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ABSTRAKT

Bakalářská práce Česká filharmonie na cestě k mladému publiku přináší vhled
do edukačních projektů, které jsou v posledních letech výraznou a specifickou součástí
hudební produkce České filharmonie. Práce se zabývá působením projektů na vzdělávání
a chování dětských i dospívajících posluchačů, ať už prostřednictvím živě interpretované
hudby s průvodním slovem nebo zážitky z workshopů a hudebních dílen. Výsledky získává
pomocí rozhovorů s posluchači, aktéry i organizátory výchovných projektů a koncertů
České filharmonie.
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ABSTRACT
In this bachelor's thesis, I explore the impact of the Czech Philharmonic’s educational
projects, which form a significant portion of the Philharmonic’s concert production,
on child’s behavior and academic growth. In particular, I analyze their impact through the
lens of live performances with accompanying explanatory interludes or through music
workshops. I also conducted interviews with audience members, actors, and the organizers
of the education programs and Philharmonic's concert production team.
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Úvod
Jako

téma

své

bakalářské

práce

jsem

si

vybrala

edukační

programy

nejvýznamnějšího českého symfonického tělesa – České filharmonie. Vedle klasické
koncertní činnosti tohoto orchestru se v posledních letech významně rozrůstá i činnost
vzdělávací a hudebně popularizační. Jako houslistce se mi v minulých letech dostalo
příležitosti účastnit se ve spolupráci s Českou studentskou filharmonií několika výchovných
koncertů. Jelikož se sama věnuji pedagogické činnosti na základní umělecké škole, vím, jak
je někdy těžké probudit v dětech zájem o klasickou hudbu. Fascinovalo mě, s jakou citlivostí
a nadšením přistupují autoři k projektům, které tento zájem podporují. Chtěla jsem proto
o vzdělávacích programech zjistit více – zda mají v historii České filharmonie již nějakou
tradici, jak vznikaly v minulosti a kdo se věnuje jejich tvorbě nyní.
O problematice hudební edukační činnosti již pojednávají například publikace
Václava Drábka ABC výchovných koncertů, Muzikoterapie a edukace Marie Beníčkové,
dále také diplomové práce Pražští symfonikové a výchova mladého publika
Mgr. Dagmar Kneřové či Dramaturgie vzdělávacích programů v České filharmonii
Mgr. Pavlíny Sedláčkové. Všechny tyto publikace mě inspirovaly při zpracování mé práce.
Cílem

bakalářské

práce

je

prozkoumat

dění

ve

vzdělávací

činnosti

České filharmonie, stavbu a koncepci vybraných edukačních programů a okolnosti jejich
vzniku. Získání osobních názorů a postojů autorů i samotných účastníků těchto akcí využiji
k zhodnocení

přínosu

a

významu

edukační

činnosti

České

filharmonie.

Rozborem jednotlivých projektů ze současnosti i minulých let chci zjistit a doložit jejich
úspěšnost a možnosti využívání jejich potenciálu pro vytváření nových. Cílem mé práce
je vytvořit kvalitativní studii, ve které se budu opírat o informace a postoje získané
od zúčastněných osob a tvůrců, jejichž subjektivní dojmy a emoce považuji vzhledem
k tématu za zásadní. Budu pracovat metodou tzv. oral history1. Z tohoto důvodu vnímám
rozhovory s tvůrci a zúčastněnými osobami jako integrální součást práce.
Metoda oral history je metoda kvalitativní. Při jejím užívání je vždy kladen důraz na kvalitu výsledků, nikoliv jejich
kvantitu. Dokumenty pořízené touto metodou jsou tvořeny dodatečně, tj. až po uskutečnění nějaké události, s odstupem
času, který může ovlivnit interpretaci dané události nebo jevu. Metoda je zaměřena na zaznamenání paměti jednotlivce z
řad tzv. bezdějinných vrstev společnosti. Výsledky pořízené metodou oral history jsou neopakovatelné – žádný rozhovor
nelze pořídit stejným způsobem dvakrát a možnost opravy je omezená.
POLÁKOVÁ, Jana. Metoda oral history [online]. 25. 10. 2016 [cit. 2020-07-21].
1

6

Práci uvádím kapitolou o historii České filharmonie, která sahá ke konci 19. století.
Další kapitola je věnována tradici popularizace hudby v české historii a České filharmonii.
Následuje kapitola o současném vzdělávání mladého publika Českou filharmonií a
rozhovory s tvůrci edukačních programů. Největší pozornost věnuji průzkumu čtyř
vybraných dlouhodobých projektů, které patří mezi ty nejvyhledávanější a nejoblíbenější u
posluchačů a kterých jsem se ať už jako posluchačka či houslistka zúčastnila.
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Česká filharmonie – historie orchestru
První snahy o založení symfonického orchestru se v Praze objevují již na konci 19.

