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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zaměřuje na působení spolehlivého tanečníka a především 

zdatného choreografa Gustava Voborníka v Divadle J. K. Tyla v Plzni v letech 1968 – 1981. 

Základním pilířem práce je zmapování devatenácti baletních inscenací, které za svého života 

v plzeňském divadle uvedl. 

Po stručném úvodu věnovanému problematice zdrojů k vybranému tématu následuje 

biografie Gustava Voborníka zaměřená na jeho interpretační i inscenátorské zkušenosti a také 

na jeho přípravu inscenací a práci s tanečníky. Pro úplnost pohledu na uměleckou práci 

Gustava Voborníka tato část obsahuje i samostatné části věnující se nejvýznamnějším 

souborům, které formovaly jeho tvůrčí osobnost: Československý státní soubor písní a tanců 

a Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého. Poslední kapitolou před samotným přehledem 

baletních inscenací v choreografii Gustava Voborníka uvedených v plzeňském divadle je 

krátká kapitola věnovaná jeho pohledu na folklor, protože lidové tance a kultura vůbec 

je východiskem mnoha jeho choreografií a druhá polovina 20. století je charakteristická 

pro zásadní změnu ve vnímání i provozování folklorních tradic.  

Nejrozsáhlejší část práce ještě doplňuje shrnutí pohybové spolupráce Gustava 

Voborníka s činohrou, operetou a operou.  

Poslední tři kapitoly se věnují choreografické a pedagogické činnosti Gustava 

Voborníka mimo plzeňské divadlo respektive umělecké činnosti pro televizi a film. 

V závěru budou shrnuty nejzásadnější body práce a zároveň zde bude nabídnuto více 

pohledů na řešení otázky, proč je choreografická i interpretační práce Gustava Voborníka přes 

její nesporné kvality dnes již takřka zapomenuta. 
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Abstract 

The thesis’ subject is the career of Gustav Voborník, a reliable dancer and an 

accomplished choreographer, in the J. K. Tyl Theatre in Pilsen from 1968 till 1981. The chief 

part of the thesis deals with the total of nineteen ballet productions that Voborník created in 

the Pilsen theatre in his lifetime. 

A brief introduction discussing the problem of sources in this field of research is 

followed by a biography of Gustav Voborník, detailing his experience as a dancer and as a 

choreographer as well as his preparation for a production and for a work with dancers. To 

complement the overview of Voborník’s artistic work, this part also features chapters 

dedicated to various ensembles that helped shape his artistic personality: the Czechoslovak 

State Song and Dance Ensemble and the Vít Nejedlý Army Artistic Ensemble. The final 

chapter before the part describing Voborník‘s Pilsen works as a choreographer is a short one 

introducing his views of the folklore, since folk dances and culture in general are the sources 

of many of his choreographies, while the 2
nd

 half of the 20
th

 century is known as an era of 

substantial shift in the perception and practice of folk traditions. 

This most extensive part of the thesis also features an overview of Gustav Voborník’s 

cooperation with the drama ensemble, the operetta, and the opera. 

The final three chapters discuss Gustav Voborník’s works as a choreographer and as 

a pedagogue away from the Pilsen theatre as well as his creations for television and film. 

The epilogue summarises the most important points raised in the thesis while also 

offering numerous answers to the question why Gustav Voborník’s choreographies and 

performances have, in spite of their unquestionable qualities, been almost forgotten. 
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1 ÚVOD 
 

 Dějiny tance v poválečném Československu mohou působit oproti první polovině 

20. století poněkud nevýrazně. Ačkoliv totalitní systém omezoval tvůrčí činnosti tanečních 

pedagogů, choreografů, metodiků a samozřejmě i interpretů, přesto v této době nalezneme 

mnoho osobností, které se zásadně podílely na vývoji a současné podobě tanečního umění 

u nás. Práce, jejíž těžiště nalézáme v plzeňském baletu v letech 1968 – 1981, by měla 

představit jednu z mnoha těchto osobností, Gustava Voborníka, a pokusit se rozklíčovat, proč 

Voborníkova choreografická a pedagogická činnost upadla - mimo plzeňské divadlo – takřka 

v zapomnění.  

Práce by měla rámcově zmapovat jeho život z hlediska umělecké tvorby a blíže se pak 

věnovat období jeho angažmá v Divadle J. K. Tyla v Plzni. Nedílnou součástí práce je 

i rámcové postihnutí historického, politického a hlavně uměleckého kontextu daného období, 

které měly vliv i na taneční, choreografickou a režijní práci Gustava Voborníka. Na základě 

výpovědí jeho spolupracovníků práce rámcově zachycuje způsob, jak on sám k přípravě 

inscenací přistupoval a jak spolupracoval s dalšími tvůrci či interprety. 

Vedlejším přínosem zaměření na „plzeňskou éru“ Gustava Voborníka by měl být 

časově omezený, avšak s ohledem na téma celistvý, náhled na repertoár baletního souboru 

Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni v sezónách 1968/1969 - 1980/1981.    

Mapované období pokrývá činnost mnoha tanečníků a choreografů, kteří léta 

profilovali poetiku baletních souborů velkých divadel (Emerich Gabzdyl, Miroslav Kůra, Jiří 

Němeček st. aj.) či kteří své choreografie vytvářeli napříč Československem (např. Luboš 

Ogoun či Pavel Šmok). Tito progresivní a originální tvůrci byli pro mnohé mladé tanečníky 

perspektivnější, jak jejich dosavadní působiště, a tak za nimi odcházeli. Takto lze vysledovat 

migraci kvalitních tanečníků, která však dala vzniknout nové generaci výrazných sólistů. 

Z této situace vychází i okolnosti působení Gustava Voborníka v Plzni. Proti výše 

uvedeným choreografům však má Gustav Voborník jednu nevýhodu, která je jedním z dalších 

dílčích bodů, proč je pro mnohé dosud neznámý.  
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Taneční umění bylo léta výrazně spojováno s klasickým tancem. Ostatně i dnes by 

laická veřejnost od „baletu“ očekávala právě klasický tanec, ač v dnešní době již odborná 

veřejnost pojímá pod toto označení celou škálu tanečních technik. 

Není překvapivé, že Gustav Voborník, jehož první kontakty s tancem vycházely 

z prostředí folkloru, netíhne tolik ke klasickému umění jako jeho kolegové. Navíc ho omezují 

i provozní podmínky plzeňského divadla neumožňující časté uvádění tradičních klasických 

baletů. Nutno dodat, že stejně jako tradiční klasický tanec, i moderní tanec měl ve druhé 

polovině 20. století v československém baletu své místo. Gustav Voborník oba styly tance 

znal ze studií a praxe a aplikoval je i do svých choreografií. Podstata jeho tvorby však tkví 

právě v tancích vycházejících z českého i zahraničního lidového umění a kultury. A právě toto 

zaměření a fakt, že jeho inscenace sice byly úspěšné, ale na svou dobu nebyly výrazně 

progresivní a ani nebyly později znovu uváděné jinými umělci, způsobilo, že jeho jméno 

nepatří mezi často zmiňované choreografické osobnosti druhé poloviny 20. století. 

 

1.1 Povaha pramenů a zdrojů 
 

Biografická část vychází, kromě několika málo monografii, encyklopedií, 

dat Databáze Institutu umění - Divadelního ústavu, Archivu Divadla J. K. Tyla v Plzni 

a dílčích textů z fondu knihovny Akademie múzických umění, především z pamětí 

a soukromého archivu Darji a Gustava Voborníkových a jejich spolupracovníků. Informace 

i data tedy podléhají určité míře subjektivity umocněné časovou prodlevou mezi zkoumaným 

obdobím a obdobím pořízení záznamů (2007 – 2020). Faktické informace dále konfrontuji 

s dílčími údaji obsaženými v článcích z denního tisku či odborných časopisů, programech 

a rozhovorech vztahujících se k tvorbě Gustava Voborníka. Životopis Gustava Voborníka lze 

dohledat i v Tanečních listech
1
 a v Českém tanečním slovníku

2
. Archivní materiály ČSSPT 

a AUS VN, ve kterých Gustav Voborník mnoho let působil jako tanečník a choreograf, 

se nedochovaly.   

Přes velkou péči, kterou Institut divadelního umění – Divadelní ústav v Praze a Archiv 

DJKT v Plzni věnují zpracování archiválií, jejich zdigitalizování a zpřístupnění veřejnosti, 

                                                           
1
 KRAKEŠOVÁ, Eva. Sedmdesátka Gustava Voborníka. Taneční listy 1999, č. 5, s. 18. 

2
 HOLEŇOVÁ, Jana, ed. Český taneční slovník: tanec, balet, pantomima. Praha: Divadelní ústav, 2001. s. 358 – 

359. 
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se občas objevují v databázích i v kartotékách menší či větší nepřesnosti, které bylo nutné 

dohledat a ověřit (např. zevrubným studiem denního tisku a odborných časopisů).   

Povaha zdrojů tedy nese nezanedbatelné riziko subjektivního zkreslení informací: týká 

se to především výpovědí pamětníků a také faktu, že plzeňské baletní premiéry sledovalo 

úzké spektrum teoretiků a publicistů. Navíc celkově jsou prameny zatížené jistou obecností, 

kde bližší specifikace je ojedinělá a tyto pozoruhodné detaily se v mnoha textech opakují. 

Důvodem přílišné obecnosti ve faktografických údajích může být i fakt, že Gustav 

Voborník působil mimo „sledované“ taneční oblasti (Praha Brno, Ostrava) a navíc byl 

současníkem nepřehlédnutelných baletních osobností, jejichž činnost kritika sledovala na úkor 

ostatních umělců (Jiří Němeček, Jiří Blažek, Miroslav Kůra, Emerich Gabzdyl, Luboš Ogoun, 

Rudolf Braun, Josef Škoda, Zora Šemberová, Olga Skálová aj.). Gustav Voborník měl cit pro 

diplomatické řešení situací a tak ani články zabývající se jeho politickými přešlapy bychom 

v denním tisku sotva nalezli.     
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2 ŽIVOTOPIS 
 

Cílem této kapitoly je zmapování života Gustava Voborníka s důrazem na taneční 

a umělecké vzdělání a tvůrčí i interpretační činnost. V práci se zevrubněji věnuji dvěma 

uměleckým souborům, které naprosto zásadně ovlivnily tvůrčí i interpretační kariéru Gustava 

Voborníka a je tudíž nezbytné pro pochopení umělcova života blíže specifikovat. Jedná se 

o Československý státní soubor písní a tanců a Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého.
3
   

Kapitola je pro přehlednost rozdělena do více částí. Gustav Voborník obvykle působil 

ve více uměleckých tělesech zároveň a rozdělení textu tak umožňuje ucelenější pohled na jeho 

různorodou interpretační i tvůrčí činnost. Některé části této kapitoly se tedy z časového 

hlediska překrývají. 

 

 

2.1 Taneční vzdělání a praxe 
 

 Gustav Voborník se narodil 13. 3. 1929 ve Strakonicích. Pochází z rodiny, ve které se 

umění příliš nepěstovalo. Otec Augustýn Voborník pracoval jako inženýr ve strakonické 

zbrojovce. Také dvě sestry Gustava Voborníka se orientovaly na státní správu, respektive 

medicínu. Matka Hedvika Voborníková zůstala celý život s dětmi doma. Kromě péče o rodinu 

Hedvika Voborníková po mnoho let organizovala a vedla kulturní akce ve Strakonicích. 

Zaměřovala se především na pohybové aktivity – rytmiku, lidové tance a s nimi spojené 

lidové obyčeje, a na scénickou praxi dětí. Gustav Voborník se jako mladý hoch zúčastnil 

několika těchto akcí a záhy se u něj projevilo pohybové nadání i zájem o pohybové divadlo. 

Vliv matky na syna byl nakonec tak velký, že při volbě povolání dal Gustav Voborník 

přednost tanečnímu souboru před lékařskými studii, na která byl přijat. I když otec synovo 

rozhodnutí příliš nevítal, matka jej v taneční kariéře odjakživa podporovala. Po maturitě 

na strakonickém reálném gymnáziu
4
 v roce 1948 nastoupil Gustav Voborník jako elév 

do právě zakládaného ČSSPT.
5
 Mimo tanec se zajímal o sport (např. v mládí závodní 

                                                           
3
 U obou uměleckých souborů se pozastavuji také proto, že činnost těchto významných uměleckých subjektů 

nebyla v odborné literatuře dosud dostatečně zpracována. 
4
 Gymnázium Strakonice [online]. [citováno 14. 5. 2020]. URL: https://www.gymstr.cz/.   

5
 Vývoj názvu ČSSPT: Soubor vznikl v roce 1950 pod názvem Československý sbor národních tanců. Původní 

těleso bylo tvořeno taneční složkou, teprve časem se přidávaly další složky. O rok později se soubor 

https://www.gymstr.cz/
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lyžování) a hru na klavír. Jako schopný klavírista využíval v případě potřeby svých 

interpretačních schopností při tvorbě drobných choreografií či - a to především - hrál na klavír 

pro radost. 

 

 

2.1.1 Československý státní soubor písní a tanců  

 

První taneční vzdělání získal Gustav Voborník v  Československém státním souboru písní 

a tanců,
6
 založeném v roce 1950. Dva roky před (oficiálním) založením souboru se mohli 

konkurzem vybraní tanečníci účastnit výuky v přípravce ČSSPT v barokním zámku 

v Kvasicích na Moravě. Tréninky probíhaly šestkrát týdně a kromě lidového tance, který byl 

těžištěm tohoto souboru, se tanečníci učili i techniku klasického a novodobého (tj. moderního) 

tance. Po založení (přesněji profesionalizaci) v roce 1950 sídlil soubor v Praze. 

ČSSPT vznikl s vizemi, které státní cenzuře nevadily. Cíle, vnějškově formující obraz 

souboru, byly dle dobového tisku v souladu s představami státu: „Do vínku mu bylo dáno 

jasné poslání: oživovat a tvůrčím způsobem rozvíjet nejcennější folklórní tradice v umělecky 

účinných formách. Před souborem stál velký, náročný a nadmíru odpovědný úkol, protože měl 

ve svém repertoáru obsáhnout lidovou hudební a taneční kulturu z celého území naší 

republiky.“
7
 Soubor měl reprezentativní funkci a ve své podobě, především v propagaci 

za hranicemi, neměl v historii českých zemí obdobného předchůdce. Při porovnání reflexí 

z řad členů souboru a z vnější strany reprezentující pohled státu je patrné,
8
 že členové souboru 

získali jedinečnou platformu pro rozvoj a naplnění svých „koníčků“: „[J]estliže dnes 

                                                                                                                                                                                     

přejmenoval na Československý sbor národních písní a tanců. Od roku 1952 používá trvale název 

Československý státní soubor písní a tanců. Zdroj: BEZEMKOVÁ, Eva. Historie ČSSPT. Diplomová práce. Praha: 

Akademie múzických umění, Hudební a taneční fakulta, Katedra taneční umění – pedagogika tance, 2012. 46 s.  
6
 Další zdroje k ČSSPT:  

HOLEŇOVÁ, Jana. ČSSPT 25 let. Taneční listy, 1973, č. 10 - příloha.  
HOŠKOVÁ, Jana. Československý soubor písní a tanců - vznik, vývoj a význam. Diplomová práce. Praha: TK 
DAMU, 1962.  
LESZKOWOVÁ, Lilka. Z československého státního souboru písní a tanců, Taneční listy, 1985, č. 3, s. 4. 
7
 NOVÁK, Petr. Folklór a Československý státní soubor písní a tanců. [online].  

[cit. 14. 5. 2020]. URL: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_soubor_p%C3%ADsn%C3%

AD_a_tanc%C5%AF#/media/Soubor:%C4%8CSSPT_bro%C5%BE%C5%AFra_25_let_PhDr_Petr_Nov%C3%A1k1-

3.JPG. 
8
 PLICKA, Karel: ČSSPT - 25. výročí. [online]. [cit. 14. 5. 2020]. URL: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_soubor_p%C3%ADsn%C3%

AD_a_tanc%C5%AF#/media/Soubor:%C4%8CSSPT_bro%C5%BE%C5%AFra_25_let_Karel_Plicka1-3.JPG. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_soubor_p%C3%ADsn%C3%AD_a_tanc%C5%AF#/media/Soubor:%C4%8CSSPT_bro%C5%BE%C5%AFra_25_let_PhDr_Petr_Nov%C3%A1k1-3.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_soubor_p%C3%ADsn%C3%AD_a_tanc%C5%AF#/media/Soubor:%C4%8CSSPT_bro%C5%BE%C5%AFra_25_let_PhDr_Petr_Nov%C3%A1k1-3.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_soubor_p%C3%ADsn%C3%AD_a_tanc%C5%AF#/media/Soubor:%C4%8CSSPT_bro%C5%BE%C5%AFra_25_let_PhDr_Petr_Nov%C3%A1k1-3.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_soubor_p%C3%ADsn%C3%AD_a_tanc%C5%AF#/media/Soubor:%C4%8CSSPT_bro%C5%BE%C5%AFra_25_let_Karel_Plicka1-3.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_soubor_p%C3%ADsn%C3%AD_a_tanc%C5%AF#/media/Soubor:%C4%8CSSPT_bro%C5%BE%C5%AFra_25_let_Karel_Plicka1-3.JPG
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oživujeme lidovou píseň, tanec, pohádku a vůbec, nečiníme tak pro časové heslo, 

ale z hlubokého poslání, z lásky k němu – ke svému nejkrásnějšímu a vždy živému tradičnímu 

základu naší národní kultury, oné věčné a skutečné studnici vody živé.“
9
 Stát tedy považoval 

těleso za neškodnou reprezentativní složkou československé kultury. Po založení se soubor 

velmi rychle etabloval a mnohé choreografie se na mnoho let staly součástí kmenového 

repertoáru souboru. Jednou z nich byl i Guralský tanec v choreografii Gustava Voborníka 

z roku 1951.  

Soubor propagoval nasbírané lidové umění napříč Československem i v zahraničí. 

Část souboru, zájezdová skupina, projezdila všechny kontinenty (mimo Austrálii), na nichž 

prezentovala český folklor v podobě číslového repertoáru přizpůsobeného potřebám 

zájezdového ansámblu.
10

 ČSSPT tvořily tři základní složky: orchestr, taneční složka 

a smíšený sbor se sólisty. Samotné inscenace měly charakter tzv. koncertně-estrádního typu:
11

 

zakládaly se na střídání tanců, písní a lidové hudby z folklórních oblastí s výrazným 

uměleckým stylem (chodsko, hanácko, lašsko aj.).  

První významnou osobností ČSSPT byla choreografka Libuše Hynková, choreografka 

prvních představení taneční složky a kmenová choreografka až do zrušení souboru v roce 

1993
12

. Studium, výzkum a tréninky nových tanců probíhal přímo v místě jejich výskytu, 

teprve poté byly nastudované původní kroky zpracovány do choreografie v duchu tradičního 

pohybového schématu. Přenos taneční složky z přirozeného prostředí do reprezentující 

scénické taneční formy byl u většiny případů dílem právě Libuše Hynkové.   

Původní umělecký profil, který umělecky profiloval i Gustava Voborníka, vtiskla 

souboru již zmíněná Libuše Hynková, folklorista Karel Plicka a první umělecká vedoucí 

taneční složky ČSSPT Josefína (Jožka) Šaršeová.
13

  

 V první polovině 50. let působila v ČSSPT Jiřina Mlíkovská, jejíž umělecká činnost je 

ovšem spojena spíše s AUS VN, ve kterém působila od 1960. 

                                                           
9
 PLICKA, Karel: ČSSPT - 25. výročí. [online]. [cit. 14. 5. 2020]. URL: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_soubor_p%C3%ADsn%C3%

AD_a_tanc%C5%AF#/media/Soubor:%C4%8CSSPT_bro%C5%BE%C5%AFra_25_let_Karel_Plicka1-3.JPG. 
10

 Zájezdy ČSSPT: 1951 Berlín, II. festival mládeže, 1952 NDR (3 týdny), 1953 Rumunsko, 1955 Čína, Korea, 
Mongolsko, Rusko (4 měsíce), 1957 Moskva, 1957 Francie (1. Komerční zájezd), 1957 NDR, 1958 Rakousko, 
1958 Švýcarsko, 1958 Maďarsko, 1958 Bulharsko, 1958 Rumunsko, 1959 SSSR, 1959 NDR. 
11

 PLICKA, Karel. Op. Cit. 
12

 Roku 1990 byl zařazen do Českého uměleckého studia. 
13

 V knihovně Akademie múzických umění je k dispozici diplomová práce Evy Bezemkové s titulem ČSSPT (1948 
– 1978) obhájená v roce 2012. Bohužel práce obsahuje mnoho faktografických chyb, že ji nelze považovat za 
zcela serózní zdroj dat. Přínosem práce jsou rozhovory autorky práce s deseti bývalými členy souboru. Chybí 
však kontext činnosti ČSSPT a celkově komplexní uchopení problematiky.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_soubor_p%C3%ADsn%C3%AD_a_tanc%C5%AF#/media/Soubor:%C4%8CSSPT_bro%C5%BE%C5%AFra_25_let_Karel_Plicka1-3.JPG
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_soubor_p%C3%ADsn%C3%AD_a_tanc%C5%AF#/media/Soubor:%C4%8CSSPT_bro%C5%BE%C5%AFra_25_let_Karel_Plicka1-3.JPG
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 Od konce 50. let až do roku 1976 uvádí ČSSPT (mj.) „velké dramatické formy“, tedy 

ucelené celovečerní inscenace vytvořené podle vybraného námětu. Jednalo se tak o zásadní 

odklon od dosavadní poetiky umělecké tvorby ČSSPT. Mezi tato díla lze zařadit Zbojnický 

oheň, Utkáno z pramenů, Z domova, Špalíček a Slovanské tance. 

Soubor neměl nikdy vlastní divadelní scénu a i zázemí pro přípravu inscenací se 

v rámci Prahy často měnilo. V 60. letech klesal zájem o lidové umění ze strany veřejnosti 

a rovněž podpora ze strany státu již nebyla taková, jako dříve. Všechny složky souboru se 

tedy zmenšily, vytvořily se malé zájezdní skupiny a ČSSPT tak musel nejednou vystupovat 

v nevyhovujících podmínkách tělocvičen a hospod a upravovat program více k zisku, aby si 

zajistil podmínky pro existenci. Malou zájezdní skupinu tvořil osmičlenný orchestr, dvojice 

sólových zpěváků, tři taneční páry a moderátor. 

 V roce 1974 vytvořila Libuše Hynková na hudbu Václava Trojana jedinečnou jevištní 

kompozici Zlatá brána, kterou o rok později zpracovala i pro Československou televizi. 

Celkově soubor postupně kvalitativně upadal a navíc folklor nebyl pro české publikum již 

zdaleka tolik atraktivní. Koncem 70. let už vedení ČSSPT pociťuje čím dál více politických 

zásahů a postupně jsou do vedení dosazováni politicky angažovaní jedinci bez umělecké 

praxe. Do tohoto prostředí nastoupil v roce 1981 Gustav Voborník. Jeho iluze o navázání 

na jeho dřívější působení v ČSSPT byly zcela mylné a jeho působení v souboru v 80. letech 

pro něj bylo, mimo tvůrčí uměleckou činnost, velkým zklamáním.   

V roce 1994 zaslalo Ministerstvo kultury vedení souboru rozhodnutí o jeho zrušení, 

protože podle ministra kultury Pavla Tigrida byl folklór v tu dobu již přežitkem.  

 

 

Gustav Voborník po svém odchodu z ČSSPT v 50. letech občas se souborem 

spolupracoval, protože některé jeho taneční role neměly alternaci (např. Šándor 

ve Zbojnickém ohni). 

 

 

2.1.2 Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého  

 

Jako mladý a zdravý muž musel Gustav Voborník nastoupit na základní vojenskou 

službu. Naštěstí si tuto povinnost mohl splnit v Armádním uměleckém souboru Víta 
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Nejedlého,
14

 v němž byl angažován na pozici tanečníka (později sólistu) a choreografa 

v letech 1953 - 1956. Vojenská služba trvala dva roky, Gustav Voborník však v souboru 

zůstal ještě o rok déle. Díky souboru se mohl zúčastnit mnoha zájezdů do Evropy (Maďarská 

lidová republika, Polská lidová republika, Německá demokratická republika aj.). V souboru se 

opět setkal s tanečnicí a choreografkou Jiřinou Mlíkovskou. Ta zde působila jako 

choreografka a vedoucí taneční složky. Kromě ní zde pracoval i choreograf Jan Čumpelík, 

rovněž bývalý člen ČSSPT. V AUS VN se seznámil s choreografickými i režijními postupy 

Luboše Ogouna, který byl v AUS VN pedagogem klasického tance. Díky němu měl Gustav 

Voborník nejen kvalitní základy klasické taneční techniky, zároveň také získal zkušenosti 

a kontakty v „současném“ tanečním umění. S AUS VN spolupracoval Gustav Voborník 

průběžně přibližně deset let. V době povinné služby jako sólista taneční sekce, v pozdějších 

letech jako hostující choreograf. 

V roce 1956 se opět vrátil do ČSSPT. Svůj zájem o folklórní tance a lidovou kulturu 

vůbec naplňoval vlastním sběrem lidových tanců,
15

 kterému se aktivně věnoval od působení 

v ČSSPT až do nástupu na Akademii múzických umění v roce 1959.  

 

Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého měl ve své době velmi specifické umělecké 

i politické postavení. Stručným vhledem do historie doplněným o citace pamětníků se 

pokusím postihnout rozdíl mezi ČSSPT a AUS VN, tedy mezi soubory, které si jsou 

v několika oblastech dosti podobné. Jedná se totiž o soubory zabývajícími se mimo jiné 

i českou lidovou kulturou, které byly svým způsobem pod dozorem státní moci, zároveň však 

pro svůj „oficiální status“ měly i jistou dávku volnosti oproti menším uměleckým souborům. 

Před vznikem samotného AUS existovala na východní frontě již od roku 1942 hudební 

četa. Až do konce války v roce 1945 koncertuje tato četa jen několik kilometrů za frontovými 

liniemi. AUS vznikl v roce 1943 s příchodem dirigenta a skladatele Víta Nejedlého, 

který hudebnímu tělesu vytváří nové kulturní a estetické cíle. Soubor pořádá kulturně-

politické akce nejen pro domácí publikum, ale i pro zahraniční. Po válce je AUS VN tvořen 

                                                           
14

 Zdroje k AUS VN:   

HOLEŇOVÁ, Jana. Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého: 30 let. Taneční listy, 1973, č. 9 - příloha. 

HOLEŇOVÁ, Jana. Bude vojna, bude. Taneční listy, 1994, č. 9., s. 11. 

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. Samostatné koncerty AUSu 1. Rukopis – skripta. 79 s. Uloženo v knihovně AMU: TK 

1326/13.  
15

 Gustav Voborník sbíral materiály především na Slovensku, protože na Moravě, která byla na lidové tance 
bohatým zdrojem inspirace, bylo daleko obtížnější samostatný sběr uskutečnit. 



 

17 

 

symfonickým orchestrem, pěveckým sborem a tanečním skupinou. Český taneční slovník 

aktivity tohoto tanečního tělesa popisuje takto: „(skupina) uváděla scénicky ztvárněné lidové 

tance (ve vojenské uniformě, a obohacené o prvky akrobacie, gymnastiky a prvky vojenského 

výcviku). Významnou součástí programů byla čísla vzniklá ze spolupráce choreografa 

a skladatele.“
16

 V roce 1955 dochází k zásadní reorganizaci všech složek souboru, která 

vychází z nového konceptu činnosti: prezentace souboru v menších jednotkách a tvorby 

výchovných programů. Pro taneční složku AUS nastává zásadní zlom s příchodem Jiřiny 

Mlíkovské z ČSSPT, která „svou energií a talentem dává taneční složce vlastní tvář 

a přetváří ji na samostatnou baletní skupinu s osobitou a náročnou dramaturgií. Spolu 

s choreografem Janem Čumpelíkem a skladateli Flosmanem, Křížkem, Fišerem, Vackem, 

Friedem, Havelkou a dalšími se i jako libretistka podílí na inscenacích původních děl, 

významně obohacujících naši baletní literaturu. Rokem 1961 se dostávají na divadelní, nejen 

tedy už jen pódiová, prkna první premiéry (Konec maškar, Hypnotizér, Letní sonáta, Zrání, 

Opičák, Ruský les, Šťastná sedma, Hry s maskami, Corrida, Labyrint, Hirošima, 

Partyzánka, Taras Bulba, Holmes v nedbalkách, Vojáci císařovny i Sluha dvou pánů 

a Lašské tance).“
17

 V šedesátých letech je soubor tvořen pěti složkami: symfonickým 

orchestrem, baletním souborem, jazzovým orchestrem, pěveckým sborem a komorními 

sólisty. Samotný baletní soubor měl obvykle 20 – 30 členů, kteří si zde mnohdy plnili – stejně 

jako Gustav Voborník – dvouletou povinnou vojenskou službu. A stejně jako on i oni svým 

způsobem souborem pouze „procházeli“ po absolutoriu na konzervatoři či na vysoké 

umělecké škole (AMU, JAMU apod.). Kromě členů z řad armády byli členy (přesněji tedy 

zaměstnanci) souboru i civilisté. Jednalo se především o ženy - tanečnice.  

Programy AUS VN byly buď celosouborové či výběrově třeba pouze taneční. 

Autorkou mnoha z těchto programů obsahujících kratší, často angažované balety byla Jiřina 

Mlíkovská. Choreograf Jan Čumpelík připravoval díla komická, což do té doby nebylo příliš 

obvyklé. Později se ale jak komika, tak satira objevovaly v choreografiích obou tvůrců.  

Po Jiřině Mlíkovské převzala v roce 1985 taneční složku AUS VN Jitka Kornová, 

která pro přípravu tanečních inscenacích zvala mladé choreografy jako např. Ivankou 

                                                           
16

 Český taneční slovník: tanec, balet, pantomima. Vyd. 1. Editor Jana Holeňová. Praha: Divadelní ústav, 2001, s. 

5. 
17

 HOLEŇOVÁ, Jana. Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého: 30 let. Taneční listy, 1973, č. 9 - příloha. 
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Kubicovou, Zuzana Cílovou či Libora Vaculíka. V roce 1990 se soubor přejmenoval 

na Bohemia balet a vyjížděl se svými programy i do zahraničí. 

AUS VN byl zrušen až Ministerstvem obrany samostatné České republiky v roce 

1994. Archiv souboru nebyl nikde kompletně archivován, dílčí archivní dokumenty jsou 

v soukromých archivech bývalých členů AUS VN. Nejucelenějším zdrojem k činnosti AUS 

VN jsou ručně psané texty Jiřiny Mlíkovské. V publikaci, kterou označuje jako skripta, 

nalezneme jméno Gustava Voborníka mezi členy souboru bez bližší specifikace. 

 

Při porovnání obou souborů je patrné, že ČSSPT byl mnohem více vyhraněný soubor, 

který se věnoval lidovému tanci a to v mnoha rovinách: sběrem, literárním a hlavně 

chorografickým zpracováním a prezentací těchto „kulturních pokladů Československa“ u nás 

i v zahraničí. Tanečníci i choreografové jezdili do vybraných oblastí, aby od místních lidí 

načerpali jejich folklórní tradice bez jakéhokoliv zprostředkování. Oproti AUS VN ČSSPT 

jezdil již od prvních let své existence téměř po celém světě. Ačkoliv se ČSSPT díky svým 

kvalitám, ale i jistým ústupkům vůči tehdejší politice, nakonec dostal pod jakousi ochranu 

státu, jeho zrod a i většina jeho tvorby vycházela z nadšení jedinců pro folklórní umění naší 

země. ČSSPT prošel vývojem od projektů tvořených mnoha částmi koncertně estrádního typu, 

ve kterých se střídaly tance, písně a hudba z charakteristických folklórních oblastí, 

po celovečerní inscenace s dramatickým dějem propojující lidový a scénický tanec. 

Oproti tomu AUS VN využíval různých technik tance i inscenování. Také náměty 

pro taneční programy byly velmi různorodé – např: baletní libreta, klasická literární díla, 

bezdějové choreografie aj. Nedostatkem AUS VN byla neinovativní dramaturgie, což bylo 

pochopitelné, vzhledem k počtu repríz, množství zájezdů souboru a absenci vlastní scény. 

Programy souboru byly vzdělávací, často politicky angažované a byly určené jak pro dospělé 

diváky, tak pro děti a mládež. Stejně jako u účinkujících i u diváků tvořili nemalou část 

obecenstva příslušníci armády. V příloze Tanečních listů z roku 1973 Jana Holeňová 

charakterizuje hlavní rysy AUS VN, typické pro celou jeho existenci: „syntézu ideovosti 

a uměleckého mistrovství.“
18

 Také Jitka Kornová v rozhovoru s Janou Holeňovou přidává 

další charakterizaci souboru. AUS VN byl „(…) reprezentačním souborem Československé 

lidové armády a vystupoval na kulturněpolitických akcích doma i v zahraničí.“
19

 

 

                                                           
18

 HOLEŇOVÁ, Jana. AUS VN 30 let. Taneční listy, 1973, č. 9. 
19

 HOLEŇOVÁ, Jana. Bude vojna, bude. Taneční listy, 1994, č. 9., s. 11. 
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2.2 Profesionální praxe 
 

V 50. letech 20. století, spolupracuje Gustav Voborník jako choreograf s činohrou 

Divadla S. K. Neumanna. Jedná se například o inscenaci Jánošík (režie Jan Strejček, premiéra 

15. 12. 1951), Ze všech nejkrásnější (režie Jiří Němeček, premiéra 14. 2. 1952) 

či o Shakespearova Jindřicha IV. (režie Jan Strejček j. h., premiéra 22. 4. 1964). 

  V roce 1959 začal Gustav Voborník studovat choreografii
20

 na taneční katedře HAMU 

a zároveň udělal konkurz na pozici sborového tanečníka do souboru baletu Národního 

divadla, který tehdy vedl Jiří Němeček st.  

  

2.2.1 Národní divadlo 

 

V Národním divadle v Praze se jméno Gustava Voborníka poprvé objevuje 

v programu Smetanova divadla (dnes Státní opera Praha) u příležitosti Slavnostního 

uměleckého večera na počest sjezdu ČSM. Jediné představení uvedené 10. června 1950 bylo 

tvořeno mnoha částmi a podílely se na něm desítky autorů – např. Bedřich Smetana, Vítězslav 

Novák, Stanislav Kostka Neumann, Ivan Skála, Alois Jirásek, Julius Fučík či Jan Neruda.   

Mezi interprety nejdeme, kromě hudebníků, recitátorů a pěvců, tanečníky z ČSSPT. Gustav 

Voborník, stejně jako Inka Vainsteinová a Miroslav Gergedowski, v inscenaci tančil sólové 

role. Choreografie k tanečním částem vytvořili choreografové Cyril Zálešák a Libuše 

Hynková. Inscenaci režíroval František Salzer, výpravu připravil Josef Svoboda. 

 

 

Druhá inscenace, na které se Gustav Voborník podílel, byla opět spojena s ČSSPT, 

k čemuž odkazuje i název díla: Večer Československého sboru národních písní a tanců. 

Jediné představení konané 28. května 1951 bylo připraveno v rámci mezinárodního 

hudebního festivalu Pražské jaro. Na úpravě písní se podíleli Arnošt Košťál, Vladimír 

Sommer, Radim Drejsl a Oldřich Flosman. Mezi inscenátory se objevují členové ČSSPT: 

František Bonuš, Jiřina Mlíkovská, Gustav Voborník, Libuše Hynková, Miroslav 

Gergedowski, Zdena Zápalová, Jan Čumpelík, Vladimír Vostřez a Milada Bartošová. Sbor 

vedla Helena Kubátová, výpravu vytvořila výtvarnice Věra Fridrichová. 

                                                           
20

 V oboru choreografie promoval v roce 1963. První dílo, jež by sám označil za svoji první choreografii, byla 

choreografie v činoherní inscenaci Jánošík uvedené 15. 12.  1951 v Divadle S. K. Neumanna v Praze. 
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Jak je z výše uvedeného patrné, zpočátku Gustav Voborník spolupracoval s pražským 

Národním divadlem pouze v rámci jednorázových produkcí. Již v počátcích 50. let jej 

pedagog a choreograf Luboš Ogoun přemlouval, aby zkusil konkurz do baletu Národního 

divadla. Teprve roku 1959, ve svých třiceti letech, nastupuje do Národního divadla do stálého 

angažmá. Vystupuje v šesti inscenacích ve vedlejších či sborových rolích.  

