův záměr se 

naplnil 8. prosince 1929, kdy byl v Brně otevřen Dětský domov Dagmar, jehož budovu 

vyprojektoval architekt Bohuslav Fuchs. Těsnohlídek se toho nedožil, ale jeho odkaz 

žije stále a vánoční strom zdobí každý rok nejen brněnské náměstí. 
 

Jak dětský domov souvisí s naší inscenací opery Příhody lišky Bystroušky? Nejen z 
důvodu Těsnohlídkova zážitku a jeho zásluze na postavení brněnského dětského 
domova, ale i proto, že v době rekonstrukce probíhaly zkoušky opery právě v 
prostorách Dagmar, je scéna opery inspirována i tímto prostředím. Až půjdete na 
představení všimněte si kulatého okénka v kulisách opery - přesně takové byste 

našli v dětském domově Dagmar. 
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Rudolf Těsnohlídek 
Rudolf Těsnohlídek, český spisovatel, básník, dramatik, novinář a 

překladatel, se narodil 7. 6. 1882 v rodině čáslavského pohodného. Po 

studiu na gymnáziu v Čáslavi a Hradci Králové pokračoval ve studiu 

češtiny, historie a francouzštiny na Karlově univerzitě, které nedokončil. 

Ještě za studií se sblížil s anarchistickou skupinou kolem S. K. Neumanna. 

Jeho počáteční tvorba byla ovlivněna impresionismem, dekadencí, 

symbolismem a podněty ze severské literatury (lyrické dialogy Nénie, 

1902). Poté, co se jeho první žena Jindra Kopecká v roce 1905 snad 
nešťastnou náhodou zastřelila na svatební cestě v Norsku, motivy 

melancholie, utrpení a zmaru v jeho díle ještě zesílily. 
V roce 1907 se Těsnohlídek přestěhoval do Brna, kde od roku 1908 až do 

své předčasné smrti pracoval v redakci Lidových novin. Psal 
soudničky a fejetony. V roce 1912 za války s Tureckem působil jako 

válečný dopisovatel v Srbsku a Albánii. V protikladu k literárním 
začátkům ho vedly brněnský pobyt a soudničkářství k střízlivému 
pozorování denní skutečnosti. Tak vznikaly realistické románové 
kroniky brněnského města i předměstí Poseidon (1916), Příběhy 

Poťóchlencovy a Kolonia Kutejsík (1922), které vycházely pod čarou Lid. 
novin. Největší úspěch měla Liška Bystrouška (1920), psaná původně 
jako slovní doprovod k cyklu humorných kreseb Stanislava Lolka, 
zachycujících příběhy chytré lišky ze střítežských lesů u hradu 
Bouzova. Těsnohlídek, který tehdy bydlel v Bílovicích nad Svitavou, 
příběh o světě lidí pozorovaném kritickýma očima zvířat umístil do 
tamních lesů. 
Nejčistším útvarem Těsnohlídkovy básnické činnosti je jeho tvorba 

lyrická. Sem patří, kromě knihy baladických povídek Paví oko (1922), 
důmyslně komponovaná sbírka veršů Den (1923) a posmrtný, 

komposičně nedotvořený Rozbitý stůl (vydal Mil. Novotný 1935). 

Těsnohlídek se tu vrací k vytříbenému slohu mladých let. Ve 20. letech 

Těsnohlídek psal i pro děti, např. povídkový cyklus obrazů z přírody 

Čimčirínek a chlapci (opět s Lolkovými obrázky), Nové království (1927) a 
přírodní bájí o vzniku pohádkových krás Demänovských jeskyň O zakleté 

Lúčance (v Lid. novinách 1927, knižně 1937). Vydal i grotesku Vrba zelená 

(1925), která je parodií na fantastické romány Karla Čapka, či reportážní 

knihu Demänová o své účasti na výzkumech Demänovských jeskyní. Také 

upravil pro tisk paměti českého polárního lovce a zlatokopa Eskymo Welzl 

(1928). 
Roku 1919 na předvánoční procházce v bílovických lesích s přáteli našel 

odloženou sedmnáctiměsíční holčičku. Rozhodl se uspořádat vánoční 
sbírku pro opuštěné děti a roku 1924 zavedl na náměstí Svobody tradici 
stavění tzv. stromu republiky, která inspirovala i další města. Ze sbírek 
byl v Žabovřeskách postaven dětský domov Dagmar. Sám Těsnohlídek 
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podlehl dlouhodobé depresi a 12. ledna 1928 se přímo v redakci Lidových 
novin zastřelil. 