století. Jako příklad můžeme uvést vznik Pražského filharmonického spolku, jehož první
koncert řídil v roce 1873 B. Smetana. Předpokládalo se, že díky tomuto úsilí vznikne nová
tradice abonentních koncertů v Praze, z jejichž výtěžku budou podporováni potřební hudební
umělci a jejich rodiny.
V lednu 1894 začala stávka členů orchestru členů Národního divadla, která byla
vyvolána požadavky řešit sociální problémy hráčů orchestru. Tyto snahy postupně dospěly
v létě 1894 k založení spolku s názvem Česká filharmonie, spolek k povznesení hudebního
umění v Praze, jemuž předsedal Alois Paleček, houslista Národního divadla. Pro tuto
myšlenku byl velmi zapálen a také si byl jist podporou ze strany svých kolegů v divadle.
Nebyl sice nijak výjimečným hráčem na nástroj, ale v kolektivu byl oblíbencem.
Nově vzniklý orchestr měl dirigovat Karel Kovařovic, student hry na klarinet
na konzervatoři, žák Zdeňka Fibicha. Hráči byli i nadále členy operního orchestru
Národního divadla.
Spolek dostal název Česká filharmonie, což mu mělo zajistit odlišení od předešlé
Filharmonie, která byla mezinárodního složení. Hráči byli nadále členy operního orchestru
Národního divadla. Díky tomu měli existenční jistotu, pokud by plán s nově založeným
orchestrem ztroskotal. Dlouho očekáváný samostatný orchestr zahájil svou první sezonu
v Rudolfinu 4. ledna 1896 pod taktovkou Antonína Dvořáka a jeho skladbám byl věnován
program celého koncertu. Jméno celosvětově uznávaného skladatele bylo dobrým
reklamním vkladem pro začínající orchestr. 2
Druhá sezona začala pro orchestr velmi slibně. Potřeboval ale do svého čela
někoho, kdo by určoval směr a to se podařilo. Jako uchazeč o místo dirigenta se tehdy objevil
Oskar Nedbal. Byl Bennewitzovým žákem na konzervatoři, členem Českého kvarteta
a studentem Antonína Dvořáka. Filharmonie pod ním hrála hned první koncert druhé sezony.
Získal si oblibu jak u hráčů, tak i u obecenstva. Ještě v dalších letech ale taktovka České

2

Historie České filharmonie. Česká filharmonie [online]. [cit. 2020-07-07].
Dostupné z: https://www.ceskafilharmonie.cz/o-nas/historie/
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filharmonie na svého stálého dirigenta čekala. Prvních šest sezón bylo pro filharmoniky
ve znamení rozmanitého repertoáru. Vyskytovali se v něm zejména domácí skladatelé Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Zdeněk Fibich, ale také Bohuslav Foerster, Vítězslav
Novák, nebo Josef Suk. Ze zahraničních skladatelů byl uváděn např. P. I. Čajkovskij.3
Rok 1900 přinesl spor mezi výborem České filharmonie a ředitelstvím
Národního divadla, k jehož vyhrocení došlo na představení Carmen. Bezprostředně po něm
dal dirigent Karel Kovařovic výpověď koncertnímu mistrovi Aloisi Palečkovi.
Následně dostali výpověď z Národního divadla všichni hráči, kteří se ve sporu postavili
na stranu Aloise Palečka a vstoupili do stávky. Někteří z nich se již do divadla nevrátili a
později jménem České filharmonie zažádali o schválení stanov jako samostatná korporace.
Vzniklo tak konečně orchestrální těleso, nezávislé na Národním divadle.4
První koncert samostatné České filharmonie proběhl v pražském Rudolfinu a řídil
jej Ludvík Vítězslav Čelanský. Orchestr pořádal koncerty také na pražském Žofíně,
v Národním domě na Vinohradech a podnikal i zájezdy po českých městech. S dirigentem
Oskarem Nedbalem hráli filharmonici v prosinci roku 1901 na prvním úspěšném
zahraničním zájezdě ve Vídni. Po Čelanského odchodu v r. 1902 se o činnost orchestru
zasloužili především Oskar Nedbal a Jan Kubelík. Kubelík zorganizoval a sponzoroval
orchestru zájezd do Anglie, Nedbal orchestr řídil na pódiu. V roce 1906 Nedbal odešel
do Vídně a v orchestru se do roku 1909 střídali hostující dirigenti. Filharmonie měla přes
koncertní úspěchy stále finanční potíže, dokonce musela přerušit svou činnost, ale orchestr
se podařilo udržet díky dobrému hospodaření dirigenta Viléma Zemánka. Nicméně byl
Zemánek později nucen odstoupit ze své funkce a na jeho místo nastoupil opět Čelanský.5
Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 získala filharmonie
titul „Orchestr české filharmonie jako společenstvo s ručením obmezeným“ v čele
s dirigentem Ludvíkem Čelanským. Stávající dirigent ale bohužel orchestru nedostačoval