 

 

V roce 1958 opět zavítá do Národního divadla ČSSPT. Na scéně Smetanova divadla 

má 24. 4. 1958 premiéru inscenace Zbojnický oheň vytvořená podle dramatu Jánošík Jiřího 

Mahena. Tentokrát soubor uvádí, oproti své dosavadní dramaturgické linii, ucelenější 

koncept. Taneční drama o třech dějstvích a osmi obrazech je první „velká taneční forma“ 

uvedená ČSSPT. Gustav Voborník zde tančil významnou vedlejší roli - zeměpána Šándora.    

 

 

Koncem roku 1959, přesněji 22. prosince 1959, uvádí Národní divadlo balet Mládí. 

Kromě členů baletního souboru v inscenaci vystupuje i operní sbor Národního divadla. 

Autorem hudební předlohy, kterou upravil Libor Pešek, je sovětský skladatel Michail 

Ivanovič Čulaki. Choreografii i režii baletu vytvořil tehdejší šéf baletu Jiří Němeček a podle 

Jarmila Burghausera
21

 se toto dílo stalo symbolem „moderního tanečního dramatu.“ 

Po šestadvaceti představeních je inscenace 19. 11. 1961 stažena z repertoáru. 

 

 

Hned pět dní po baletní premiéře má premiéru činoherní inscenace Hamlet Williama 

Shakespeara v režii Jaromíra Pleskota s Radovanem Lukavským v hlavní roli. Součástí 

inscenace byly i pantomimické výstupy. Kromě Gustava Voborníka tyto výstupy tančili 

i zakladatelé Pantomimy Na Zábradlí: Ladislav Fialka, Jiří Kaftan a Ivan Lukeš a další 

(na rozdíl od Gustava Voborníka již nevyjmenovaní) členové baletního souboru ND. 

Pleskotovu inscenaci Hamleta označuje kritik Sergej Machonin jako za velmi zdařilou verzi 

současného pojetí známého Shakespearova dramatu.
22

  

                                                           
21

 BURGHAUSER, Jarmil. Baletní přehlídka a Aktiv Brno. Divadlo 11. 1960, č. 6, s. 285. 
22

 MACHONIN, Sergej. Tragický hrdina činu. Literární noviny 5. 12. 1959. 
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Obdobně jako u Čulakiho Mládí, i inscenace Čarodějná láska, Dafnis a Chloe, uvedená 

13. 2. 1960 ve Smetanově divadle, vznikla ve spolupráci s orchestrem a sborem opery ND.  

Čarodějná láska Manuela de Fally je španělský balet ze života cikánů. Hudba je živelná 

a strhující a tomu je přizpůsobena i choreografie Antonína Landy. Většina recenzentů však 

tuto část inscenace označují za nedostatečně využitou. Naráží tím na výrazné protěžování čtyř 

sólistů v kontrastu s nepropracovanými sborovými tanci a také na konvenční zpracování 

nevytěžující výraznou živelnost hudební předlohy.
23

 Ravelův balet Dafnis a Chloe je 

v Československu uveden poprvé. A i když se jedná o (pro tanec) náročnou hudbu, dobové 

recenze se shodují, že choreografie Jiřího Blažka pozvedla tuto inscenaci na baletní „událost 

sezóny“.  

Gustav Voborník tančí v baletu Dafnis a Chloe dvě role: Druha Dafnise a Přelud. 

V první části inscenace, baletu Čarodějná láska, netančí. 

 

 

 První ryze baletní inscenací, ve které Gustav Voborník tančil a která byla součástí 

stálého repertoáru divadla, byl Kamenný kvítek ruského skladatele Sergeje Prokofjeva. 

Režisérem a choreografem byl opět Jiří Němeček. Gustav Voborník zde tančil roli Cikána 

a zároveň se na inscenaci podílel jako asistent choreografie. Balet se řadí mezi velmi úspěšné 

inscenace: od uvedení 14. 12. 1960 až do derniéry 28. 5. 1967 dosáhla celkem 99 představení. 

Toto číslo je o to pozoruhodnější, že několik kritiků ve svých článcích označili Němečkovo 

zpracování baletu jako experiment, který se nezdařil. Mnoho výtek se však týkalo kvality 

nastudování, takže lze předpokládat, že časem se výkony tanečníků i orchestru zlepšily. 

Jednou z výtek kritiků byla i nepříliš hluboké taneční zpracování příběhu. V recenzi deníku 

Mladá fronta najdeme i pasáž, která popisuje nedostatky tanečníků a zároveň zvláštním 

způsobem oceňuje výkon Gustava Voborníka: „Jednotlivé postavy nejsou pohybově 

dostatečně vypracovány a přes velmi dobrou interpretaci pak vyznívají poněkud ploše. 

Nejkrevnatější figuru vytvořil G. Voborník jako jeden z cikánů.“ 
24

 Gustav Voborník musel 

                                                           
23

 [kar]. Falla a Ravel v baletu. Tvorba 16. 2. 1960. 
    [w]. Balet plný poezie. Mladá fronta 16. 2. 1960. 
    ŘEZÁČ, I. Dva balety ve Smetanově divadle. Rudé právo 25. 2. 1960. 
    Rey, Jan. Dvakrát balet. Literární noviny 16. 3. 1960. 
24

 (w). Prokofjev ve stínu. Mladá fronta 23. 12. 1960. 
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zjevně kritika velmi zaujmout, protože i v zevrubných recenzích se autoři článků věnují pouze 

dvěma, maximálně čtyřem sólistům ve významných rolích inscenace. 

 

 

Ve stejné sezóně, tedy 1960/1961, uvádí Národní divadlo maďarský balet Ludas 

Matyi Ference Szabóa. Režii a choreografii k inscenaci, která u nás nebyla dosud znovu 

nastudovaná, vytvořil Antonín Landa. Inscenace podle maďarské „národní“ básně Mihályho 

Fazekase o chytrém šprýmaři Ludasovi, kterému se podaří několikrát vytrestat záletného 

tyranského vladaře za jeho bezohlednost a chamtivost, patřila mezi méně úspěšné a po roce 

od premiéry (10. 3. 1961) byla stažena z repertoáru. 

Gustav Voborník v inscenaci ztvárnil jednoho ze tří hajduků majitele panství 

Döbrögiho. Dobový tisk inscenaci hodnotí jako nevýraznou a režijně nedotaženou. Podle 

tanečního kritika Vladimíra Vašuta na tomto nedostatku mělo i podíl libreto, které se sice jeví 

jako dostatečně dramatické, pro baletní zpracování však není zcela ideální. Celkově autoři 

recenzí chválili taneční výkony všech tanečníků a především pak titulní postavy Ladase 

Matyila v podání Jiřího Blažka.   

 

 

Pátým baletním titulem ND, ve kterém Gustav Voborník tančí, je inscenace 

Náměsíčná, Marnotratný syn, Rapsódie v modrém. Trojdílný titul byl uveden 2. 3. 1963 

ve Smetanově divadle a v denním tisku je toto dílo označováno za překvapivě zdařilé. 

Překvapivě proto, že v té době nebylo příliš obvyklé uvádět v jedné inscenaci několik baletů, 

které se od sebe hudebně či námětově (a tudíž často i pohybově) zásadně odlišují, 

a z dobových textů byla patrná určitá obava, zda vůbec může mít takto nekoherentní dílo 

úspěch. Choreografii pro všechny tři části vytvořil tehdejší šéf baletu ND a Voborníkův 

dlouholetý učitel Jiří Němeček. Gustav Voborník tančil pouze v prvních dvou krátkých 

baletech. V Náměsíčné skladatele Ervína Schulhoffa tančil jednoho z Lidí ze skutečného 

světa. V Marnotratném synovi Sergeje Prokofjeva pak Gustav Voborník patřil do sboru 

Hýřilů. Poslední část, Gershwinovu Rapsody in blue, tančilo pouze dvanáct tanečníků 

a tanečnic.    

 Scénografii pro všechny části inscenace vytvořil Josef Svoboda, což nepochybně 

pomohlo choreografovi udržet ucelenost trojdílného celku i při výtvarné diferenciaci 

jednotlivých baletů.  
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 Paradoxní u této inscenace je fakt, že pokud se v recenzi autor vymezoval vůči 

jednomu ze tří baletů, jednalo se vždy o Prokofjevova Marnotratného syna. Sice nelze 

s jistotou přejímat názory kritiků, přesto názorová shoda naznačuje, že nejznámější 

a „nejtradičnější“ části inscenace Jiří Němeček nevěnoval tolik péče jako ostatním částem 

či pro něj byl Prokofjevův balet těžko pohybově i režijně „uchopitelný.“
25

 

 

 

Čtvrttónovou operu Matka skladatele Aloise Háby zrežíroval Jiří Fiedler k příležitosti 

florentského festivalu Maggio Musicale Fiorentino 1964. Původně však byla připravována 

pro festival Pražské jaro. Choreografii k opeře vytvořil František Halmazňa a podle 

archivních materiálů pražského Divadelního ústavu taneční ansámbl tvořilo pouze osm 

tanečníků. Gustav Voborník v opeře tančil v I. a IV. obraze. Inscenace měla pouze čtyři 

provedení: dvě v Tylově divadle v Praze a dvě ve Florencii. 

 

 

Koncem téhož roku, 18. 12. 1964, uvádí balet Národního divadla klasický balet určený 

pro dětského diváka Louskáček. Choreografem a režisérem inscenace je Jiří Blažek, který 

Čajkovského Louskáčka úspěšně inscenoval v 50. letech v Bratislavě. Gustav Voborník zde 

ztvárnil roli Otce Mášenky. V programu Voborníkovo jméno nalezneme ještě u ruského 

tance. 

 Podle dobové kritiky měl Louskáček z hlediska režie a scénografie četné nedostatky, 

přesto jako osvědčený titul s kvalitní hudební předlohou a poutavým libretem dosáhl 

67 repríz.  

 

 

Pokud se zdá být šest baletních a dvě činoherní inscenace za sedm divadelních sezón 

jako malý úvazek pro tanečníka ND, je třeba vzít v úvahu, že v době angažmá v ND studoval 

Gustav Voborník i choreografii na AMU, což mu nedovolovalo věnovat se praxi v ND 

naplno.
26

  

                                                           
25

 Schulhoff – Prokofjev – Gershwin. Svobodné slovo 5. 3. 1963. 
    POSPÍŠIL, Vilém. Schulhoff – Prokofjev – Gershwin. Hudební rozhledy, 1963, č. 7, s. 292.      
    SCHMIDOVÁ,I. Tři balety v Národním divadle. Lidová demokracie 9. 3. 1963. 
26

 Po studiích ještě Gustav Voborník příležitostně s Hudební fakultou Akademie múzických umění  
    spolupracoval. Jedinou inscenací, kterou bylo možné s jistotou ověřit, byla inscenace Kuchyňská revue, 
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Obdobně jako u jiných divadel i pro Národní divadlo v Praze vytvořil v průběhu života 

i další choreografie, které ve výčtu chybí. Jednalo se však o buď „akutní“ výpomoc 

či spolupráci tak malého rozsahu, že dokladem této spolupráce jsou pouze slova samotného 

Gustava Voborníka či přímých účinkujících. 

 

Z výčtu interpretační praxe Gustava Voborníka je patrné, že měl možnost pracovat 

s různými tělesy, v různých oborech a hlavně s různými inscenátory, z nichž mnozí – např. 

Jiří Němeček, Jiří Blažek, Antonín Landa či Jaromír Pleskot – nesou zásadní podíl na 

umělecky hodnotném formování tanečního, respektive divadelního umění.  

V době, kdy Gustav Voborník vedl samostatné baletní soubory (Ústí nad Labem, 

Plzeň), se musel sám zhostit nejen choreografie, ale i režie připravovaných inscenací. 

A i když jeho pohybový talent a přirozené charisma byly nesporné, režírování velkých 

baletních děl pro něj nebylo jednoduché. A právě angažmá v Národním divadle (velké jeviště, 

početný soubor, inovativní režiséři) mu pravděpodobně pomohlo vypracovat se časem 

i ve zdatného režiséra baletních titulů.   

 

 

V době studií na AMU se Gustav Voborník seznámil s Darinou Šnaidrovou.
 27

 Ta sice 

nestudovala choreografii, nýbrž pedagogiku tance, ale některé předměty měli studenti obou 

oborů společné. V polovině ledna 1962 se Gustav Voborník s Darinou Šnaidrovou oženil 

a v roce 1963 se jim narodila dcera Monika.   

 

                                                                                                                                                                                     
Medvěd, Kubistický milenec uvedená Operním studiem Akademie múzických umění a konzervatoře v Praze dne 
25. 1. 1965 v Hudebním divadle v Nuslích. Inscenaci tvořily tři části: balet Kuchyňská revue Bohuslava Martinů, 
opera Medvěd Iva Jiráska a Kubistický milenec Roberta Hazona. Gustav Voborník tančil v Kuchyňské revuei 
titulní roli označovanou jako On. Dobové recenze jeho výkon sice chválí, ale blíže své hodnocení nespecifikují. 
27

 Téměř ve všech textech o Gustavu Voborníkovi se udává, že se s Darinou Šnaidrovou poznal v roce 1968 v 
Laterně magice a vzali se ještě téhož roku před společným odjezdem na půlroční turné Laterny magiky v San 
Antoniu. Ve skutečnosti se již léta oba znali ze studia na AMU. Gustav Voborník zde studoval choreografii, Darja 
Voborníková (roz. Darina Šnaidrová) pedagogiku a vzali se již na začátku roku 1962. 

Darina Šnajdrová se narodila 12. 1. 1940 v Brně, kde roku 1958 vystudovala taneční konzervatoř. Poté 
studovala taneční pedagogiku na HAMU v Praze, kterou absolvovala v roce 1963. Již během studií (v roce 1962) 
byla přijata do baletního souboru Laterny magiky, kde působila jako sólistka 20 let. Tančila například 
v Pražském karnevalu, Revue z bedny či v Kouzelném cirkuse a zúčastnila se několika zájezdů po Evropě či 
Americe. Ještě více než dvě desítky let pak pracovala v Laterně magice na pozici asistentky režie a inspicientky. 
Zemřela 12. 6. 2016 v Praze. Používala pseudonym Darja (Daria).   
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2.2.2 Další taneční a choreografická praxe  

 

V sezóně 1966/1967 se Gustav Voborník nakrátko ujal vedení baletu ve Státním 

divadle Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem po Robertu Braunovi, který odešel 

do rakouského Štýrského Hradce. Kromě vedení baletu zde pracoval rovněž jako choreograf. 

Český taneční slovník
28

 jeho působení shrnuje takto: „Voborník vnesl do ansámblu 

i repertoáru tvůrčí atmosféru a změnil i pohybový slovník obohacující klasiku o folklorní 

prvky a výrazový tanec (…).“Během dvouletého působení nastudoval pět baletů uvedených 

ve třech inscenacích: Viktorku, Třírohý klobouk (1966), Podivuhodného mandarína, Baladu 

o námořníkovi (1967) a Bachčisarajskou fontánu (1967). Ve všech inscenacích také 

v alternaci tančil: v Třírohém klobouku Corregidora, v Podivuhodném mandarínovi 

Studenta či Gangstera, v Baladě o námořníkovi Mikuláše a v Bachčisarajské fontáně Gireje.  

Kromě baletů se choreograficky podílel i na čtyřech operách: Weberově Čarostřelci 

(1966), Offenbachově Modrovousovi a Verdiho opeře Nabuco (1967) a v osmdesátých letech 

i na Bizetově Carmen (1983). Post šéfa opouští 31. 12. 1967. Od 1. ledna 1968 totiž 

nastupuje na předem domluvenou stáž v baletním souboru Laterny magiky. 

 

 

Dokončení Voborníkova životopisu bude uzavřením tohoto mozaikovitého příběhu 

umělce, který „[j]ako folklórní tanečník měl vedle mužného temperamentu a přitažlivého 

jevištního zjevu i vrozenou pohybovou noblesu, jež uplatnil v baletních angažmá.“
29

 

A zároveň choreografa, který „(…) stavěl na základech promyšlené dramaturgie a solidního 

kompozičního řemesla.“
30

  

Jak je výše uvedeno, po angažmá v Národním divadle a paralelního studia na AMU  

se Gustav ujímá pozice šéfa baletu v Ústí nad Labem. V roce 1968 se na doporučení své 

manželky přidá k části souboru Laterny magiky, která odjíždí na turné do San Antonia. Po 

podpisu smlouvy s Laternou Magikou však za ním přijede ředitel plzeňského divadla Rudolf 

Kubáček, zda by nepřijal místo šéfa plzeňského baletu, což Gustava Voborníka zaskočí, 

protože plzeňský soubor v té době patří mezi prestižní baletní soubory. Ředitel divadla však 
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jeho komplikovanou situaci pochopí a společně se domluví, že Gustav Voborník do Plzně 

nastoupí ihned po návratu z Ameriky. 

V plzni Gustav Voborník působí od konce roku 1968 do konce sezóny 1980/1981. 

Do roku 1978 pracuje v DJKT jako šéf baletu a choreograf, později už pouze jako choreograf. 

Pro plzeňský balet za tu dobu vytvoří 18 inscenací a další pak jako hostující choreograf v roce 

1993. Mezitím připraví desítky drobných choreografií pro činoherní, operní a operetní soubor 

DJKT a několik dalších inscenací pro různá československá divadla. Zároveň trvale 

spolupracuje i s Československou televizí, pro kterou připraví drobná pohybová aranžmá  

či choreografie pro televizní inscenace, pořady, programy i filmy. Zásadní je v této oblasti 

televizní pořad Slovanské tance (viz. 7.2). Ojedinělá je také jeho účast ve sci-fi filmu  

Ikarie XB 1 (viz. 7.1). 

V roce 1981 Gustav odchází z plzeňského angažmá a vrací se jako vedoucí taneční 

složky do ČSSPT. Mezitím opět vytváří baletní, operní, operetní/muzikálové i činoherní 

inscenace pro různé umělecké soubory, mimo jiné i pro baletní soubor Národního divadla 

v Brně či operní soubor pražského Národního divadla. Po devíti letech, tedy v roce 1990, 

odchází Gustav Voborník do důchodu, i když nadále přijímá nabídky na dílčí spolupráci 

od různých československých (později českých) divadel.  

V letech 1994 - 2005 působí jako choreograf a pedagog v Soukromé taneční škole 

Jany Tomanové v pražském Veleslavíně. Zde s amatérskými tanečníky ve věku cca 10 – 20 

let nastuduje 25 drobných choreografií, které již dříve uvedl s profesionálními tanečníky. 

  

Většinu života strávil Gustav Voborník v Praze a i do Plzně, kde působil 13 let, takřka 

denně dojížděl autem či autobusem. Manželka Darja Voborníková totiž tančila v Laterně 

magice v Praze a Gustav Voborník chtěl v hlavním městě zůstat. Po několika stěhováních 

po Praze se v 60. letech manželé Voborníkovi trvale usadili v Praze Na Hřebenkách.  

  Gustav Voborník byl muž velice vitální a i v sedmdesáti letech pro něj nebylo 

problematické, zaskočit při zkoušce za některé tanečníky (tehdy již amatérské). Přesto ho 

v pozdějším věku stále více omezovaly komplikace spojené s astmatem a disfunkčním 

žlučníkem a celkově se jeho zdravotní stav postupně zhoršoval, až nakonec musel ulehnout 

na lůžko. Poslední dny svého života trávil se svou manželkou Darjou Voborníkovou 

v rodinném domě v pražské části Na Hřebenkách. Zde také v blízkosti své milované ženy 

24. listopadu 2011 umírá.  
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Mezi mnoha učiteli, kteří ovlivnili Gustavovu budoucí taneční, choreografickou, 

dramaturgickou a režijní činnost uvádí Gustav Voborník nejčastěji Libuši Hynkovou a Jiřinu 

Mlíkovskou v oblasti lidového tance, Zoru Šemberovou, Jiřího Němečka, Jiří Blažka, 

Antonína Landu, Miroslava Kůru, hostujícího Jurije Grigoroviče a hlavně Luboše Ogouna 

v oblasti klasického tance.
31
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3 PŘÍPRAVA INSCENACÍ A PRÁCE S TANEČNÍKY 
 

Jak je výše uvedeno, Gustav Voborník má velké zkušenosti jak teoretické, tak praktické 

z oblasti (především českého) folkloru. Přesto jeho jméno nalezneme u baletů, které využívají 

výhradně prvky klasického tance. Jako šéf plzeňského baletu uváděl i tradiční klasická díla 

a dle dobových recenzí i drobných medailonků věnovaných jeho práci, celkem zdařile. Jaké 

tedy byly jeho požadavky na tanečníky a jak vůbec postupoval při přípravě inscenací? 

 

Pokud se zeptáme pamětníků, jak by charakterizovali jeho uměleckou tvorbu, vždy se 

setkáme s určitou modifikací tří charakteristik. První je, že veškerá svá díla přizpůsobil 

na míru daným interpretům. Tak, aby dané taneční party zvládli, a přitom aby je příprava 

na ně posunula v jejich dosavadních tanečních schopnostech o kus dál. Nesnažil se tedy 

vytvořit skupinu dokonalých, až unifikovaných tanečníků s perfektní technikou. Jeho snahou 

bylo umožnit všem rozvíjet jejich taneční schopnosti a dovednosti v maximální možné míře. 

Nejednalo se jen o technické dovednosti, ale i o jejich vzhled. Pokud například dívka neměla 

ideální váhu, Gustav Voborník ji přidělil roli i kostým, které se k tomuto nedostatku hodily. 

V uvedeném případě mohla výraznější tanečnice hrát například selku. A i kdyby tato role 

nebyla možná, pro Voborníka to neznamenalo, že by z takto „marginálních“ důvodů o roli 

přišla.   

Taneční úroveň především mužské části plzeňského souboru, byla výborná. Soubor byl 

rozdělen na sborové tanečníky a sólisty, ale s příchodem Gustava Voborníka do vedení 

baletního souboru se toto striktní rozdělení rozmělnilo. Sóloví tanečníci a tanečnice tak kromě 

sólových rolí tančili i vedlejší či sborové role a naopak členové sboru měli možnost zatančit si 

i kratší sólové party, což je z velké části pozitivním výsledkem Voborníkova pestrého 

dramaturgického plánu. 

 

Dalším charakteristickým znakem tvorby Gustava Voborníka byla jeho dokonalá 

příprava z hlediska hudební předlohy. Ostatně jeho díla se vyznačují tím, že takřka „dokáží 

plynout nejen v rytmu, ale i v melodii“ hudebního doprovodu v dokonalé harmonii. Sám 

Gustav Voborník měl výborný cit pro hudbu, a proto jeho taneční role divákům přinášely 

i jakousi vnitřní dynamiku, která poutala jejich pozornost. „Hudebně-pohybový“ přesah 

založený na úzkém propojení hudby a pohybu se snažil vyvolat i u tanečníků, se kterými 

spolupracoval. 
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Hudební předlohy pro celovečerní balety Gustav Voborník nevybíral podle toho, 

co bylo právě v tanečním divadle oblíbené a co bylo jistou zárukou úspěchu inscenace. Snažil 

se vytvořit pestrou škálu hudebních předloh, které by svojí různorodostí v oblasti rytmu, 

melodie a tonality obohatily nejen tanečníky a tvůrce, ale také diváky. Oba dva oslovení 

tanečníci, kteří prakticky po celé Voborníkova angažmá v souboru tančili, potvrzují, 

že většina z Voborníkových baletů je bavila a jejich nadšení bylo patrné i z hlediště (viz 

recenze v podkapitole 4. 4). 

 

Třetí, nejvýraznější charakteristický rys Voborníkovy pedagogické i tvůrčí práce, 

je jeho způsob, jakým jednotlivé taneční kroky i choreografie s tanečníky nastudovával. 

Pokud bychom to vztáhli na větší celek, třeba celou choreografii, pak jeho cílem bylo, 

aby v ní nebyl „žádný krok navíc.“ A toho mohl docílit tak, že veškeré pohyby a figury v jeho 

tancích něco znamenaly. Není tím ale myšleno použití gest či jiných prvků pantomimy. 

Podstata tkví v tom, že například jinak běží dívka k chlapci, když ho roky neviděla a jinak, 

když mu běží sdělit, že mu právě hrozí nebezpečí. Pohyby i jejich tempo mohou být totožné 

a přesto, pokud tanečník pochopí, co kterým pohybem chce vyjádřit, může divák (a vlastně 

i tanečník) vnímat rozdíl těchto situací, i když sám není schopen tyto nuance pojmenovat. 

Tento přístup lze aplikovat téměř u všeho a Gustav Voborník je zřejmý příklad, že tento 

vnitřní přesah opravdu fungoval a pohyb se tím stával o to hlubší. Pro další přirovnání lze 

použít jako příklad i herectví, v němž někteří herci a režiséři (např. Konstantin Sergejevič 

Stanislavskij) přistupují skrze důkladnou průpravu k roli tak, že se s ní na jevišti de facto 

zcela ztotožní. Vyskytuje se zde riziko, že by mohli tanečníci tuto přidanou hodnotu obrátit 

proti sobě a svým prožitkem taneční napětí snižovat či pohyby deformovat. Tomuto efektu se 

Gustav Voborník vyhýbal jednak svým příkladem, kdy každý jeho pohyb vyzařoval 

obrovskou energii a sebeodevzdání. Druhou pojistkou proti zkratkovitému uchopení tohoto 

pohybového přesahu je Voborníkův požadavek, aby tanečník skutečně pochopil, 

o co v daném tanci jde a co sděluje. Jak to ovšem sdělí, nechal Gustav Voborník přímo 

na tanečnících. Ostatně každý mohl danou věc zpracovat úplně jinak, aniž by tím změnil 

zamýšlený cíl. Choreograf nechal tanečníky, aby si zkoušeli najít svojí vlastní cestu, jak vést 

pohyby z vnitřního prožitku, nikoliv formálně dokonale provést choreografem požadované 

pohyby. Někteří tuto nadstavbu označovali jako herectví, ale zároveň dodávali, že to nelze 

chápat doslovně   
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Z výše uvedeného by mohlo vyplývat, že příprava choreografií byla pro tanečníky 

velmi psychicky, fyzicky a časově náročná. Ve skutečnosti ale tanečníci postupně sami přejali 

tento způsob vytváření pohybů a s další a další choreografií si tento přesah zvnitřňovali 

a prohlubovali. Pro Gustava Voborníka byl všestranně rozvinutý tanečník (tj. tělo i duše/mysl) 

daleko cennější, jak technicky vynikající interpret neschopný vnímat tanec jinak, než jako 

sled rutinně vykonaných dokonalých tanečních kroků.   

   

 

 Třetí rys Voborníkovy choreografické práce také dává částečnou odpověď na to, 

zda choreograf přicházel na zkoušky s hotovým baletem či jej připravoval na místě. V zásadě 

obojí. Něco měl již připravené, a některé části pak vytvářel přímo na místě. Tanečníci se sice 

mohli do tvůrčí činnosti zapojit, ale pokud jejich návrhy nesplňovaly Voborníkovy představy 

o daném díle, nevyužil je. 

 

 Jak potvrzují pamětníci i recenze, choreografie Gustava Voborníka z 50. let a 90. let 

20. století nebyly stejné. Za tu dobu prošel vývojem, na kterém se odrážely jeho nově nabyté 

umělecké zkušenosti i životní praxe. Z recenzí lze vytušit, že největší pokrok se týkal jeho 

režijní tvorby. Ostatně při porovnání rané a pozdní tvorby je patrná větší ucelenost, 

propojenost a propracovanost všech divadelních složek inscenací.   

 

 S výše uvedeným souvisí i jedinečnost Voborníkových choreografií. Vyjma cíleného 

nastudování již uvedeného baletu, připravoval Gustav Voborník vždy jedinečné taneční celky. 

Neměl tedy svůj jasný rukopis, ani nerecykloval již vytvořené taneční party. A to ani 

v nebaletních inscenacích. Pamětnice Bohuna Mejcharová a Darja Voborníková uvádějí jednu 

výjimku. A to spíše pro tanečníky, jak pro diváky. Gustav Voborník v určitých situacích 

použil technicky nespecifikovatelný krok, který v plzeňském souboru označovali jako 

„pošmrnc“. Nejvíce asi připomínal baletní kluzný krok „glissad“. Jeho zajímavostí bylo 

univerzální použití (klasický tanec, stejně jako lidový) a problematický nácvik (tanečníci ho 

často dlouho zkoušeli, než přišli na jeho správné provedení). Gustav Voborník jej nepoužíval 

příliš často a diváky byl pro svou neurčitost takřka neviditelný. 

     

Pro celkovou charakterizaci Voborníkovy choreografické tvorby lze velmi dobře 

použít popis Vladimíra Vašuta, autora nekrologu Gustava Voborníka. V něm taneční kritik 
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uvádí, že jeho choreografie nebyly šablonovité, ale dramaturgicky pevně vystavěné, 

srozumitelné a neokázalé. Navíc lze doplnit, a tento fakt potvrzuje nejedna recenze z části 4.4, 

že Voborníkovy choreografie zaujaly a nadchly jak interprety, tak diváky a to právě svou 

přirozeností pohybu plynoucího v úzkém propojení s vnitřním příběhem baletní i nebaletní 

skladby, přičemž právě symbióza těchto dvou prvků podpořila kvality jich samotných. 

 

 

3.1 Folklorní hnutí 
 

Pokud se budeme zabývat jakýmkoliv choreografem, který se věnuje folklornímu 

tanci, pro komplexní charakterizaci osobnosti je nezbytné zjistit, jakým způsobem daná 

osobnost k nasbíranému materiálu přistupuje a především jak ho prezentuje. O to nezbytnější 

je to u choreografů z druhé poloviny 20. století, kdy dochází k významnému posunu 

v pohledu na folklor. Nemalou zásluhu na tom měly politické zásahy vládnoucí totalitní 

strany. I zde byl přerod vnímání a „provozování“ lidových tradic a skupinových tanečních 

aktivit folklorního rázu násilně nasměrován k ideálu, tj. k sovětským souborům písní a tanců.  

Odborná veřejnost a především samotní tvůrci (choreografové, režiséři a tanečníci) si 

nově kladou otázku, „jak inscenovat folklor“. Tato otázka tu byla samozřejmě již dříve, 

ovšem na konferenci v Brně v roce 1960 se tato problematika dostala do zájmu velké skupiny 

umělců. Dříve sice existovaly soubory věnující se naší lidové kultuře, jednalo se ovšem 

o malé skupinky, jejichž tvorba byla značně lokalizovaná.   

Gustav Voborník se s tancem poprvé setkal právě v souboru, který se věnoval sběru 

lidových tanců a tradic a ve své době patřil mezi nejvýznamnější československá umělecká 

tělesa svého druhu, tedy v ČSSPT. V průběhu padesátých let se však setkává i s klasickou 

taneční technikou a přijetí do souboru baletu Národního divadla v Praze potvrzuje, 

že ji obstojně ovládá. Klasický a lidový tanec ale kladou zcela jiné nároky na inscenátory 

i interprety. 

 

V 50. a 60. letech 20. století, českoslovenští folklorní tanečníci stojí před otázkou, 

zda prvky lidového tance použít jako prostředek pro vyjádření emocí, příběhu či pro jakousi 

sondu do naší kultury a historie, či zda použít prvky folkloru jako základ pro okázalé, tanečně 

i režijně bezchybné inscenace, které působí spíše jako reprezentativní opusy. 
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Pokud bychom tyto dvě linie měli nějak charakterizovat, bylo by nejvhodnější, použít 

k přirovnání českou choreografku a pedagožku Alenu Skálovou, zakladatelku dodnes 

fungujícího hudebně-tanečního souboru Chorea Bohemica (1967) a sovětské umělce 

reprezentované Igorem Alexandrovičem Mojsejevem jako nositele dokonalé podoby 

folklorních tanců. Je třeba upozornit, že se nejedná o dvě osobnosti, které by se vůči sobě 

z hlediska umělecké tvorby vymezovaly. Jednalo se jen o dvě nejpodstatnější linie zpracování 

folklorního materiálu. Podle nedávných studií zaměřených na folklorní hnutí u nás 

ve 2. polovině 20. století převládala linie okázalých tanečních čísel podle ruských vzorů. 

Níže uvedená charakteristika folklorního hnutí i vybraných osobností a jejich 

choreografického zpracování folklorní tematiky postihuje pouze rysy podstatné pro tuto práci. 

Jakkoliv se může jevit níže uvedený text ucelený a srozumitelný, jedná se jen o rámcový 

pohled na oba fenomény, jejichž historie i stopy, které v kulturním světě zanechaly, jsou 

velmi pestré a mnohovrstevnaté. 

Folklorní hnutí je velmi zajímavým jevem 2. poloviny 20. století, který lze vnímat 

i jako politicky angažovaný a mocensky usměrňovaný proud spojený s expandujícím 

zakládáním spolků věnujících se lidové tvořivosti. Tyto proudy se u nás i ve světě objevovaly 

již dříve, ale velké rozšíření uměleckých spolků po Druhé světové válce souviselo s volným 

časem, kterého bylo v poválečném období z mnoha důvodů více než dříve. A tak se lidé začali 

věnovat různým společenským a kulturním aktivitám, až tento trend začal být pro tehdejší 

totalitní vládu „nebezpečný“ a začala jej usměrňovat. Toto nasměrování však bylo zpočátku 

formou propagace. Od poloviny 40. let 20. století, začaly do Československa zajíždět ruské 

(přesněji tedy sovětské) skupiny folklorních souborů, které český lid okouzlovaly svými 

okázalými programy. Také Světový festival mládeže a studenstva či Mezinárodní festival 

souborů lidových tanců byly událostmi, které v mnoha umělcích zažehly touhu po lidové 

tvořivosti. A tak vznikaly desítky souborů věnující se folkloru. Stejně jako sovětská, 

tak i československá kultura měla mnohé co nabídnout. Větší soubory měly především funkci 

estetickou a reprezentativní. U velkých československých souborů navíc, na rozdíl od malých 

souborů, dominovala snaha o umělecké, stylizované pojetí lidových tradic. K souborům, 

které se v té době mohly alespoň trochu srovnávat se „sovětskými vzory“ patřil ČSSPT, AUS 

VN či například Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka, Lučnica či Slovenský ľudový 

umelecky kolektív. Díky přehlídkám a festivalům se mnoho souborů navzájem obohatilo 

a to dokonce tak, že pamětníci na festivaly vzpomínají jako na akce, ve kterých se hudba 
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i choreografické zpracování u mnoha souborů téměř nelišilo. Ve „folklorně živých“ oblastech 

však dominovala snaha tvůrců o zachování původních tradic. Tyto rozdíly jsou logické, 

protože lidová tvořivost nebyla typická jen pro vesnice, ale i měšťané měli zájem se folkloru 

věnovat a to i přesto, že v jejich oblastech nebyly lidové zvyky a tradice pěstovány. 

 

 

Alena Skálová byla velice erudovaná a to nejen v oblasti tance, ale v oblasti tělesné 

výchovy obecně. Tanci se věnovala z různých stran: jako pedagog, choreograf, tanečník, 

trenér, teoretik, porotce či kritik. Mezi dvě hlavní osobnosti, které formovaly její umělecký 

profil, patřila tanečnice Jarmila Kröschlová a režisér Emil František Burian. Tvůrčí práce 

Aleny Skálové se nedá pro svoji bohatost nijak zřetelně teoreticky ohraničit, přesto mělo její 

dílo, tj. především choreografie, zřetelnou linii specifického způsobu uchopení vybraného 

materiálu.  

Alena Skálová byla podle knihy Fenomén choreografie
32

 fascinovaná lidovým 

uměním. Věnovala se mu průběžně celý život, ale výsledky její umělecké tvorby byly spíše 

příběhy, vztahy či motivy, které zpracovala svým zcela osobitým způsobem. Bohatou škálu 

lidových kroků, které znala, Alena Skálová nepoužívala pro „rekonstrukci“ daných tanců, 

ale její pohybový slovník ji umožnil vytvářet i nové kroky „v duchu“ vybraných lidových 

tanců. Každý taneční krok byl pro ni především prostředkem pro vyjádření zcela konkrétního 

obsahu (často nehmatatelného) nikoliv základním pilířem choreografie. Důležité bylo, 

zda dílo dokázalo na diváka „promlouvat“ a „komunikovat s ním“, zda mu dokázalo jasně 

a srozumitelně zprostředkovat sdělení choreografky.  