 
Těsnohlídkova Bystrouška 

Rozsahem více román než povídka se formou blíží předchozím Těsnohlídkovým 
fejetonům-románům, její kompozice je však ucelenější. Čím se liší, je spojení světa 

lidského a zvířecího. Jestliže v předchozích Těsnohlídkových pracích se zvířata 

objevovala jen okrajově, zde se stávají hlavními hrdiny a zvířecí svět je tu zachycen 

v celé šíři od komára přes skokana, ptactvo, zajíce, lišky, jezevce až po vysokou. 
Samotný děj rozdělený do 23 kapitol a zasazený do bílovických lesů v okolí Brna je 
jednoduchý – starý revírník chytí v lese malou lišku a přinese ji domů. Liška tropí 

neplechy a nakonec zadáví drůbež na dvorku a podaří se jí utéct zpět do lesa. V 

zimě se však v lese žije těžce, a proto pořádá loupežné výpravy do myslivny, 
kterými ztrpčuje revírníkovi, snažícímu se ji marně chytit, život. Nastane jaro a 

liška Bystrouška se zamiluje do lišáka Zlatohřbítka a založí s ním rodinu. Svět lidský 
Těsnohlídek zabydlel především třemi přáteli scházejícími se v Páskově hospodě – 
revírníkem Bartošem, panem farářem a rechtorem. Stejně jako v dřívějších 

pracích zde Těsnohlídek s porozuměním vykresluje drobné lidi s jejich chybičkami. 

Pánové si rádi přihnou a často se vracejí po partii karet domů řádně opilí. Revírník 
má respekt před svou ráznou manželkou, farář zas před hospodyní a v jeho 
minulosti je zřejmě i nějaký milostný hříšek. Nesmělý rechtor je zamilovaný do 

cukrářky Terynky. Těsnohlídek zde ukazuje svět z dvojí perspektivy, zvířecí i lidské, 
přičemž zvířecí je z jeho pohledu tím čistším a lepším; zároveň vytváří určité 

paralely mezi oběma světy a jeho obyvateli. Stejně jako byla Těsnohlídkova 

brněnská trilogie mistrně zachyceným obrázkem města v doby posledních roků 

habsburské monarchie a první světové války, v Bystroušce vykreslil jako jeden z 

prvních portrét života v mladé republice, kde mimo přírodní lyriku najdeme 

výborně charakterizované sociální prostředí okořeněné politickou satirou. 
Stejně jako v brněnské trilogii využívá Těsnohlídek jazyk k charakteristice 

postav i situací. V brněnském předměstí se mísily prvky přinejmenším dvou 

dialektů – hanáckého a slováckého. Těsnohlídkovy postavy mluví často i řečí 

spisovnou, někdy až přehnanou – např. když si lišák namlouvá lišku nebo když 

revírník ve společnosti mluví spisovně, nicméně jak hladina alkoholu stoupá a 
dostává se do ráže, přeskakuje do nářečí. Do toho se mísí líšeňský dialekt a 

farářovy promluvy v latině a řečtině. 
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Leoš Janáček 
Leoš Janáček se narodil 3. července 1854 v Hukvaldech u Příbora, 

malé osadě na severovýchodní Moravě. Byl devátým ze třinácti dětí 

Jiřího a Amálie Janáčkových. Jeho otec stejně jako jeho dědeček byli 

učitelé a Janáček prožil první léta svého mládí v hukvaldské škole, 

která, umístěná v bývalé panské ledovně, nenabízela dobré životní 

podmínky. 
Poprvé Janáček přišel do Brna v roce 1865 jako jedenáctiletý 

chlapec. Kvůli špatné finanční situaci rodiny jej otec poslal do fundace 

augustiniánského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně, kam byli 

přijímáni chudí, ale hudebně nadaní hoši. Učitelem se mu stal Pavel 
Křižkovský. Pracovní rozvrh malých 
„modráčků“, jak se jim říkalo podle jejich oblečení, byl tvrdý a právě 

zde Janáček uvykl pracovní kázni, vytrvalosti a houževnatosti, která 
ho provázela po celý život. Po ukončení německého reálného 

gymnázia pokračoval ve studiu na c. k. slovanském ústavu pro 

vzdělávání učitelů a po ukončení tam zůstal jako výpomocný učitel. 