3

Historie České filharmonie. Česká filharmonie [online]. [cit. 2020-07-07].
Dostupné z: https://www.ceskafilharmonie.cz/o-nas/historie/
4
HOLZKNECHT, Václav. Česká filharmonie: příběh orchestru. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.
5
Česká filharmonie. Český hudební slovník osob a institucí [online]. 2009 [cit. 2020-07-07].
Dostupné z:
https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail
&id=7704
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svými uměleckými kvalitami a byl tedy v roce 1919 vystřídán přesvědčivou uměleckou
osobností s velkou energií – Václavem Talichem.
Václav Talich se stal velmi důležitou postavou v životě České filharmonie.
Orchestr řídil dlouhých 22 let (1919 – 1941). Zakládal si na soustavné práci, ctil skladatelské
zápisy a vyžadoval živelné výkony, disciplínu a preciznost. I dramaturgicky se projevil jako
velmi schopný. Do programu zařazoval díla nejvýznamnějších skladatelů českých
i světových. Uveďme například J. S. Bacha, L. v Beethovena, A. Dvořáka, J. Suka,
či Zdeňka Fibicha. Talich doprovázel orchestr na mnohých turné (1922: Itálie, Rakousko,
1926: Itálie, Jugoslávie, 1931: Itálie, Maďarsko, Jugoslávie, 1932: Rakousko, 1935: Anglie,
Belgie, Francie), na nichž se snažil prosazovat mimo jiné díla A. Dvořáka a B. Smetany.
Václav Talich často také spolupracoval se zahraničními orchestry, a tak v sezóně 1931 – 32
dirigoval v cizině Českou filharmonii pouze jednou. V Čechách se díky Talichovu pozvání
objevovali dirigenti světového formátu (Nikolaj Malko, Bruno Walter, Otto Klemperer,
Charles Munch, Ernst Ansermet). V. Talich mezi členy orchestru vnesl pevný řád a ideály
interpretace, jež mu byly vlastní. Jako vzor ho následovali a ctili mnozí další dirigenti České
filharmonie.6
Bohužel ani za úspěšné éry Václava Talicha se filharmonie nezbavila strachu o
holou existenci. Neprošel ani Talichův návrh, který po nástupu do své funkce předložil,
aby byl orchestr postátněn a tím hmotně zajištěn. „Stát by byl unesl novou položku
v kulturním resortu a orchestr mohl jít desetkrát rychleji kupředu než se závažím chudoby
na nohou. Nepochopíme dnes, proč Českou filharmonii nepostátnili – ačkoli to Talich hned
na začátku nových poměrů v samostatné republice navrhoval – a proč dali přednost
dočasným úpravám s nutnou složkou veřejné dobročinnosti, která byla ostatně nejistá.“7
Václav Talich se ani přes nesnáze nenechal odradit od svých uměleckých ideálů
a nadále rozšiřoval působení orchestru. V roce 1922 zařídil Václav Talich pro filharmonii
sbor, aby mohla být prováděna i vokální díla. Pořádal i populární cykly pro posluchače
z chudších vrstev, dobročinné koncerty a v té době vzniklo také několik cenných zvukových
6