Jana Hošková, která se s Alenou Skálovou znala z desítek představení, přehlídek, 

festivalů, soutěží atd., její choreografické schopnosti popisuje jednoduše a přesně: „Tanec 

v jejím pojetí dokázal jedním gestem vyjádřit to, co ve slovech zabere půl stránky.“
33

  

Okázalost, brilantní taneční technika, stejně jako rutina či neurčitost neměly 

u choreografií Aleny Skálové místo. Přesto – jak tvrdí pamětníci – byla příprava jejich pořadů 

náročná. Pamětníci vzpomínají, že Alena Skálová velmi dbala na zkoušky a to i za podmínek, 

za kterých by od nich mnozí choreografové upustili (např. po náročné cestě). Přeneseně pak 
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 BEZDÍČEK, Viktor a kol. Alena Skálová – fenomén choreografie: život a dílo očima současníků. Jinočany: H&H, 
2006. 350 s.   
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 Tamtéž s. 23. 
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byla Alena Skálová jako pedagožka a choreografka náročná pro zkušené profesionální 

tanečníky, kteří měli dlouhou uměleckou praxí již zažité určité taneční návyky. Pro ně totiž 

bylo daleko obtížnější se například odrážet do skoků z kročné nohy ve „výpadu“ či točit 

„v protisměru“ či v pozicích, které se vedle piruet klasického tance jeví jako „zhroucené.“   

 

 

Tanečník Igor Alexandrovič Mojsejev založil v roce 1939, po 15 letech angažmá 

v moskevském Velkém divadle, Státní akademický soubor lidového tance. Svým pojetím byl 

tento soubor ve své době jedinečný a díky zahraničním zájezdům se brzy stal vzorem 

pro umělce po (takřka) celém světě, Československo nevyjímaje.  

Pro komunistický režim byl Mojsejevův soubor ideálním nástrojem pro usměrňování 

života obyvatel Československa. Ideje, tak typické pro komunistický režim, hlásaly podobu 

československého lidu, ve které je každý z lidu umělec, bez ohledu na to, zda je 

ve skutečnosti dělníkem u pásu či inženýrem ve státním podniku a k umění je tedy jeho práce 

dosti vzdálená. A jako cestu k této ideální podobě československého lidu komunistický režim 

navrhuje převzetí „osvědčeného“ sovětského přístupu: „Ukázněnost, pracovní disciplína, 

nejužší kolektivní vztah, vzájemný poměr všech členů souboru stejně jako pracovní methoda 

a způsob nácviku mohou být vzorem i pro soubory, které sovětské tance netančí.
34

   

Konkrétní metody vedoucí k naplnění ideje „lidu umělců“ pak text doplňuje, jak to 

tehdy bylo se všeobecnými uměleckými a politickými cíli u folklorních souborů.  

„Na základě sovětského vzoru byla požadována uměleckost pořadů (vysoká míra 

hudební i taneční stylizace a často až artistické výkony interpretů), úcta k lidovým tradicím 

(přesněji řečeno těm, které byly vymezeny termínem „pokrokové“), jejich pochopení 

a rozvíjení, v neposlední řadě pak k vytváření nového umění: lid je účastníkem umělecké 

lidové tvořivosti a jeho život se musí zobrazovat v novém tanci. Je to nový člověk, s novým 

světovým názorem, novým cítěním a novým poměrem ke všemu, co jej obklopuje. Každá 

významná událost v životě sovětského lidu se oslavuje tancem a písní. Splněné úkoly 

v továrnách a kolchozech jsou důvodem ke společným tancům.“
35
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 ČÍŽKOVÁ, Zdeňka. Tance sovětských národů. In: Kol. autorů: O lidovém tanečním umění. Sborník pro práci 

souborů lidových písní a tanců. Praha: Orbis: s. 227. 
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 PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie. „Něco za něco…“ Folklorní hnutí v českých zemích ve světle totalitní 
kulturní politiky. Český lid 105, 2018, č. 2, s. 182. 
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Výše uvedené citáty obsahují jak ideový rámec přístupu k lidovému tanci (umění 

celkově), tak i konkrétní příklady, jak vybraných cílů dosáhnout.      

Z výše uvedeného textu vyplývá, že přístup Aleny Skálové a Igora Alexandroviče 

Mojsejeva k uchopení folklorního materiálu a jeho zpracování do jevištní podoby je zcela 

odlišný. V kapitole 3 jsou zevrubněji popsané charakteristické rysy choreografické tvorby 

Gustava Voborníka, z nichž jasně vyplývá, že folklorní kultura je pro něj - stejně jako 

pro Alenu Skálovou - prostředím, ve kterém se dobře orientuje a které mu umožňuje sdělit 

jakýkoliv obsah pouhým pohybem. Okázalé taneční inscenace a artistické výkony sovětských 

folklorních souborů jsou de facto protipólem tvůrčí činnosti Gustava Voborníka.  

Na závěr lze podotknout, že kromě lidového tance se problematikou nového pojetí 

dosavadní inscenační tvorby v 60. letech 20. století zabývali i tanečníci, choreografové 

a teoretikové klasického tance: viz např. již zmíněný festival Divadelní Žatva (Brno, 1960).
36
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4 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED TVORBY V DIVADLE J. K. TYLA 
 

Níže uvedený nástin historie DJKT se zaměřením na balet poskytuje rámec 

pro představu, jaké byly možnosti Voborníkova třináctiletého působiště, na co v Plzni 

navazoval a přináší tak objektivnější možnost posouzení jeho činnosti vůči obdobným 

československým baletním souborům. 

 

4.1.1 Rámcový nástin poválečné historie Divadla J. K. Tyla v Plzni 

 

Počátky DJKT v Plzni sahají do druhé poloviny 19. století. I když v tehdejším 

Městském právovárečnickém divadle občas hrály české kočovné společnosti či ochotníci 

již od třicátých let 19. století, o historii DJKT v Plzni tak, jak ho známe dnes, lze hovořit 

až od roku 1863, kdy došlo k formálnímu zrovnoprávnění českých i německých představení. 

Celoroční provoz divadla začal v roce 1868 a následující tři desítky let v divadle hrály 

především kočovné společnosti. Do šedesátých let 19. století také sahá historie baletu DJKT. 

Až do roku 1945 byl ovšem baletní soubor v pozadí za ostatními obory (činohra, opera, 

opereta), jeho samostatná činnost byla oproti nim výrazně menší a také členové baletního 

souboru museli být ostatním souborům k dispozici.  

Stará Sacchettiho budova v Divadelní ulici byla nevyhovující a tak byla v letech 1898 

– 1902 postavena nová budova ve Smetanových sadech. V prvních dvou desetiletích provozu 

došlo k několika změnám vedení a správy divadla. V roce 1922 došlo k požáru divadelního 

skladiště a při obnově fundusu se rovněž zmodernizovala jevištní technika – mj. zde byl 

instalován první kruhový horizont v Československu. 

Ústředním rozhodnutím bylo dne 1. 9. 1944 divadlo uzavřeno. K obnovení provozu 

došlo až po osvobození Československa v roce 1945. Nově mělo divadlo dvě scény: 

k původní budově v Smetanových sadech začalo DJKT nově využívat i původní německou 

scénu z roku 1869, která se nacházela v ulici Gorkého. Pro období působení Gustava 

Voborníka v DJKT je však podstatnější rok 1965 kdy se řediteli divadla Rudolfu Kubáčkovi 

podařilo získat nový divadelní prostor a to Komorní divadlo v Prokopově ulici. Malé divadlo, 

které bylo v té době již značně nevyhovující pro provoz divadla, bylo ještě dvanáct let 

využíváno DJKT jako zkušebna, než bylo pro svůj havarijní stav strženo. Naopak Komorní 

divadlo se stalo ideálním prostorem pro drobnější divadelní kusy, především v oboru činohry. 

V Komorním divadle uvedl balet DJKT tři baletní inscenace obsahující Voborníkovy 
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choreografie: Baletoskop
37

, Triptych: baletní večer a Baletní triptych.
38

 Uvádění baletů 

v prostorách Komorního divadla bylo nezbytné, protože v letech 1980 – 1986 probíhala 

rekonstrukce Velkého divadla. 

 

Pro historii baletu je podstatné především poválečné období. Tehdy se ujal místa šéfa 

baletu Josef Škoda a kromě rozšíření repertoáru o drobnější světová díla a původní české 

tituly se jeho působení dá spojit s profesionalizací baletního souboru. Po Josefu Škodovi 

nastupuje Jiří Němeček. Ačkoliv mu v době nástupu do vedení baletu bylo pouhých 

sedmadvacet let, byl to v té době již velmi zkušený tanečník a také schopný režisér. V Českém 

tanečním slovníku nalezneme následující charakteristiku jeho baletní tvorby: „(…) jeho 

inscenace měly jasný a přehledný dějový půdorys, výrazný dramatický konflikt, logiku 

a psychologicky věrohodnou motivaci jednání postav.“
39

 Podle svědectví pamětníků byl v té 

době také soubor nejpočetnější a počet tanečníků i tanečnic byl téměř vyrovnaný. Úroveň 

souboru i dramaturgie baletu byly na vysoké úrovni a plzeňský balet tak patřil mezi prestižní 

české baletní soubory. Po Jiřím Němečkovi nastoupil Luboš Ogoun,
40

 který vedl plzeňský 

balet v letech 1957 – 1961. Ačkoliv i Luboš Ogoun od tanečníků vyžadoval vysokou úroveň 

technické zdatnosti, jeho inscenace měly zcela jiný charakter. V Plzni Luboš Ogoun 

realizoval svůj projekt poetických a metaforických baletů a přitom kladl na tanečníky vysoké 

nároky na taneční techniku. Díky tomu mohl experimentovat s pohyby a vytvářet netradiční 

pohybové celky. Na Ogounovu i Němečkovu práci, navázala Věra Untermüllerová. 

Její výchozí pozice nebyla snadná, protože mnozí z technicky vyspělých tanečníků odešli 

za jejími předchůdci do nového angažmá. Přesto se jí podařilo udržet vysokou úroveň 

baletního souboru. Její choreografie byly promyšlené do posledního detailu, jako 

choreografka měla osobitý pohybový slovník, a i když uváděla i klasické balety, celkově tíhla 

k soudobým tanečním formám. Odborná veřejnost vnímala Věru Untermüllerovou jako velmi 

nadějnou choreografku, která má před sebou ještě mnoho úspěchů, ale kvůli tragické smrti 

choreografky se tyto vize nenaplnily.  
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 Inscenaci z roku 1980 tvořily tři části: Koncert Aranjuez, Nokturno u fontány a Horko.   
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 Inscenaci z roku 1993, na které se kromě Gustava Voborníka podíleli ještě další dva hostující choreografové, 
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 Za vedení Jiřího Němečka patřil Luboš Ogoun podle Tanečního slovníku mezi členy baletního souboru DJKT. 
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V letech 1968 – 1981, v době působení Gustava Voborníka v DJKT, se ve vedení 

divadla vystřídalo cekem pět ředitelů: Rudolf Kubáček (1954 - 1970), Karel Křemeňák 

(1970 – 1971), Zdeněk Šnaiberg (1971 – 1974), Zdeněk  Zouplna (1974 – 1977) a Mikuláš 

Krotký (1977 – 1984). 

 

V roce 1993 se Gustav Voborník jako hostující choreograf podílí na inscenaci Baletní 

triptych. Poslední balet vytvořený pro DJKT má tři části, z nichž jedna má světovou premiéru 

(Radegast) a druhá českou (Gaîté Parisienne). Téhož roku se plzeňské divadlo podílí 

na uspořádání prvního ročníku divadelního festivalu Divadlo, který se v Plzni koná 

každoročně až dodnes. 

 

 

4.2 Východiska a okolnosti vedení plzeňského divadla  
 

Po nečekané smrti šéfky baletu DJKT Věry Untermüllerové v roce 1967, hledá ředitel 

Rudolf Kubáček intenzivně jejího nástupce. Na doporučení kolegů tak požádá Gustava 

Voborníka, aby se ještě téhož roku ujal pozice šéfa baletu v Plzni. V tu dobu měl Gustav 

Voborník již domluvenou stáž s Laternou magikou
41

 v americkém San Antoniu realizovanou 

v rámci světové výstavy Hemisféra 68 (HemisFair 68). V té době byl však, z hlediska praxe, 

vzdělání a hlavně umělecké činnosti, nejlepší možný kandidát na tuto pozici.
42

 Tehdejší 

ředitel se však rozhodl počkat, než se Gustav Voborník vrátí z prestižního turné. Ihned 

po návratu z Ameriky se Gustav Voborník v polovině října 1968 ujal místa šéfa a choreografa 

baletu DJKT v Plzni. Po svých předchůdcích převzal dramaturgický plán a svůj vlastní 

dramaturgický plán tak naplňoval až v sedmdesátých letech. Než se funkce šéfa baletu ujal 

Gustav Voborník, vedoucí pozici baletu DJKT dočasně zastoupil sólista baletu Jiří Žalud.  

 

 

4.2.1 Balet Divadla J. K. Tyla v Plzni v 60. letech 20. století 
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 Angažmá 1. 1. – 30. 9. 1968. 
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 Gustav Voborník si domlouval přerušení angažmá v ND s Jiřím Němečkem s tím, že jeho vedení ústeckého 
baletního souboru bude dočasné. Jiří Němeček byl bývalým šéfem plzeňského baletního souboru a také měl 
mnoho kontaktů v oblasti tance. Když jej potom vedení DJKT oslovilo, zda by nevěděl o vhodném kandidátovi, 
navrhl mj. i Gustava Voborníka. A právě to, že Gustav Voborník neplánoval, na rozdíl od jiných choreografů 
a vedoucích baletních souborů, pracovat v ústeckém divadle trvale, bylo pravděpodobně významným 
důvodem, proč jej Rudolf Kubáček na post šéfa baletu přijal a to i přesto, že nemohl nastoupit okamžitě. 
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 Ač se jedná o šedesátá léta, pro plzeňský balet vrchol tak zvaných „zlatých šedesátých 

let“ mohl přijít, kdyby náročnou dramaturgii Jiřího Němečka (1951 – 1957) či výrazově 

poetické a metaforické inscenace Luboše Ogouna (1957-1961) balet DJKT udržel 

i v následujících letech. Jejich práce, ze které se při své inscenační tvorbě pokusila maximálně 

těžit nastupující choreografka Věra Untermüllerová, však byla definitivně přetnuta její smrtí 

v roce 1967. Naznamená to však, že by ke konci 60. let. 20. století nepatřil baletní soubor 

DJKT mezi nejlepší soubory u nás. Jen ke škodě DJKT nikdo z progresivních umělců nezůstal 

ve vedení baletního souboru tak dlouho, aby se plzeňský soubor stal ohniskem „nové 

progresivní baletní tvorby.“ 

I když byl v tu dobu baletní soubor funkční, z různých důvodů se zpočátku stávalo, 

že se Gustav Voborník kromě přípravy choreografie a režie na inscenaci podílel jako 

tanečník. V šedesátých a sedmdesátých letech měl soubor přibližně tři desítky členů a působil 

na dvou scénách - ve Velkém a Komorním divadle. V roce 1969 poukazuje Gustav Voborník 

na disproporci mezi počtem tanečníků a tanečnic, kdy na pouhých osm tanečníků připadá 

jednadvacet tanečnic. V DJKT sice zůstali výborní tanečníci jako například Jiří Žalud, Zdeněk 

Sudek, Miloslav Kydlíček, Pavel Vittinger či Jiří Hoščálek. V souvislosti s odchodem, 

respektive smrtí, známých a výrazných choreografů, kteří plzeňský balet vedli před 

příchodem Gustava Voborníka, někteří schopní tanečníci soubor opustili a s nejistotou 

spojenou s politickými událostmi konce šedesátých let pak směřovali své kroky 

do zahraničních angažmá. V té době se tanečníci plzeňského baletu podíleli na téměř třiceti 

představeních za měsíc. Kromě baletu totiž baletní složka plzeňského divadla spolupracovala 

i se souborem činohry, opery a operety.   

 

Není překvapující, že se Gustav Voborník na baletních inscenacích podílí jako 

choreograf a zároveň i jako režisér. Takto to u baletních souborů běžně fungovalo a mnohdy 

funguje i dodnes (především v menších a v amatérských tanečních souborech). V jiných 

oborech se Gustav Voborník jako choreograf samozřejmě režijně neangažoval. S činoherními, 

operními i operetními režiséry však při přípravách jejich inscenací úzce spolupracoval.  

Podle pamětníků byl totiž Gustav Voborník výborný spolupracovník a společník. 

Často tak pracovní povinnosti spojené s přípravou inscenací skončily u režisérů, skladatelů 

či výtvarníků jako celoživotní přátelství.  
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Ačkoliv tvorbu Gustava Voborníka charakterizuje spíše tvorba odkazující k folkloru, 

členové baletního souboru – obdobně jako jiné profesionální baletní soubory -  měli tréninky 

zaměřené na klasický tanec.
43

 S charakterními a folklorními prvky se seznamovali 

až při samotné přípravě choreografie. Cílem tréninků nebyla ani tolik brilantní technika 

různých druhů tance, ale spíše všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. 

 

 

4.3 Plzeňské baletní premiéry  
 

Za třináct let práce v plzeňském baletu DJKT uvedl Gustav Voborník celkem sedm 

nových baletů – tj. první provedení titulu. Pět z nich choreograf vytvořil na hudbu současných 

československých skladatelů. Šestý titul byl první československé provedení světového baletu 

a sedmý titul byl první československé baletní provedení původně nebaletní hudební skladby. 

  

 S uváděním premiér začíná Gustav Voborník až v 70. letech, kdy se již dostal na řadu 

jeho dramaturgický plán. Na konci 60. let a na počátku 70. let ještě tehdejší šéf baletu musel 

uvádět tituly tak, jak byly naplánovány v předchozích letech, tedy v době, kdy balet DJKT 

vedla Věra Untermüllerová.      

Mezi pět domácích titulů, jejichž první choreografické provedení nastudoval Gustav 

Voborník v DJKT, patří Slunečnice Eleny Petrové (1976), Buratino (1978) a Radegast 

(1993) Karla Odstrčila, Nokturno u fontány (1980) Miroslava Hlaváče a Horko (1980) 

Čestmíra Gregora. 

Československou premiéru světového baletu má v plzeňském divadle Ščedrinova Anna 

Karenina (1977). První baletní provedení pak Rodrigův Koncert Aranjuez. 

Za zmínku stojí sezóna 1977/1978, ve které Gustav Voborník uvádí dvě baletní 

inscenace (v 7 ze 13 sezón uvedl pouze jednu) a obě jsou československými premiérami: 

Anna Karenina a Buratino. Rovněž i sezóna 1980/1981 si zaslouží pozornost. Ze dvou 

uvedených inscenací jedna obsahuje baletní novinky a to rovnou tři v jediné inscenaci 

(Baletoskop: Koncert Aranjuez, Nokturno u fontány, Horko). 
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 V této části práce je cílem rámcově představit okolnosti vzniku baletů, jejich obsah 

a další informace, které jsou nejčastěji převzaté z programů inscenací a doplněné 

přehledovými informacemi z encyklopedie Svět tance a baletu Boženy Brodské a Vladimíra 

Vašuta. Obsah baletů zde uvádím proto, že některé balety již nebyly nikdy uvedeny a mimo 

programy je libreto těchto baletů de facto nedohledatelné. Konkrétní provedení a reflexe 

těchto premiérových inscenací jsou zpracovány v odpovídajících částech podkapitoly 4.4. 

 

 

4.3.1 Československá premiéra - Slunečnice  

 

Baletní novinka skladatelky Eleny Petrové Slunečnice je uvedená 24. 1. 1976 jako 

druhá část dvojdílné inscenace Carmen, Slunečnice.  

Elena Petrová se narodila na Slovensku, již od studií ovšem žila na území České 

republiky.  Kromě komponování Elena Petrová působila jako rozhlasová redaktorka, televizní 

scénáristka, pedagožka a překladatelka. Za svůj život vytvořila desítky orchestrálních, 

komorních a klavírních skladeb, dále vokální skladby a několik scénických skladeb. Mezi ně 

patří skladby pro její televizní hry, opera Kdyby se slunce nevrátilo a tři balety: Slavík a růže 

(1970), Pozoruhodná raketa (1971) a Slunečnice (1972).  

Se starořeckou bájí o Orchamových dcerách, Leukothoe a Klytii, se Elena Petrová 

setkala již během studií na gymnáziu. Později podle tohoto příběhu z Ovidiových proměn 

vytvořila melodram pro mužský hlas a noneto. Téma pro ni však bylo natolik poutavé, 

že se rozhodla pro větší hudební formu – balet. Oslovila baletního teoretika, kritika a libretistu 

Vladimíra Vašuta, aby pro ni podle báje o zlatovlasé Klytii vytvořil jednoaktové baletní 

libreto. Sama skladatelka dílo komponovala tak, aby skladba měla gradující symfonický 

průběh a každá z postav příběhu byla charakterizována metrem a rytmem skladby. 

Příběh vypráví o dvou sestrách, velekněžce Leukothoe a její sestře Klytii. Ta se 

zamilovala do boha Helia, ale sestra ji tento vztah rozmlouvá. Leukothoe okusí vína od satyra 

a chce Heliovi domluvit. Ten je však okouzlen její krásou, vyzná se jí, a ona mu podlehne. 

Satyr přivádí sestru Klytii, která z toho, co vidí, zoufalá. Leukothoe se jako kněžka dopustila 

zrady a musí zemřít. Klytie zůstává sama. Marně se otáčí za Heliem a vztahuje za ním paže. 

Ten ji proměňuje v slunečnici.  
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Balet Slunečnice měl kromě premiéry celkem 22 repríz a od té doby nebyl nikdy 

znovu inscenován. 

      

 

4.3.2 Československá premiéra - Anna Kareninová 

 

Ve stejné sezóně, ve které Gustav Voborník poprvé inscenuje Odstrčilův balet 

Buratino, uvádí i Ščedrinovu Anna Kareninovou. A právě Anna Kareninová (v baletním 

provedení) byla poprvé na území současné České republiky uvedena 22. 10. 1977 

v choreografii Gustava Voborníka. Světová premiéra baletu v choreografii Maji Plisecké byla 

10. 6. 1972 ve Velkém divadle v Moskvě.  

Libreto baletu vychází z románu Lva Nikolajeviče Tolstého Anna Karenina. Vypráví 

o dobře provdané ženě, která žije ve vyšších kruzích, tento život je ovšem pro ni relativně 

nudný. Je sice milující matka a ve společnosti je vážená, přesto není šťastná. Nechce se však 

vzdát práva na štěstí a také konvence vyšší společnosti jsou pro ni příliš svazující. Osudové se 

jí stane setkání s důstojníkem Vronským. Jejich láska dopadne tragicky – sebevraždou Anny 

Kareniny.  

 

Geneze vzniku baletu Anna Karenina je sice mezi odbornou veřejností známa, přesto si 

dovolím použít citát skladatele Rodiona Konstantinoviče Ščedrina. Obdobný zrod baletní 

hudby totiž nemá v českých zemích tradici.  

 „Napsal jsem Annu Kareninu pro svou ženu, primabalerínu Maju Pliseckou. Byl to 

prvý pokus na světě vyjádřit tuto látku bez pomoci slova, pouze pohybem.“
44

 

Obtížnost přípravy Anny Kareniny pro plzeňský balet tkví mimo jiné i v tom, že hudba 

Rodiona Konstantinoviče Ščedrina není pro taneční tvorbu právě jednoduchým podkladem. 

V rozhovoru s Josefem Tichým Gustav Voborník specifikuje, jak vznikala plzeňská inscenace 

Anny Kareninové: „Šlo o nejtěžší věc, se kterou jsem se kdy setkal. Ale také o jednu 

z nejkrásnějších a nejzajímavějších. Rád dělám dramatické věci, kde taneční pohyb není 

formální, ale vyjadřuje psychický stav osob. Anna Karenina je dvouhodinový balet, ale není 

v něm zbytečný pohyb. Věděl jsem, že mám možnost kvalitně obsadit hlavní roli – která se 

nealternuje – Libuší Královou a že mám k dispozici i sólisty pro další přední postavy. Zdeněk 
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Sudek i Jiří Hoščálek se ztotožnili s postavou Karenina – každý osobitě, ale každý dobře. Také 

Vronský Františka Tichého splnil mé představy, stejně jako muž z nádraží zkušeného Jiřího 

Žaluda, i další.“
45

 Následující odpověď na otázku délky nastudování inscenace poukazuje, 

jak málo času bylo k přípravě baletní premiéry: „Tři měsíce čistého času, a to je opravdu 

hodně. Ovšem těžká moderní hudba a pak některé technické záležitosti, to byla řada tvrdých 

oříšků k rozlousknutí. Doma už se mnou nemluvili, když jsem řadu týdnů znovu a znovu 

z magnetofonu přehrával hudbu.“
46

 Choreograf dále upřesňuje technické problémy, které 

v souvislosti s nastudováním baletu bylo potřeba vyřešit. Jednak správce autorských práv 

vyžadoval, aby byla hudba instrumentálně obsazená stejně, jako v původní verzi. Vzhledem 

k parametrům plzeňského orchestru tak bylo nutné určité části nahrát předem a pouštět 

ze záznamu při současném živém orchestrálním provedení. Druhý problém souvisel s tím, 

že Rodion Konstantinovič Ščedrin nepsal balet v „klasické formě“, tedy každou část neuvedl 

a nezakončil několika přidanými akordy potřebnými pro výměnu scény a nástup či odchod 

tanečníků. Sám Gustav Voborník na otázky k problémům ještě dodává: „Těch bylo víc než 

dost a řešil je – domnívám se, že úspěšně - výtvarník Bedřich Barták. Například: scéna 

nádraží a bez baletního předělu hned ples. A zase sněhová vánice. Symboliku prostředí 

vytvářela nápaditá projekce obrazů do tří kinetických elips.“
47

 

Ščedrinova Anna Kareninová (též Anna Karenina) byl u nás dosud inscenován ještě 

dvakrát: v Divadle F. X. Šaldy v Liberci (1978, choreografie František Pokorný) a v Divadle 

Jiřího Myrona v Ostravě (2003, choreografie Josef Sabovčík). V databázi inscenací lze 

dohledat ještě další nastudování a to opět v plzeňském DJKT. Choreograf Libor Vaculík 

v roce 2012 nastudoval balet Anna Karenina avšak nikoliv na Ščedrinovu hudbu, 

ale na výběr z hudebních děl Dimitrije Dimitrijeviče Šostakoviče doplněné o několik skladeb 

Petra Iljiče Čajkovského.    

Anna Kareninová uvedená v DJKT Gustavem Voborníkem měla kromě premiéry ještě 

dalších 24 repríz a z repertoáru byla stažena přesně tři roky po premiéře.  
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4.3.3 Československá premiéra – Buratino 

 

Balet Buratino byl poprvé uveden 4. 3. 1978 ve Velkém divadle. Jedná se o první 

ze dvou baletů, které vznikly ve spolupráci choreografa Gustava Voborníka se skladatelem 

Karlem Odstrčilem.  

Karel Odstrčil patřil mezi dlouholeté spolupracovníky Gustava Voborníka. Žák 

skladatele Klementa Slavického měl velmi široký záběr tvůrčí činnosti: kromě 

instrumentálních, vokálních a symfonických děl se věnoval i elektro-akustickým kompozicím. 

Mezi jeho nejúspěšnější skladby patří hudebně-dramatické opusy. Z deseti baletů, 

které vytvořil, se jevištnímu provedení dostalo devíti z nich
48

. Libreta k většině baletů Karla 

Odstrčila napsal Vladimír Vašut. Dva balety, Buratina a Radegasta, uvedl poprvé právě 

Gustav Voborník v DJKT. Tehdejší šéf baletu si během svého života několikrát pochvaloval 

dobrou spolupráci s Karlem Odstrčilem. Také on byl s choreografovou spoluprací zjevně 

spokojen, jak dokládá například rozhovor k premiéře Radegasta: „Není tam nic cizího, nic, 

co bych nemohl přijmout.“ 

Karel Odstrčil v programu baletu uvádí, že v tomto baletu udělal několik ústupků 

baletní konvenci a tak hudba zůstává, až na nečetné výjimky, v tonálním systému. Celkově je 

ale hudební předloha oproti tradičním baletům rytmicky komplikovaná. Jak skladatel, 

tak i choreograf však náročnost hudební předlohy vnímají jako příležitost baletního souboru, 

orchestru i všech inscenátorů k dalšímu technickému pokroku. 

 

Buratino je balet o oživené loutce a je určený pro děti i pro dospělé. Podle autora 

libreta Vladimíra Vašuta je jeho hlavní myšlenkou oslava svobody a volnosti. 

Balet je zasazen do cirkusového prostředí. Oživlá loutka Buratino s obavami sleduje, 

jak majitel cirkusu Bombardon naláká ostatní loutky (Pierota, Kolombínu, Panenku 

a harlekýna) na svůj program, od loutkaře je odkoupí a odváží pryč. 

Barabas, majitel cirkusu Bombardon, trénuje loutky a Buratino je přitom pozoruje. Sám 

se za pomoci starého klauna ukrývá a sleduje generální zkoušku. Loutky musí tančit smutný 

mechanický tanec. Další sestava se loutkám nepovede a majitel cirkusu je vypráská. Buratino 

se chce za pomoci starého klauna dostat ke klíčku od klecí loutek, aby je mohl vysvobodit. 

Nakonec se mu to povede a kromě loutek jsou osvobozeni i lidé a zvířata. Barabas 
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ale Buratina ho chytí a zabije ho, než mu v tom ostatní stihnou zabránit. V tu dobu se vrací 

s tygry loutkář, který všechny loutky vyrobil, a stejně jako na začátku Buratina oživí.    

 

Kromě premiéry měl Odstrčilů Buratino ještě 22 repríz. I když uplynulo od premiéry 

Buratina v roce 1978 více než čtyřicet let, dosud jej nikdo znovu nenastudoval. 

 

 

4.3.4 Československá premiéra – Koncert Aranjuez 

 

Druhým baletem od zahraničního autora, který měl v Československu premiéru, 

byl Koncert Aranjuez od španělského skladatele klasické hudby Joaquina Rodriga.
49

 Balet, 

uvedený v rámci inscenace Baletoskop, měl premiéru 15. 11. 1980 a byl uvedený spolu 

s dalšími dvěma československými novinkami: Hokrem Čestmíra Gregora a Nokturnem 

u fontány Miroslava Hlaváče. Koncert Aranjuez, tedy třídílnou skladbu pro klasickou kytaru 

a orchestr, napsal Joaquin Rodrigo v roce 1939 v Paříži. Od prvního provedení skladby v roce 

1940 se tato skladba stále objevuje na repertoáru světových hudebníků a komorních 

i orchestrálních těles.  V baletním provedení se však jedná o první provedení na našem území. 

Libreto baletu Koncert Aranjuez napsal Saša Večtomov podle Domu doni Bernardy 

Frederika García Lorky. Odehrává se v domě doni Bernardy a v jeho nejbližším okolí.  

Donu Bernardu navštíví v doprovodu svých přátel mladý Pepe Romano, který se uchází 

o ruku její dcery Angustias. Paní domu má ale tři dcery a ty mladší nejstarší sestře nápadníka 

závidí. Matka ovšem jejich pocity zaznamená, a protože i Pepe se zdá být jednou z mladších 

dcer, Adélou, okouzlen, ujímá se zásnubních obřadů. Po obřadu se všichni loučí a Pepe 

i s přáteli odchází. V noci se však Adéla vyplíží z domu a téměř okamžitě se objeví i Pepe. 

Milostné vzplanutí zpozoruje druhá mladší sestra. Ta Adélu nabádá k návratu domů a sama se 

mladíkovi vyznává z lásky. Je však odmítnuta a v zoufalství jde vzbudit matku. Zanedlouho 

se vrací paní domu. Adéla je stále po boku Pepeho a nechce se ho vzdát. Ve vzteku bere dona 

Bernarda pušku a chce střelit po nezdárném nápadníkovi. Do rány se vrhne Adéla a tím 

Pepeho zachrání. Sama však umírá uprostřed své zoufalé rodiny.    

Koncert Aranjuez či jeho části uvedlo ještě další tři baletní soubory. V roce 1990 uvádí 

skupina Nový balet Brno sedmidílnou inscenaci v choreografii Igora Vejsady s titulem 
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Choreografický večer I. Vejsady. Jednou z částí je balet na známou skladbu Joaqína Rodriga 

uvedený pod názvem Tanec pro kytaru. O čtyři roky později, 11. 6. 1994 uvádí balet 

Národního divadla v Praze na scéně Stavovského divadla čtyřdílnou inscenaci Cesty. 

Choreografem dvou částí inscenace je Petr Zuska. Další dvě části, z nichž jedna je vytvořena 

na Rodrigův Koncert Aranjuez, připravil choreograf Libor Vaculík. Posledním uvedením 

Koncertu Aranjuez je třináctidílná inscenace Debut – choreografický ateliér II., která měla 

premiéru v brněnské Redutě 25. 9. 2009. Choreografkou části Concierto de aranjuez 

je Markéta Habalová.  

Kromě výše uvedených nastudování je potřeba přiřadit ještě choreografii Et cetera, 

kterou vytvořil Libor Vaculík pro Pražský komorní balet a která je vytvořená na prostřední 

větu (adagio) Rodrigova koncertu pro kytaru a orchestru. Ačkoliv v archivech a databázích 

divadel tato inscenace není k dohledání, podle recenze Vladimíra Čecha
50

 byla choreografie 

Et cetera součástí inscenace Shaker Loops uvedené poprvé 19. a 20. 12. 1998 v Janáčkově 

divadle v Brně.  

Kromě premiéry měla třídílná inscenace Baletoskop DJKT v Plzni celkem 17 repríz. 

 

4.3.5 Československá premiéra – Nokturno u fontány 

 

Nokturno u fontány Miroslava Hlaváče je druhou ze tří částí inscenace Baletoskop 

uvedené 15. 11. 1980 v Komorním divadle. Hlaváčův balet se ze všech tří částí inscenace 

z hlediska hudebního podkladu nejvíce vymyká zbývajícím částem večera. Celkově by se dalo 

říci, že se vymyká všem dosud uvedeným baletům Gustava Voborníka. Jedná se totiž 

o elektronickou kompozici vytvořenou ve studiu elektronické hudby. Takovýto typ skladby 

nemůže hrát živý orchestr a tak Nokturno u fontány, stejně jako další dvě části večera, 

Koncert Aranjuez a Horko, byly při představení přehrávány z magnetofonu. Kvůli opravě 

Velkého divadla v Smetanově ulici na počátku 80. let 20. století byly všechny inscenace 

po dobu oprav divadla uváděny v Komorním divadle. Oprava však byla plánovaná a tak byl 

těmto podmínkám přizpůsoben i dramaturgický plán divadla. Výsledkem je, že Gustav 

Voborník v těchto letech vybírá skladby, které jsou pro tyto možnosti vhodnější, tedy komorní 

či moderní skladby pouštěné z magnetofonového pásku, jako například zmíněné 
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kvadrofonicky koncipované Nokturno u fontány uváděné častěji pod názvem Fontana 

cantans.  

Cesta Miroslava Hlaváče ke komponování nebyla přímá, protože i přes svá studia 

hudební kompozice se jako absolvent Českého vysokého učení v Praze věnoval projektování 

mostů. Ke komponování se naplno vrátil v roce 1967. Mnoho z jeho orchestrální, komorní, 

vokální i jevištní tvorby ještě v 60. letech 20. století proniklo do zahraničí. Jeho balety, 

které jako u málokterého českého skladatele patřily mezi nejlepší opusy z jeho díla, byly 

prováděny u nás a v zahraničí a jeden z nich, Čarodějův učeň, byl nastudován Věrou 

Jordánovou jako televizní inscenace. Tento balet měl také v plzeňském DJKT 

československou premiéru a to 7. 12. 1963 v režii a choreografii Věry Untermüllerové. Mezi 

další balety Miroslava Hlaváče patří Atlantiana a Héró a Leandros. 