Zároveň se věnoval sbormistrovské činnosti v řemeslnické besedě 

Svatopluk (1873–76) a ve Filharmonickém spolku Beseda brněnská 

(1876–88). V té době již Janáček začal komponovat a rozhodl se 
rozšířit své hudební vzdělání, v letech 1874– 
75 studoval na Skuherského varhanické škole v Praze a v letech 1879–

80 pokračoval na lipské a vídeňské konzervatoři. Janáček se záhy 
stal významnou osobností brněnského kulturního života, získal post 

ředitele kůru v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, učil 

na učitelském ústavu a v roce 1881 založil varhanickou školu. 

Organizoval komorní a symfonické koncerty a zavedl v Brně tradici 

velkých vokálně orchestrálních koncertů. Byl spoluzakladatelem 

Ruského kroužku a Klubu Přátel umění, věnoval se i literární činnosti 

– vydával časopis Hudební listy, byl hudebním redaktorem 

Moravských listů, přispíval do Lidových novin a vydával teoretické 

studie a články. Zapisoval, sbíral a harmonizoval lidové písně a tance. 

Sledoval a zapisoval lidovou mluvu – své nápěvky mluvy, které 

nestudoval jen pro jejich hudební stránku, ale všímal si všeho, co 

mohlo ovlivnit hovořícího člověka: prostředí, věk, životní zkušenosti 

a situace. Jeho první notový zápis lidské řeči pochází z roku 1897 a 

Janáčkův zájem o nápěvky trval až do jeho smrti. 

Komponování se začal soustavněji věnovat asi od poloviny 

osmdesátých let, kdy začal mimo jiné pracovat na své první opeře Šárka. 
Počátky jeho tvorby byly 
ve znamení pozdního romantismu a folklorismu, v první polovině 
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devadesátých let vznikly úpravy lidových písní a tanců, stylizované 

orchestrální Lašské tance, obrázek z moravského Slovenska Rákós 
Rákóczy a operní jednoaktovka Počátek románu. Novou etapu v jeho 

tvorbě znamenala opera Její pastorkyňa, která byla provedena v Brně v 
roce 1904 a v nové verzi 1908. V ní Janáček dospěl 
k osobitému hudebnímu výrazu, jenž byl typický pro jeho další tvorbu a 

učinil z něj jednoho z nejvýznamnějších skladatelů hudby 20. století. Na 

docenění svého díla však musel čekat, trvalo dalších osm let, než byla Její 

pastorkyňa provedena 
v Praze a její následné uvedení ve Vídni v roce 1918 otevřelo již 

čtyřiašedesátiletému Janáčkovi konečně cestu do světa a k 
mezinárodnímu uznání. Posledních deset let Janáčkova života je 
kompozičně nejplodnějším obdobím. 
Dokončil 
práci na opeře Výlety páně Broučkovy, začal pracovat na komorní 

skladbě Zápisník zmizelého. Ve dvacátých letech vznikly mimo jiné jeho 
komorní skladby Mládí, Concertino a Capriccio, orchestrální Balada 

blanická, dva smyčcové kvartety, Glagolská mše, Sinfonietta a čtyři další 
opery – Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky, Věc Makropulos a Z 
mrtvého domu. Změnilo se také Janáčkovo společenské postavení a v 

nově vzniklé Československé republice patřil 
k uznávaným skladatelům. Stal se ředitelem nové brněnské konzervatoře, 

vzniklé z jeho někdejší varhanické školy, byl jmenován profesorem 

mistrovské kompoziční školy pražské konzervatoře, byl zvolen za 

předsedu Klubu moravských skladatelů a roku 1925 mu byl udělen 

vůbec první čestný doktorát Masarykovy 
univerzity. Obdržel vyznamenání i ze zahraničí, v 1927 byl spolu s 

Arnoldem Schönbergem a Paulem Hindemithem jmenován členem 

Pruské akademie věd 
a téhož roku mu belgický král Albert udělil Rytířský řád krále Leopolda. 