Česká filharmonie. Český hudební slovník osob a institucí [online]. 2009 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:
https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail
&id=7704
7
HOLZKNECHT, Václav. Česká filharmonie: příběh orchestru. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.
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záznamů. Václav Talich nejenže pozvedl uměleckou úroveň orchestru, ale díky svému
působení mu zajistil dobrou pověst v Čechách i v zahraničí. Před odchodem
z České filharmonie bylo Václavu Talichovi nabídnuto tříleté angažmá ve Švédsku, které
nakonec přijal. „Byť svou neúprosností i bezohledností jsem snad podnítil mnohdy zbytečnou
animozitu proti sobě, zůstanou léta strávená v orchestru České filharmonie, v onom kruhu
vytrvalých a nadšených spolupracovníků, nejkrásnější vzpomínkou mého života… přál bych
si, odcházím-li já, aby zůstal orchestr zachován ve svém složení a aby konečně se mu dostalo
takového hospodářského zajištění, aby zabráněno bylo odcházení členů do podniků lépe
situovaných. Zdá se mně, že problém České filharmonie se stal v poslední době problémem
jen a jen hospodářským, a teprve po jeho úplném a definitivním vyřešení lze doufati, že plody
naší dvanáctileté usilovné práce zůstanou zachovány v budoucnosti a že tato práce se stane
důležitým kamenem v tradici českého umění reprodukčního, o kteroužto tradici mně vždy šlo
a jde dosud.“8
V roce 1942 získal pozici šéfdirigenta České filharmonie Rafael Kubelík.
„Kubelík kladl největší důraz na výrazovou sílu interpretace, na spontánnost a přirozenou
muzikálnost. K orchestru byl vstřícný, vážil si každého hráče a dovedl své těleso obhajovat
i v rovině sociální. V dramaturgii postupoval vynalézavě, po celý život dával příležitost
i soudobým autorům.“9 V lednu 1934 filharmonii dirigoval už jako devatenáctiletý.
Svůj program naplňoval, podobně jako Václav Talich převážně díly českých autorů
(B. Smetany, L. Janáčka, V. Nováka, dále také E. Axmana, V. Trojana, K. Slavického
a dalších) ve snaze posílit vlastenecké uvědomění a naději českého lidu v těžkých válečných
dobách. Politická situace neumožňovala zvát ke spolupráci zahraniční dirigenty a tak se
dostávalo příležitosti českým umělcům např. Otakaru Jeremiášovi, Otakaru Paříkovi,
Václavu Kašlíkovi a dalším.10
Po osvobození ČSR se konečně povedlo filharmonii uniknout z tíživé finanční
situace, která ji od samého vzniku provázela. Prezident Eduard Beneš definoval v jednom
ze svých dekretů Českou filharmonii jako „státní orchestr s názvem Česká Filharmonie
8

HOLZKNECHT, Václav. Česká filharmonie: příběh orchestru. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.
KOLÁČKOVÁ, Yvetta. Česká filharmonie 100 plus 10. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1422-5.
10
Česká filharmonie. Český hudební slovník osob a institucí [online]. 2009 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:
https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail
&id=7704
9
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jako samostatný a samosprávný ústav se sídlem v Praze“. Nepokryté náklady tedy byly nyní
placeny státní správou a problematika existenční nejistoty byla definitivně uzavřena.
Poválečná léta byla opět ve znamení české hudby. Na zájezdech do Paříže,
Švýcarska a Polska prováděl Kubelík díla Janáčka, Dvořáka a Martinů, byl přizván
k hostování v SSSR, Austrálie atd. Kvůli komunistickému únorovému převratu v roce 1948
se Rafael Kubelík rozhodl emigrovat. „Opustil jsem zemi, abych nemusel opustit národ.“11
Když se v roce 1990 vrátil Kubelík do svobodné vlasti, dirigoval zde zahajovací koncert
Pražského jara. V červnu toho roku dirigoval Smetanovu Mou vlast ještě na Staroměstském
náměstí v Praze. Po tomto „Koncertě vzájemného porozumění“ svému orchestru napsal:
„Drazí přátelé, v myšlenkách jsem stále ještě v Praze – doma! – Za všechnu tu krásu hudby,
věrnost a lásku – jak jste mi ji tak štědře dali – Vám děkuji – z celého srdce! Buďte zdrávi
a silni – pro zdraví naší hudby! Objímám Vás co nejvřeleji – Váš Rafael Kubelík“12
V roce 1991 ještě řídil koncert s Mozartovými a Dvořákovými díly a svůj poslední koncert
s Českou filharmonií na zájezdě v Japonsku.
V době Kubelíkovy emigrace se k dirigentskému pultu na krátký čas postavil
Václav Neumann, violista a člen orchestru. Filharmonie ale nebyla příliš spokojena, a tak
do pozice uměleckého vedoucího dosadila dirigenta Karla Šejnu. Popřevratová doba
přinesla mnoho požadavků poplatných stávajícímu totalitnímu režimu. Na programu byly
například koncerty k výročí hornictva, ke dnům Československo-sovětského přátelství,
k Slavnostnímu zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa na počest
sedmdesátých narozenin soudruha J. V. Stalina atp.13
Roku 1950 byl do funkce šéfdirigenta přizván Karel Ančerl. Při svém nástupu měl
těžkou pozici. Byl totiž přímo jmenován do funkce tehdejším ministrem a v orchestru
zavládla vlna odporu. V hlášení Státní bezpečnosti stálo: „Skoro všichni členové orchestru
jsou proti Ančerlovi, kterému nahlas nadávají, dělají na něho posměšky a vyjadřují se o něm
co nejhůře. Pramení to z toho, že úroveň orchestru ČF je vysoká a Ančerl na toto zásadně
11
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nestačí, tzn. brzdí Českou filharmonii.“.14 Navzdory počáteční nedůvěře se za svých
osmnáct let působení v České filharmonii Ančerl projevil jako houževnatý a pracovitý
člověk,

jehož

řízením

byla

opět

umělecká

kvalita

orchestru

povznesena.