 

Jak název baletu napovídá, děj je zasazen do parku s fontánou. Za vlahého deště 

přichází do parku dvojice mladých lidí. Jejich milostný vztah postupně vychládá a dvojice 

si je čím dál více odcizena. Oba mladí lidé se zaposlouchají do zvuků fontány a během jejich 

snění ožívá socha fauna a nymfy a sestupují dolu z fontány. Dvojice soch tančí milostný duet 

a dva mladí lidé je s čím dál větším zaujetím sledují. Když faun s nymfou dotančí a zmizí, pár 

stojí proti sobě a zdá se, že se v jejich vztahu cosi zlomilo a oni opět vzplanou vzájemnou 

náklonností. Výsledkem je duet muže se ženou, tentokrát prodchnutý znovunalezenou láskou. 

Po tanci pár z parku odchází. Muž si však vzpomene na svůj deštník odložený u fontány 

a tak se dvojice vrací. Muž ale deštník nechá na místě a tančí se svojí milou další duet pod 

ženiným paraplíčkem. Při odchodu muž zavěsí deštník faunovi na ruku a ten jej po odchodu 

šťastného páru rozevírá, aby před deštěm ochránil nymfu. 

Nokturno u fontány jako součást inscenace Baletoskop mělo kromě premiéry ještě 

17 repríz. Tuto náročnou hudební skladbu s poetickým libretem Vladimíra Vašuta již nikdo 

další dosud nenastudoval.      

   

 

4.3.6 Československá premiéra – Horko 

 

Horko Čestmíra Gregora je poslední ze tří částí inscenace Baletoskop. I premiéra tedy 

odpovídá dalším dvěma československým novinkám Koncertu Aranjuez a Nokturnu 

u fontány, tedy 15. 11. 1980.  
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Skladatel Čestmír Gregor má k hudbě již od dětství blízko, protože jeho otec byl rovněž 

skladatelem. Umělecká dráha Čestmíra Gregora je spjata s Československým rozhlasem 

v Ostravě, kde působil jako vedoucí redaktor hudebního vysílání. Jeho hudební styl zpočátku 

odkazuje k tvorbě Leoše Janáčka, později hledá vlastní kompoziční styl, kterou vykrystalizuje 

v podobu hudebních děl „(…) se snahou o  výraznou melodiku jako koncentrát moderního 

souzvukového rytmického a fonového cítění.“
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 Kromě hudebně zaměřených krátkých textů 

i celých publikací je Čestmír Gregor autorem množství komorních, vokálních, orchestrálních 

a koncertních skladeb. Ačkoliv jeho jevištní tvorbu zastupuje pouze balet Horko a opera 

Profesionální žena, další dvě sklady, Choreografickou symfonii a baladu Já se na vojnu dal, 

zpracoval do jevištní podoby choreograf Pavel Šmok, respektive Jan Klár.    

Humorem prosycený balet Horko se odehrává na říční plovárně v období První 

republiky. Na plovárnu přichází mládež. Plavčík, který má právě službu, se neúspěšně snaží 

vést s mládeží rozcvičku. Dívky ale raději tráví čas koketováním s chlapci jak cvičením. 

Na plovárnu dorazí i trojčlenná rodina. Mladá dcera Maruška zpozoruje, jak ji sleduje Ladík, 

ale jakékoliv snahy o sblížení otec nekompromisně utíná. Chvilku pro sebe mají, až když 

na plovárnu přijde filmový štáb tvořený režisérem, kameramanem, hercem a herečkou 

a strhnou na sebe pozornost okolí. Režisérovy snahy o natočení scény s Sexilii, jakožto 

mořskou pannou, a Adonisem, jejím zachráncem, ztroskotají na hereččině neochotě poškodit 

si účes. Než se režisér uklidní, místní mládež si zatancuje charleston. Když už se zdá, 

že připravenou scénu režisér natočí, Sexilie omylem spadne do vody a Adonis místo toho, 

aby ji zachránil, zbaběle prchá. Herečku zachrání plavčík. Sám je však za chvíli lapen, 

když herečka oživovací dýchání z úst do úst zvrátí do vášnivého líbání a zanedlouho pár 

skončí v plavčíkově kabině.  

Zoufalý režisér si všimne mladého páru Ladíka a Marušky, jak spolu tiše rozmlouvají. 

Opětovné vpády otce proti mladému páru jsou pro režiséra požehnáním. Scénky má natočené, 

Marušce a Ladíkovi vyplácí honorář a rodiče jsou spokojeni, že nakonec dcera tak dobře 

pochodila. Balet končí scénou, kdy dočasně odlákaná Sexilie se opět vrhá na svého 

zachránce-plavčíka.  

 

Balet Horko Čestmíra Gregora měl celkem 17 repríz. Po plzeňské československé 

premiéře byl uveden ještě dvakrát a to vždy jako jedna ze dvou částí baletní inscenace.  
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 Program k inscenaci Beletoskop. Archiv DJKT – bílá obálka Baletoskop, 15. 11. 1980. 
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Již o rok později, 5. 12. 1981, uvádí balet Horko společně s Ježkovým Tmavomodrým 

světem choreograf a režisér Zdeněk Prokeš v ostravském Divadle Zdeňka Nejedlého. V roce 

1983 pak Horko uvádí František Pokorný v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Druhou částí této 

inscenace je Vackův balet Milá sedmi loupežníků.   

 

 

4.3.7 Československá premiéra – Redegast 

 

Poslední československou premiérou uvedenou Gustavem Voborníkem v DJKT 

v Plzni byl Odstrčilův balet Radegast. Balet byl uveden spolu s dalšími dvěma kratšími 

balety, Debussyho Faunovým odpolednem a Offenbachovým baletem Gaîté Parisienne, 

pod titulem Baletní triptych 15. 5. 1993 v Komorním divadle.   

Bůh slunce, války, vítězství, úrody, hojnosti a pohostinství Radegast byl pro Karla 

Odstrčila několik let otevřeným tématem. Již dříve na toto téma vytvořil skladbu, ale podle 

jeho vlastních slov se mu dílo nezdařilo a zhudebnění mýtu pro něj bylo úkolem, se kterým se 

chtěl ještě v budoucnu vypořádat. Radegast uvedený v roce 1993 v DJKT v Plzni Karel 

Odstrčil složil v roce 1984 po důkladném zkoumání archiválií vztahujících se k této 

mytologické postavě a v této podobě již dílo naplnilo skladatelovy představy. 

Třídílné libreto Jaroslava Someše zasazuje děj baletu do staroslovanského města Retra 

na úpatí Radhoště. Ve městě je díky příchodu cizích kupců čilý ruch. Dceru místního vladaře 

okouzlí jeden mladý kupcec. Také on je krásou dívky okouzlen. Vladařova dcera je však 

Radegastovou kněžkou a tak vladař zasáhne proti znesvěcení boha a mladý kupec je odveden 

k soše Radegasta, kde je za bouřlivé noci ponechán svému osudu. Mladíkovi se zjeví bůh 

Radegast a nastane zápas. Radegast vyhraje, ale je vyrušen vladařovou dcerou, která u sochy 

hledá svého milého. Bůh se ji zjevuje jako bohatý nápadník, ale dívka mu nepodlehne 

a nakonec se jí i podaří najít mladého kupce a mladý pár společně Radegastovi uteče. 

Druhého dne pak město Retra slaví slunovrat. Vladař místo oslav hledá svoji ztracenou dceru. 

V bujarém veselí se objeví pár, který si vyznává lásku, a když se milenci odmaskují, vladař 

zjistí, že neznámý pár je jeho dcera a mladý kupec. Vladař oběma odpouští a lid se opět pouští 

do tance na oslavu slunovratu.  
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Inscenace Baletní triptych, jehož součástí je i Odstrčilův Radegast, měl kromě 

premiéry 13 repríz. Balet Radegast nebyl od plzeňské premiéry v roce 1993 již nikdy znovu 

nastudován. 

 

 

4.3.7.1 Plzeňské baletní premiéry – shrnutí 

 

  Ze sedmi baletů, které Gustav Voborník nastudoval na našem území jako první, 

se tři zařadily do repertoáru českých divadel. Balety Slunečnice, Buratino, Nokturno 

u fontány a Radegast nebyly od své premiéry již nikdy znovu uvedeny.  

 Podle počtu repríz lze jako neúspěšnější z československých novinek označit 

Ščedrinův balet Anna Kareninová, který dosáhl 24 repríz. Nejméně repríz měla trojdílná 

inscenace Baletní triptych, jehož součástí byl i Radegast v choreografii Gustava Voborníka. 

S ohledem na hudební předlohu, libreto (kromě děje je podstatné do jakého prostředí a doby 

je příběh zasazen) a s tím související výtvarnou složkou díla, režijním a choreografickým 

zpracováním baletu i pohybovým slovníkem tanečníků, je tento výsledek celkem 

pochopitelný. Například Hlaváčovo Nokturno u fontány, které bylo v trojdílné inscenaci 

doplněné hudebně daleko atraktivnějším Rodrigovým Koncertem Aranjuezem a Gregorovým 

Horkem, může být pro diváka zvyklého na balety s romantickou hudbou (např. Petr Iljič 

Čajkovský: Labutí jezero) dosti šokující a nepochopitelné.  

 

 

4.4 Choreografie pro balet plzeňského divadla v letech 

1969 - 1981 
 

Tato část je v kontextu vybraného tématu diplomové práce naprosto zásadní. Obsahuje 

náhled na 18 baletů, které Gustav Voborník v letech 1968 – 1981, tedy v době svého angažmá 

v DJKT, nastudoval s plzeňským baletním souborem. Poslední inscenace této části, 

Odstrčilův balet Radegast, Gustav Voborník vytvořil jako hostující choreograf v době, 

kdy byl oficiálně již tři roky v důchodu. Jedná se však o balet vytvořený pro DJKT a je tedy 

zcela na místě jej do této části zařadit. 

Přesné datum premiéry a všechny další související informace (libreto, choreografie, 

režie, scéna, kostýmy aj.) jsou přehledně uvedeny v Příloze I. 
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Každá z devatenácti inscenací je rámcově zasazena do kontextu a doplněna citacemi 

z programu inscenace a z denního tisku. Zatímco některé inscenace byly zevrubněji 

zpracovány ve více periodikách, některé inscenace dobový tisk takřka nezaznamenal. Bohužel 

i pamětníci vzpomínají spíše na inscenace, ke kterým lze dohledat větší množství recenzí, 

než na ty mediálně méně sledované. Také grafická, formální i obsahová úroveň programů 

jednotlivých inscenací je značně kolísavá a některé programy neobsahují více než program 

večera, obsazení, inscenační tým, libreto a velmi stručný medailonek tvůrce hudební 

předlohy. Některé programy (Sněhurka a Buratino) obsahují i rozhovory se skladateli baletů, 

v jiných autoři programů uvádí i krátké rozhovory s choreografem, které se zabývají genezí 

vzniku baletu a specifikací hudební předlohy včetně jejího choreografického uchopení 

(Slovanské tance a Čert na vsi). 

 

 

 Z níže uvedeného přehledu baletních inscenací je patrné, že dění v plzeňském 

baletu sleduje soustavněji jen omezený okruh recenzentů. V denním tisku je často pouze 

stručná anotace, zevrubnější texty vycházely v Pravdě (Miroslav Šmíd, Antonín Špelda) 

a v Tanečních listech (Věra Moravcová). U textů Antonína Špeldy si nelze nevšimnout jeho 

erudovanosti v oblasti hudby. Často se tak stává, že polovina recenze je věnována skladateli, 

orchestru, dirigentovi či rozboru skladby samotné. I tak je patrné, že se tento významný 

plzeňský hudební kritik a teoretik s širokým všeobecným rozhledem snažil poctivě postihnout 

i ostatní složky inscenace. Charakteristické u jeho textů je také, kromě zřejmé snahy o popis 

zdařilých a nezdařilých prvků inscenace, dobově zatížený jazyk. Oproti jiným článkům 

v deníku Pravda (Plzeň) se však jedná opravdu jen o detaily. Většinou si kritik svoji 

„politickou loajalitu“ odbude v titulku článku. 

Schopnost obsáhnout textem dění na jevišti (a v orchestřišti) je u Antonína Špeldy 

v případě hudby velmi zdařilé a plastické, zato u tance místy dosti kostrbaté. 

Je zde ale nutno připomenout, že nebýt textů Antonína Špeldy, u některých inscenací 

by nebylo možné udělat si ani rámcovou představu o konkrétním zpracování baletu. Nezřídka 

kdy je totiž jediný, kdo inscenaci věnuje více než pár řádků s výčtem základních údajů 

o inscenaci.  

Celkově je zcela zjevné, že inscenace Gustava Voborníka Antonín Špelda pokládá 

za velmi zdařilé a hesla jako „úspěch“ a vděčný přínos repertoáru“ doplňují jeho texty 

neobvykle často.  
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Rozbory inscenací Věry Moravcové jsou velmi detailní a je patrné, že autorka je jako 

absolventka taneční vědy Akademie múzických umění v oblasti pohybového divadla dosti 

erudovaná. Zároveň má i určitou publikační praxi. Její recenze i rozhovory jsou tedy 

pro diplomovou práci klíčové a skrze porovnání jejích textů s recenzemi Antonína Špeldy lze 

lépe stanovit přesnost jazykového zobrazení pohybových děl zmíněným hudebním vědcem.   

 

Kromě deníku Pravdy a časopisu Taneční listy lze stručné recenze dohledat i v jiných 

periodikách: Tvorba, Svobodné slovo, Hudební rozhledy, Večerní Plzeň a Plzeňský deník.   

 

 

Kromě choreografa má na úspěšnosti baletních inscenací zásadní podíl i skladatel, 

výtvarník, dirigent a v neposlední řadě také tanečníci.  Z umělců, se kterými Gustav Voborník 

v letech 1968 – 1981 spolupracoval, jmenujme například skladatele Karla Odstrčila, 

výtvarníky Vladimíra Hellera, Vladimíra Landu, Bedřicha Bartáka a výtvarnice Věru 

Fridrichovou a Mariku Tichou. Dále dirigenta Jiřího Kouta, Petra Vronského, Josefa 

Chaloupku a Ivana Paříka. 

V tanečním souboru se po (téměř) celé období mohl Gustav Voborník opřít o taneční 

výkony Zdeňka Sudka, Jiřího Žaluda, Jiřího Hoščálka, Miloslava Kydlíčka, Otakara Šnajdra, 

Pavla Vitingera, Františka Tichého, Karla Dobrého, Václava Koláře a Aleny Chládkové, Jany 

Heydukové, Libuše Králové, Věry Sudkové, Bohuny Mejcharové, Heleny Sobkové, Marcely 

Černačové, Miroslavy Krčálové, Jany Kovandové, Zdeny Zvonařové, Evy Křížové, Ludmily 

Jirákové, Marcely Rajlichové, Jiřiny Jiřičné, Soni Brožové, Jany Rückerové a Sylvy 

Kohoutkové. 

 

 

 První choreografie Gustava Voborníka pro DJKT byla pro operní inscenaci Dobrý 

večer, Mistře! Mozartův večer na skladby Wolfganga Amadea Mozarta uvedená v Komorním 

divadle. Inscenace měla premiéru 16. listopadu 1968, tedy přesně měsíc po nástupu Gustava 

Voborníka na pozici šéfa baletu DJKT. Inscenaci tvořily tři části: Symfonie č. 33 in B dur 

v koncertním provedení orchestru opery DJKT a pod vedením dirigenta Karla Vašaty. Druhá, 

baletní část na známou serenádu Malá noční hudba, měla čtyři části a představilo se v ní 

celkem 14 tanečníků. Reakce kritiků na baletní část jsou rozpačité: autoři článků se 
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opakovaně pozastavují nad použitím „nebaletní“ hudební předlohy pro tanec a také nad 

rytmickými a režijními nedostatky choreografie. K poslední výtce je nutno podotknout, 

že stejně jako Slovanské tance i Malá noční hudba jsou skladby, které nejsou určené 

pro baletní ztvárnění a tak jim „chybí“ předehry, které jsou důležité u baletních inscenací, 

pro plynulé navazování jednotlivých částí. Třetí část inscenace, jednoaktový komediální 

singspiel Divadelní ředitel, vznikla ve spolupráci členů a sólistů operního a operetního 

souboru pod vedením režiséra Oto Šefčíka. Podle dobové kritiky byla tato část jednotvárná 

a zdlouhavá a zasloužila by více škrtů a úprav textové předlohy.     

Pokud bychom zde striktně zařazovali inscenace, které obsahují pouze baletní části, 

inscenace Dobrý večer, Mistře! Mozartův večer by sem nepatřila. DJKT ji řadí mezi operní 

inscenace, i když Malá noční hudba je zcela samostatná a čistě baletní část trojdílného celku. 

 

 

4.4.1 Slovanské tance – 8. 2. 1969 

 

V sezóně 1968/1969 uvedl Gustav Voborník pouze jedinou baletní inscenaci a to 

Dvořákovy Slovanské tance. Inscenace byla pro diváky, odbornou veřejnost i členy 

plzeňského baletu svým způsobem prověrkou nového šéfa baletu, ve které dle pamětníků 

i archivních materiálů, nepochybně uspěl. 

 

Skladatel Antonín Dvořák vytvořil více než sto orchestrálních a komorních skladeb. 

Žádná z nich však není určená pro baletní provedení. Přesto byly u nás jeho Slovanské tance 

od premiéry roku 1901,
52

 uvedeny v téměř čtyřech desítkách nastudování. První řadu 

Slovanských tanců (op. 46) vytvořil Antonín Dvořák v roce 1878, druhou (op. 72) v roce 

1886. 

 Slovanské tance představují významný zlom pro další působení Gustava Voborníka. 

Jedná se o jeho druhou inscenaci v plzeňském divadle a tak má již určitou představu 

o kvalitách a nedostatcích zdejšího baletního souboru. Plánovaná premiéra připravovaná 

na 25. ledna 1969 na počest 50. výročí vzniku Československa byla odložena kvůli pohřbu 

upáleného studenta Jana Palacha. První provedení ve Velkém divadle bylo tedy posunuto 

na 8. února 1969. Nastudování všech šestnácti Dvořákových tanců mělo však genezi ještě 
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 Pouhých sedmi provedení se dostalo osmi z šestnácti tanců, které 8. 9. 1901 v Národním divadle v Praze 
nastudoval k poctě šedesátých narozenin Antonína Dvořáka Achille Viscusi. Autorem libreta byl Bohdan 
Kaminský, představení dirigoval Karel Kovařovic nebo František Picka. 
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před příchodem Gustava Voborníka do plzeňského divadla. Slovanské tance totiž byly 

v dramaturgickém plánu Voborníkovy předchůdkyně Věry Untermüllerové a navíc již byly 

zařazeny v předplatném divadla. 

 

Na dotaz Hany Konečné: „Mohl byste říci něco o tom, jak je [Slovanské tance] budete 

dělat?“
53

 Voborník odpovídá: „Především bez děje. Domnívám se totiž, že vkládat 

jednotlivým tancům příběh by bylo projevem neúcty k Dvořákovi. Děj má vždycky pomocnou 

funkci. Jeho prostřednictvím se nám zpřístupňuje něco jiného. Dvořák žádnou takovou pomoc 

nepotřebuje. Slovanské tance jsou naprosto uceleným a dostatečně srozumitelným dílem. Sám 

Dvořák s tanečním provedením nepočítal. Proto málokterý tanec má předehru, což je pro nás 

určitá nevýhoda. Budou se tedy střídat párové tance sborové, tance dívek a sólové tance.“
54

 

Výtvarnou složku Slovanských tanců vytvořila Věra Fridrichová, která některé kostýmy 

ladila do československých národních barev. Poslední tanec tančil Zdeněk Sudek a Alena 

Chládková v bílých kostýmech s modrými a červenými doplňky. Sbor s červenými mašlemi 

na zápěstí (patřily k předchozímu tanci, ale tanečníci si je nestíhali sundat) tento pár v rámci 

tance několikrát „roztrhne“, což byla provokace pro tehdejší politickou cenzuru.
55

  

 

Na následky této neplánované „státní provokace“ Gustav Voborník nevzpomíná nijak 

negativně: „Šestnáctý, závěrečný tanec jsem s brněnskou výtvarnicí Věrou Fridrichovou 

inscenoval tak, že v něm k mému údivu jakási rozhořčená soudružka viděla, jak tu „rudí 

ďáblové roztrhli republiku“.
56

 Ačkoliv ostatní recenzenti i kolegové z řad tanečníků 

a choreografů tuto interpretaci nechápali či dokonce označili za nesmysl,
57

 Gustav Voborník 

od té doby začal být „trpěným členem“ vedení DJKT, což se prohlubovalo s jeho občasnými 

protesty proti zvůli dohlížejících orgánů.  

„A tak od té doby, kdy bylo vynikající vedení plzeňského divadla v čele s Kubáčkem 

přes Hellera, Papeže, Doutlíka i Kouta rozprášeno, se snad každý půlrok řešila i má výpověď. 
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Po návrhu však následovalo vždy oddálení, protože vhodná náhrada po ruce nebyla a režiséři 

si mě stále žádali na novou a novou práci.“
58

       

 

Pokud se podíváme na reflexe z dobového tisku, panuje vzácná shoda o vydařeném 

zpracování inscenace. Historička Božena Brodská ve své recenzi poukazuje, jak šťastnou 

náhodou může Gustav Voborník ve své první plzeňské baletní inscenaci naplno využít své 

zkušenosti z předchozích studií a praxe. A nepřekvapivě se chvála nese celým textem. 

„Na jevišti rozvíjí kaleidoskop nálad, kaleidoskop smutku a radosti, ekvivalentní Dvořákově 

jedinečné zvukové fantazii, jeho hravosti s tématem i nevyčerpatelné inspiraci. Choreograf 

tu našel míru pohybové stylizace, rozvinul svoji muzikálnost a smysl pro pohyb v prostoru, 

pro opravdový život a opojení z rytmu.“
59

 A i u Slovanských tanců prokáže Gustav Voborník 

odvahu zpracovat hudbu, které se jiní choreografové vyhýbají. „Poslední dva tance druhé 

řady bývají při inscenaci Slovanských tanců problémem. Po patnáctém, ohnivém rytmickém 

tanci tu zařadil skladatel náladový tanec, který pro jeviště není tím pravým finále. Někteří 

choreografové si pomáhají tím, že oba poslední tance přehodí. Ale G. Voborník při zachování 

pořadí, povýšil poslední tanec pohybově v jakési romantizující zamyšlení a režijním aranžmá, 

které končí v apotheose, dal představení patřičné zakončení. Povedlo se mu to.“
60

   

 

 

4.4.2 Z pohádky do pohádky – 15. 11. 1969 

 

V další sezóně uvádí baletní soubor DJKT jedinou inscenaci. Jedná se o osvědčený 

titul, který kromě diváka potěší i interprety, protože balet poskytuje mnoho příležitostí 

pro menší sólové role, ve kterých se mohou uplatnit i sboroví tanečníci. 

Do čtyř různých pohádek uvedla diváky taneční báchorka Z pohádky do pohádky 

vytvořená podle libreta Ladislava Nováka. Inscenace na hudbu Oskara Nedbala byla poprvé 

uvedena 15. 11. 1969 ve Velkém divadle. Z programu baletu lze vyčíst, že se na inscenaci 

průběžně vystřídali všichni členové souboru a to jak v sólových, tak ve sborových tancích.  

To potvrzuje již zmíněnou snahu Gustava Voborníka poskytnout de facto každému 

interpretovi možnost předvést své taneční (a v nemalé míře i herecké) umění. Celkově recenze 
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označují balet za zdařilý, což je do jisté míry také zásluhou divácky atraktivní hudební 

předlohy a libreta poskytujícím dostatek podnětů pro dospělé i pro děti. Vše ovšem záleží 

nejen na choreografickém pojetí baletu, podstatné je i režijní a výtvarné zpracování. 

Z dostupných recenzí je patrné, že výtvarná složka měla velký vliv na úspěch této inscenace: 

„Při zachování velkého prostoru k tanci vykouzlil (Vladimír Heller pozn. aut.) na jevišti 

neobyčejně kouzelný pohádkový svět. Poměrně jednoduchými prostředky zhmotnil naší 

fantazii a nepotřeboval k tomu ani přílišného promítání, stínohry a množství světelných 

efektů, jak se nyní často balety inscenují.“
61

 Oproti tomu redaktor Miroslav Šmíd vnímá tuto 

oblast jako vysoce potenciální, ale v inscenaci nedostatečně využitou: „(…) zdá se mi, 

že Voborník jako režisér si zatím málo uměl poradit s využitím světel a reflektorů. Je totiž 

v tomto baletu mnoho k uplatnění a využití moderní světelné techniky i postupů, s výjimkou 

snad prvé části, ve všech dalších pohádkách baletu.“
62

 Ve stejné recenzi autor chválí 

choreografickou „zručnost“ Gustava Voborníka, zároveň se však pozastavuje nad genderově 

nevyváženým složením souboru: „Nedbalova hudba je natolik inspirující a podmanivá, 

že sama každému inteligentnímu choreografovi mnoho napoví, ve spojení s choreografickým 

talentem je pak ještě umocňující složkou pro každý pohyb na jevišti. Budiž hned v úvodu 

řečeno, že tímto talentem bezesporu Gustav Voborník je, takže se mu podařilo vytvořit 

i při velmi kritickém personálním stavu baletního souboru (pracuje například se šesti členy 

pánského sboru) působivou a profesionálně hodnotnou inscenaci, která má naději, že bude 

dlouho na repertoáru plzeňského divadla.“
63

  Nejde tu samozřejmě o to, jaký poměr mužů 

a žen by měl ve „správném souboru“ být. Problém je, že choreograf má kvůli nedostatku 

mužů v souboru značně zkomplikovanou přípravu inscenací, protože musí počítat s tím, 

že může sestavit pouze šest párů tanečníků a tanečnic, a to pouze v případě, že před 

a po daném výstupu není část, ve které by tančil muž. Přesněji, že nemůže počítat s tím, že by 

jeden tanečník byl na scéně během celé délky trvání představení a jen přecházet z role do role. 

Tento problém se negativně promítá také do dramaturgie baletu DJKT. 
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4.4.3 Nikotina, Podivuhodný mandarín – 3. 10. 1970 

 

V sezóně 1970/1971 uvádí Gustav Voborník dvě baletní premiéry. Zatímco inscenace 

Nikotina, Podivuhodný mandarín je námětově, respektive hudebně náročnější, Popelka je 

vděčným titulem, který je určen i pro dětského diváka. Celkově tato sezóna nabízí pestrou 

mozaiku z hlediska námětu, hudby, tance i možností režijního zpracování. 

Obě baletní pantomimy, Nikotinu a Podivuhodného mandarína, vytvořili hudební 

skladatelé ve své době velmi moderní: rumunský rodák Béla Bartók a český rodák Vítězslav 

Novák. Vítězslav Novák se inspiroval především impresionistickou hudbou a také moravskou 

a slovenskou lidovou písní a kromě Nikotiny vytvořil i další baletní pantomimu Signorinu 

Gioventừ.  

Program k inscenaci poskytuje pouze základní údaje o inscenaci, libreto obou 

baletních děl a stručný životopis Bély Bartóka. Rozhovory s tvůrci či nějaké další okolnosti 

vzniku inscenace se v programu nedočteme a pár recenzí, které se inscenaci tvořené dvěma 

baletními pantomimami věnují, nenesou žádné informace, které by nebyly dohledatelné 

v programu.
64

  

Miroslav Šmíd ve Večerní Plzni upozorňuje na značný rozdíl mezi oběma balety 

a stručně popisuje jejich obsah a zpracování: „Prvé – Novákova „Nikotina“ – je pohádka, 

celkem klasického pojetí, a to nejen v obsahu, ale i Novákově hudebním zpracování. Zde je 

tedy možné využít všech prvků klasického baletu. To Bartók je již po stránce taneční trochu 

složitější. A to zase nejen námětově, jde o příběh „dívky z ulice“ s „podivuhodným 

mandarínem“, spíš episodka z prostředí velkoměsta, drsná až tvrdá realita lidského podsvětí. 

A zde již nelze používat při choreografickém zpracování běžných klasických prvků, 

ale je nutno pracovat především po linii výrazového a mimického tance. K chvále 

Voborníkově budiž konstatováno, že i tohoto úkolu se zhostil výborně, a to jako choreograf, 

ale i jako přesvědčivý interpret hlavní role Bartókova baletu.“
65

 Obdobně pochvalně se autor 

textu vyjadřuje i k výkonům tanečníků: „ Jinak je celé představení na velmi dobré technické 

úrovni všech sólistů, z nichž u prvního baletu bych rád vyzdvihl úspěšný debut plzeňské 

„MISS“ Libuše Králové v titulní roli, i tanečně a herecky pěknou kreaci Jiřího Hoščálka 
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v roli pátera Laktance. V Bartókovi se svým uměním pohybovým i výrazovým opět zaskvěla 

Alena Chládková a její partneři: O. Šnajdr, K. Černíček, J. Žalud, M. Kydlíček a J. Hoščálek, 

dosahovali maximální účinnosti a přesvědčivosti svými výkony.“
66

    

Oba balety jsou označené jako pantomima. Jakkoliv je pravda, že herecké výkony byly 

v těchto baletech podstatnější složkou, jak v jiných inscenacích (např. Slovanské tance, 

Louskáček), přesto pamětníci zcela bez váhání potvrzují slova Gustava Voborníka, tedy že 

pantomima v jeho tanečním slovníku má jen velmi omezené místo, protože podle něj lze vše 

vyjádřit tanečním pohybem a není nutné používat gesta a jiné prvky pantomimy.  

 

Podivuhodného mandarína uvedl Gustav Voborník již v roce 1967 při svém krátkém 

vedení ústeckého baletního souboru a zařazuje tento titul mezi své oblíbené balety. 

Podivuhodného mandarína uvedeného v ústeckém divadle doplňoval balet Křížkův balet 

Balada o námořníkovi. V obou těchto baletech tančil Gustav Voborník jednu z hlavních rolí 

(v alternaci). 

 

 

4.4.4 Popelka – 10. 1. 1971 

 

Popelka Sergeje Prokofjeva patří z hlediska dramaturgie mezi „sázku na jistotu“. 

Kromě známého libreta i hudba nese velký potenciál úspěchu při tvorbě inscenace. Sergej 

Prokofjev napsal několik baletů (např. Romeo a Julie, Popelka, Péťa a vlk, Marnotratný 

syn, Ocelový krok či Šašek), které patří - nejen u nás - mezi často nasazované tituly. Jeden 

z baletů, Romeo a Julie, měl dokonce 30. 12. 1938 světovou premiéru v Zemském divadle 

v Brně (dnešní Národní divadlo v Brně).  

Popelka v choreografii Gustava Voborníka vychází z libreta Nikolaje Volkova volně 

upraveného podle Saši Machova. V baletu o třech dějstvích se Gustav Voborník musel 

vypořádat s malým souborem. Z fotek inscenace je patrné, že plzeňská Popelka je oproti 

inscenacím uváděným v Praze i v Brně limitována velikostí souboru. Výsledkem je 

scénograficky neokázalá inscenace působící (dle dostupných fotografií) velice komorním 

dojmem. Aby choreograf mohl vůbec inscenaci realizovat, musel mít každý tanečník alespoň 

dvě role. Výjimkou byla pouze postava Popelky, která měla dokonce dvojí obsazení 

a to sólistku Alenu Chládkovou a Janu Heydukovou. 
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Z dobového tisku nelze vyčíst, že by Popelka jakkoliv vybočovala z očekávání 

recenzentů. Nejobsáhlejší text věnovaný inscenaci Popelky pochází opět od Antonína 

Špeldy:
67

 „Klasické tance das de deux , adagio, gavota, valčíky, pavana, mazurka, kvapík aj. 

byly invenčně nápadité, jemné lyrické scény byly dobře vyvažovány dramatickými momenty. 

To, že se choreograf odchýlil od původního skladatelova záměru v 2. dějství, podle něhož 

dvanáct fantastických trpaslíků, vystupujících z hodin, mělo Popelce připomenout hodinu 

jejího návratu, poněkud zatemnilo srozumitelnost této scény. Byla tu však řada obrazů 

tanečně velmi šťastných a přesvědčivých.“
68

 

K výše uvedenému textu lze dodat, že Antonín Špelda obecně velmi sporadicky 

vnímal jakoukoliv úpravu libreta pozitivně. Zda se to však týkalo i Voborníkova nastudování 

Popelky nelze s jistotou říci. Oslovení pamětníci si žádnou významově problematickou 

(nesrozumitelnou) část inscenace nevybavují.    

Popelka je čtvrtým baletem, pro který vytvořil výpravu Vladimír Heller. A i v případě 

Popelky choreograf Gustav Voborník i kritik Antonín Špelda potvrzují, že spolupráce 

s Vladimírem Hellerem byla pro plzeňský balet velmi přínosná. „Hellerova výprava, cize 

chladná v nevlídném Popelčině domově, a jasná, s funkčními záclonovitými závěsy přizdobená 

v Princově zámku, byla stejně výtvarně vynalézavá i v závěrečném obraze.“
69

 

Interpretace výkonů jednotlivých tanečníků je sice svým způsobem konkrétní, 

ale ve výsledku nedává čtenáři možnost si jejich skutečnou podobu představit: „Alena 

Chládková byla poetickou Popelkou ve všech fázích děje, technicky byl její výkon vypracován 

do nejjemnějších odstínů. Velmi dobrým partnerem jí byl Jiří Žalud, jenž už před jedenácti 

lety v Ogounově inscenaci vytvořil prince stejně zdařile. Také ostatní sóla i sborové scény 

byly vzájemně dobře vyladěny.“
70

      

  

Obdobně jako u předchozích dvou inscenací je program k Popelce graficky 

a obsahově velmi strohý a jednoduchý. Přeložený list ve formátu A4 obsahuje základní údaje 

o inscenaci, obsazení, libreto a stručný životopis skladatele. Nutno dodat, že životopis Sergeje 

Prokofjeva (autor: Antonín Špelda) je prosycen soudobou mluvou nekriticky opěvující 

Sovětský svaz a jeho „velké a uvědomělé umělce“. Černobílý design a rámování programů 
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připomíná výtisk parte. Program ke Slovanským tancům, stejně jako programy k inscenacím 

následujícím po Popelce, obsahují již mnohem více informací, jsou barevné a graficky daleko 

nápaditější. 

 

 

4.4.5 Sluha dvou pánů – 25. 9. 1971 

 

V sezóně 1971/1972 uvádí plzeňský balet opět dva tituly. První inscenace, Sluha dvou 

pánů, nepatří mezi často uváděné tituly, pokud už se tak ale stane, málokdy projekt dopadne 

neúspěchem.  Což byl i tento příklad. Podle pamětníků i fotografií z inscenace byl tento balet 

u tanečníků oblíbený a tanec si užívali. Druhá inscenace, Moravské a Lašské tance, 

Šeherezáda, spojuje folklorní motivy a orient.  

Podle recenzí se zdá, že tato inscenace je událostí baletní sezóny. Český skladatel 

Jarmil Burghauser měl velmi široký záběr činnosti (skladatel, muzikolog, dirigent, sbormistr 

aj.) a patřil mezi umělce, jejichž činnost tehdejší komunistický režim výrazně cenzuroval.  

Z jeho tří baletů (Honza a čert, Sluha dvou pánů a Tristram a Izalda) byl právě Sluha dvou 

pánů dosud nejúspěšnější. Libreto podle stejnojmenné komedie Carla Goldoniho napsal Jan 

Reimoser.
71

 

Zevrubný životopis skladatele uvedený v programu inscenace vypracoval Antonín 

Špelda, který se skladatelem spolupracoval při přípravě knihy Akustické základy orchestrace 

a který je zároveň i autorem obsáhlé recenze baletu. I když je zde určité riziko zaujatosti, 

i recenze jiného kritika vyzdvihuje jednu pozitivní charakteristiku Sluhy dvou pánů 

v choreografii Gustava Voborníka: choreografovi se podařilo obsadit role tak, že každý ve své 

úloze vynikal a v recenzích se tak dočteme chválu i na tanečníky vedlejších rolí, což se 

u jiných baletů (např. Labutí jezero či Giselle) nestává. Věra Moravcová, která inscenaci 

označuje za „ (…) jednu z nejúspěšnějších plzeňských baletních inscenací poslední doby“
72

 

k výkonům tanečníků dodává: „Velký podíl na úspěchu představení mají dále všichni 

interpreti, kteří se doslova sžili se svými postavičkami a tančí své role s velkou chutí a plnou 

uměleckou zainteresovaností. Ať jsou to již umělecky dokonale vyzrálé výkony A. Chládkové 

(Beatrice), Z. Sudka (Truffaldino) a J. Žaluda (Florindo), nebo představitelé mladé generace, 
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J. Heyduková, L. Jiráková, F. Tichý, všichni vložili do představení maximum svých 

uměleckých sil.“
73

 

V inscenaci se také poprvé v plzeňském baletu představí dirigent Petr Vronský. 