Vrcholné tvůrčí období bylo přerušeno náhlou smrtí. Skladatel odjel v 
červenci 1928 
na Hukvaldy, kde se nachladil a 12. srpna podlehl v ostravské nemocnici 

zápalu plic. 

Jaký byl Janáček jako člověk? 
Janáček byl velmi inteligentní, vzdělaný, pracovitý, ambiciózní, 

organizačně schopný a citově založený, ovšem s omezenou schopností 

dávat své city najevo. 
Ze vzpomínek je zjevné, že byl často prudký a nesmlouvavý, ale někdy byl 

naopak schopen kompromisů. V komunikaci uměl být vtipný a vstřícný, 

ale nikoho si 
k sobě moc nepouštěl. Byl tedy i uzavřený a do značné míry nepřístupný 
a samotářský. Těžce se vyrovnával s otázkou lidského konce, což se odrazilo 
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v tématech jeho děl, jako Věc Makropulos nebo právě Příhody lišky 

Bystroušky. Velkorysý moc nebyl. Lidem, kteří mu zkřížili cestu, 
nedokázal odpustit, stejně tak příliš neznal pojem vděčnosti. Ty, kteří 
se mu všemožně snažili pomoci, často později zatracoval. Na druhé 
straně byl velmi citlivý k lidským útrapám 
a neštěstím. Dalo by se říci, že charakter jeho osobnosti nebyl nijak výjimečný, 
ale těžko soudit člověka jen na základě korespondence a vzpomínek 

ostatních. Jedním se ovšem lišil: schopností napsat hudbu, která patří k 

tomu nejpozoruhodnějšímu, co přineslo nejen 20. století. 
 



41 
 

Od obrázků k opeře 
 

Nejznámějším odkazem Rudolfa Těsnohlídka je zřejmě příběh o mazané lišce Bystroušce, 

práce, ke které byl Těsnohlídek vlastně více méně donucen šéfredaktorem Heinrichem. K 

historii vzniku Bystroušky se Těsnohlídek vrátil, když v roce 1924 v době premiéry Janáčkovy 

opery napsal pro časopis Salón krátkou vzpomínku: Pověděl jsem Mistrovi, kterak ta lišácká 
povídka vznikla. Bylo to takto: Koncem února 1920 přivezl dr. Markalous pro LN balík 

obrázků. Položil si je na stůl a uvažoval o nich. Druhého dne vytáhl z balíku důkladný svitek 

kreseb a položil mi je na stůl. Připsal k nim otázku, co tomu říkám. Odpověděl jsem písemně, 

že jsou Lolkovy a jinak že neříkám ničeho.Dr. Markalous byl potěšen, že nejsem docela 

výtvarnickým analfabetou, 

a ptal se, jestli bych si netroufal napsat k obrázkům humoristické verše. Odpověděl jsem rovnou, že 

ne, že si na veršíky netroufám. Požádal mne, abych si vzal obrázky Lolkovy do Bílovic, kde jsem 

bydlel ještě ve válečném vyhnanství, 

a abych prý si je tam prohlédl lépe, pak prý mu mohu povědět co s tím. Uposlechl jsem, obrázky 

jsem prohlédnul jednou, dvakrát, potom jsem je trošku přeházel 

a nechal ležet. Když byla po nich v redakci sháňka, přiznal jsem se, že si je pořád prohlížím. 

Náhodou jsem potkal v těch dnech hajného B., kterému říkají kolegové i představení – 

revírník, potkal jsem i jiné figurky v lesích a na lukách u Svitavy a napsal jsem stručný obrázek o 

probuzení jara, který je nyní v knize 

z posledních kapitol. A obrázky ležely opět, dokud nepřišel rozkaz, abych donesl buď veršovaný text, 

nebo obrázky vrátil. Donesl jsem za čtyři neděle půl povídky, první kapitola šla do tisku a Lolek 

přimaloval ještě cyklus obrázků. Zkrátka jsem přiznal Janáčkovi, že jsem nad liškou nefilozofoval, 

že jsem si hrál, poněvadž byly tenkráte krásné jarní dny, protože zlo války, které ještě zbývalo 

v lidech jako dým v šatech pohořelých, začínalo mizet a svět byl hezčí, milejší a začaly klíčit 

naděje, že se všechno zhojí. 