Projevoval se s klidem, vedl orchestr důsledně a detailně.
Ve své práci navázal na Václava Talicha a Rafaela Kubelíka, snažil se stejně jako
oni prosadit orchestr i v zahraničí (zájezdy do Austrálie, na Nový Zéland, do Japonska).
Totalitní režim ale tuto ideu neumožňoval naplňovat v takové míře, jak by si Ančerl přál.
V padesátých letech se tak hlavně věnoval domácímu působení filharmonie. Pod jeho
vedením se hrála díla B. Smetany a A. Dvořáka, zařazoval pravidelně L. Janáčka,
V. Nováka, J. Suka, ale také soudobá díla např. P. Bořkovce, O. Máchy, V. Dobiáše a
dalších. V programu zdomácněla jména B. Bartóka, S. Prokofjeva, D. Šostakoviče a také J.
Hanuše nebo M. Kabeláče.15
Ančerl si oblíbil také díla Bohuslava Martinů, ačkoli to tehdejší režim, stavějící se
k osobě B. Martinů kriticky neviděl rád. Dokonce mnoho jeho děl nahrál. Ančerlovou
zásluhou se mohl po mnoha letech před Českou filharmonii postavit opět Václav Talich
(naposledy v roce 1954), který podobně jako Martinů nebyl oblíbencem režimu.
Karel Ančerl vedl Českou filharmonii až do roku 1968, kdy bylo Československo
okupováno státy Varšavské smlouvy. Stejně jako Rafael Kubelík se tehdy ze vzdoru
proti politické situaci rozhodl pro emigraci do kanadského Toronta. Politické dění tak opět
zkomplikovalo, jako již několikrát, chod orchestru. Naposledy dirigoval Ančerl
Českou filharmonii v roce 1969 na festivalu Pražské jaro.
Za dobu Ančerlova působení se podařilo zbudovat širokou základnu filharmonie
jako uměleckého ústavu – spadala pod ni řada významných sólistů (Alexandr Plocek,
Josef Páleníček, Josef Suk) a komorních souborů (České trio, Smetanovo kvarteto,
České noneto, Český pěvecký sbor a Kühnův dětský sbor). Členství komorních souborů bylo

14

IBLOVÁ, Michaela. Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech. Praha:
Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2332-0.
15
Historie České filharmonie. Česká filharmonie [online]. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:
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v roce 1989 zrušeno. Od roku 1976 až do dnešní doby patří do svazku České filharmonie
Český spolek pro komorní hudbu, založený v roce 1894.16
Dirigentská éra Karla Ančerla je považována za jednu z nejúspěšnějších v historii
České filharmonie. Po liberalizaci politických poměrů mohl zažít orchestr ten správný
„boom“ i v zahraničí. Za dobu jeho působení podnikla Česká filharmonie celkem 60 zájezdů
do 28 států světa. Tehdejší vídeňské kritiky psaly: „Aby naše orchestry zahrály Mozartovu
Pražskou symfonii tak elegantně a krevnatě zároveň, tak přirozeně a pramuzikálně,
to by musely mít zvlášť dobrou náladu. – Bylo vidět demonstrativně tleskajícího
Herberta von Karajana.“17 Právě zásluhou Karla Ančerla získala Česká filharmonie
post světově známého a uznávaného tělesa.
Po odchodu Karla Ančerla do exilu potřebovala Česká filharmonie opět nového
šéfdirigenta. Tím se stal na dlouhých dvacet dva let již zkušený dirigent Václav Neumann.
Bývalý člen Smetanova kvarteta provedl svůj první koncert v roli šéfdirigenta s filharmonií
19. prosince 1968. V roce následujícím zahajovala Česká filharmonie pod jeho taktovkou
festival Pražské jaro. Po roce 1970 byl orchestr pověřován státní reprezentací
(1971 Salzburský festival, 1972 festival ve Vídni, atd.). Václav Neumann se ve své
dramaturgii orientoval velmi výrazně na soudobou hudbu, nejen zahraničních (I. Stravinskij,
A. Schönberg, A. Berg, O. Messiaen, A. Honneger), ale i českých skladatelů (M. Kabeláč,
L. Fišer, O. Mácha, J. Hanuš). Přitom ale neopomíjel odkazy českých klasiků, A. Dvořáka
či B. Smetany. Stal se vynikajícím interpretem děl G. Mahlera, L. Janáčka a B. Martinů.
Kladl důraz na zpěvnost a melodičnost po vzoru Václava Talicha.
Výrazný posun zaznamenala filharmonie pod vedením Neumanna v oblasti
nahrávání. Rozvinula se úzká spolupráce s firmou Supraphon, díky níž se zrodily výjimečné
nahrávky kompletních Dvořákových symfonií, symfonií Bohuslava Martinů a Gustava
Mahlera. Velkému úspěchu se těšil televizní cyklus „Česká filharmonie hraje a hovoří“,
později vydaný na gramofonových deskách. Neumann spolupracoval s mnoha hostujícími