Mladého dirigenta hudební teoretik Antonín Špelda vnímá jako budoucího úspěšného 

dirigenta. Ostatně další čtyři baletní inscenace diriguje právě Petr Vronský. 

 

 

4.4.6 Moravské tance a Lašské tance, Šeherezáda – 11. 3. 1972  

 

Šestá baletní premiéra Gustava Voborníka v DJKT je opět tvořena dvěma částmi.
74

 

Podoba inscenace uvedené 11. 3. 1972 ve Velkém divadle byla částečně v rozporu 

s dramaturgickým plánem DJKT. Původně měl balet Nikolaje Rimského-Korsakova 

Šeherezáda doplňovat balet Petruška od Igora Stravinského. Kvůli problémům s autorskými 

poplatky se však nakonec Gustav Voborník rozhodl chystaný balet uvést později a na jeho 

místo připravit nový, plánovaný v další divadelní sezóně. K odložení premiéry tak nedošlo, 

zato však baletní soubor i sám choreograf museli připravit nový titul ve velmi krátkém čase. 

Choreograf si pro novou část vybral drobné skladby Leoše Janáčka a to konkrétně tři části 

z Moravských tanců (Kožuch, Kalamajka a Trojky) a píseň Zelené sem sela upravenou 

pro sbor a orchestr. Čtyři drobná díla pak doplňoval orchestrální celek šesti tanců známý 

pod titulem Lašské tance. Věra Moravcová v Tanečních listech však tuto změnu hodnotí 

kladně: „Nový baletní večer tím však nikterak neutrpěl, ba právě naopak. Choreografické 

ztvárnění Janáčka se stalo největším uměleckým přínosem premiéry a zároveň jednou 

z nejkvalitnějších choreografií G. Voborníka v plzeňském divadle.“ 
75

  

U Moravských i Lašských tanců se Gustav Voborník důsledně drží základních kroků 

typických pro daný tanec. Tyto kroky pak rozvíjí do scéničtější podoby, která je úzce 

propojena s hudebním podkladem. Gustav Voborník nepropojuje tance nějakou ústřední 

myšlenkou, která by mohla v určitých částech působit nepřirozeně až násilně. Každý tanec je 

osobitý: někdy je vystaven na určité atmosféře či emoci, jindy je tanec plný humorných 
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prvků. Co však všechny tance dle recenzentů spojuje je „zápal“ tanečníků a lehkost, 

či řekněme svěžest, se kterou dokázali všechny tance ztvárnit. Kostýmy pro tuto část vytvořila 

hostující Věra Fridrichová, která se na folklorní kostýmní tvorbu orientuje takřka celý život. 

Ostatně i kostýmy na Slovanské tance byly ušity podle jejích návrhů. 

Gustav Voborník měl u uvádění Lašských tanců (v Plzni i kdekoliv jinde) zvláštní 

požadavek. Podle něj Požehnaný tanec nemůže být – s ohledem na kulturní zvyklosti – tak 

rychlý, jak jej Leoš Janáček složil. Proto vždy vyžadoval, aby orchestr hrál tento tanec 

výrazně pomaleji. 

Druhá část inscenace, Šeherezáda, je pro nevšední děj i prostředí příslibem jistého 

zájmu ze strany diváků. Recenzenti však daleko více oceňovali první část večera. Hudební 

teoretik a kritik, Antonín Špelda, který platí mezi pravidelné recenzenty umělecké práce 

Gustava Voborníka, poukazuje na rozdíl mezi barvitým hudebním podkladem, kterým Nikolaj 

Rimskij-Korsakov „(…) vykreslil pohádkovou poezii Orientu“
76

 a „laciným“ libretem 

inscenace (Alexander Benois). Antonín Špelda však dodává, že choreografovi se podařilo 

příběh zpracovat vkusně a decentně a zmírnil tak prvoplánově působící efekty literární 

předlohy. Výprava i kostýmy podle kritiky odpovídaly tematice a i orchestr dovedl náročné 

party suity Nikolaje Rimského-Korsakova až na drobné úseky nejistoty obstojně zahrát.  

Nedostatek mužů v baletním souboru v případě Šeherezády Gustav Voborník vyřešil 

tak, že sám sebe obsadil do role sultána Šachrijara. Tato postava se sice objevuje na začátku 

i na konci baletu a její role z hlediska tance není příliš velká, je však podstatná pro vytváření 

dějové linky a vykreslení vztahu mezi postavami. 

V roce 1972 je Gustav Voborník ve vedení plzeňského baletu čtvrtým rokem a podle 

recenzí z tohoto období se zdá, že baletní soubor je technicky ve výborné kondici a výkony 

sólistů i sborových tanečníků velmi vyrovnané.    

 

 

4.4.7  Viktorka, Petruška – 7. 10. 1972 

 

Sezóna 1972/1973 přináší ve dvou inscenacích tři balety: všechny lety ověřené 

a divácky vděčné. Ze tří baletů Petruška, Viktorka a Louskáček je Viktorka svým 

charakterem Voborníkově tvůrčí činnosti asi nejbližší. Louskáček je pak jeden 

ze tří Čajkovského baletů, které se pravidelně objevuje na baletních repertoárech všech 
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evropských divadel, a jsou svým způsobem prověrkou technické zdatnosti baletního souboru 

v oblasti klasického tance. 

Dva kratší balety, Viktorka a Petruška, jsou vytvořeny na hudební podklad 

současných autorů a oba mají již určitou inscenační praxi. Balet Petruška ruského skladatele 

Igora Fjodoroviče Stravinského je však v DJKT uvedený poprvé.
77

 Naopak skladby Zbyňka 

Vostřáka jsou na repertoáru západočeského divadla celkem pravidelně.  Nejprve uvedl Josef 

Škoda v roce 1950 Filosofskou historii. Poté Jiří Němeček navázal uvedením baletu Viktorka 

(1951) a Sněhurka (1957). Ostatně díla Zbyňka Vostřáka patří v kontextu inscenační praxe 

mezi nejuváděnější české poválečné balety. 

Balet Viktorka neuvádí Gustav Voborník poprvé. Její první zpracování vytvořil v roce 

1966 pro ústecký baletní soubor. 

 

„Čin mimořádného významu,“ takto příznačně označil svou recenzi obou baletů 

Antonín Špelda. Ačkoliv by titul evokoval opak, v textu je uvedeno mnoho nedostatků 

inscenace, které autor našel snad ve všech oblastech (např. výkony orchestru či výtvarné 

a režijní řešení určitých pasáží). Zároveň ale vyzdvihuje několik kladů, o kterých se dočteme 

i v jiných recenzích. U obou baletů oceňuje tanečníky – jejich vysokou technickou úroveň 

i schopnost citlivého ztvárnění hereckých prvků. Jmenovitě uvádí u první části Marcelu 

Černačovou (Viktorka) a Zdeňka Sudka (Myslivec). Ve druhé trio Jiří Žalud, Zdena Mašitová 

a Miloslav Kydlíček. V případě baletu Viktorka pak Antonín Špelda kvituje i nápaditou práci 

se světlem. U baletu Petruška autor chválí choreografii i režii a to především z hlediska práce 

s prostorem. Všímá si také důsledné taneční stylizace oddělující role loutek a role skutečných 

lidí.  

Věra Moravcová, která rovněž soustavněji sleduje choreografickou tvorbu Gustava 

Voborníka, v Tanečních listech označuje balet Viktorka jako počátek nového 

choreografického rukopisu plzeňského šéfa baletu: „Velmi šťastně zde skloubil základní 

materiál klasického tance s přirozeným tanečním pohybem a hereckým vyjádřením, což mu 

spolu s bohatým využitím výrazového tance umožnilo dosáhnout oné formy přirozeného 

tanečního herectví, která je nezbytná pro toto představení. Dá se říci, že pro Viktorku nalezl 
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choreografický styl, dokonale souznící s potřebami tohoto díla a dávající mu možnost vyznít 

v plné síle, což se nejvýrazněji projevilo v duetu Viktorky a Myslivce, který má velkou 

poetickou a emocionální obsažnost a v tanečním partu Viktorky, zejména v posledním 

obraze.
78

 Dále autorka zevrubněji popisuje výkony tanečníků a zdůrazňuje především rozdíl 

mezi velmi šťastným prvním obsazením baletu, ve kterém zažila svůj sólový debut Marcela 

Černačová s technicky i výrazově vynikajícím dlouholetým sólistou baletu Zdeňkem Sudkem 

a druhým obsazením (Jana Heyduková a Pavel Vitinger), které podle ní nenaplnilo režisérovy 

představy, a tanečníci byli navíc pohybově rutinní.  

K baletu Petruška se Věra Moravcová staví skeptičtěji. Hned na začátku upozorňuje, 

že se choreograf nepokusil o nové pojetí tohoto slavného baletu. Dodává však, že dílo je 

solidní a vkusné a zvláště ve sborových částech vydařené. Jako problematickou vnímá 

scénografii druhé části inscenace: „…(choreografické zpracování) však bylo velmi omezeno 

scénou výtvarníka V. Landy, naprosto lhostejnou jak k základním potřebám baletu, 

tak samotného díla. Masivní dekorace a řada panelů ponechávají na jevišti prostor pro balet 

minimální a ve sborových scénách absolutně neúnosný, navíc je jejich přestavba velmi 

zdlouhavá a obtížná a narušuje spád celého představení.“
79

 

Obě obsáhlé recenze inscenace, i přes vyjmenované množství nedostatků, hodnotí 

první premiéru v sezóně 1972/1973 jako úspěšnou. 

 

 

4.4.8 Louskáček – 5. 5. 1973 

 

Louskáček patří mezi tři nejznámější celovečerní balety Petra Iljiče Čajkovského. 

Balet je určen pro dospělé i dětské diváky. Skladbu komponoval skladatel právě s ohledem na 

děti: (…Petr Iljič Čajkovskij) se obrací především k dětem a volí proto hudební prostředky 

tak, aby v této hudbě přesvědčivě odrážel jejich citový a myšlenkový svět plný touhy, snů 

a radosti.“
80

  I libreto vytvořené Mariem Petipou podle povídky E. T. A. Hoffmana v úpravě 

Jana Reye zřetelně cílí na dětského diváka. Děti – tanečníci/herci jsou také běžně součástí 

inscenace. Téma baletu se navíc zcela zřetelně váže k období vánočních svátků a právě 

v tomto období bývá zpravidla Louskáček uváděn a nejvíce reprízován. DJKT kupodivu 
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v tomto období uvedlo komponovanou inscenaci Petruška, Viktorka a Louskáčka  

až 5. května 1973.  

V programu inscenace nalezneme úvodní medailonek od skladatele a hudebního 

kritika Antonína Špeldy. Ten je rovněž i autorem zevrubné recenze inscenace. Zatímco 

v inscenaci Čert na vsi (1974) podle něj spolupráce s hostujícím scénografem Vladimírem 

Landou nedopadla příliš přesvědčivě, v Louskáčkovi se podařilo výtvarníkovi i režisérovi-

choreografovi (Gustavu Voborníkovi) spojit technické i umělecké řešení výtvarné složky díla 

velmi funkčně a přitom i nápaditě. Stejně tak kladně hodnotí i sjednocené, poeticky laděné, 

choreografické zpracování. 

Vyjma Louskáčka a Myšího krále měly všechny velké taneční role dvojí obsazení. 

Několik vět věnuje Antonín Špelda i výkonům interpretů: „Z hlavních sólových partií 

v pondělní druhé premiéře technicky i výrazově přesvědčivě vyšla Mášenka M. Rajlichové 

jako jemné, křehké dívčí stvořeníčko a Královna květin A. Chládkové, imponující dokonalým 

souladem tanečního projevu s hudebním rytmem. Sympatickými partnery oběma sólistkám 

byli Z. Sudek (Louskáček) a F. Tichý (Princ); u druhého by bylo třeba v přechodových 

plochách ještě poněkud zvýšit pozornost k přesné souhře pohybové akce s hudbou.“
81

 

 

 

4.4.9 Čert na vsi – 19. 1. 1974 

 

Jediná inscenace sezóny 1973/1974, Čert na vsi, nepatří mezi známé balety a u nás se 

téměř neinscenuje. Svou poetikou je tato inscenace Gustavu Voborníkovi velmi blízká 

a u odborné veřejnosti sklidila kladné ohlasy. 

Skladatel Fran Lhotka bývá často označován za chorvatského skladatele, ačkoliv se 

narodil nedaleko českého města Tábor a hudební vzdělání získal na pražské konzervatoři. 

Od šestadvaceti let však trvale žije v chorvatském Záhřebu a chorvatská lidová hudba je 

u jeho skladeb příznačná. 

Během svého života složil pět baletů: Čerta na vsi, Baladu o středověké lásce, LUK, 

Amaznonky a Duše moře. Čerta na vsi u nás poprvé uvedl Joe Jenčík v Národním divadle, 

poté Gustav Voborník v Plzni a poslední uvedení bylo v roce 1987 v ústeckém divadle v režii 

a choreografii Hany Machové. 
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Podle počtu i obsahu recenzí je patrné, že balet „vyjadřující vítěznou sílu lásky 

a lidového temperamentu proti moc zla“
82

 sklidil v Plzni velký ohlas.    

V programu Čerta na vsi najdeme i rozhovor s Gustavem Voborníkem 

nad připravovanou inscenací. Podle choreografa „(…)má hudba Čerta na vsi v sobě všechno, 

co by měl balet mít. Především silné dramatické momenty, které jsou komponovány ve velkých 

hudebních plochách. Všechny lidské děje, nálady a emoce jsou hudbou povýšeny do básnické 

roviny. Je to skutečné hudebně-dramatické ztvárnění příběhu, které poskytuje velké taneční 

možnosti.“ Z rozhovoru vyčteme ještě jednu charakteristiku baletu, která jej odlišuje 

od tradičních baletů: na rozdíl od klasických děl zde nenacházíme krátké a dějově nahuštěné 

části, které choreografy takříkajíc nutí do herecké zkratky (např. slib lásky), ale poskytuje 

rozměrné hudební pasáže, takže každá emoce i dějový zvrat mají dostatek prostoru 

pro dostatečně pregnantní taneční zpracování.  

S příchodem Gustava Voborníka do DJKT sice soubor získal kvalitního učitele 

lidových tanců, avšak jednalo se především o tance české a moravské. Balet Frana Lhotky 

z folkloru vychází, ale rozdílné oblasti původu tanců jsou více než zřejmé a pro baletní 

soubor, a ostatně i choreografa samotného, to znamenalo ohledávání tanečního stylu opřeného 

o hudbu ve výrazně jiném rytmickém zpracování, než je v Čechách obvyklé.  

Jakým způsobem se podařilo choreografovi skloubit nosné téma boje lásky se zlou 

mocí s náročným hudebním podkladem, naznačuje recenze Věry Moravcové: „ G. Voborník 

volí pro lidové hrdiny prostý taneční pohyb, zbavený okázalých, technicky náročných pasáží 

a jednoduché krokové předivo – někdy snad až příliš – slouží jen a jen emotivnímu vyjádření 

děje, nálady a citů. Žádný pohyb zde není samoúčelný, o to víc je však pro interprety náročné 

proniknout do tohoto stylu, neboť zde nevystačí s pouhou rutinou, ale vyžaduje se od nich 

daleko více.“
83

 Pekelní služebníci se podle recenze od lidských postav zřetelně odlišovali: 

„Pro postavy Čerta a Čertovy družky nalezl Gustav Voborník výstižný charakteristický 

choreografický rukopis a obraz „Peklo“ se tak stal tanečně nejsilnější část inscenace.“
84

  

Čert na vsi patří mezi inscenace využívající prvky lidových (byť ne tuzemských) 

tanců. I zde tedy můžeme zkoumat, jak Gustav Voborník pracuje s autentickým materiálem - 

zde jsou tím míněné taneční kroky, figury apod. Zda taneční kroky používá přesně podle 

dochovaných záznamů, či jsou pro ně východiskem pro scénické zpracování příběhu 
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či naopak pro bezdějová a (nejčastěji) velmi okázalá jevištní díla. Autorka textu Nekonvenční 

dramaturgie k tomu poznamenává: „Lidový kolorit celému baletu dodávají prvky 

jugoslávského folklóru, při jejichž užití choreograf netrvá na původní přesné podobě, jde mu 

spíše o vystižení charakteru kroků.
85

    

Jako nejzásadnější problém Věra Moravcová označuje scénografii, přesněji vyladění 

přechodových částí, které hostující scénograf Vladimír Landa nedokázal navrhnout technicky 

tak, aby po jednotlivých částech nevznikaly retardační úseky přestavby scény. Tento 

nedostatek vynikl o to více v kontrastu s rytmicky a melodicky barvitým hudebním 

podkladem. 

 

 

4.4.10  Gajané -  29. 3. 1975 

 

V sezóně 1974/1974 uvádí Gustav Voborník jedinou inscenaci – Gajané. Po třech 

letech se tak opět na repertoár baletu DJKT navrací orientální tematika.  

Aram Iljič Chačaturjan je Armén. Není tudíž překvapivé, že arménská lidová hudba 

prostupuje celým baletem Gajané. Nejedná se pouze o vhodně využitou hudební inspiraci. 

Východiskem pro tvorbu baletu Gajané byl skladatelův cílený sběr arménských lidových 

písní a tanců iniciovaný jerevanským Divadlem opery a baletu.  

Další prvek, který kromě hudby Gustava Voborníka u baletu zaujal, je dramatický děj 

sledující nesourodý pár dvou (místy charakterově černobílých) hlavních postav. Příběh 

o arménském hrubiánovi a vandalovi Gikovi, jeho ženě Gajané a jejich nešťastném 

manželství je zasazen do období sklizně bavlny. Děj kromě eskalace napětí u požáru skladu 

bavlny nabízí několik příležitostí pro samostatné charakterní tance – např. šavlový tanec 

či ruský tanec.   

Obdobně jako balet Čert na vsi, i v případě Gajané se tanečníci seznamovali 

s netradiční hudbou i tanečními kroky. Silnou stránkou Gustava Voborníka je schopnost 

identifikovat silné a slabé stránky tanečníků a přizpůsobit těmto poznatkům choreografie 

při zachování vysoké technické a herecké úrovně interpretů.  Libreto pro přesvědčivé 

zpracování vyžaduje dostatek účinkujících. U Gajané tak Gustav Voborník některé tanečníky 

obsadil do dvou výraznějších rolí.  Text v týdeníku Tvorba na tento fakt poukazuje a přidává 
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i pochvalu dvěma sólistům, kteří v Plzni tančili během celého působení Gustava Voborníka: 

„Tady začíná zasloužené chvála Gustava Voborníka, režiséra a choreografa Divadla J. K. 

Tyla v Plzni, který svou choreografii doslova vystavěl na základech Chačaturjanovy hudební 

předlohy, zvláště na charakteristickém skloubení klasické a lidové formy. Nepromarnil 

ani příležitost k jasné kresbě postav a jejich dramatických střetnutí a vytančil dokonce 

i legendární šavlový tanec, i když měl dispozici jen čtyři tanečníky – Hoščálka, Kydlíčka, 

Sudka a Žaluda. Poslední dva zasluhují také uznání jako představitelé hlavních mužských rolí 

– Gika a Arména. Jejich skoky byly snad o něco nižší než před deseti lety, ale jejich projev byl 

tvarově jasný, vnitřně zdůvodněný a osobitý, jejich střetnutí v prvním jednání tak přesvědčivě 

dramatické, že by jim mohli závidět i mladší kolegové na větších jevištích.“
86

 Také pravidelný 

recenzent, Antonín Špelda, pochvaluje výkony tanečníků a dokonce i - na rozdíl 

od předchozího recenzenta – výtvarnou stránku inscenace. I když upozorňuje na náročnost 

hudební partitury pro orchestr i pro tanečníky samotné, neopomene podotknout, že v určitých 

částech byly výkony tanečníků rytmicky nedokonalé či nevýrazné.   

Svým původem je tento balet více než který jiný ideálním reprezentantem 

pro propagaci Sovětského svazu jako „dokonalého světa,“ ke kterému by měl český lid 

vzhlížet. A tak i inscenace Gajané je za tímto účelem nejednou zneužita. Aby i „prostý 

čtenář“ deníku Pravda věděl, že Gajané ukazuje krásu a bohatství sovětského světa, je třeba 

jej na to upozornit. Začátek propagandy má kořeny již u výtvarné složky inscenace: „Živá, 

v barvách harmonicky sladěná a atmosféru kraje i prostředí dobře postihující scéna 

V. Fridrichové spolu s nápaditým kostýmním řešením nemálo přispěla k jevištně pravdivému 

zobrazení doby, kdy mladý sovětský stát musil zápasit o právo na život sovětského lidu proti 

skrytému vnitřnímu i vnějšímu nepříteli. Plzeňský baletní soubor inscenací Gajané ozdobil 

dny oslav 30. výročí osvobození dílem umělecky silným a živým a zároveň ukázal, že chce být 

progresivní složkou v odpovědné umělecké práci reprezentační západočeské divadelní 

scény.“
87

 

Balet Gajané uvedl Gustav Voborník ještě jednou a to 14. 11. 1986 s brněnským 

baletním souborem v Janáčkově divadle v Brně. 
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4.4.11 Carmen, Slunečnice – 24. 1. 1976 

 

Sezóna 1975/1976 přináší opět pouze jedinou inscenaci, která je však tvořená dvěma 

částmi: známým Ščedrinovým baletem Carmen a československou novinkou Slunečnice. 

Oba balety vypráví příběhy nešťastných žen a podle pamětníků bylo zhlédnutí těchto baletů 

„silným diváckým zážitkem, ze kterého místy až mrazilo.“  

Novela Prospera Merimého byla inspirací pro mnohá zpracování příběhu o životě 

vášnivé Carmen, který je na začátku i na konci rámovaný blížící se smrtí hlavní 

představitelky. Tentokrát režisér a choreograf baletu Carmen nepoužil již existující libreto, 

ale vytvořil si vlastní na motivy stejnojmenné novely.  

Skladatel George Bizet složil Carmen jako tradiční operu comique a v této verzi opera 

propadla. Pro dějiny tance je však podstatná suita Carmen, kterou podle několika motivů 

Bizetovy opery Carmen a Arelatka vytvořil Rodion Konstantinovič Ščedrin. Tuto 

jednoaktovou baletní suitu použil Gustav Voborník do komponované inscenace uvedené 

24. 1. 1976 ve Velkém divadle v Plzni a doplnil jednoaktovým baletem Slunečnice 

skladatelky Eleny Petrové.
88

  

Jak je výše zmíněno, balet Carmen je plný vášně a dramatického děje a navíc hudba 

vyloženě vybízí k tanci. Charakter tanců není pro tanečníky neznámý a tak se zde mohou více 

věnovat prohlubování svých tanečních technik. „Dvorní kritik“ plzeňského baletu Antonín 

Špelda, kromě zevrubnějšího rozboru obou orchestrálních skladem, věnuje i pár řádků baletu 

Carmen: „G. Voborník pracoval na novince zřejmě s chutí, balet měl v sobě vnitřní napětí 

od začátku do konce. Bohatý výrazový rejstřík ukázala Libuše Králová v titulní roli (obětavě 

tančila i přes nepříjemné zranění pravé ruky), rytmicky perfektní a pružní byli i Z. Sudek jako 

Torero a M. Kydlíček v roli Důstojníka. Zjevem upoutal F. Tichý v úloze don José, 

u alternujícího J. Hoščálka imponovalo v plném souladu s hudebním rytmem plynoucí 

výrazná taneční kresba.“
89

 

V protikladu s Carmen je Slunečnice z hlediska rytmu i melodie pro taneční ztvárnění 

mnohem náročnější. V deníku Pravda recenzent stručně charakterizuje balet i jeho plzeňské 

zpracování: „Choreograf a režisér G. Voborník našel nejednu novou technickou variaci 

pro vystižení milostné vášně ve scénách dvojic. V nich dominoval ženský prvek ať už 

v mladistvém dívčím rozdychtění důvěřivé Klytie ve výstižné kresbě J. Heydukové, 
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nebo v důstojném, ale nakonec tragické milostné vášni podléhajícím zjevu kněžky Leukothoe 

v neméně přesvědčivém podání A. Chládkové.“
90

 Dále autor textu uvažuje, že sóloví tanečníci 

(míněno pouze muži) by potřebovali obohatit svůj pohybový slovník o další náročné prvky. 

Pravděpodobně tím míní, že tanečníci sice zvládají své náročné taneční party výborně, 

bylo by ale žádoucí, aby již rutinně ovládnuté taneční prvky rozšířili o nové. Sborové 

tanečníky a tanečnice naopak chválí za výbornou synchronizaci pohybů a rytmicky přesné 

taneční kroky.   

Scénu i kostýmy pro oba balety navrhnul Bedřich Bartók. Jednoduché scénické řešení 

bylo pro oba balety obdobné: u baletu Carmen dominovaly červené tóny a celkově temnější 

prostředí, u Slunečnice byla obdobná scéna prozářená světlem a jemnými odstíny barev. 

 

 

4.4.12 Sněhurka – 29. 1. 1977 

 

Sezóna 1976/1977 je čtvrtou sezónou v pořadí, ve které baletní soubor DJKT 

nastudoval pouze jedinou inscenaci. Tentokrát se bude jednat o velmi osvědčený titul českého 

skladatele, který sice slibuje téměř jistý úspěch, v rámci tehdejší dramaturgie plzeňského 

baletu však zanikla. 

Osmý balet uvedený Gustavem Voborníkem v DJKT od (původem) českého 

skladatele byla Sněhurka Zbyňka Vostřáka.  

Balet vznikal v době, kdy ve světě získala velkou oblibu stejnojmenná animovaná 

pohádka Walta Disneye. Jan Rey, dlouholetý spolupracovník Zbyňka Vostřáka, chtěl i přes 

tuto silnou konkurenci uvést Sněhurku a to podle pohádek bratří Grimmů. Sám skladatel 

v programu uvádí, jaké hudební zpracování pro balet Sněhurku zvolil: „Držel jsem se při 

komponování klasických zákonitostí baletní formy, ale tuto formu jsem naplňoval novým, 

modernějším obsahem. Dal by se přečíst vliv Stravinského a Prokofjeva, a to bylo 

před dvaceti lety i u mých kolegů považováno za experiment.“
91

 

 

Obsáhlejší kritika Sněhurky v deníku Pravda se až příliš detailně věnuje hudebnímu 

skladateli, skladbě samotné i jejímu provedení. Na to, že se jedná o baletní inscenaci, 

je choreografii i jevištním výkonům tanečníků věnováno jen několik málo vět. A těchto 

několik vět popisuje výkony interpretů i choreografické zpracování obdobnými slovy, kterými 
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autor textu popisoval i mnoho předchozí inscenací Gustava Voborníka. Dočteme se tak 

například, že: „ [d]ominující postavení mají ve Vostřákově baletu postavy Sněhurky 

a Královny. První z nich jsme viděli v jemném, poetickém a tanečně čistém ztvárnění 

J. Heydukové (v alternaci s H. Doležalovou), v dramatických metamorfózách náročné postavy 

Královny přesvědčila A. Chládková a v druhé premiéře L. Králová.“
92

 Výjimečně pak 

Antonín Špelda zakončuje svoji recenzi kritikou: „Ve scéně královnina čarování byla 

choreografie poněkud skoupá v účinné kresbě této postavy. V sólových tancích mužských figur 

pohádky, jež jsou libretisticky méně vděčně vybaveny, by nepochybně ještě umocnilo 

uměleckou úroveň a plasticitu výrazu jinak seriózních výkonů jejich obohacení o některé další 

náročnější technické prvky.“
93

 Oba představitele Prince, tedy Jiřího Žaluda a Františka 

Tichého, za jejich výkony chválí.  

 

 

4.4.13 Anna Kareninová – 22. 10. 1977 

 

Sezóna 1977/1978 je v mnoha ohledech úspěšná. Přináší českou a světovou novinku 

a i když Odstrčilův balet Buratino byl z hlediska hudby dosti náročný a specifický, přesto se 

nedá mluvit vyloženě o nezdaru.  Nejinak tomu je u Anny Kareninové, kterou Gustav 

Voborník zařazuje mezi své zdařilé choreografie, a kritické ohlasy jeho názor bez výjimky 

potvrzují. 

Pět let po premiéře baletu v Moskvě je Anna Karenina poprvé uvedena i u nás. 

A právě v choreografii a režii Gustava Voborníka. Jeho zásluhou bylo na československé 

jeviště uvedeno více hudebních novinek (baletů). S ohledem na jeho zájmy i obdiv k české 

tvorbě se však nejčastěji jednalo o díla domácích autorů. 

 Jak již bylo zmíněno v části věnované premiérám, inscenace byla přijata vesměs 

s nadšením. I inscenátoři a interpreti se k dílu vyjadřují jako k jednomu z nejvydařenějších 

počinů za působení Gustava Voborníka v DJKT v Plzni. Není překvapivé, že jedna 

z nejobsáhlejších kritik inscenace pochází od Antonína Špeldy: „Objevnost Ščedrinovy Anny 

Kareniny tkví především v tom, že autor neváhal zbořit tradiční formy klasického baletu. 

Tanečníci v poetických obrazech, které tvoří jádro novinky, nejsou vedeni vnějškově 

zdůrazněnými hudebními rytmy, ale musí se v pohybovém vyjádření citových stavů svých 
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hrdinů vcítit do vnitřní pulzace Ščedrinovy hudby. Choreograf a režisér Gustav Voborník 

vycházel z tohoto bohatě tvárného světa hudebních představ a ovšem i z technických možností 

souboru a jevištního prostoru.“
94

 Dále se autor textu věnuje výpravě baletu. Stejně jako 

choreograf považuje řešení pomocí projekcí za velmi vhodné a moderní pojetí scénografie. 

Navazující část se podrobně věnuje hudbě samotné. Zde ovšem nalézáme několik detailů, 

které pomohou čtenáři k plastičtější představě o inscenaci jako celku: „Neodmyslitelnou 

složkou baletu je ovšem Ščedrinova hudba plná poezie i dramatického napětí, hledačská 

v aplikaci nových kompozičních technik (například dlouze držené tónové bloky po způsobu 

elektronické hudby) a zároveň posluchačsky vděčná. Skladatel v instrumentaci rád zdůrazňuje 

sólové nástroje (flétna, kontrabasy aj.) a sólisté operního orchestru tuto lákavou příležitost 

nepromarnili.“
95

 Než Antonín Špelda uzavře svůj text popisem nadšeného přijetí díla 

ze strany diváků, neopomene se stručně věnovat i tanečníkům: „Velké nároky klade Ščedrinův 

balet na trojici hlavních postav děje. Libuše Králová v titulní roli Anny potěšila nejen vysokou 

technickou vyspělostí, ale i kultivovaností tanečního projevu a citovou přirozeností. 

Výbojného, ohnivého i zvolna v citech k Anně chladnoucího Vronského tančil František Tichý 

s vytříbeným vkusem. Pro nešťastného, ve vnějším gestu distingvovaného Karenina měli 

Plzeňští zkušené a přesvědčivé představitele ve Zdeňku Sudkovi a Jiřím Hoščálkovi.  Také 

menší partie Kitty (J. Heyduková), Betsy (A. Chládková) a postava Muže z nádraží, 

předznamenávající Annin tragický osud (J. Žalud), harmonicky doplňovaly okruh hlavních 

postav.“
96

 

 

 

4.4.14 Buratino – 4. 3. 1978 

 

Balet vytvořený podle pohádky Alexeje Tolstého Zlatý klíček je druhou premiérou 

sezóny a zároveň československou premiérou. S ohledem na předcházející československou 

premiéru ruského baletu Anna Karenina je sezóna 1977/1978 jedním ze zlomových období 

inscenační praxe Gustava Voborníka.   

Balet je dalším z řad zpracování známého motivu nosaté loutky-chlapce Pinocchia. 

Buratino je balet plný napětí a i přes zdánlivě tragický konec dopadne příběh díky 

znovuoživení Buratina nakonec dobře.  
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Recenze z deníku Pravda zasazuje nový balet do hudebního i dramaturgického 

kontextu a zároveň se v ní dočteme, že některé postavy jsou zobrazeny neurčitě a i dva 

rozdílné cirkusy, se kterými se v baletu setkáváme, jsou si dosti podobné. A jak se zdá, 

tuto celkovou neurčitost se nepodařilo zvrátit ani režisérovi či výtvarníkovi.  

Z recenze přímo sálá, že skladba je největším oříškem inscenace a recenzent 

v posledním odstavci vysloví přání, že když už se plzeňský baletní soubor utkal s náročnou 

hudební předlohou, mohl by se už opět vrátit k inscenování baletů na hudbu s tradičními 

baletními formami. Než toto přání vysloví, komentuje autor textu jednotlivé výkony 

tanečníků: „Plně na svém místě byli tanečně i výrazově tvárný Zd. Sudek jako násilnický 

majitel cirkusu, vtipně improvizující starý Klaun M. Kydlíčka, Kolombína a Panenka 

v půvabném zpodobení A. Chládkové a J. Heydukové, Loutkář Martin J. Hoščálka, Opička H. 

Sobkové, Pierot a Harlekýn F. Tichého a P. Vitingera i další roztomilé figurky lidí i zvířátek. 

Milou, sympatickou postavičku Buratina, nešťastného a nakonec vítězného hrdiny hry, 

vytvořil J. Žalud decentně v tanečním pohybu, gestu i mimice.“  

Balety na pohádkové motivy jsou obvykle plné barev a kontrastů a nejinak je tomu i u 

Buratina. Výtvarník Bedřich Barták, který s plzeňským baletem spolupracoval zpočátku 

pouze jako hostující umělec s ne vždy pozitivním ohlasem, se již etabloval a s DJKT 

spolupracuje jako stálý zaměstnanec. A i v Buratinu bylo zjevné, že již s Gustavem 

Voborníkem nalezli společnou cestu k výtvarnému pojetí inscenací plzeňského choreografa. 

„Vynalézavý výtvarník Bedřich Barták dal scéně i kostýmům zvířátek, loutek, klauna, 

protikladných typů loutkáře a majitele cirkusu sytou, ale harmonickou barevnost a fantazijní 

pestrost a velmi přispěl k příjemné atmosféře premiérového večera.“ 
97

 

Celkově kladné vyznění recenze kontrastuje s faktem, že Buratino, ostatně jako další 

československé premiéry uvedené Gustavem Voborníkem v Plzni, již nebyl nikdy znovu 

inscenován. Nutno dodat, že skladba je na svou dobu dosti moderní a pro interprety 

(tanečníky a orchestr) náročná. Také diváci nejsou na tento styl hudby zvyklí a je pro ně 

náročné se s jinou hudební formou vypořádat.
98
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V srpnu 1978 Gustav Voborník přichází o post šéfa baletu a v divadle působí už pouze 

jako choreograf a režisér.  

 

4.4.15 Giselle – 20. 1. 1979 

 

V sezónách 1978/1979 a 1979/1980 se dramaturgie baletu opět vrací k schématu jedné 

inscenace za sezónu. V tomto případě se dokonce jedná pouze o jeden balet za sezónu – dosud 

totiž v rámci jedné inscenace byly nezřídka kdy dva balety. Oba tituly, Giselle a Marná 

opatrnost, však patří mezi světově prověřené balety a vzhledem k silným dramatickým 

zápletkám jsou pro Gustava Voborníka jistotou dobrého přijetí u abonentů. 

Giselle je divácky velmi vděčný titul. Libreto ani hudba ale nepatří z hlediska kvality 

mezi umělecká díla s velkým přesahem. Pojí dohromady dramatický příběh nešťastné lásky 

v prvním dějství, s kouzelným a zároveň ponurým světem kouzel situovaného k hrobu Giselle 

ve druhé části baletu. Hudební předloha Adolpha Charlese Adama je svým způsobem 

protikladem k předchozímu Buratinovi Karla Odstrčila. Jako balet obsahující klasické baletní 

formy je snazší pro taneční i hudební interprety.   

Romantický balet umožňuje ověřit kvalitu klasické techniky u tanečníků. Obdobně 

jako Louskáček či Gajané, vyžaduje i Giselle početný baletní soubor, což Gustav Voborník 

řeší obsazováním tanečníků do dvou či dokonce tří rolí. V hlavních rolí milenecké dvojice 

Giselle a Alberta se střídá dvojice Jana Heyduková a Jiří Žalud a jejich mladší kolegové 

Libuše Králová a František Tichý. 