 
Bystrouška vlastně získala jméno díky Těsnohlídkovu nečitelnému rukopisu. Měla se totiž 
původně jmenovat Bystronožka, ale sazeči v tiskárně to špatně rozluštili a překřtili ji na 
Bystroušku. Liška Bystrouška vycházela na pokračování v LN od 7. dubna do 23. června 1920, 
knižně byla vydána o rok později. 
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Jak vznikala opera Příhody lišky Bystroušky 
 

Výsledná podoba opery má tři jednání s šesti proměnami. Janáček ve 

výsledku zredukoval počet postav. Z příběhu vybral především ty části, kde se 
prolíná svět zvířecí a lidský. Některé z vynechaných kapitol, jako např. 

epizoda, kdy se v zimě vydá hladová Bystrouška krást jídlo do myslivny, 

včlenil do jejího vyprávění „Kradla jsem…“ ve scéně s lišákem. Změnil 

posloupnost některých epizod, tím zdůraznil rozvržení do ročních období a s 

ním spojenou symboliku věčného koloběhu přírody. Zmizela i Těsnohlídkova 

politická satira, která krátce probleskne jen v revolučním proslovu 
Bystroušky ke slepicím. 

Samotný text je téměř všechen převzat z Těsnohlídkovy předlohy, i 

když ve zkrácené, či pozměněné podobě, kde Janáček potřeboval z vyprávění 

vytvořit přímou řeč. Výjimkou jsou čtyři písně v opeře použité – dvě z nich zpívá 

Harašta ve 3. děj. Jde o moravské lidové písně „Dež sem vandroval“ a „Když 

jsem já šel okolo hája zeleného“, z nichž první je v Těsnohlídkovy částečně 

citovaná a u druhé dopsal Janáček do druhé verze libreta další tři sloky. Druhá 

Haraštova píseň je z pozůstalosti Františka Bartoše. Písničku liščat „Běží liška k 

Táboru“ převzal Janáček z Dětského koutku Lidových novin. Popěvek „Bývalo, 

bývalo“, který ironicky zpívá revírník rechtorovi v hospodě, napsal na 
Janáčkovu prosbu sám Rudolf Těsnohlídek. 
Janáček komponoval a studoval přírodu. V roce 1922 vyšlo v Lidových 

novinách několik jeho fejetonů se zvířecí tematikou a z vycházek do 

brněnského parku Lužánky si zapsal řadu nápěvků ptactva. Další zvířecí 

nápěvky si poznamenal na Hukvaldech, kde pro něj v létě hajný Jan Sládek 

vystopoval liščí noru i s mláďaty a Janáček tak mohl bezprostředně 

pozorovat život malých lišek. Z Hukvald také psal 22. srpna Maxu Brodovi: 
(…) Jsem teď pod Ukvaldy u Příbora. Tichá samota, dřímající lesy. Vypisuji 
libreto Bystroušky, jak dalece jsem hotov. Zhruba až na poslední jednání. 
Operu Janáček dokončil 25. října 1922. Novou operu zadal k premiéře do 

brněnského divadla. 
Premiéra se měla konat na podzim 1924 a v létě se začalo s přípravou opery. 
Scénu a kostýmy vytvořil Eduar Milén. Později na jejich spolupráci vzpomínala 

Milénova manželka: Janáček býval tehdy u nás denním hostem. Sledoval 

manželovu práci na kostýmech i scéně, vyprávěl o svých představách a hlavně 

přehrával úryvky ze své nové opery. Většinou býval s návrhy spokojen. "Vy mi 

pomůžete" říkával. A skutečně – Eduard Milén vytvořil působivou scénu a 

originální kostýmy v moderním duchu. Jejich geometrické tvary hýří barvami a 

zároveň v sobě nesou ve vtipné zkratce charakteristický znak jednotlivých 

zvířat. 
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Režií byl pověřen Ota Zítek (1892–1955), který nastoupil do brněnského 

divadla v roce 1921. Byla to jeho první janáčkovská premiéra a čekal ho náročný 
úkol – najít cestu, jak propojit dva rozdílné světy opery – svět lidský a zvířecí. 