16
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dirigenty, z českých mu byli po ruce Zdeněk Košler a také Jiří Bělohlávek.
Sedmdesátiletý Václav Neumann odstoupil z funkce šéfdirigenta v roce 1990, jako host
ale nadále s Českou filharmonií spolupracoval.18
Svobodná

volba

orchestru

postavila

do

svého

čela

jako

šéfdirigenta

Jiřího Bělohlávka. Často asistoval dirigentu Neumannovi a orchestr ho dobře znal.
Ačkoli sklízel na domácích i zahraničních koncertech velký úspěch, část orchestru začala
v roce 1991 požadovat jeho odstoupení. Orchestr si přál dosadit na Bělohlávkův post
německého dirigenta Gerda Albrechta. Bělohlávek po svém odchodu založil Pražskou
komorní filharmonii (1994) a s Českou filharmonií pracoval nadále jako hostující dirigent,
později se stal šéfdirigentem BBC Orchestra v Londýně.
Gerd Albrecht se chopil své funkce s velkou energií. V programu prosazoval hojně
díla málo známých českých skladatelů (např. Z. Fibicha) a skladatelů židovského původu
(P. Hasse, G. Kleina, V. Ullmanna). Zařazoval také díla A. Brücknera, F. Schuberta, J.
Brahmse, z českých pak A. Dvořáka, B. Martinů, L. Janáčka aj. Suka. Albrecht vedl orchestr
autoritativně a nekompromisně, což brzy vyvolalo mezi členy orchestru četné konflikty.
V roce 1997 oznámil svoji rezignaci a orchestr tak zůstal bez šéfdirigenta. Až do nástupu
šéfdirigenta Vladimira Ashkenazyho se střídali v řízení orchestru Vladimír Válek, hostující
britský dirigent Sir Charles Mackerras a japonský dirigent Ken-Ichiro Kobayashi.19
Česká filharmonie se snažila najít osobnost, která by uklidnila rozbouřené vody
v orchestru. Volba padla na předního světového pianistu Vladimira Ashkenazyho.
V době nástupu do funkce měl již mnoho zkušeností – dirigoval například Berlínskou
filharmonii, Bostonský symfonický orchestr, orchestrální tělesa v Los Angeles,
Amsterodamu či Petrohradu. Pod jeho taktovkou odehrála Česká filharmonie 32 koncertů
v USA a 20 na Dálném východě. V programech se mimo jiná objevovala jména zřídka
hraných světových skladatelů (S. Tanějeva, R. Strausse, A. Zemlinského a dalších), rád
dirigoval skladby ruských skladatelů S. Prokofjeva, D. Šostakoviče, D. Kabalevského,
z českých pak L. Janáčka, B. Martinů.
18
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Bohužel

vytíženost

Ashkenazyho,

jak

dirigentská,

tak

pianistická,

vedla k nespokojenosti orchestru. Členové si stěžovali na častou nepřítomnost šéfdirigenta
a navzdory jeho nepopiratelným uměleckým kvalitám nebyli příliš spokojeni s dirigováním
samotným a nedostatečnou přípravou na zkoušky. Ashkenazy odstoupil po skončení
sezony 2002/03. Po deseti letech se stal šéfem filharmonie