 

Jako by bylo u každé recenze nutné dodat, že se jednalo o významný počin, i tentokrát 

titulek z deníku Pravda hlásá „Giselle poprvé v Plzni.“ Je pravda, že v DJKT tento balet 

dosud nebyl uvedený.  Na území Československa se ale od prvního uvedení Augustinem 

Bergerem v Národním divadle v Praze v roce 1886 inscenovala Giselle přibližně desetkrát.  

Nejistota, se kterou kritická obec očekává premiéru klasického baletního titulu, 

se záhy rozptýlí a Giselle se stává důstojným reprezentantem plzeňské baletní scény. Obavy 

spojené s uvedením Giselle se vázaly k technické zdatnosti baletního souboru. Gustav 

Voborník totiž udržoval velmi pestrou dramaturgii a tak klasické („bílé“) balety byly 

jen jednou z mnoha forem, které choreograf plzeňskému publiku nabízel. Vedle lidových 

tanců a dramatických baletů využívajících hereckých či pohybově moderních prvků, bylo pro 
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baletní soubor náročnější udržovat si klasickou baletní techniku na profesionální úrovni. 

Ostatně kromě dramaturgie tréninky klasického tance omezovaly i závazky, které baletní 

soubor měl vůči operetě, opeře a činohře.  

Z jediné recenze, která se nevěnuje pouze obsahu baletu, ale i jeho zpracování, si lze 

udělat rámcovou představu, jak se s romantickým baletem choreograf i samotní tanečníci 

vypořádali.   

„Ovšem choreografie G. Voborníka, opřená o svěže barevnou a poetickou scénu 

výtvarníka B. Bartáka, vytěžila z chatrného děje maximum. Především dokázala, že plzeňský 

baletní soubor se dovede se ctí vyrovnat i s virtuósními tanečními prvky světové baletní 

klasiky. S potěšením jsme objevovali nové obtížné taneční prvky a figury v uměleckých 

kreacích sólistů. Titulní roli mladičké Giselle zpodobnila v premiérovém večeru technicky 

perfektní, zjevem sympatická a v náladě i gestu plně přesvědčující L. Králová.  Stejně obdivné 

uznání patří i J. Heydukové, představitelce Giselle v první repríze novinky. A. Chládková 

v alternaci s H. Doležalovou dovedly najít pro citově chladnou královnu víl účinné 

dramatické akcenty, velmi svěží byl taneční projev L. Jirákové (při premiéře) a Z. Sudka 

(v repríze) ve scéně svatební dvojice, i když také alternující M. Čechová a p. Vitinger splnili 

svůj úkol příkladně. Mužské partie Alberta a Hilariona jsou v libretu vybaveny trochu 

macešsky, ale i tak F. Tichý a technicky zvláště výrazný J. Žalud zobrazili nehrdinného 

Alberta podobně jako Z. Sudek s P. Vitingerem nešťastného Hilariona s plnou věrojatností 

v tanečním pohybu i v povahové kresbě obou postav.“ 
99

 

Sborové části komentuje Antonín Špelda spíše sporadicky. Byla by škoda jeho snahu 

nevyužít: „Silně zaujaly sborové taneční scény čistým vyladěním rytmu, přesností v tanečních 

variacích a opticky působivým jevištním řešením. Jenom scéna vévodské družiny nebyla 

v souhře tanečního a hudebního rytmu ideální.“
100

 

 

 

4.4.16 Marná opatrnost – 3. 11. 1979 

 

Marná opatrnost patří mezi plzeňské inscenace, na které Gustav Voborník rád 

vzpomíná. Balet totiž spojuje dramatický děj, lidové prostředí (tj. i lidové taneční kroky) 

a komiku s klasickou taneční formou. Jedná se také o osvědčený baletní titul, který baví nejen 
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diváky, ale i tanečníky. A přijetí baletu bylo podle dobového tisku i podle vzpomínek 

pamětníků opravdu nadšené. 

 

V rozhovoru Gustava Voborníka s Evou Ichovou choreograf připojil vzpomínku, 

která svědčí o úspěšnosti nové baletní inscenace: „Dřeváčkový tanec musel Zdeněk Sudek 

jako Mama Simone při premiéře opakovat třikrát.“
101

 

V rozhovoru se choreograf dále zevrubněji věnuje počátkům nastudování baletu 

Marná opatrnost: „Jeho velice vtipnou a krásnou orchestrální úpravu udělal šéf královské 

opery v Londýně Lunchbery. Podařilo se mi ji tady prosadit, i když zapůjčení notových 

materiálů stálo divadlo dost peněz. Nelitovali jsme toho, protože ta muzika byla 

překrásná.“
102

  

Naprosto opačně vnímá tuto úpravu hudební kritik a pravidelný recenzent plzeňského 

baletu Antonín Špelda, který poukazuje na strnulost hudby Ferdinanda Hérolda oproti 

staršímu Beethovenovi, respektive mladšímu Chopinovi a dále pak dodává: „Navíc ještě 

Héroldova hudba zazněla v Plzni v podobě značně vzdálené originálu, a to v rafinovaně 

apartní instrumentaci anglického dirigenta a skladatele J. Lunchberyho, které místy 

sklouzává až k laciné trivialitě.“
103

 Nikterak překvapivě pak dále pokračuje v mnohem 

smířlivějším duchu: „Orchestr byl vynikající a tvořil harmonický protějšek k jiskřivému 

výkonu baletního souboru. Prostá dějová zápletka by sice stačila nejvýše na půlhodinovou 

hru, ale pestré taneční výjevy z venkovského prostředí dovedou diváka upoutat bezmála celé 

dvě hodiny. Druhé jednání však ztrácí na dramatickém spádu a zvláště od scény matčiny 

prohry je dějově bezbarvé.“
104

 Celkově kritik chválí vynalézavost choreografa a to jak 

v humorných částech, tak lyrických pas de deux. Dokonce Marnou opatrnost v choreografii 

a režii Gustava Voborníka připodobňuje k mistrovským inscenacím Jiřího Němečka.
105

  

Rozbor výkonů tanečníků byl v článku neobvykle komplexní: „Roztomilou, v obraně 

proti matčině přísnému střežení důvtipně vynalézavou dceru Lízu, tančila Libuše Králová 

poeticky v gestu, mimice i v pohybovém ztvárnění. Jejího milence Colase zobrazil František 

Tichý v dokonalé souhře se svou partnerkou a s technickou jistotou v obtížných skocích. 
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Komický živel ve hře reprezentuje mladý, bohatý, ale moudrostí jen velmi skromně obdařený 

nápadník Alan. Jiří Žalud je v této nikterak lehké roli technicky výborně vyzbrojen a svého 

„hrdinu“ obdařil žádoucí dávkou nenásilné úsměvné komiky. V partii Alanova otce Tomase 

prezentoval J. Hoščálek své bohaté taneční zkušenosti s klidem, s přehledem a s uměřenou 

decentností v komice.“
106

 Výbornou klasickou techniku tanečníků kritik opěvuje i u druhého 

mileneckého páru inscenace v podání Aleny Chládkové a Pavla Vitingera.  

 Klíčem k úspěchu Marné opatrnosti tkví především v dobrém obsazení starostlivé 

matky mladé Lízy, statkářky Simony. Zatímco tři ze čtyř hlavních postav mají dvojí obsazení, 

komická postava matky má jediné. V případě plzeňské inscenace to byl Zdeněk Sudek. 

„Jestliže si ve výčtu sólistů necháváme jako posledního Zdeňka Sudka, je to proto, abychom si 

připomněli, jak tento zralý, technicky perfektní umělec ovládá překvapivě širokou paletu 

výrazu v kresbě často protikladných charakterů a s jakým mistrovstvím v pantomimě i v tanci 

vykresluje své postavy.“
107

 Po následném výčtu všech velkých rolí Zdeňka Sudka a jeho 

pochvale, obrací autor textu svoji pozornost i k baletnímu souboru: „Uznání a chválu si 

zaslouží celý baletní sbor v choreograficky vynalézavých scénách ženců, vesnických dívek 

a chlapců, v půvabném tanci se stuhami i v groteskním tanci slepiček a kohoutka.“   

Marnou opatrností Gustav Voborník ukončuje čtyřleté období, ve kterém plzeňský 

balet uváděl pouze celovečerní baletní tituly. Poslední sezónu v plzeňském angažmá uvádí 

celky obsahující tři drobnější díla. Důvodem této změny není nový dramaturgický plán 

divadla, ale nezbytný ústupek pestré dramaturgie baletu způsobený uzavřením Velkého 

divadla. Kromě menšího jeviště tato změna přináší i nemožnost použít živý orchestr.  

 

 

4.4.17 Baletoskop – 15. 11. 1980  

 

V sezóně 1980/1981 připravil Gustav Voborník dvě inscenace a obě jsou tvořené třemi 

celky. První, Baletoskop, je hudebně, režijně i choreograficky výrazně odlišná od předchozích 

dvou inscenací. Naopak Triptych: baletní večer sice využívá nepříliš známá díla, přesto se 

alespoň z hlediska hudby jedná o další inscenaci, která „potěší, ale jinak nezaujme“. 

  

Baletní inscenaci uvedenou pod titulem Baletoskop tvořily tři části: Koncert Aranjuez 

Joaquina Rodriga, Nokturno u fontány Miroslava Hlaváče a Horko Čestmíra Gregora. 
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Článek v týdeníku Tvorba celkově označuje nekonvenční inscenaci jako celkově 

vydařenou a to i přesto, že v jednom večeru jsou de facto tři československé premiéry. 

Jednotlivé části jsou námětem i typem použité hudební předlohy zcela rozdílné a režisér 

a choreograf Gustav Voborník je takto ponechává bez jakékoliv jednotící linky. To však 

zjevně ani nebylo nutné.  

První část z hlediska choreografie spojuje motiv španělských národních tanců vážící se 

k hudební předloze, s libretem inspirovaným dramatem Frederica Garcia Lorcy Dům 

Bernardy Alby. „Působivá hudba s dramaticky vypjatým dějem vyjadřují dusnou atmosféru 

Bernardina domu, účinná je zejména lyrická scéna milostné vášně Adély (L. Králová) 

a Pepem (Z. Sudek). Zásadní slabinou libreta je to, že se v něm autor opřel o příliš silnou 

dramatickou předlohu: tragický závěr baletu není na příliš krátké ploše předchozí 

charakteristikou postav a děje ani vývojem hudby dostatečně připraven a působí 

nepřesvědčivě“.
108

 

Nokturno u fontány může titulem evokovat romantickou scénu, hudební podklad má 

ovšem k této představě velmi daleko. V programu inscenace se dočteme, že: „[v] Nočním 

nokturnu jsou zvukovým zdrojem elektronické hudby v partiích milostných tónové generátory, 

zatím co v přírodních partiích a v předehře se setkáváme s hudbou konkrétní (základem je zde 

jednak barevný zvuk Zpívající fontány, jednak vodní kapky.“
109

 Shrnutí hudebního celku 

v programu inscenace se zdá ještě mnohem komplikovanější: „Bohatou kompoziční prací se 

zvukem fontány a vodních kapek vznikla zde plastická konkrétní hudba jako apotéza zvuku 

pražské Zpívající fontány a vody v pohybu vůbec, zatím co lyrické partie elektronické hudby 

v amorosu jsou charakteristické konvergující a divergující zvukové bloky, které se odrážejí 

od delších bloků základních.“
110

 K nové hudební formě baletu napsal libreto zkušený 

libretista Vladimír Vašut. O jeho podobě se pokusila autorka textu napsat alespoň několik 

řádek: „Mísí se v něm přírodní obrazy (zajímavý režijní nápad použít tanečnic ke ztělesnění 

dešťových kapek i filmové projekce), partie reálné dvojice milenců (F. Tichý, Z. Krosnaková) 

a fantaskní svět oživlých soch fauna a nymfy (J. Hoščálek, O. Štruncová).“
111

 

Poslední část triptychu, Horko, je komickým zakončením pestré baletní kompozice. 

Výtvarné i pohybové aranžmá odkazuje k filmové grotesce a ta je také zdrojem osvědčených 
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gagů: „Balet z prostředí meziválečné plovárny s osvědčenými komickými scénkami a nutným 

happy endem vyznívá přes jistou strojenost jako milá nezávazná hříčka.“
112

  

 

Inscenace sice nebyla divácky tak úspěšná jako mnohé předcházející tituly, přesto je 

právě tato inscenace z hlediska choreografické i režijní tvorby Gustava Voborníka podstatná, 

protože je jako celek výrazným krokem k současnému režijnímu i tanečnímu umění. 

 

 

4.4.18 Triptych: baletní večer – 25. 4. 1981 

 

Původním plánem šéfa baletu DJKT Františka Tichého bylo připravit druhou baletní 

inscenaci sezóny, Triptych: baletní večer, pouze na skladby Richarda a Johanna Strausse. 

Z technických důvodů to nebylo možné a tak Ples kadetů Johanna Strausse doplnil Američan 

v Paříži Georga Gershwina a Výběr z díla Fryderycka Chopina. Pro poslední jmenovanou část 

vytvořila choreografii sólistka baletu Libuše Králová, hlavní představitelka Anny Kareniny 

uvedené v roce 1977. V krátké recenzi z deníku Pravda šéf baletu DJKT charakterizuje 

použití hudby v jednotlivých částech: „Ve všech třech dílech jde o hudbu velice melodickou 

a předpokládáme, že zaujme nejen starší, ale – a to je důležité – i mladší generaci. Tito tři 

autoři jsou ukázkou trojího přístupu v choreografickém zpracování hudby, která k němu 

původně nebyla určena. Představují vývoj od nedějového baletu (Chopin), přes volnou řadu 

jednotlivých čísel spojených jednoduchou dějovou linkou (Gershwin) až k jednoaktovému 

dějovému příběhu, navíc ve formě komediální nadsázky.“
113

 

Jakkoliv se mohl Baletoskop jevit jako dílo tvořené umělecky velmi rozdílnými 

částmi, hudební kritik Antonín Špelda, který již desítku let soustavně sleduje plzeňský balet, 

označuje Triptych: baletní večer uvedený v roce 1981 za dílo značně nesourodé. Sice oceňuje 

pečlivé nastudování všech částí, přesto jeho dojmy z nové inscenace nejsou příliš pozitivní: 

„Jinak ovšem Gershwinova hudba s výrazným jazzovým přídechem vyzněla v baletním 

zobrazení pod názvem Američan v Paříži až příliš selankovitě a ani scéna se zadním šedým 

prospektem nedovedla vyvolat iluzi žánrově a náladově pestré Paříže. Hudba Plesu kadetů má 

sice v sobě stále dosti svěžesti a vídeňské straussovské taneční lehkosti a rytmické nápaditosti, 

ale plytká a naivní dějová osnova nemůže ani tuto výbornou taneční hudbu zachránit, 

                                                           
112

 HAVLÍČKOVÁ, Helena. Odvaha k experimentu. Tvorba č. 12, 1981. 
113

 (mc). Druhá premiéra plzeňského baletu. Pravda 25. 4. 1981. 



 

80 

 

i když choreografická a režijní péče Voborníkova, výtvarný vtip Bartákův a hezké výkony 

baletního souboru si zasluhují ocenění.
114

 

Recenzi pak Antonín Špelda zakončuje vzkazem charakterizujícím Voborníkovu práci 

pro plzeňský balet: „Lze si jen přát, aby i v dalších letech šel plzeňský baletní soubor ne vždy 

pohodlnou, ale krásnou hledačskou cestou Gustava Voborníka.“
115

 

 

 

4.4.19 Baletní triptych - 15. 5. 1993  

 

Poslední Voborníkův balet pro plzeňské balet vzniká dvanáct let po jeho odchodu 

z DJKT. Uvedení baletu Radegast je opět dramaturgicky i choreograficky odvážný počin. 

Gustav Voborník již dříve několikrát dokázal, že i s náročným tématem či hudební předlohou 

se dokáže se ctí vyrovnat. 

V polovině května roku 1993 uvádí plzeňský balet druhou premiéru sezóny 1992/1993 

Baletní triptych tvořenou třemi částmi: Debussyyho Faunovým odpolednem (choreografie 

Pavel Ždichynec j. h.), Odstrčilovým Radegastem (choreografie Gustav Voborník j. h.)
116

 

a baletem Gaîté parisienne Jacquese Offenbacha (choreografie Zdeněk Prokeš).    

Baletní triptych sice patří mezi inscenace plzeňského baletu, Gustav Voborník se ale 

na inscenaci podílí už pouze jako hostující choreograf jedné ze tří částí celku. V roce 1993, 

kdy má Baletní triptych premiéru, je navíc již tři roky v důchodu.  V té době byl šéfem baletu 

DJKT dlouholetý sólista plzeňského baletu Jiří Žalud.  

Premiéra baletu byla 15. května 1993 v Komorním divadle. Velké divadlo sice již bylo 

opraveno, ale dramaturgickým plánem nového šéfa baletu bylo uvedení dvou baletních 

inscenací: jedné ve Velkém divadle, druhé v Komorním. Hudba všech tří částí byla 

reprodukovaná, a proto mohlo být orchestřiště v Komorním divadle zakryto a využito jako 

další prostor pro tanec. Díky této úpravě bylo jeviště obdobně velké jako ve Velkém divadle. 

Inscenaci tvoří dvě české premiéry, které doplňuje z baletní historie významné 

Faunovo odpoledne Clauda Debussyho v rekonstruované původní choreografii podle 

dochovaného záznamu baletu v choreografii ruského tanečníka Václava Nižinského. 

V kontextu historie plzeňského divadla lze shrnout, že se jednalo o tři významné premiéry: 

                                                           
114

 ŠPELDA, Antonín. Triptych v plzeňském baletu. Pravda 14. 5. 1981. 
115

 Tamtéž. 
116

 Podrobněji k samotnému baletu: oddíl 4.3.7. 



 

81 

 

Debussyho Faunovo odpoledne je plzeňská premiéra, Odstrčilův Radegast je světová 

premiéra a Offenbachův balet Gaîté Parisienne je česká premiéra. 

 

Šéf baletu Jiří Žalud plánoval uvést Odstrčilův balet Radegast a vzhledem k specifice 

této hudby (náročnější, jak tradiční balety) i k tomu, že Gustav Voborník již jednu 

Odstrčilovu premiéru nastudoval, oslovil právě jeho. Zpracováním Odstrčilova baletu Gustav 

Voborník přispěl k vytvoření tanečně i žánrově různorodé baletní inscenace.  

 

Petr Dvořák v Plzeňském deníku kvituje především pestrost výběru jednotlivých částí: 

„Jednoznačně šťastný výběr nabízí tři stylově naprosto odlišné světy. Svou různorodostí 

zaujmou nejen obecenstvo, ale jistě také tanečníky, neboť těm dávají nezanedbatelnou 

příležitost především žánrově rozšířit dosavadní interpretační zkušenosti.“
117

 A přímo 

k Voborníkově choreografii pak dodává: „Choreograf Gustav Voborník roztančil scénu se 

sobě příznačnou dramatickou vervou, aniž by však zapomínal respektovat místa lyrická, 

jež autor uplatňuje v nevšedně účinných kontrastech. Nad vším vládne Radegast v obestření 

mytologického tajemství a pouze nástup a odchod stáží po schodišti, spojujícím hlediště 

s jevištěm, zbytečně připomínají divadelnost okamžiku.“
118

  

Z interpretů recenzenti vyzdvihují Jiřího Žaluda pro jeho výrazové ztvárnění postavy 

Radegasta a také technické i výrazové provedení baletu hlavní milenecké dvojice v podání 

Petra Čejky a Petry Tolašové. 

V recenzích z dobového tisku se dočteme víceméně samá pozitiva inscenace, proto je 

pozoruhodné, že Baletní triptych měl pouze 13 repríz.  

 

 

Touto devatenáctou baletní inscenací se Gustav Voborník s plzeňským baletem 

definitivně rozloučil. Nutno podotknout, že s některými tanečníky, režiséry, výtvarníky 

a dirigenty se choreograf setkal i později v rámci příprav činoherních, operních či operetních 

inscenací. 
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 DVOŘÁK, Petr. Tři brilantní premiéry. Plzeňský deník 17. 5. 1993. 
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Od počátku kritici chválili Gustava Voborníka za dobře řemeslně zvládnuté 

choreografie a vyzdvihovali jeho choreografie s folklorní tematikou. Naopak režijní 

schopnosti někdejšího šéfa plzeňského baletu byly zpočátku častým terčem kritiky. Postupně 

se ale Gustavu Voborníku podařilo vylepšit režijní postupy a ke konci svého působení 

v DJKT je jeho režie i dosti progresivní. 

Jak je z výše uvedeného patrné, více než jednu třetinu Voborníkových baletních 

inscenací tvořily československé či světové premiéry. Gustav Voborník musel, z ohledu 

na diváky, dramaturgii divadla (nejen baletu, ale i ostatních oborů) i udržení klasické techniky 

baletního souboru, průběžně uvádět i osvědčené baletní tituly. Tyto léty prověřené balety 

doplňoval nepříliš uváděnými českými balety a balety vycházející z lidových či charakterních 

tanců. Vytvořil tak pro plzeňské publikum (a samozřejmě i tanečníky) pestrou mozaiku 

baletních děl, na kterou tanečníci i Voborníkovi spolupracovníci rádi vzpomínají.  

  

 

4.5 Choreografie pro činohru, operu a operetu/muzikál 

plzeňského divadla od sezóny 1968/1969 
 

Od první sezóny, kdy Gustav Voborník do čela plzeňského baletu nastoupil, se kromě 

baletních inscenací výrazně podílel i na pohybové spolupráci ve všech ostatních žánrech 

uváděných DJKT. V době jeho nástupu měl Gustav Voborník velkou podporu vedení divadla 

a tak byla jeho úzká spolupráce s režiséry činohry, opery a operety/muzikálu pochopitelná. 

A i v dalších letech, ve kterých by ředitelé DJKT rádi omezili činnost Gustava Voborníka pro 

jeho politickou neangažovanost (osobní i uměleckou), režiséři si jej žádali a protože se 

v prvních letech osvědčil, nakonec byla choreografova spolupráce se všemi obory divadla 

pravidelná a trvalá. Z režisérů, kteří s Gustavem Voborníkem nejčastěji spolupracovali, 

jmenujme například Lídu Engelovou, Otu Šefčíka a Ivana Šarše (činohra), Bohumila Zoula, 

Inge Švandovou-Kouteckou, Oldřicha Kříže a Mojmíra Weimanna (opera) a Jaroslava 

Heyduka a Miroslava Doutlíka (opereta/muzikál). 

 

 

4.5.1 Spolupráce s činohrou, operou a operetou 

 

Pokud se zaměříme na celkový počet premiér činohry, opery a baletu DJKT je patrné, 

že baletních premiér je během sledovaného období nejméně. Často baletní soubor uvádí pouze 
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jednu premiéru za sezónu. Důvodů by bylo možno najít více, jeden je však naprosto zásadní. 

Pokud se podíváme, v kolika inscenacích činohry, opery a operety baletní soubor účinkuje, 

je velmi náročné, sestavit program sezóny tak, aby tanečníci souboru neměli taneční výstupy 

ve více inscenacích zároveň. Pokud by bylo baletních premiér více, nebylo by možné, aby 

baletní soubor v ostatních oborech vypomáhal. Většinou je totiž potřeba více tanečníků, 

někdy i sólistů, a vzhledem k tomu, že činohra, opera ani opereta/muzikál neměly vlastní 

samostatný baletní soubor, byla tato úzká spolupráce s baletním souborem nutná. Z recenzí 

i z výpovědí pamětníků také vyplývá, že šéfové jednotlivých oborů byli se spoluprací 

s Gustavem Voborníkem velmi spokojení a tak jej často oslovovali, aby pro jejich inscenace 

vytvořil s baletním souborem krátké taneční etudy a také pohybově aranžoval sólisty a sbor 

daného oboru. Čas pro přípravu nových baletních inscenací tak neměli ani tanečníci, 

ani choreograf. 

Za třináct let soustavného působení v DJKT v Plzni vytvořil Gustav Voborník 

29 choreografií pro operu, 17 pro operetu/muzikál a 13 pro činohru.
119

 Celkem se tedy 

za 13 divadelních sezón DJKT choreograficky podílel na 59 nebaletních inscenacích. Ač se 

podíl inscenací různých žánrů každý rok mírně lišil, celkově lze říci, že se Gustav Voborník 

v letech 1969 – 1981 podílel průměrně na jedné činohře, jedné až dvou operetách 

(muzikálech) či baletech a dvou až třech operách za sezónu.   

  Byť je problematické porovnávat dílčí pohybovou spolupráci s nebaletními soubory 

s baletními premiérami, které jsou pro choreografa daleko náročnější, přesto si však nelze 

nevšimnout, že z kvantitativního hlediska tvořily baletní produkce tehdy pouze jednu čtvrtinu 

Voborníkovy choreografické práce. 

 

Po odchodu Gustava Voborníka z plzeňského baletu je jeho spolupráce s nebaletními 

tělesy v sezónách 1981/1982 – 1988/1989 velmi sporadická. Podílel se pouze na činohře 

Mrtvé duše (1981) uvedené režisérem Václavem Beránkem v plzeňském Divadle Alfa
120

. 

Dále se podílel na prvním provedení operety Poslední nápadník madame Hussonové v režii 

Petra Novotného uvedené rovněž v Divadle Alfa. Poslední titul, na kterém se Gustav 
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 Údaje z databáze IDU – Divadelní ústav a Almanachu Divadla J. K. Tyla (on-line databáze inscenací) se 
rozchází. Všechny inscenace však lze ověřit pomocí výstřižků z denního tisku. Díky tomu vyjde najevo, 
že například inscenace, kterou IDU-Divadelní ústav uvádí jako dvě samostatné inscenace DJKT je ve skutečnosti 
pouhé přenesení již uvedené inscenace z plzeňského Velkého divadla do prostor Komorního divadla. Pro příklad 
lze uvést, že z výčtu 43 inscenací opery (1968 – 1997) jich 8 v jedné či druhé databázi chybělo.  
120

 Divadlo Alfa vzniklo v roce 1961 v bývalém kině Alfa. Jeho dramaturgie často cílila na dětského diváka, 
což vedlo i ke změně názvu na Divadlo Dětí Alfa Plzeň v roce 1966. V roce 1992 se divadlo přestěhovalo do nové 
moderní budovy v ulici Rokycanská, kde pod názvem Divadlo Alfa funguje dodnes. 
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Voborník jako choreograf podílel, byla opera Perníková chaloupka skladatele Engelberta 

Humperdinncka. Tuto inscenaci, uvedenou poprvé 4. 2. 1989, totiž choreograf rovněž 

i režíroval. Hudební kritik oceňuje Voborníkovu nápaditou choreografii a režii a dále 

upřesňuje: “Jeho vtipné pohybové řešení dětských i pohádkových postav bylo ještě zesíleno 

poetickou, barevně pestrou scénou Bedřicha Bartáka a dobře s dějem vyladěným 

kostýmováním.“
121

 

Od roku 1990, tedy v době, kdy Gustav Voborník formálně odchází do důchodu, 

se choreograf opět vrací jako hostující choreograf na plzeňskou scénu a podílí se celkem 

na 23 inscenacích činoherního, operního či operetního/muzikálového souboru. V těchto letech 

se podílí například na Bizetově opeře Carmen (1990), Straussově operetě Cikánský baron 

(1990) či Loweho/Lernerově Gigi (1990), ve které účinkoval i dětský soubor DJKT. Dále jeho 

jméno nalezneme například u Stroupežnického hry Naši furianti (1991), Nedbalovy operety 

Polská krev (1992), Smetanovy Prodané nevěsty (1992), Lehárově operetě Veselé vdovy 

(1993), Offenbachově operetě Madame Favart (1994), Čajkovského opeře Piková dáma 

(1995) a Mozartově opeře Don Giovanni (1995) nastudovaná podle italského originálu 

a uvedená v plzeňském divadle a později i v otáčivém hledišti v Českém Krumlově.      

Z hlediska počtu repríz byly nejméně úspěšné inscenace Maškarní ples od Giuseppe 

Verdiho a Čajskovského Piková dáma (13x), naopak nejvíce repríz měla Smetanova Prodaná 

nevěsta (89x). Choreografii pro slavnou Smetanovu operu nastudoval Gustav Voborník 

na přání režiséra Mojmíra Weimanna podle své původní verze z roku 1969. 

V roce 1997 je Gustavu Voborníkovi 68 let. Tehdy naposledy spolupracuje s DJKT  

na Nestroyově operetě Lumpacivagabundus. Ani v následujících letech ovšem nepřestane 

vytvářet choreografie či obnovovat své původní choreografie. Tentokrát ale již nespolupracuje 

s velkými divadly a profesionálními soubory, ale s dětskými interprety, kteří výsledky své 

práce prezentují v kulturních domech či v menších českých divadlech.     

Soupisy všech choreografií Gustava Voborníka pro nebaletní inscenace DJKT obsahuje 

Příloha II, Příloha III a Příloha IV. 
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5 UMĚLECKÁ ČINNOST MIMO DIVADLO J. K. TYLA OD ROKU 1968 
 

V letech 1968 – 1981 působil Gustav Voborník jako šéf a choreograf baletu DJKT 

v Plzni. Od roku 1978 zde byl angažován už pouze jako choreograf. Za tu dobu uvedl 

pro plzeňské divadlo 19 baletů a podílel se na dalších 59 činoherních, operních a operetních 

inscenacích. Zdá se to jako velké pracovní vytížení. I přesto však v roce 1976 Gustav 

Voborník nastudoval s brněnským baletním souborem balet Péťa a vlk
122

 a podílel se 

i na dalších třech činoherních inscenacích pro Divadlo Vítězslava Nezvala v Karlových 

Varech, respektive pro Divadlo Jiřího Wolkera v Praze.
123

  

 

 

5.1 Návrat do Československého státního souboru písní a tanců 
 

V roce 1981 se po třinácti letech v DJKT V Plzni Gustav Voborník vrací zpět do ČSSPT, 

tentokrát na pozici vedoucího taneční složky a choreografa souboru. Soubor se v té době 

potýkal s menším zájmem diváků a zároveň větším politickým dohledem. Za osm let této 

spolupráce zde vytvořil mj. taneční pořad Tance českých mistrů, který měl premiéru 

11. května 1984 v Paláci kultury v Praze a měl tři části: Šest českých tanců na hudbu 

Bedřicha Smetany, Šest lašských tanců na hudební předlohu Leoše Janáčka a výběr 

Dvořákových Slovanských tanců v choreografii Libuše Hynkové. Dalším velkým projektem, 

na kterém měl Gustav Voborník jako choreograf zásadní podíl, byl program k 35. výročí 

souboru s titulem Nebude vojna, nebude v režii Jaromíra Staňka. Gustav Voborník se podílel 

také na dalších dílčích částech různých programu: například vytvořil choreografii na píseň 

Ztratila se kravarenka v lese či tance Valašský a Palicový. Každý rok soubor připravil jeden 

projekt/vzdělávací program, se kterým jeho členové cestovali po Čechách i po světě a Gustav 

Voborník se těchto zájezdů také často účastnil.  

V rozhovoru otištěném v Tanečních listech Gustav Voborník upozorňuje na podstatný 

aspekt jeho druhého působení v ČSSPT: „Pochopitelně můj styl práce po letech praxe 

v plzeňském divadle byl zcela jiný. Pracoval jsem na celovečerních baletech  - velkých 
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 Celovečerní balet Sergeje Prokfjeva Péťa a vlk měl premiéru 1. 9. 1976 v Janáčkově divadle v Brně. 
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 První inscenací, na které Gustav Voborník spolupracoval jako hostující choreograf, byla inscenace Paní 
Bovaryová v režii Libora Plevy (premiéra 23. 8. 1969 v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech), dále 
Shakespearovo Zkrocení zlé ženy v režii Miroslava Wildmana (premiéra 31. 10. 1978 v Divadle Jiřího Wolkera 
v Praze) a nakonec Život Eduarda II. anglického v režii Petra Novotného (premiéra 12. 5. 1979 v Divadle 
Vítězslava Nezvala v Karlových Varech). 
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hudebních dějových plochách. Nabyté zkušenosti jsem spojil s těmi, které jsem kdysi získal 

v souboru, a právě proto byl můj choreografický vklad do prvního pořadu značně stylizovaný, 

ovšem v mezích možností a na hranici únosnosti typické pro ČSSPT. Přesto však moje první 

práce řadu lidí v souboru šokovala.“
124

    

Od doby, kdy Gustav Voborníkem s ČSSPT aktivně spolupracoval, uplynulo přes dvacet 

let, ale co je podstatnější, Gustav Voborník mezitím nabyl zkušenosti ze studií choreografie 

na AMU a z tvůrčí i interpretační činnosti v různých souborech profesionálních divadel. Jeho 

zkušenost jej tedy značně ovlivnila a jeho nové práce pro soubor už nebyly „přehlídkou 

lidových tradic“, kde forma je důležitější než obsah. I když Libuše Hynková postupně 

pozměnila dramaturgii ČSSPT z nedějových komponovaných inscenací v celovečerní díla 

s dramatickým dějem, tvůrčí činnost Gustava Voborníka byla daleko komplexnější, než byli 

členové ČSSPT zvyklí a zjednodušeně řečeno byli překvapení, že nyní nebudou tančit nové 

variace již osvědčených tanců, ale choreograf s nimi připravuje komplexní dílo, které naplno 

využívá všech složek divadla.  Pravděpodobně poslední inscenací, kterou Gustav Voborník 

pro ČSSPT připravil, byl program Nebude vojna, nebude z roku 1985.  

V roce 1985 se vedení ujímá dlouholetý tanečník souboru Ivan Muchka. Od té doby 

působí Gustav Voborník v ČSSPT až do roku 1990 pouze jako choreograf, poté odchází 

do důchodu. 

 

Až do zrušení souboru v roce 1993 pořádá ČSSPT přes dvě stovky představení 

v Československu i v zahraničí, tak jako tomu bylo od počátku jeho existence. 

 

 

5.2 Choreografie po roce 1981 mimo Divadlo J. K. Tyla 
 

Od roku 1981, kdy Gustav Voborník opouští plzeňskou scénu a vrací se do ČSSPT, 

vytvořil jako hostující choreograf až do roku 1997 celkem 39 choreografií pro divadla 

po celém území České republiky. Mimo plzeňské DJKT (viz podkapitola 4.5) se v tomto 

období podílí na 13 inscenacích. 

Co se týče samotné podoby spolupráce Gustava Voborníka, tak v případě činohry, 

opery, operety je základem jeho práce důkladná znalost režijní koncepce díla. Na základě toho 

pak přímo na místě vytváří drobné choreografie pro profesionální tanečníky či aranžuje 
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 LESZKOWOVÁ, Lilka. Z československého státního souboru písní a tanců, Taneční listy, 1985, č. 3, s. 4. 
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a „rozpohybovává“ herce či pěvce dle jejich vlastních schopností a dovedností a to vždy 

souladu s přáním režiséra. Gustav Voborník dokázal často odhadnout, jaké ztvárnění by 

vystihovalo režisérův záměr a tak spolupráce byla často bezproblémová. Jediným oborem, 

ve kterém si nebyl příliš jist, tj. musel se důsledněji připravovat a vytvářet (pro něj) atypické 

choreografie, byl muzikál/opereta. Podle jeho slov se mu v baletu, činohře či opeře dařilo 

vnímat hloubku díla, jeho přesah a možnosti, které dané dílo nabízí. Oproti tomu některé 

muzikály či operety vnímal spíše jako estrádu, kde pohyb nemusí nic znamenat, protože 

podstatný je vizuální efekt, nikoliv hloubka sdělení.  

Pokud se někde v recenzích dočteme o pohybové složce díla, vždy se jedná 

o pochvalu, že choreografie vhodně doplňovala režijní koncepci inscenace.  

 

 

5.2.1 Činohra  

 

Nejvíce Gustav Voborník po odchodu z DJKT spolupracuje s činohrou. Již 9. 2. 1982 

uvádí pražské Divadlo Jiřího Wolkera československou premiéru hry O chytré horákyni, 

kterou napsala Hana Vohryzková podle předlohy Boženy Němcové, inscenaci režíroval 

Václav Tomšovský. V další sezóně se podílí spolu s Josefem Koníčkem na Roščinově 

dramatizaci Tolstého románu Anna Kareninová. Inscenaci uvedenou v Realistickém divadle 

Zdeňka Nejedlého v Praze režíruje hostující Lída Engelová. O necelé dva roky později, 

20. 4. 1984, je jméno Gustava Voborníka uvedeno u inscenace Mušketýři po třiceti letech. 