Janáček se intenzivně účastnil zkoušek a s mladým režisérem trávili mnoho 

času při diskuzích nad skladatelovými představami o scénické podobě Lišky, jak 

dokládají Zítkovy vzpomínky: 
(…) Na procházkách se řešily problémy Lišky Bystroušky. Byly to nemalé 

problémy po stránce pohybové. A starý pán byl ochoten v zápalu debaty také 
pohybem naznačit, jak by si představoval labilnost páně Broučkovu, 

zbaveného zemské tíže, a to třeba v Lužánkách, a já mu zase předváděl můj 

názor. A jednou nás pozoroval šéfred. Heinrich – jak se k tomu namátl, 
nechápu, ježto na procházky nechodíval – jak jsem Janáčkovi naznačoval 
sám vyznání lásky Lišáka Bystroušce, což znamenalo, že jsem seděl jako zajíc 

na bobku u vchodu do Lužánek za bílého dne a střízlivý… Janáček nade mnou, 

mocnými pohyby schvalující můj scénický výkon. 
(…) Již při kompozici představoval si zvířata hodně realisticky a netajil se přitom 

starostí, jak se to na scéně může provést. Říkával, že mají určitá zvířata svůj 
protipól v lidech. Proto musil jezevec být podoben faráři a farář mít 
vlastnosti i fyziognomii jezevcovu, a tak i ostatní zvířata, jak stojí 

poznamenáno v klavírním výtahu. (…) Říkával: i u zvířat a i v jejich životě 

odehrává se stejný generační proces jako u lidí. (…) Vzpomínám na groteskní 

scénu s mistrem, kdy jednou po polední zkoušce procházeli jsme se v 

Lužánkách za debaty o Lišce Bystroušce. Vznikl nám při zkoušce malý problém, 
jak předvésti scénu, kdy Liška vypudí jezevce z jeho doupěte, aby ho sama 

osídlila. Slova "tumáš něco ženského" provázel Janáček za pravého poledne v 

parku za pozornosti kolemjdoucích gestem, jak by si scénu představoval. Lišku 

zaměnil pro tuto situaci v Lišáka, aby byl názornější. 
Nesmírný důraz kladl na konec opery: to měla být apoteóza vesmírné přírody, 

obrozující se i zanikající. "To mi zahrajete na funuse" vtipkoval šéfovi 

Neumannovi – a také se toho dočkal. Chtěl, aby i tato scéna byla realistickou 

představou. A proto představitelé zvířat musili chodit "po čtyřech"! 
Hudební nastudování bylo stejně jako u Janáčkových předešlých oper dílem 

šéfa opery Františka Neumanna. V tomto dirigentovi a skladateli, kterého 

právě Janáček doporučil vedení Národního divadla, získal Janáček věrného 
zastánce a spolupracovníka, se kterým na zkouškách často opravoval a 

finalizoval své opery do konečné podoby. Premiéra se konala 21. listopadu 
1924 v divadle Na Hradbách. Úspěch byl veliký a Marie Stejskalová 

vzpomíná: Při premiéře byl zas velký úspěch, věnce, kytice; v té sezóně se 
Bystrouška dávala šestnáctkrát. (pozn. repríz bylo 14) Z jednoho daru k 

premiéře měl pán obzvlášť radost. Jeho dlouholetému dodavateli čepic a 

klobouků Landovi z Běhounské ulice se Bystrouška tak líbila, že pána pozval, 
aby si v jeho obchodě vybral ten nejkrásnější klobouk. Pán mu za to dal 
klavírní výtah Lišky Bystroušky. 
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Jak Janáček chytil lišku 
 
 

Ač lidská paměť bývá vrtkavá, nelze začít vyprávění o Janáčkově Lišce jinak 

než vzpomínkou hospodyně Marie Stejskalové, jak byla otištěna v knize Marie 

Trkalové U Janáčků: 
Liška Bystrouška je mi po Pastorkyni ze všech pánových oper nejmilejší. Myslím 
si, že jsem jí tak trochu pomohla na svět. Příhody lišky Bystroušky od pana 
redaktora Těsnohlídka vycházely v odpoledníku Lidových novin na pokračování 

a mně se ten román o zvířatech moc líbil. Ranní Lidovky nám nosili roznašeči, 

pro odpolední jsem chodila do trafiky. Když vycházela Bystrouška, otvírala jsem 

noviny hned na cestě, abych se podívala, jestli je tam zase pokračování; a když 

bylo, běžela jsem domů, honem jsem si to přečetla a teprve potom jsem je dala 

pánovi, on beztoho pracoval a na noviny u něho došlo až večer. Jednou zas tak 

čtu – byl tam zrovna obrázek, jak se Bystrouška vede se Zlatohřbítkem a nese 

si kytičku. Přišlo mi to hrozně k smíchu, jak se tam tak nakrucovali. Myslila jsem, 