domácí umělec,

dirigent Zdeněk Mácal, který se vrátil do Čech po emigraci do USA. Za dobu svého exilu
řídil více než 160 orchestrů napříč světem. Orchestr si získal především svým charismatem,
přátelským přístupem a schopností zaujmout hráče i posluchače svým prožitkem hudby.20
Mácal předal svoji funkci v roce 2009 do rukou izraelského dirigenta
Elijahu Inbala, který se věnoval především hudbě Gustava Mahlera. Celosvětové uznání
získal v roce 2012 návrat Jiřího Bělohlávka k postu šéfdirigenta po dlouhém vyjednávání o
podmínkách orchestru. S Českou filharmonií debutoval již v roce 1970 a vracel se k ní jako
hostující dirigent či asistent šéfdirigenta. Natočil s Českou filharmonií mnoho kvalitních
nahrávek, jmenujme například komplet Brahmsových orchestrálních děl, Dvořákovu
Novosvětskou symfonii a jeho instrumentální koncerty, Smetanovu Mou vlast nebo několik
symfonií Bohuslava Martinů. Nahrávka Symfonií č. 3 a 4 Bohuslava Martinů vynesla
České filharmonii nominaci na prestižní ocenění Grammy Awards 2004 a řadu dalších
se jí podařilo získat.21
Úspěch provázel filharmoniky pod Bělohlávkovým vedením i na zahraničních
zájezdech a koncertech (vystoupení v newyorské Carnegie Hall, v sále Berlínské
filharmonie, ve vídeňském Musikverein, v Royal Albert Hall a mnoha dalších).
Jiří Bělohlávek podporoval mnoha směry mladé umělce. Vzpomeňme například koncerty
pořádané s PKF pro základní školu Voršilská, dirigoval také edukační koncerty a koncerty
pro děti. Inicioval vypsání skladatelské soutěže České filharmonie, jejíž vítěznou skladbu
pak s filharmonií provedl. Především díky Jiřímu Bělohlávkovi obhájila Česká filharmonie
své postavení mezi orchestry doma i v zahraničí a vrátila se na světová pódia. Jiří Bělohlávek

20
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bohužel zemřel po těžké nemoci v roce 2017. Česká hudební scéna tak přišla o jednu
z největších dirigentských osobností.22
V současné době působí jako umělecký ředitel a šéfdirigent České filharmonie
Semjon Byčkov.

Dirigent

a

hudebník

ruského

původu

se

své

funkce

ujal v sezóně 2018 – 2019. Jako stálí hostující dirigenti zde působí od roku 2018
Jakub Hrůša (pravidelně řídí abonentní koncertní řady) a Tomáš Netopil (abonentní řady a
zahraničních zájezdech).23
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3

Popularizace hudby od historie po současnost

3.1 Snahy o popularizaci hudby v historii
Na přelomu 19. a 20. století se v Evropě odehrávalo hnutí za uměleckou výchovu.
Právě tato doba je také spjata s počátky koncertů pro mládež v Čechách. Zde byli předními
zastánci hnutí estetik a hudební teoretik Otakar Hostinský a muzikolog Zdeněk Nejedlý.
Spolu s nimi se k hnutí hlásila i řada pokrokových pedagogů. V koncertní síni tehdy nového
Rudolfina začala roku 1886 pořádat Umělecká beseda první populární koncerty.
V letech 1901 -1903 pak probíhala anketa o umělecké výchově, kterou významně podpořil
spis J. Patočky Ideály umělecké výchovy a půda české skutečnosti. Tato anketa měla
velký vliv na vznik prvních koncertů pro žáky pražských škol, jejichž organizátorem
byl prof. Josef Simla.24
Po založení Komitétu pro uměleckou výchovu mládeže v r. 1906 byl vedením
výchovných koncertů a divadelních představení pověřen prof. dr. František Čáda. Tehdejší
výchovné koncerty ještě neprovázelo mluvené slovo, jak jsme dnes zvyklí. Děti obdržely
pouze zpracované tištěné programy. Takový způsob se ale později ukázal jako nevyhovující,
protože nebral ohled na posluchačskou zběhlost věkově různorodého publika. Mluveným
komentářem doplnil koncerty později učitel a sbormistr pražského Hlaholu Adolf Piskáček
a stal se na několik příštích let vzorem pro další koncerty, zvláště ve Středočeském
a Olomouckém kraji.25
Díky velké podpoře Hnutí za uměleckou výchovu byla vznesena otázka reformy
vyučování hudební výchovy na školách. Mnoho odborníků upozorňovalo na potřebu
obohatit předmět také o poslech hudby a základy teorie, či systematicky připravované
koncerty pro mládež, které sice v nových osnovách z r. 1915 nebyly prosazeny, ale odrazily
se ve vývoji výuky i organizaci výchovných koncertů. Snahy o reformu hudební výchovy
ale neutuchaly. Prof. Dr. Vladimír Helfert, český muzikolog, obhajuje ve svém spise