Hru uvedenou v Divadle Vítězného února v Hradci Králové režíruje Jaromír Staněk. Stejný 

režisér uvedl na téže scéně v roce 1968 také tragikomickou hru se zpěvy zasazenou 

do prostředí psychiatrické léčebny uvedenou pod titulem Plný pytel peněz. Poslední činoherní 

inscenací, k níž Gustav Voborník vytvořil pohybové aranžmá, je prvním provedení inscenace 

Pašije české aneb Zrcadlo umučení a též i Triumf přeslavného nad smrtí, peklem a ďáblem 

vítězství Ježíše Nazaretského, Syna člověka uvedené 30. 3. 1991 v Divadle Vítězslava 

Nezvala v Karlových Varech v režii hostujícího Václava Beránka. 

 

 

5.2.2 Opera   

 

Všechny tři opery, u kterých najdeme na pozici choreografa jméno Gustava 

Voborníka, jsou uvedené ve velkých českých divadlech.  
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První, Carmen, uvádí hostující režisér Miloslav Nekvasil v Státním divadle Zdeňka 

Nejedlého v Ústí nad Labem 17. 6. 1983. Jedná se o čtvrtou z pěti operních či baletních 

inscenací Carmen, pro kterou Gustav Voborník vytvořil choreografii.  

Druhá opera, Psohlavci Karla Kovařovice, byla uvedena 7. 5. 1985 hostující 

režisérkou Inge Švandovou-Kouteckou. Režisérka Inge Švandová-Koutecká se s Gustavem 

Voborníkem znala z plzeňského divadla, kde spolu v 70. a 80. letech několikrát 

spolupracovali. A jejich spolupráce se i nyní osvědčila, protože pokud se nějaký prvek 

v recenzích opakuje, tak je to pochvala režijní a především choreografické koncepce díla. 

Třetí operou jsou Hrátky s čertem na libreto a hudbu Ludvíka Podéště uvedené  

8. 12. 1995 v Janáčkově divadle v Brně. 

 

  

5.2.3 Balet 

 

Ze tří baletů, na kterých se Gustav Voborník jako inscenátor podílel, je pouze Gajané 

celovečerní balet. Gajané Gustav Voborník poprvé uvedl již v roce 1975 v Plzni. V roce 1986 

nastudoval stejnojmenný balet s brněnským baletním souborem v Janáčkově divadle v Brně.   

I další baletní inscenace, tvořená třemi částmi (Suita z Lišky Bystroušky, Mládí,  

Lašské tance) obsahuje Voborníkovu choreografii, kterou si již dříve vyzkoušel na plzeňském 

jevišti a to konkrétně Janáčkovy Lašské tance. I tuto inscenaci nastudoval, společně 

s choreografem Jiřím Kyselákem a Lubošem Ogounem, v Janáčkově divadle v Brně.     

Třetí balet, Jednoho dne, má československou premiéru 28. 10. 1982 v Laterně 

magice v Praze. Inscenaci tvoří sedm částí od pěti autorů: Rámcový příběh, Penalta 

a Předměstská romance od choreografa Karla Vrtišky, Štědrý den a Písně o vojně Aleny 

Skálové, Kvadrofooní ticho Pavla Veselého a Cenceli, Cenceli Gustava Voborníka.  

 

 

5.2.4 Opereta/muzikál 

 

Po odchodu z plzeňského angažmá uvádí Gustav Voborník mimo plzeňskou scénu pouze 

dvě operety: Hraběnku Marcii a Uherskou svatbu.  
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Hraběnku Marcii nastudoval Jaromír Staněk, tentýž režisér, který Gustava Voborníka 

dříve přizval ke spolupráci na dvou svých činohrách. Opereta měla premiéru 4. 11. 1989 

v Krušnohorském divadle Teplice.  

Uherskou svatbu připravil režisér, který s Gustavem Voborníkem o pár měsíců později 

nastudoval výše uvedenou operu Hrátky s čertem, tedy Mojmír Weimann. Uherská svatba 

měla premiéru 30. 9. 1995 v ostravském Divadle Jiřího Myrona.    
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6 PEDAGOGICKÁ ČINNOST PO ROCE 1989  
 

6.1 Soukromá taneční škola Jany Tomanové 
 

Od roku 1994 začíná Gustav Voborník působit v Soukromé taneční škole Jany Tomanové 

v pražském Veleslavíně. Taneční školu založila tanečnice, padagožka a choreografka Jana 

Tomanová
125

 v roce 1993 a její výuka je určena pro děti a mládež ve věku od 4 do 20 let.  

V 90. letech školu navštěvovalo přibližně 40 – 50 žáků. Ve škole se v té době vyučoval 

klasický tanec, lidový tanec, moderní tanec a také scénická praxe. Ředitelka školy, Jana 

Tomanová, se snažila výuku držet na velmi vysoké úrovni, což se každoročně potvrzovalo 

a stále potvrzuje na tanečních soutěžích a přehlídkách u nás i v zahraničí.
126

 Kromě 

standardních tréninků a již zmíněné scénické praxi  - zde je tím míněno práci na konkrétní 

choreografii - kladla Jana Tomanová důraz i na výběr kvalitních pedagogů, vytvoření 

rozsáhlého a hodnotného kostýmního fundusu, a na prezentaci výsledků žáků školy 

v českých, především však v pražských, divadlech.
127

 Pro výuku lidového a scénického tance 

se jí podařilo v devadesátých letech přivést hned několik významných českých tanečníků 

a choreografů: Albínu Klikovou, Dagmar Břichňáčovou, Libuši Hynkovou a Gustava 

Voborníka. Tanečnice a choreografky Dagmar Břichňáčová, Libuše Hynková a tanečnice 

a švadlena Marta Škodová se s Gustavem Voborníkem znaly z ČSSPT. Když je Gustav 

Voborník oslovil, zda by se nepodílely na umělecké tvorbě taneční školy a pokračovaly v jeho 

práci, rády nabídku přijaly. Samotného Gustava Voborníka oslovila přímo Jana Tomanová, 

která jej potkávala v Laterně magice, kde tančila Voborníkova žena Darja. Jana Tomanová 

také jezdila do Plzně na Voborníkovy baletní premiéry, takže jeho choreografie znala 

zevrubně ještě před domluvenou spoluprací. 

                                                           
125

 Jana Tomanová je absolventkou Taneční konzervatoře v Brně. V roce 1979 absolvovala Akademii múzických 
umění, obor taneční pedagogika a v roce 1986 obhájila na Fakultě tělesné výchovy a sportu disertační práci. 
Taneční praxi získala v Českých Budějovicích a od roku 1968 v baletním souboru Laterny magiky. V roce 1971 
začala učit v Lidové škole umění v Kolíně, po 18 letech začala učit v pražském Radotíně a v roce 1993 založila 
zmíněnou Soukromou taneční školu Jany Tomanové. V roce 1997 získala atestaci na výuku „francouzské baletní 
techniky“, kterou od té doby používá pří výuce klasického tance.    
126

 Např. v letech 1995. 1997 – 1999, 2001 a 2002 žáci taneční školy uspěli na mezinárodních zkouškách 

v Monte Carlu (I., II., III. a IV. degré). Každoročně se také účastní tanečních soutěží Ašský střevíček, Pardubická 

arabeska, Baletní mládí Praha a soutěže požádané Společností tanečních pedagogů ČR. 
127

 V posledních letech taneční škola pořádá svá představení v Selesiánském divadle v Praze 8. Mezi další 

divadla, ve kterých škola uváděla svá díla, patří pražské Divadlo v Dlouhé, Divadlo Ta Fantastika a Laterna 

magika. Na poslední jmenované prestižní scéně uvedla Soukromá taneční škola Jany Tomanové 12. 12 1999 

Taneční gala k poctě 70. narozenin Gustava Voborníka.  
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Během více než desetileté spolupráce Gustava Voborníka se Soukromou školou Jany 

Tomanové taneční škola uvedla více než dvě desítky drobných choreografii z klasického 

a lidového repertoáru. Některé tyto tance ovšem nelze zařadit, protože jsou na pomezí 

scénických či charakterních tanců a někdy osahují i prvky dalších tanečních technik.  

Nejvíce choreografií Gustava Voborníka byly v inscenacích na konci devadesátých let, 

kdy například při představení konaného 9. 6. 1999 bylo z pětadvaceti uvedených tanců čtrnáct 

v jeho choreografii. Tehdy školu navštěvovalo přibližně 40 žáků a žákyň. Poté jejich počet 

(i průměrný věk) postupně klesal a nebylo tak možné některé technicky náročné tance uvádět. 

Z klasického repertoáru škola uvedla První a druhou dívčí variaci z Pas de trois z baletu 

Labutí jezero, Klasickou variaci, Variaci víly a Mistrovskou hodinu baletu z baletu 

Louskáček na hudbu Petra Iljiče Čajkovského. Dále Variaci Giselle z Adamova baletu 

Giselle, Sylfidy Fryderyka Chopina, Mazurku z Delibeova baletu Coppélia a Julie děvčátko 

z baletu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva. 

Lidový repertoár zastupuje šest z šestnácti Slovanských tanců Antonína Dvořáka: 

Slovanský tanec č. 3 (polka), Slovanský tanec č. 5 (skočná), Slovanský tanec č. 7 (skočná), 

Slovanský tanec č. 8 (furiant), Slovanský tanec č. 10 (mazruka), Slovanský tanec č. 14 

(dumka) dále trio Lašských tanců Leoše Janáčka: Čeladenský, Pilky a Dymák. Poslední 

skupinu lidových tanců jsou choreografie na skladby Bedřicha Smetany a to konkrétně 

Furiant z opery Prodaná nevěsta, Slepička z klavírního cyklu České tance a klavírní skladba 

Jiřinková polka. 

Poslední skupinu tanců tvoří tance, které by bylo možné označit za scénické 

či charakterní. Patří mezi ně Pletení koberců a Svatební tanec z baletu Gajané Arama 

Chačaturjana, dále Tanec loupežníků z baletu Z pohádky do pohádky Oskara Nedbala 

a Čínský tanec z baletu Andersen od stejného autora, Španělský tanec z baletu Labutí jezero 

a nakonec Dřeváčkový tanec z opery Car a císař Alberta Lortzinga.  

 

Škola se pravidelně snaží uvádět při svých Tanečních gala Voborníkovy choreografie. 

Například ale Slovanské tance, kterých v době aktivní spolupráce s Gustavem Voborníkem 

uváděla šest, dnes na repertoáru nejsou vůbec, protože v současné době není ve škole 

dostatečný počet starších žáků, kteří by náročné tance zvládli. A obdobně je tomu i u jiných 

tanců. Stále však na repertoáru můžeme vidět První a druhou dívčí variaci z Pas de trois 
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z Labutího jezera, dále Čínský tanec, Pletení koberců, Mistrovskou hodina baletu, Variaci 

Giselle, Svatební tanec a Jiřinkovou polku.  

Některé nahrávky Voborníkových choreografií má ve svém soukromém archivu Jana 

Tomanová, některé (aktuálně na repertoáru školy) jsou i na videozáznamech veřejně dostupné 

na internetovém serveru Youtube.com.   

 

Gustav Voborník se jako významný člen taneční obce stal v roce 1990 prvním předsedou 

nově zakládané nezávislé profesní organizace Společnost tanečních pedagogů (STAP),
128

 

což členům přineslo i mnoho výhod.
129

 Podobu a cíle STAP lze ilustrovat citací z programu 

Vánočního tanečního koncertu z roku 1994: „(STAP) Vznikla dne 17. února 1990 spontánně 

»zdola« jako dobrovolná organizace, nezávislá na všech školských i politických institucích. 

Sdružuje pedagogy tance na státních i soukromých školách základního, středního i vysokého 

školství, dále teoretiky, choreografy a všechny vyznavače tanečního umění. Cílem společnosti 

STAP se stala integrace lidí, kteří usilují o překlenutí izolovanosti jednotlivých složek 

tanečního školství ve prospěch zvýšené úrovně a prestiže tanečního umění.“
130

  STAP je 

dosud aktivní a na svých webových stránkách informuje o aktuálních přehlídkách a tanečních 

představeních, které se konají ve spolupráci se členy a přáteli STAP. Díky tomu se mohou 

setkávat žáci různých uměleckých škol při tanečních představeních či přehlídkách. Rovněž 

i pedagogové vidí výsledky choreografické a pedagogický činnosti jiných souborů a mohou se 

tak vzájemně umělecky obohatit, případně se podělit o své zkušenosti z praxe. Navíc společné 

prezentování výsledků tvůrčí práce tanečních škol přináší možnost využít pro realizaci 

představení divadelní budovu včetně technického zázemí. V posledních letech se nejčastěji 

jedná o pražské Selesiánské divadlo.  

Jako předseda STAP oslovil v 90. letech Gustav Voborník dopisem světově známého 

českého choreografa Jiřího Kyliána, zda by je (studenty a pedagogy tanečních škol) přijal 

v divadle v Haagu, kde právě působil se svými soubory Nederlands Dans Theater I., II. a III. 

Jiří Kylián nabídku přijal a českou výpravu provedl po všech sálech, aby se studenti 

i pedagogové seznámili s uměleckou činností všech tří tanečních souborů. Večer je také 

                                                           
128

 Mezi zakladatele Společnosti tanečních pedagogů patří mj. i Jana Tomanová. 
129

 Jako velmi zkušený a aktivní choreograf měl Gustav Voborník mnoho kontaktů na umělce z celé České 

republiky. Patří mezi ně bývalí členové AUS VN, ČSSPT, režiséři, scénografové a další umělci z malých i velkých 

českých divadel.   
130

 Vánoční taneční koncert studentů uměleckých škol z Čech a Moravy: program představení uvedeného 5. 12. 

1994 v Divadle LABYRINT. Uloženo v soukromém archivu Jany Tomanové. 
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pozval na představení tvořené z jeho baletů. Již při této akci se domluvili na budoucí 

spolupráci se STAP. 

    

Celkově lze shrnout, že Gustav Voborník v letech 1994 – 2005 velice zásadně rozšířil 

repertoár Soukromé taneční školy Jany Tomanové. Choreografie, které zde nastudoval, byly 

de facto v původní verzi, z čehož je patrné, že úroveň žáků taneční školy byla opravdu 

vysoká. Ostatně mnozí z nich později nastoupili do studií taneční konzervatoře či se tanci 

věnovali na Akademii múzických umění. Spektrum tanců, které zde Gustav Voborník 

nastudoval, bylo velmi pestré a vhodně doplňovalo choreografická díla dalších pedagogů-

choreografů školy (Jana Tomanová, Libuše Hynková, Dagmar Břichňáčová, Ida Richterová, 

Helena Bartlová, Bronia Gordon a další). Velkou zásluhu na celkovém pozitivním výsledku 

Voborníkovy spolupráce se soukromou školou byl i nově vybavený kostýmní fundus, 

který byl vytvořen přesně podle charakterů jednotlivých tanců.  

V devadesátých letech a na počátku 21. století Gustav Voborník ve škole nastudoval 

celkem pětadvacet tanců a variací, které byly původně součástí světových baletů či českých 

oper. 

 

V červnu 2019 Soukromá škola Jany Tomanové zorganizovala Taneční gala na počest 

nedožitých devadesátých narozenin Gustava Voborníka v pražském paláci Akropolis. 

Součástí akce bylo i promítání fotek ze života Gustava Voborníka a z jeho působení 

na soukromé taneční škole. Kromě tanců inscenaci tvořily i řečnické vstupy, které měly za cíl 

představit osobnost Gustava Voborníka a jeho práci a přínos pro Soukromou taneční školu 

Jany Tomanové. 

Škola podle aktuálních možností stále udržuje Voborníkovy choreografie na repertoáru 

a pravidelně na počest tohoto významného českého choreografa pořádá v českých divadlech 

Taneční gala. 

 

Kromě Soukromé školy Jany Tomanové poskytl Gustav Voborník své choreografie 

i dalším amatérským souborům. Dokumenty k těmto aktivitám nejsou nikde archivovány, 

pokud vůbec existovaly. Dle pamětnice a bývalé členky baletního souboru DJKT Bohuny 

Mejcharové byla právě její škola jednou z nich, které poskytl svoji choreografii (Slovanský 

tanec č. 10) a dokonce dojížděl za žáky do Plzně, aby se na nastudování podílel. 
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7 TELEVIZNÍ A FILMOVÉ PROJEKTY 
 

Kromě tvorby pro divadla vytvořil Gustav Voborník několik choreografií pro různé filmy 

a televizní pořady. Své choreografie totiž dokázal přizpůsobit i interpretům mimo řady 

profesionálních tanečníků aniž by přitom polevil ve snaze vytvořit dramaturgicky 

srozumitelný a ucelený taneční celek.  Dva nejvýznamnější projekty, na kterých se za svého 

života podílel, je film Ikarie XB 1 a televizní pořad Slovanské tance. 

 

 

7.1 Ikarie XB 1 
 

Ikarie XB 1 je výjimečný filmový snímek, který byl natočený v roce 1963, ale „znovu 

ožil“ v roce 2016, kdy byl představen na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes.
131

 

Tento snímek je z hlediska Voborníkovy umělecké tvorby jedinečný v tom, že Gustav 

Voborník se na inscenaci nepodílí jako choreograf, ale jako herec. V černobílém filmu jej lze 

spatřit v roli člena posádky, který se – mimo jiné – objevuje hlavně v tanečních scénách 

(oslava narozenin) či u scén natáčených v prostorách tělocvičny zbudované pro posádku 

Ikarie XB 1. Stylizace je ve filmu velmi důsledná a tak i společenské tance na elektronickou 

hudbu jsou vytvořené podle představ společenského tance budoucnosti.
132

  

 

Ikarie XB 1 patří do (na tu dobu) nepříliš rozvinutého žánru sci – fi a to ji, společně 

s velmi vysokou kvalitou triků, vydařenými kostýmy a výpravou, řadí mezi oblíbené snímky 

své doby.    

 

Snímek v režii Jindřicha Poláka se odehrává v XXII. století a vypráví o vesmírné lodi 

Ikarie XB 1, která má za cíl doletět k nejbližší hvězdě Alfa Centauri, zde provést základní 

průzkum a s novými poznatky se vrátit zpět na Zem. Lidé na Zemi totiž doufají, že se jim 

podaří objevit život i mimo jejich planetu. Cestou posádka zažije mnoho peripetií, 

ale nakonec dosáhne vytyčeného cíle. 

                                                           
131

 Jednalo se o novou, rekonstruovanou verzi původního snímku. 
132

 Pohyby jsou velmi strnulé, paže minimalistické - víceméně pouze k funkčnímu držení partnera. Pohyby těla 
jsou pouze vpřed, vzad a stranou, žádné diagonály či oblouky. Tanečníci tančili v párech v přísně drženém 
postavení proti sobě. Podstatou pohybu bylo pohupování, nenápadné pohyby kyčlí, kroky a úkroky. 
S postupnou veselejší náladou tanečníků do tanců přibyly i některé jednoduché prvky ze standardních 
či latinskoamerických tanců.  
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Ve snímku vystupuje mnoho známých herců.  Jejich role (ostatně i snímek celý) jsou 

však výrazně odlišné od jejich běžných filmových rolí. Pro příklad lze jmenovat Zdeňka 

Štěpánka, Františka Smolíka, Danu Medřickou, Irenu Kačírkovou, Radovana Lukavského, 

Miroslava Macháčka, Rudolfa Deyla, Oto Lackoviče, Marcelu Martínkovou, Jozefa 

Adamoviče, Jaroslava Rozsívala, Martina Ťapáka, Jaroslava Mareše a další.  

 

Disertační práce Kláry Lidové upřesňuje detaily vzniku filmu: „Kromě natáčení 

v reálném prostoru televizního vysílače se téměř celý film Ikarie XB 1 natáčel 

v Barrandovských studiích. (…) I když se Ikarie XB 1 vizuálně nedá srovnat s pozdějšími 

velkorozpočtovými snímky jako je například kultovní Kubrickova 2001: Vesmírná Odyssea 

(1968), v kontextu počátku šedesátých let byla její výtvarná stylizace výjimečná.“
133

    

 

V Národním filmovém archivu je k dispozici nově zrekonstruovaný film Ikarie XB 1 

vytvořený za finanční podpory z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Obraz i zvuk byly 

zrekonstruovány z originálních negativů uložených v národním filmovém archivu tak, 

aby snímek - s ohledem na tehdejší technologie a postupy - kvalitou odpovídal originálu 

z roku 1963. Restaurace filmu proběhla v roce 2016 v budapešťské laboratoři. Poté byl film 

distribuován do českých kin.  

 

 

7.2 Slovanské tance – televizní pořad 
 

Dvořákovy Slovanské tance jsou jakýmsi průsečíkem režijní a choreografické tvorby 

Gustava Voborníka. Poprvé je uvádí v roce 1969 v DJKT v Plzni. O čtyři roky později uvádí 

Československá televize Praha televizní pořad Slovanské tance, kterému se budu níže 

věnovat. Výběrově pak některé Slovanské tance Gustav Voborník nastudoval se žáky 

Soukromé školy Jany Tomanové.  

 

Televizní záznam šestnácti slovanských tanců v režii Václava Hudečka je dostupný 

pouze v archivu České televize. Existují zde dva záznamy: první obsahuje pouze prvních osm 

tanců, druhý je kompletní a obsahuje tedy dvě řady po osmi tancích.  

                                                           
133

 LIDOVÁ, Klára. Tanec v českém hraném filmu 1898 – 1993. Disertační práce. Praha: Akademie múzických 
umění, Hudební a taneční fakulta, Katedra taneční umění – choreografie, 2017. s. 166.   
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První řada Dvořákových Slovanských tanců je označena jako „televizní fantazie.“ 

Tance májí dva spojující motivy: vztah mladíka a dívky a vesnický rok charakterizovaný 

skrze roční období, svátky a činnosti typické pro určité měsíce v roce.  

Z hlediska tance se může jevit tato řada celkem nevyrovnaná, protože některé části 

jsou vyloženě oslavou tance, zatímco v jiných dominuje spíše herecká či výtvarná složka díla. 

V celku ovšem působí všech osm tanců harmonicky: po stránce taneční, režijní a především 

dramaturgické. Zvolené dvě ústřední linky, milenci a cyklus roku, mají různý potenciál 

z hlediska uplatnění tance a s tím režisér Václav Hudeček cíleně pracuje. Tanec je organickou 

součástí slavností začátku jara, stejně tak ale patří k tradičním masopustním svátkům 

či k nevšedním událostem, jako je například vesnická veselka. První řada však obsahuje i dva 

tance, které by mohly být vnímány jako samostatné epizody. První je tanec číslo čtyři. 

Zobrazuje příběh chudé ženy s malým dítětem, která s vypětím sil dojde až do malé osady, 

kde narazí na skupinku dětí stavějících sněhuláky. Děti ženu odvedou a vesničané jí i dítěti 

poskytnou přístřeší i jídlo a tak vánoční čas je – oproti ponuré atmosféře nastolené 

melancholickou hudbou a zobrazením nevlídného zimního počasí – nakonec časem naděje. 

I zde se setkáváme s dívkou a chlapcem, kteří na začátku tance společně sledují malé 

pohyblivé dřevěné loutky a na konci tance se spolu vydávají do kostela na půlnoční mši. 

Druhý epizodický tance je tanec číslo šest. Melodie tance odkazuje spíše do prostředí 

dvorského jak vesnického. To se projeví i do příběhu a použitých tanečních kroků. Nově tak 

není zobrazovaným prostředím vesnice a její okolí, ale zámek se zahradou ve francouzském 

stylu.
134

  

Druhá řada tanců se od první zásadně liší. Každý tanec, krom toho, že hudba i kroky 

odpovídají danému tanci (odzemek, mazurka, skočná apod.), je pohledem do určitého 

okamžiku historie a kultury vybraného slovanského národa. Nejedná se však 

o historickografickou sondu či komplexní zachycení umění a kultury daného národa. 

Jednotlivé části spíše navozují atmosféru vybrané kultury na pozadí příběhů inspirovaných 

z historie daného národa. I pořadí tanců je vybráno tak, aby u nich bylo možné použít kroky, 

pózy a formace typické pro zobrazovaný národ.  

                                                           
134

 První řada Slovanských tanců IDEC 274 340 60702 obsahuje pouze prvních 8 tanců. Jedná se o ucelený 
televizní pořad označený jako „televizní fantazie“ a kromě úvodních titulků, obsahuje i detailní závěrečné 
titulky. Z nich se dozvíme jména a herců, orchestru, inscenátorů atd. Tyto zevrubné titulky kupodivu neobsahují 
jména choreografů, kteří za toto dílo (ve své kompletní verzi) dostali v roce 1975 na Mezinárodním televizním 
festivale 1. cenu Intervize, tedy Mileny Moravcové a Gustava Voborníka. Kompletní verze dvou řad tanců už na 
konci celého kompletu jejich jména uvádí. Oba záznamy byly vyrobeny v roce 1973. Druhý záznam IDEC 272 
340 00702 byl přednostně zdigitalizován pro účely této práce a obsahuje obě řady tanců, tedy 16. 
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I zde nalézáme mileneckou dvojici. Ne však jednu, kterou sledujeme v průběhu celé 

řady tanců, ale v každém tanci je zobrazen drobný příběh o zamilované ženě či zamilovaném 

muži. Někdy je jejich zájem oboustranný. Tyto vztahy jsou buď v pozadí nějaké události 

(např. tanec č. 15 zobrazující turnaj mužů na koních), někdy by tanec bez vztahu muže a ženy 

postrádal ucelenost a pozitivní motiv (např. tanec č. 12 zobrazující ruské dívky, které při tanci 

přepadnou barbarští nájezdníci a které pak zachrání rytíři vyslaní vladařem). 

I přes snahu o různé uchopení situací a vztahů mezi mužem a ženou (žena - vladař, 

muž - nevěrník, únos ženy, svatba apod.), působí někdy snaha o ucelený a logicky vyhrocený 

příběh dvou mladých lidí nepřirozeně. 

Základem druhé řady tanců je tedy zobrazení slovanských národů. Podle atributů lze 

poznat příslušníky slovenské, ukrajinské, ruské, maďarské či turecké národnosti. Kromě 

charakteristického prostředí, kostýmů a tanečních kroků každý tanec geograficky určují 

i samotní herci. Režisér Václav Hudeček nechává vždy na tanečníkovi, který svými rysy je 

pro daný národ typický, delší filmový záběr. Ostatní tanečníky bez typických rysů daného 

národa kamera zobrazuje jen velmi krátce.   

 

 Interpreti obou řad tanců byli tanečníci z Národního divadla v Praze, dále členové 

ČSSPT, AUS VN a soubor Olšava z Uherského Hradiště. Protagonisty první řady tanců 

(č. 1-8) a závěrečného šestnáctého tance byla Michaela Vítková a Bohumil Reisner. 

V samostatných tancích představujících vybraný slovanský národ vystupovali sólisté výše 

uvedených souborů – např. Astrid Štůrová, Nelly Danko, Jana Tichá, Nicole Nogaret, Jaromír 

Petřík, Dana Ledecká, Jiří Linhart, Pavel Ždichynec, Jaroslav Kloubek, Jan Hannich, Karel 

Červinka, Jaroslava Tichá, Ladislav Tajovský, František Struska, Karel Šťastný, Ladislav 

Vašek, Jan Ondrejko, Táňa Vreclová, Marcela Martínková a Věra Burešová.  

 

Celkově lze televizní fantazii Slovanské tance vnímat jako jakousi částečně idylickou 

a zkratkovitou představu českého venkova, respektive slovanských národů. Propojující linkou 

první části je zamilovaný pár, jehož náhodné setkávání v průběhu roku končí svatbou 

v posledním tanci první řady. Druhá linka první části, cyklus roku, je určující pro obsah 

každého tance a je tedy z dramaturgického hlediska daleko podstatnější. Druhá řada tanců 

není propojena postavami, ale pouze tématem: slovanskými národy. Uzavření celku obou řad 

Slovanských tanců je v posledním tanci realizováno skrze náhled do šťastného života 

mileneckého páru, který na konci první řady (tj. v tanci č. 8) slavil svatbu. Choreografie 
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tanců, včetně výběru tanečních kroků, odpovídá jejich skutečné hudební předloze – např. č. 3 

je polka, č. 1 a 8 furiant apod. 

 

 

7.3 Další spolupráce s filmem a televizí 
 

Jak z výše uvedeného vyplývá, Gustav Voborník patřil mezi choreografy, se kterými 

velice rádi spolupracovali i režiséři z jiných oborů. A nejinak je tomu u filmových režisérů. 

Podle manželky Gustava Voborníka, Darji Voborníkové, existuje mnohem více děl, 

na kterých se podílel jako choreograf a to již od konce padesátých let. Jednalo se většinou 

o tak drobné pohybové etudy a aranžmá, že Voborníkovo jméno v soupisu inscenátorů 

či účinkujících není uvedeno. Mezi dohledatelné filmy a televizní inscenace či pořady, 

pro které Gustav Voborník vytvořil choreografie, pohybové aranžmá či v něm sám tančil, 

patří studentský film Dvanáctého (1963) a hudební televizní pořad Album Supraphonu 2 

(1963) sestavený z nejoblíbenějších písniček z roku 1963 vydaných v Supraphonu. Dále se 

Gustav Voborník podílel na známé televizní inscenaci opery Rusalka (1975) v režii Bohumila 

Zoula, se sopranistkou Miladou Šubrtovou v roli Rusalky (herecké obsazení – Kateřina 

Macháčková) a Eduardem Hakenem v roli Vodníka. O čtyři roky později uvádí režisér 

Antonín Moskalyk československou komedii Anglický biftek s českou oblohou (1979) 

a i když bylo obsazení televizní inscenace kvalitní (Josef Větrovec, Robert Vrchota, Boris 

Rösner, Simona Stašová aj.), daleko většímu ohlasu se dostalo filmu  Jak svět přichází 

o básníky (1982). V něm je Voborníkova práce vidět při přípravě ochotnického představení 

(choreograf Hugo aranžuje postavy víl) i při jeho samotné realizaci. Posledním snímkem, 

jehož titulky nesou u části „pohybová spolupráce“ jméno Gustava Voborníka je televizní 

inscenace opery Antonína Dvořáka Vanda z roku 1989 v režii Tomáše Šimerdy.
135

  

                                                           
135

 Další, méně významná díla Československé televize, na kterých se Gustav Voborník podílí, obsahuje Příloha 

V. 
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8 ZÁVĚR 
 

Zmapovat život a dílo Gustava Voborníka nebylo jednoduché. I když jeho obsáhlé 

heslo najdeme v tanečním slovníku, zdá se, že informace o jeho životě a tvorbě byly jednou 

napsány a od té doby i se všemi chybami dále kopírovány. Gustav Voborník se podílel 

na desítkách baletních, operetních/muzikálových, operních, činoherních a televizních 

inscenacích a přesto lze k jeho tvorbě v archivech dohledat jen střípky. Také archivy divadel 

i divadelní databáze uvádějí místy chybné a nekompletní informace a to mimo jiné proto, 

že Voborníkovu práci sledovalo jen úzké spektrum kritiků a tak chybí možnost porovnání 

správných údajů. Také používání více názvů inscenací (jiný na deskách/programu/databázi 

atd.) a uvádění stejných titulů jeho předchůdci, mělo za následek několik omylů a záměn. 

S ohledem na počet a spektrum uměleckých produkcí, na kterých se podílel po celém našem 

území, je zjevné, že vysledovat všechny jeho aktivity je velice obtížné. Všichni, 

kdo s Gustavem Voborníkem kdy pracovali, na něj vzpomínají jako na výraznou osobnost 

a vynikajícího choreografa a tanečníka. Přesto jeho jméno ve výčtu významných 

československých choreografů 2. poloviny 20. století chybí. I přes několikaleté sbírání 

archivních materiálů nepochybuji, že existovala i další umělecká díla nesoucí stopy 

Voborníkovy tvůrčí práce, která se nikdy nepodaří dohledat.  

Pozoruhodné je, že dokonce i svého času prestižní soubory, ČSSPT a AUS VN, 

nebyly dosud dostatečně a hlavně uceleně zmapovány a do budoucna by si zasloužily hlubší 

a komplexnější zpracování. 

 

Od dob svých prvních vážných kontaktů s tancem v ČSSPT v roce 1948, 

až do nástupu na post šéfa baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni, se Gustav Voborník zúčastnil 

řady zájezdů tanečních souborů po Československu i zahraničí. Měl tak možnost setkat se 

s mnoha českými i zahraničními tvůrci a poznat jiné kultury a inspirovat se jimi, což je 

i z jeho choreografické tvorby patrné. 

Zároveň však není možné nevnímat jeho trvalé vazby k české hudbě a tradičním 

českým a moravským tancům. Své první základy tance získal na Moravě, a tak je patrné, 

odkud pramenily jeho znalosti charakterních tanců. Ty dále rozšiřoval při účasti na festivalech 

a zájezdech souboru – pozoroval a učil se. Folklorní tance patřily mezi jeho specializaci, 

což se projevilo v mnoha jeho choreografiích – např. Lašských či Moravských tancích. 

Ačkoliv tance sbíral i nad rámec aktivit ČSSPT, v jeho tancích nejsou lidové kroky 
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uplatňovány v „čisté podobě“, ani je nepoužívá pro okázalé reprezentativní choreografie 

s folklorní tematikou, jak bylo typické u sovětských vzorů českého folklorní hnutí. Pro něj je 

lidový krok, a vlastně i jakýkoliv taneční krok, prostředkem pro vyjádření určitého příběhu, 

vztahu, atmosféry apod. 

V ČSSPT jej nejvíce ovlivnila Libuše Hynková a Jiřina Mlíkovská, v AUS VN Luboš 

Ogoun, při studiích choreografie Zora Šemberová a v angažmá v ND v Praze Jiří Němeček, 

Jiří Blažek či Antonín Landa. 

 

Jako charismatický tanečník dostával Gustav Voborník role, ve kterých mohl uplatnit 

svůj mužný temperament a přirozenou pohybovou noblesu. V ČSSPT to byl například Šándor 

ve Zbojnickém ohni, v ND v Praze Cikán v Kamenném kvítku a Hajduk v Ludas Matyi, 

v ústeckém divadle pak Girej v Bachčisarajské fontáně a v DJKT Podivuhodný mandarín 

ve stejnojmenném baletu. 

 

 

Pokud porovnáme tvorbu Gustava Voborníka v DJKT v letech 1968 – 1981 pro balet 

a jiné obory (činohra, opera, opereta/muzikál) je patrné, že baletní inscenace netvoří ani 

polovinu jeho choreografické tvorby. To je však pro menší divadla běžná praxe. Pro baletní 

soubor DJKT vytvořil celkem 19 baletů, z toho sedm v československé či světové premiéře 

(Slunečnice, 1976; Anna Kareninová, 1977; Buratino, 1978; Koncert Aranjuez 1980; 

Nokturno u fontány, 1980; Horko, 1980 a Radegast, 1993) a dále 59 choreografii 

pro činohru, operu a operetu/muzikál plzeňského divadla. Z uvedených baletních titulů měly 

největší ohlas inscenace Slovanské tance (1969), Moravské a Lašské tance, Šeherezáda 

(1972), Petruška, Viktorka (1972), Čert na vsi (1974), Carmen, Slunečnice (1976), Anna 

Kareninová (1977) a Marná opatrnost (1979). Celkem se v letech 1968 – 1997 Gustav 

Voborník v DJKT podílí na 107 inscenacích. Nadále také spolupracuje i s jinými 

československými divadly a s Československou televizí, pro kterou například společně 

s Miladou Moravcovou vytvořil Slovanské tance (1973) oceněné 1. cenou Intervize (1975).  

Po svém odchodu z plzeňského angažmá v roce 1981 se opět vrací do souboru, 

ve kterém začínal, tedy ČSSPT, ale jeho nynější choreografie již jsou režijně komplexnější. 