že nikdo neslyší, jak se nahlas směju; milostpaní nebyla doma a pán byl v 

pracovně. Ale najednou se objevil ve dveřích kuchyně: 
„Prosim vas, osobo, čemu se tak smějete?“ 
– „Ale tady Bystroušce, milostpane.“ 
– „Jake Bystroušce?“ 
– „Copak oni to nečtou? Vždyť to napsal pan redaktor Těsnohlídek z 

Lidovek.“ 
Podala jsem mu noviny, on se díval na obrázek, četl si, začal se usmívat a já 

mu povídám: 
„Milostpane, oni přece tak dobře znají, co si zvířátka povídají, pořád ty 

hlasy ptáků zapisujou – z toho by byla, panečku, opera!“ 
On na to nic. Jen se začal shánět po každém pokračování Bystroušky. 
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Janáček stejně jako první autoři Lišky Lolek a Těsnohlídek měl rád přírodu a 
zvířata. Nejen naslouchal jejich hlasům a zapisoval si je do svých notýsků s 

nápěvky, ale jak v textu Domek za konzervatoří pro LN z roku 1933 popsal 

R. Smetana, byl i zdatným hospodářem: (…) Láska k zvířatům byl jeden z 

velmi silných jeho povahových rysů, ba rys tak silný, že budil v povahách 

zvířat – vyjma snad holuby, které pěstoval Janáček na střeše konzervatoře – 
jevy zcela nevídané. Slepice rozmazlil za to, že pilně snášely, naučil je 

zvečera, když byl čas na spaní, vyskakovat na povel na zahradní stůl, odkud 
byly odnášeny do kurníku na půdě, chodil s nimi a za nimi po zahradě, 

odnaučil je hrabat v záhoncích a choval se k nim vůbec přátelštěji, než jak u 
pravých hospodářů bývá zvykem. 
Jeho oba psi, černý, statný pudlík Čert i nalezenec Čipera, byly vyslovené psí 

originality. Tuto zvířecí společnost, s kterou se Janáček uměl bavit velmi 
něžně a dlouho, zužitkoval i pro své hudební zájmy. Poslouchával zaujatě zpěv 
svého stehlíka, všímal si a zaznamenával si, jak se měnil hlas Čipeřin, když 
dospívala, chodil s ní po cestičkách své zahrady – a když potkali cestou 
černou chlupatou housenku a Čipera na ni překvapeně zavrčela, šel si její 
mručení zapsat. 

Tak i Janáčkův vřelý vztah k přírodě a všemu živému v ní mohl být 

podnětem k zájmu o Těsnohlídkovy příběhy. I když si však vystříhal fejetony z 
novin, bylo prvně třeba dokončit jinou práci. Přesto však na jaře 1921 prosákla 
zpráva o nové opeře, nad kterou Mistr uvažuje, díky Lidovým novinám. Zmínka 

o novém díle padla i 11. června 1921 ve fejetonu Stehlíček, kde Janáček zmínil, 
že sbírá společnost pro Lišku Bystroušku. Datum na rukopisu partitury 
prozrazuje, že Janáček začal s kompozicí již 20. ledna 1922. Stejně jako u většiny 
svých oper si Janáček libreto z literární předlohy připravil sám. Do 
Těsnohlídkovy předlohy výrazně zasáhnul. Výsledná podoba je kratší a děj 
sevřenější, z 23 kapitol novely si Janáček nakonec vybral 10. Ale i Janáčkova 
představa o podobě opery doznala během práce na libretu i samotné kompozici 
značných změn. Z křížku, který si Janáček poznačil do knihy, je patrné, že již v 
té době uvažoval o posunu proti 
Těsnohlídkovu vyznění v podobě smrti Bystroušky. 
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