Svou podobou se blíží spíše divadelnímu zpracování folklórních prvků, jak pořadu tvořenému 

estrádními čísly s folklorními prvky typickému pro podstatnou část produkce tohoto souboru. 
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Gustav Voborník neměl vyhraněný choreografický styl. Ačkoliv rád sledoval práci 

druhých, neměl žádný umělecký vzor. Každá jeho choreografie byla originál a každá plně 

odpovídala hudební předloze. Jako choreograf dokázal doslova roztančit téměř jakoukoliv 

hudbu a tak díky němu měli plzeňští diváci jako jediní možnost vidět balet Eleny Petrové 

Slunečnice (1976), Odstrčilova Buratina (1978) a Radegasta (1993) či Hlaváčovo Nokturno 

u fontány (1980). Pro Gustava Voborníka byla stěžejní hudební předloha, kterou měl 

při přípravách inscenace vždy dokonale naposlouchanou. Velice rád připravoval balety 

s dramatickým dějem, ve kterém však pro vyjádření pocitů, vztahů či konkrétního děje 

nepoužíval stylizovanou zkratku pantomimy, ale pohybů celého těla, napětí, a celé škály 

pohybových až téměř hereckých prvků. Jeho tanečníci si nevystačili s prostým dokonalým 

nacvičením pohybu, museli pochopit, co pohyb sděluje a vlastním hlubokým prožitkem pak 

toto sdělení vyjádřit stylizovaným tanečním pohybem. Gustav Voborník měl obrovské 

charisma a životní elán a své nadšení dokázal až do poslední chvíle předávat profesionálním 

i amatérským tanečníkům. Proto taky v recenzích u jeho choreografií nenalezneme pochvaly 

špičkové technické úrovně baletního souboru ani velkoleposti a okázalosti choreografie. Jeho 

práce, a dobové recenze tento fakt od počátku potvrzují, je prosycená nadšením tanečníků, 

jednotou celku a dokonalou souhrou pohybu a hudby. Jednotnému celku přispívá 

i Voborníkova úzká spolupráce s výtvarníky a dirigenty, se kterými se vždy pokoušel najít 

společnou cestu k jevištnímu zpracování baletu.  

Gustav Voborník měl smysl pro diplomacii, byl empatický, přátelský a dalo by se říci, 

že každý, kdo s ním kdy pracoval, na jeho spolupráci rád vzpomíná a nejednou se k ní vrací. 

Mezi další charakteristické vlastnosti jeho tvorby je i citlivé přizpůsobení choreografie 

schopnostem, dovednostem a aktuálním možnostem interpretům. Jakoukoliv choreografii tak 

upravil na míru talentovanému tanečníkovi stejně účinně jako herci bez pohybového talentu.  

 

V roce 1990 Gustav Voborník odchází do důchodu, což ovšem zdaleka neznamená 

konec jeho tvůrčích aktivit. Kromě pokračování spolupráce s divadly (balet, opera, činohra, 

opereta/muzikál) začíná Gustav Voborník v roce 1994 spolupracovat se Soukromou taneční 

školou Jany Tomanové, kde působí jako pedagog a choreograf a pro děti a mládež připraví 

celkem 25 choreografií z oblasti, klasického, lidového i scénického tance. 
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Na otázku proč je jméno Gustava Voborníka takřka zapomenuto i přes jeho nesporné 

tvůrčí a interpretační kvality není snadná odpověď. Pravděpodobně se na tom podílí více 

faktorů. 

Jedním z nich je ten, že pokud někde delší dobu aktivně působil, nejednalo se 

o významné taneční centrum, kde jsou všichni tanečníci a tvůrci sledováni. Ačkoliv úroveň 

plzeňského baletního souboru byla vysoká a Gustav Voborník byl za nabídku jeho vedení 

nadšen, plzeňský balet nedosahoval zdaleka tak velkého ohlasu a veřejné podpory jako 

například baletní soubor pražského Národního divadla. 

 Dalším faktem je, že uváděl díla, která sice byla svým způsobem progresivní 

a na svoji dobu moderní a náročná (hlavně po stránce hudební), po něm již tato díla ale nikdo 

neinscenoval a tak chybí i linka „průkopnického choreografa“. 

 S tím souvisí i další podstatný fakt a to ten, že Gustav Voborník tanec miloval a tvůrčí 

a interpretační činnost jej dostatečně naplňovala. Neměl potřebu, a asi to ani neměl v povaze, 

svá díla prosazovat i na jiných scénách či je jakkoliv jinak prezentovat, aby se jeho tvůrčí 

činnost dostala do širšího povědomí. 

V neposlední řadě je nutné zmínit, že Voborníkova generace měla mnoho osobností, 

které se prosadily v různých oblastech tance, anebo sice nepatřili mezi originální tvůrce, 

zato však měli (oni či jejich svěřenci) vynikající klasickou baletní techniku, což byl v té době 

jedním z oceňovaných atributů tanečníků. 

 

Pokud by někdo (například pomocí fotografií či dobových článků) porovnával taneční 

výkony plzeňského baletu pod vedením Gustava Voborníka, se současnou podobou 

plzeňského souboru, všiml by si, že taneční technika plzeňského baletu z 60. a 70. let 

nedosahovala kvalit současného baletního souboru DJKT. Není to však tím, že by Gustav 

Voborník nevyžadoval precizní ovládnutí klasické taneční techniky - to dozajista vyžadoval, 

ale tím, že v té době byla úplně jiná úroveň tance a tento trend lze sledovat i v jiných 

historických obdobích. 

 

S Gustavem Voborníkem odešla z tanečního světa výrazná osobnost, která jako jedna 

z mála za sebou nezanechala desítky interpretů se špičkovou taneční technikou, ale desítky 

tanečníků, kteří skutečně tančí. 
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výstřižky Giselle, 20. 1. 1979. 
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Archiv Divadla J. K. Tyla v Plzni, kartotéka baletní inscenace. Bílá obálka s programem a 

výstřižky Marná opatrnost, 3. 11. 1979. 

Archiv Divadla J. K. Tyla v Plzni, kartotéka baletní inscenace. Bílá obálka s programem a 

výstřižky Baletoskop, 15. 11. 1980. 

Archiv Divadla J. K. Tyla v Plzni, kartotéka baletní inscenace. Bílá obálka s programem a 

výstřižky Triptych: baletní večer, 25. 4. 1981. 

Archiv Divadla J. K. Tyla v Plzni, kartotéka baletní inscenace. Bílá obálka s programem a 

výstřižky Baletní triptych: Faunovo odpoledne, Radegast, Gaîté Parisienne, 15. 5. 1993. 

Institut Divadelního umění – Divadelní ústav. Balet – umělci Gustav Voborník, B-CH. Zelené 

desky s výstřižky.  

 osobní rozhovory (řízené i volné) 

  

o Gustav Voborník, Praha: průběžně 2007 – 2009.  

o Darja (Darina) Voborníková, Praha: 2015, 2016. 

o Bohuna Mejcharová, Praha: 2/2015. 

o Jana Eriksson Tomanová, Praha: 1/2015. 

o Artuš Rektorys, Plzeň: 12/2019. 

o Jiří Žalud, Plzeň: 2/2020. 

 soukromé archivy pamětníků 

 

o Bohuna Mejcharová – fotografie (černobílé, DJKT 1968 – 1981) 

o Jana Eriksson Tomanová – fotografie, programy představení Soukromé taneční 

školy 
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SEZÓNA 1968/1969 
 

1) Slovanské tance – 8. 2. 1969 

Hudební předloha: Antonín Dvořák 

Režie:   Gustav Voborník 

Choreografie:   Gustav Voborník 

Dirigent:  Jiří Kout 

Výprava:  Věra Fridrichová j. h. 

Kostýmy:  Věra Fridrichová j. h.  

Velké divadlo 

 

SEZÓNA 1969/1970 
 

2) Z pohádky do pohádky – 15. 11. 1969 

Hudební předloha: Oscar Nedbal 

Libreto:  Ladislav Novák 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Jiří Kout  

Scéna a kostýmy: Vladimír Heller 

Velké divadlo 

 

SEZÓNA 1970/1971 
 

3) Nikotina, Podivuhodný mandarín – 3. 10. 1970 

Nikotina  

Hudební předloha: Vítězslav Novák  

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Jiří Kout 

Scéna a kostýmy: Vladimír Heller 

Podivuhodný mandarín 

Hudební předloha:  Béla Bartók 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Jiří Kout 

Scéna a kostýmy: Vladimír Heller 

Velké divadlo 
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4) Popelka – 10. 1. 1971  

Hudební předloha: Sergej Prokofjev 

Libreto: (volně) Saša Machov podle původní verze Nikolaje Dimitrijeviče 

Volkova  

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Jiří Kout 

Výprava:  Vladimír Heller 

Velké divadlo 

 

SEZÓNA 1971/1972 
 

5) Sluha dvou pánů – 25. 9. 1971 

Hudební předloha: Jarmil Burghauser 

Libreto:  Jan Rey podle komedie Carla Goldoniho 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Petr Vronský 

Scéna:   Vladimír Heller 

Kostýmy:  Marika Tichá 

Triky s mincemi – aranžmá: Jan Wild-Walden 

Velké divadlo 

 

6) Moravské tance a Lašské tance, Šeherezáda – 11. 3. 1972 

Moravské a lašské tance 

Hudební předloha: Leoš Janáček 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Petr Vronský  

Scéna:   Vlastimil Koutecký   

Kostýmy:  Věra Fridrichová j. h. 

Šeherezáda 

Hudební předloha: Nikolaj Rimský-Korsakov 

Libreto:  Alexander Benois 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Petr Vronský 

Scéna:   Vladimír Landa j. h. 

Kostýmy:  Marika Tichá 

Velké divadlo 
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SEZÓNA 1972/1973 
 

7) Viktorka, Petruška – 7. 10. 1972 
 

Viktorka 

Hudební předloha: Zbyněk Vostřák 

Libreto:  Jan Rey 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Petr Vronský 

Výprava:   Věra Fridrichová j. h. 

Asistent choreografie: Milada Papežová 

Petruška 

Hudební předloha: Igor Fjodorovič Stravinský 

Libreto:  Alexander Benois, Igor Fjodorovič Stravinský 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Petr Vronský 

Scéna:   Vladimír Landa j. h. 

Kostýmy:  Marika Tichá 

Asistent choreografie: Milada Papežová 

Velké divadlo 

 

8) Louskáček – 5. 5. 1973 

Hudební předloha: Petr Iljič Čajkovský 

Libreto:  Marius Petipa, upravil Jan Rey 

Režie a choreografie: Gustav Voborník 

Dirigent:  Petr Vronský 

Scéna:   Vladimír Landa j. h. 

Kostýmy:  Marika Tichá 

Asistent choreografie: Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Mládková 

Velké divadlo 

 

SEZÓNA 1973/1974 
 

9) Čert na vsi – 19. 1. 1974  

Hudební předloha: Fran Lhotka 

Libreto:  Pia Mlakarov, Pino Mlakarov 

Režie a choreografie: Gustav Voborník 
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Dirigent:  Petr Vronský 

Scéna:   Vladimír Landa j. h. 

Kostýmy:  Bedřich Barták j. h. 

Asistent choreografie: Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Mládková 

Velké divadlo 

 

SEZÓNA 1974/1975 
 

10) Gajané -  23. 3. 1975 

Hudební předloha: Aram Iljič Chačaturjan 

Libreto:  Konstantin Děržavin 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Josef Chaloupka 

Scéna a kostýmy: Věra Fridrichová j. h. 

Repetitor:   Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Mládková 

Velké divadlo 

 
SEZÓNA 1975/1976 
 

11) Carmen, Slunečnice – 24. 1. 1976  

Carmen 

Hudební předloha: George Bizet / Rodion Ščedrin 

Libreto:  Gustav Voborník podle novely Prospera Mériméa 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Josef Chaloupka 

Scéna a kostýmy: Bedřich Barták j. h. 

Asistent choreografie: Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Mládková 

Inspicient:  Josef Šimek 
 

Slunečnice 

Hudební předloha: Elena Petrová  

Libreto:  Vladimír Vašut na motivy starořecké báje 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Josef Chaloupka 

Scéna a kostýmy: Bedřich Barták j. h. 

Asistent choreografie: Milada Papežová 
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Korepetitor:  Květa Mládková 

Inspicient:  Josef Šimek 

Velké divadlo 

 

SEZÓNA 1976/1977 
 

12) Sněhurka – 29. 1. 1977  

Hudební předloha: Zbyněk Vostřák 

Libreto:  Jan Rey 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Josef Chaloupka 

Výprava:   Bedřich Barták 

Repetitor:  Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Mládková 

Inspicient:  Josef Šimek 

Velké divadlo 

 

SEZÓNA 1977/1978 
 

13) Anna Karenina – 22. 10. 1977  

Hudební předloha: Rodion Konstantinovič Ščedrin 

Libreto:  Boris Lvov-Anochin 

Režie a choreografie: Gustav Voborník 

Dirigent:  Josef Chaloupka 

Scéna a kostýmy: Bedřich Barták  

Repetitor:   Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Mládková 

Inspicient:  Josef Šimek 

Velké divadlo 

 

14) Buratino – 4. 3. 1978 

Hudební předloha: Karel Odstrčil 

Libreto:  Vladimír Vašut podle námětu Alexeje Tolstého 

Režie a choreografie: Gustav Voborník 

Dirigent:  Josef Chaloupka 

Scéna a kostýmy: Bedřich Barták 

Korepetitor:  Květa Mládková 

Inspicient:  Josef Šimek 

Velké divadlo 
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SEZÓNA 1978/1979 
 

15) Giselle – 20. 1. 1979 

Hudební předloha: Adolph Charles Adam 

Libreto:  Theophile Gautier, Honoré Vernoy de Saint-Georges 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Ivan Pařík 

Výprava:   Bedřich Barták 

Repetitor:   Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Mládková 

Inspicient:  Josef Šimek 

Velké divadlo 

 

SEZÓNA 1979/1980 
 

16) Marná opatrnost – 3. 11. 1979 

Hudební předloha: Ferdinand Herold, John Lanchbery 

Libreto:  podle námětu Jeana Daubervala 

Režie a choreografie: Gustav Voborník 

Dirigent:  Ivan Pařík 

Scéna:   Vladimír Landa j. h. 

Kostýmy:  Bedřich Barták 

Asistentka choreografie: Milada Papežová 

Korepetitor a světelná inspice: Květa Mládková 

Inspicient:  Josef Šimek 

Velké divadlo 

 

SEZÓNA 1980/1981 
 

17) Baletoskop – 15. 11. 1980  
 

Koncert Aranjuez 

Hudební předloha: Joaquin Rodrigo 

Libreto:  Saša Večtomov podle Domu doni Bernardy Frederica García Lorky 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Scéna a kostýmy: Bedřich Barták 

Asistent choreografie: Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Osvaldová 
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Inspicient:  Josef Šimek 
 

Nokturno u fontány 

Hudební předloha: Miroslav Hlaváč (vyrobeno ve studiu elektronické hudby 

Československého rozhlasu v Plzni; technická spolupráce Čestmír Kadlec) 

Libreto:  Vladimír Vašut 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Kameraman filmové dotáčky: Emil Sirotek 

Scéna a kostýmy: Bedřich Barták 

Asistent choreografie: Libuše Králová 

Korepetitor:  Květa Osvadlová 

Inspicient:  Josef Šimek 

 

Horko 

Hudební předloha: Čestmír Gregor 

Libreto:  Vladimír Vašut 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  

Dirigent:  Václav Cibulka 

Scéna a kostýmy: Bedřich Barták 

Asistent choreografie: Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Osvadlová 

Inspicient:  Josef Šimek 

Komorní divadlo 

 

18) Triptych: baletní večer – 25. 4. 1981 
 

Výběr z díla 

Hudební předloha:  Frederik Chopin 

Režie a choreografie: Libuše Králová 

Scéna a kostýmy: Bedřich Barták 

Klavír:   Ivo Pavelka, Ivana Janečková 

Repetitor:   Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Osvaldová 

Inspicient:  Josef Šimek 

Ples kadetů 

Hudební předloha: Johann Strauss 

Libreto:  Gustav Voborník podle Davida Lichina 

Režie a choreografie: Gustav Voborník  
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Scéna a kostýmy: Bedřich Barták 

Repetitor:   Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Osvaldová 

Inspicient:  Josef Šimek 

Američan v Paříži  

Hudební předloha: George Gershwin 

Libreto:  Gustav Voborník 

Režie a choreografie: Gustav Voborník 

Scéna a kostýmy:  Bedřich Barták 

Repetitor:   Milada Papežová 

Korepetitor:  Květa Osvaldová 

Inspicient:  Josef Šimek 

Komorní divadlo 

 

SEZÓNA 1992/1993 
 

19) Baletní triptych: Faunovo odpoledne, Radegast, Gaîté Parisienne - 15. 5. 

1993  
 

Faunovo odpoledne 

Hudební předloha:  Claude Debussy 

Režie a choreografie:  Pavel Ždichynec j. h.  

Vedoucí výroby:  Jaroslav Möller 

Vrchní mistr a mistr osvětlení: Jaroslav Valenta 

Jevištní mistr:   Libor Kacerovský 

Mistr zvuku:   Josef Schinábek 

Scéna:    Vladimír Soukenka j. h.   

Kostýmy:   Josef Jelínek j. h. 

Asistent choreografie:  Jiří Žalud 

Korepetitor:   Marie Populeová 

Inspicient:   Zdeněk Ryšlink 
 

Radegast 

Hudební předloha:  Karel Odstrčil 

Libreto:   Jaroslav Someš 

Režie a choreografie:  Gustav Voborník  

Vedoucí výroby:  Jaroslav Möller 

Vrchní mistr a mistr osvětlení: Jaroslav Valenta 

Jevištní mistr:   Libor Kacerovský 
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Mistr zvuku:   Josef Schinábek 

Scéna:    Vladimír Soukenka j. h.   

Kostýmy:   Josef Jelínek j. h. 

Asistent choreografie:  Jiří Žalud 

Korepetitor:   Marie Populeová 

Inspicient:   Zdeněk Ryšlink 
 

Gaîté Parisienne 

Hudební předloha:  Jacques Offenbach 

Libreto:   Etienne de Beaumont 

Režie, choreografie a dramaturgická úprava: Zdeněk Prokeš j. h.  

Úprava hudby a aranžmá:  Manuel Rosenthal 

Vedoucí výroby:  Jaroslav Möller 

Vrchní mistr a mistr osvětlení: Jaroslav Valenta 

Jevištní mistr:   Libor Kacerovský 

Mistr zvuku:   Josef Schinábek 

Scéna:    Vladimír Soukenka j. h.   

Kostýmy:   Josef Jelínek j. h. 

Asistent choreografie:  Jiří Žalud 

Korepetitor:   Marie Populeová 

Inspicient:   Zdeněk Ryšlink 

Komorní divadlo 

 

Poznámka: 

Veškeré údaje jsou převzaty z tištěných programů inscenací. 
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*          první provedení 

VD Velké divadlo 

KD Komorní divadlo 

DDAP Divadlo dětí Alfa Plzeň 

  

 

 PREMIÉRA TITUL AUTOR  REŽIE SCÉNA 

1. 6. 3. 1971 Lucerna Alois Jirásek Luboš Pistorius KD 

2. 6. 5. 1972* Strašlivý hodování aneb Don 

Juan 

Jaroslav Tafel Jaroslav Tafel VD 

3. 10. 11. 1973 Úplně normální zázrak Jevgenij Švarc Ivan Šarše KD 

4. 30. 3. 1974 Hamlet William 

Shakespeare 

Ota Šefčík VD 

5. 18. 5. 1974   Naši furianti Ladislav 

Stroupežnický 

Lída Engelová KD 

6. 18. 1. 1975 Strakonický dudák Josef Kajetán Tyl Ivan Šarše VD 

7. 22. 2. 1975 Tobě hrana zvonit nebude Vojtěch Trapl Oto Šefčík KD 

8. 29. 2. 1976 Zapomeňte na Hérostrata! Grigorij Gorin Lída Engelová KD 

9. 27. 3. 1976 Večer tříkrálový aneb cokoli 

chcete 

William 

Shakespeare 

Oto Šefčík VD 

10. 11. 6. 1977 Líbej mě, Alfréde! Carlo Terron Lída Engelová KD 

11. 1. 4. 1978 Don Carlos Friedrich Schiller Oto Šefčík VD 

12. 23. 6. 1979 Slaměný klobouk Eubene Labich Miroslav Horníček VD 

13. 27. 6. 1981 Tartuffe neboli podvodník Molière Lída Engelová VD 

14. 26. 9. 1981 Mrtvé duše Nikolaj 

Vasilijevič Gogol 

Václav Beránek DDAP 

15. 20. 12. 1990 Život, učení a smrt Pána a 

Spasitele našeho 

Jan Kopecký, 

Johana 

Kudláčková 

Kristina Taberyová, 

dokončil Jan Burian 

VD 

16. 4. 5. 1991 Naši furianti Ladislav 

Stroupežnický 

Svatoslav Papež  

j. h. 

VD 
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 PREMIÉRA TITUL AUTOR REŽIE SCÉNA 

1. 16. 11. 1968 Dobrý večer, mistře! 

Mozartův večer 

Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Oto Šefčík KD 

2. 23. 2. 1969 Prodaná nevěsta Bedřich Smetana Bohumil Zoul VD 

3. 29. 3. 1969 Carmen George Bizet Ilja Hylas j. h. VD 

4. 14. 6. 1969 Manon Lescaut Giacomo Puccini Norbert Snítil j. h. VD 

5. 11. 10. 1969* Figarův rozvod  Ödön von Horvath Bohumil Zoul VD 

6. 13. 12. 1969 Z mrtvého domu Leoš Janáček Bohumil Zoul VD 

7. 4. 4. 1970 Juro Jánošík Ján Cikker Bohumil Zoul VD 

8. 6. 6. 1970 Veselé paničky 

windsorské 

Otto Nicolai Oto Šefčík VD 

9. 12. 12. 1970 Čarodějka Petr Iljič Čajkovskij Bohumil Zoul VD 

10. 7. 2. 1971 Rusalka Antonín Dvořák Bohumil Zoul VD 

11. 23. 10. 1971 Dóže benátský Giuseppe Verdi Bohumil Zoul VD 

12. 18. 12. 1971 Její pastorkyňa Leoš Janáček Bohumil Zoul 

 

VD 

13. 12. 2. 1972 Figarova svatba Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Bohumil. Zoul VD 

14. 16. 9. 1972 Dvě vdovy Bedřich Smetana Bohumil Zoul VD 

15. 4. 11. 1972 Pskoviťanka Niikolaj Rimský-

Korsakov 

Inge Švandová-

Koutecká 

VD 

16. 31. 3. 1973* Manželství je riziko Siegfried Matthus Bohumil Zoul VD 

17. 9. 12. 1973 Turandot Giacomo Puccini Inge Švandová-

Koutecká 

VD 

18. 21. 9. 1974 Mladý lord Hans Werner Henze Oto Šefčík VD 

19. 14. 12. 1974 Maryša Emil František Burian Oldřich Kříž VD 

20. 20. 9.1975 Liška Bystrouška Leoš Janáček Inge Švandová-

Koutecká 

VD 

21. 6. 12. 1975 Eugen Oněgin Petr Iljič Čajkovský Inge Švandová-

Koutecká 

VD 

22. 28. 2. 1976 Večer operních 

aktovek - Měsíc, 

Gianni Schicchi 

Carl Orff, 

Giacomo Puccini 

Oldřich Kříž VD 

23. 29. 4. 1978 Kouzelná flétna Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Oldřich Kříž VD 
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24. 30. 9. 1978 Piková dáma Petr Iljič Čajkovský Tomáš Šimerda VD 

25. 16. 12. 1978 Julietta Bohuslav Martinů Oldřich Kříž VD 

26. 24. 2. 1979 Faust a Markéta Charles Gounod Inge Švandová-

Koutecká 

VD 

27. 19. 5. 1979 Arabella Richard Strauss Oto Šefčík VD 

28. 13. 10. 1979 Honzovo království Otakar Ostrčil Oldřich Kříž VD 

29. 15. 12. 1979 Čarostřelec Carl Maria von Weber Inge Švandová-

Koutecká 

VD 

30. 17. 5. 1980 Carmen George Bizet Inge Švandová-

Koutecká 

VD 

31. 20. 12. 1980 Don Giovanni Wolfgang Amadeus  

Mozart 

Inge Švadnová-

Koutecká 

KD 

32. 30. 8. 1981 
(obnovená 

premiéra) 

Prodaná nevěsta Bedřich Smetana Oldřich Kříž KD 

33. 4. 2. 1989 Perníková chaloupka Engelbert 

Humperdinck 

Gustav Voborník  

j. h. 

VD 

34. 19. 5. 1990 Mirandolina Bohuslav Martinů  Inge Švandová-

Koutecká 

VD 

35. 22. 9. 1990 Carmen George Bizet Inge Švandová-

Koutecká 

VD 

36. 15. 6. 1991 Maškarní ples Giuseppe Verdi Mojmír Weimann VD 

37. 14. 12. 1991 Kouzelná flétna Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Mojmír Weimann VD 

38. 13 6. 1992 Příhody lišky 

Bystroušky 

Leoš Janáček Inge Švandová-

Koutecká j. h. 

VD 

39. 26. 9. 1992 Prodaná nevěsta Bedřich Smetana Mojmír Weimann VD 

40. 2. 10. 1993 Čarostřelec Carl Maria von Weber Mojmír Weimann VD 

41. 4. 6. 1994 Hoffmannovy povídky Jacques Offenbach Mojmír Weimann VD 

42. 21. 1. 1995 Piková dáma Petr Iljič Čajkovský Tomáš Šimerda VD 

43. 25. 2. 1995 
(obnovená 

premiéra) 

Rusalka Antonín Dvořák Oldřich Kříž, 

Mojmír Weimann 

VD 

44. 1. 4. 1995 Řecké pašije Bohuslav Martinů, 

Nikos Kazantzakis 

Mojmír Weimann VD 

45. 17. 6. 1995 

**/**** 

Don Giovanni Wolfgang Amadeus 

Mozart 

Martin Otava j. h. VD 
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*          československá premiéra 

**        nastudováno podle italského originálu 

***  stejná inscenace (nutné drobné úpravy pro specifické parametry krumlovského 

            jeviště a hlediště) uvedena i 20. 8. 1997 v Otáčivém hledišti v Českém Krumlově 

VD Velké divadlo 

KD Komorní divadlo 
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 PREMIÉRA TITUL AUTOR  REŽIE SCÉNA 

1. 19. 4. 1969 Rose Mary Rudolf Friml  

Herbert Stothart 

Karel Smažík j. h. VD 

2. 21. 6. 1969 Šumař na střeše Jerry Bock Miroslav Doutlík VD 

3. 14. 2. 1970 Když je v Římě neděle Gorni Kramer Jaroslav Heyduk KD 

4. 19. 6. 1971 Polibek Juanity Jurij Miljutin Karel Smažík j. h. KD 

5. 27. 11. 1971 Dvě srdce v rytmu 

valčíku 

Robert Stolz Oldřich Kříž KD 

6. 8. 4. 18972 Hraběnka Marcia Emmerich Kálmán Karel Smažík j.h. VD 

7. 22. 6. 1974 Veselá vdova Franz Lehár Rudolf Kutílek VD 

8. 26. 10. 1974 Píseň tajgy Jurij Miljutin Oldřich Kříž VD 

9. 15. 5. 1976 Divotvorný hrnec Burton Lane Jiří Nesvadba j. h. KD 

10. 18. 9. 1976 Polská krev Oskar Nedbal Rudolf Kutílek VD 

11. 27. 11. 1976 Hazardní hra Alexander Kolker František 

Hromada 

KD 

12. 9. 4. 1977 Jak to udělat, aby 

nezůstávaly hezký 

holky na ocet 

Lubomír Veteška Jan Kratochvíl KD 

13. 25. 3. 1978 Země úsměvů Franz Lehár Karel Tišnovský KD 

14. 17. 6. 1978 Muž jménem La 

Mancha 

Mitch Leigh Miroslav Wildman 

j. h. 

VD 

15. 11. 11. 1978 Čardášová princezna Emmerich Kálmán Jaroslav Heyduk VD 

16. 31. 3. 1979* Merci  

(aneb starodávný 

vaudeville) 

Bulat Okudžava Petr Novotný j. h. VD 

17. 23. 6. 1979 Boccaccio Franz von Suppé Karel Tišnovský KD 

18. 8. 12. 1979 Golem Jaroslav Ježek Jaroslav Heyduk KD 

19. 2. 2. 1981 Paní Marjánka, matka 

pluku 

Václav Trojan Jaroslav Heyduk 

Jaroslav Kutílek 

KD 

20. 28. 1. 1984 Poslední nápadník 

madame Hussonové 

Jaromír Vomáčka Petr Novotný DA 

21. 20. 10.1990 Cikánský baron Johann Strauss ml. Miroslav Doutlík VD 

22. 15. 12. 1990 Gigi Frederich Loewe Jan Štych ml. j. h. KD 

23. 15. 2. 1992 Otec Kondejík  

a ženich Vejvara 

Jiří Malásek 

Jiří Bažant  

Vlastimil Hála 

Miroslav Doutlík KD 

24. 16. 5. 1992 Polská krev Oskar Nedbal Karel Tišnovský VD 

25. 14. 11. 1992 Peppina Robert Stolz Miroslav Doutlík KD 
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26. 6. 2. 1993 Veselá vdova Franz Lehár Miroslav Doutlík VD 

27. 26. 3. 1994 Madame Favart Jacques  

Offenbach 

Mojmír Weimann KD 

28. 19. 11. 1994 Rose Marie Rudolf Friml Jurij Galin j.h. VD 

29. 4. 10.1997 Lumpacivagabundus Miroslav Ponc  

Josef Kaláb  

 Oldřich Letfus 

Evžen Sokolovský 

st. J. h. 

KD 

 

 *       československá premiéra 

VD Velké divadlo 

KD Komorní divadlo 

DA Divadlo Alfa 
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 POŘAD SERIÁL REŽIE  VÝROBA IDEC 

1. Lístky vytržené 

z památníku - Duet 

Jazz klub 

1999 

Radovan 

Urban 

1999 299 365 15439 

2. Věčná píseň - Ladislav Váňa 1988 288 340 56739 

3. Pozvání na Petřín - Tomáš 

Šimerda 

1988 288 340 56697 

4. Dnes vám budem  

polku hrát 

- Ladislav Váňa 1983 283 340 74395 

5. Koncertní intermezzo - Ladislav Váňa 1989 289 340 66518 

6. Hudba na zámku Kozel - Eva Marie 

Bergerová 

1981 281 340 54429 

7. Koncert na zámku 

Opočno 

- Eva Marie 

Bergerová 

1982 282 340 64324 

8. J. Strauss:  

Tisíc a jedna noc 

- Václav 

Tomšovský 

1975 275 340 01103 

9. Zvuky fanfár - Ladislav Váňa 1984 284 340 14350 

10. V lázních - Ladislav Váňa 1984 284 340 14411 

11. Koncert na zámku 

Mnichovo Hradiště 

- Eva 

Bergerová 

1983 283 340 74442 

12. Čeští průkopníci 

evropského klasicismu 

Obrazy 

z dějin české 

hudby 

Milan Macků 1983 283 340 74367 

13. Mášenčiny narozeniny - Jan 

Bonaventura 

1974 274 340 00509 

14. Pivovar v Sojkově - Ladislav Váňa 1982 282 340 54331 

15. Hudba na zámku 

Červená Lhota 

- Jan Eisner 1982 282 340 64326 

16. Krajkový šátek - Václav 

Tomšovský 

1974 274 340 00511 

17. Guillaume de Machaut 

– Šlechtic melodií 

- Tomáš 

Šimerda 

1990 290 340 76709 

18. Zapomenuté melodie - Ladislav Váňa 1990 290 340 76777  

19. Říkadla aneb jak se dělá 

divadlo pro děti 

- Tomáš 

Šimerda 

1991 291 340 15024 

20. Muzikanti, zahrajte mi 

do kola 

Silvestr 1986 Alexej Nosek 1986 286 320 34130 

21. Dechovka na cestách - Ivan Kotrč 1982 282 320 64060 

22. Dnes uvádí Oldřich Dnes uvádí Ivo Paukert 1978 278 320 24041 
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Kaiser 

23. Dnes uvádí Milan Hein Dnes uvádí Ivo Paukert 1978 278 320 24040 

24. Křídlovka zpívá Křídlovka 

zpívá 

neuvedeno 1992 292 361 10055  

25. Křídlovka zpívá Křídlovka 

zpívá 

neuvedeno 1992 292 361 10057 

26. Antonín Dvořák: 

Rusalka 

Procházka 

operou 

Bohumil Zoul 1977 277 340 14484 

27. Křídlovka zpívá Křídlovka 

zpívá 

neuvedeno 1992 292 361 10060 

28. Křídlovka zpívá Křídlovka 

zpívá 

Alena 

Krausová 

1993 293 361 10112 

29. Falstaff - Jaroslav 

Dudek 

1975 275 340 01101 

30. Hudba zámeckých 

zahrad 

- Jan Eisner 1982 282 340 64478 

31. Pražská kapela Petra 

Finka 

- Ivan Kučera 1990 290 340 76521  

32. Televizní rolnička 85‘ Televizní 

rolnička 

Ivo Paukert 1986 286 320 34102 

33. Kufřík 5 Kufřík Karel Pech 1979 279 531 22516 

34. Kufřík – Malé zamyšlení Kufřík Karel Pech 1980 280 531 05687 

35. Hrály dudy… - Ladislav 

Rychman 

1953 253 532 34861 
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                         Obr. 1: Civilní foto 

 

         Obr. 2: Hajduk - uprostřed                                       Obr. 3: Podivuhodný mandarín  

          (Ludas Matyi, ND 1960)                 (Nikotina, Podivuhodný mandarín, DJKT 1970) 

             

           Obr. 4: Loučení s DJKT          Obr. 5: Nastudování Pletení koberců z baletu 

(Triptych: baletní večer, DJKT 1981)                     Gajané (Soukromá taneční škola J. Tomanové) 
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Obr. 6 a 7: Příprava inscenace v DJKT 

     Obr. 8: Carmen, DJKT 1976                            Obr. 9: Karel Odstrčil a Gustav Voborník:           
               příprava baletu Buratino 

 

 

 

 

 

 

              Obr. 10: Zkouška (Buratino, DJKT 1978)            Obr. 11: Zkouška (Buratino, DJKT 1978) 

 

 

 

 

 

                              

Obr. 12 a 13: Zkouška (Triptych: baletní večer, DJKT 1981) 
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  Obr. 14 a 15: Slovanské tance, DJKT 1969 

     

              

        

 

 

 

 

 

                              

Obr. 16: Slovanské tance, DJKT 1969              Obr. 17: Z pohádky do pohádky, DJKT 1969 

 

 

 

 

 

  

Obr. 18 a 19: Z pohádky do pohádky, DJKT 1969 

 

 

 

 

 

       
 

    Obr. 20: Z pohádky do pohádky, DJKT 1969             Obr. 21: Nikotina  
            (Nikotina, Podivuhodný mandarín, DJKT 1970) 
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                    Obr. 22 a 23: Popelka, DJKT 1971   

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 a 25: Sluha dvou pánů, DJKT 1971 

 Obr. 26: Viktorka (Viktorka, Petruška, DJKT 1972)    Obr. 27: Carmen (Carmen, Slunečnice, DJKT 1976) 

     

         Obr. 28: Carmen, Obr. 29: Slunečnice (Carmen, Slunečnice, DJKT 1976)  
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    Obr. 30 a 31: Sněhurka, DJKT 1977 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Buratino, DJKT 1978          Obr. 33: Giselle, DJKT 1979 

 

 

 

 

 

    

Obr. 34: Giselle, DJKT 1979             Obr. 35: Horko (Baletoskop, DJKT 1980) 

  

 

 

 

 

 

                                      Obr. 36: Ples kadetů (Triptych: baletní večer, DJKT 1981)  
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           Obr. 37: Rusalka, opera DJKT 1971        Obr. 38: Perníková chaloupka 

              opera DJKT 1989 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 39: Divotvorný hrnec   Obr. 40: Paní Marjánka, matka pluku 

    opereta/muzikál DJKT 1976             opereta/muzikál DJKT1981 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Poznámka: 

Obr. 1, 3, 4, 6, 7, 9: Archiv DJKT – obálka Gustav Voborník. 

Obr 2:    Archiv ND Praha, foto J. Svoboda. 

Obr. 5:   Soukromý archiv Jany Tomanové, foto E. Jílková. 

Obr. 8 a 10 - 40: Soukromý archiv Bohuny Mejcharové, foto V. Caltová. 

 