24
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z r. 1939 Základy hudební výchovy na nehudebních školách důležitost hudební výchovy
a její místo ve všeobecném vzdělání:
„Vedle všeobecně vzdělávacího významu má hudba dále velký význam mravní. A to je
moment, který by sám sebou měl stačit, aby se o otázce hudební výchovy přemýšlelo
s největší vážností a opravdovostí. Mravní význam hudby je dán především vnitřním
organismem hudebního díla. Není velkého hudebního díla, které by nebylo neseno přísnou
zákonitostí a důsledností, bez nichž není pevného organismu uměleckého. Našimi vzory
a naším poučením jsou takový Beethoven, Smetana a jiní v pravdě velicí tvůrcové. A o čem
poučuje jejich život a jejich dílo? Že v každém, v pravdě velikém, díle je spojena rovnoměrně
dvojí složka. Neúnavná inspirace a neúnavná tvůrčí práce, obojí hnáno tvůrčí vášnivostí.
Ale jako bez stále nové a průbojné inspirace není velkého díla, tak ho není ani bez oné přísné
a zákonité tvůrčí práce. Všechna velká díla umělecká všech oborů ukazují, že jejich velikost
a jejich ucelenost, jíž vzdorují věkům, roste pomalu a těžce na základě usilovné,
často vysilující a nadmíru odpovědné tvůrčí práce. A v tom je jistě velký mravní moment.“26

3.2 Popularizace hudby v historii České filharmonie
Důležitosti porozumění hudbě a jejího vlivu si byl vědom zejména Václav Talich,
jehož snahy o popularizaci hudby byly značné již za první republiky. Poprvé dirigoval
Českou filharmonii v r. 1917, později se stal jejím šéfdirigentem a spolupracoval
s orchestrem až do r. 1941. Talich vnímal filharmonii nejen jako instituci hudební,
ale také jako hudebně vzdělávací a tuto roli bral velice vážně. Pořádal proto koncerty
pro mládež, či pro dělnictvo, které sám uváděl. Mimo to proběhly desítky koncertů
pro „občanskou společnost“ ve spolupráci s různými spolky, např. Československým
červeným křížem,

Sokolem,

Dělnickou

akademií,

Jednotu

slovanských

žen

či Kruhem francouzských legionářů.27
Na popud Václava Talicha vznikla na jaře v r. 1948 v Praze organizace Hudební
mládež při Českém komorním orchestru. Její zakladatel Ivan Medek – český muzikolog,
hudební kritik a publicista se nechal inspirovat nápadem ředitele Bruselské filharmonie

26
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Marcela Cuvelie. Ten se snažil reagovat na zákaz všech mládežnických organizací
po obsazení Belgie nacistickým Německem v r. 1941. Cílem Hudební mládeže bylo
sdružovat a podporovat mladé lidi, zajímající se o hudbu a kulturu.28
Česká Hudební mládež pořádala hudební besedy, klubové večery, setkání
u gramofonu, radiových pořadů, organizovány byly i malé cykly koncertů atd.
Vše vycházelo většinou přímo z iniciativy mladých lidí ve spolupráci s místními
pořadatelskými a osvětovými institucemi. Český komorní orchestr se později rozpadl
a po změně režimu v r. 1948 byla vlivem politického nátlaku oficiálně činnost Hudební
mládeže zakázána. Ivan Medek se i přes to snažil myšlenku Hudební mládeže udržet.
Uběhlo deset let, než se opět podařilo činnost obnovit u Městského domu osvěty v Praze.
V 60. letech pak připadla správa Hudební mládeže pod Českou filharmonii.29
Hudební mládež dodnes propojuje mladé lidi do 30 let a poskytuje jim rozmanité možnosti
kulturního vyžití jako např. festivaly, workshopy, semináře, letní tábory apod.
V 70. a 80. letech 20. století byla výchovná činnost České filharmonie
spíše příležitostná. S narůstajícím vlivem televizního vysílání se nicméně podařilo
uskutečnit velmi úspěšný televizní pořad „Česká filharmonie hraje a hovoří“
s doprovodným slovem dirigenta Václava Neumanna. Projekt si rychle našel své věrné
posluchače, a tak se jeho vysílání protáhlo do několika let. Diváky seznámil pořad s historií
orchestru, dále pak byla rozebírána a komentována např. díla Bedřicha Smetany,
Leoše Janáčka, Edvarda Griega, Maurice Ravela a dalších. Inspirace k tomuto televiznímu
cyklu přišla opět ze zahraničí. Vzorem se mu staly koncerty pro mládež Leonarda Bernsteina
a Newyorské filharmonie. Bernstein vynikal výbornými dovednostmi jako dirigent,
klavírista i komentátor a popularizátor hudby.30
Pokračováním cyklu Česká filharmonie hraje a hovoří se v letech 1986 – 1988
stal další televizní pořad a to ve spolupráci s již zmiňovanou Hudební mládeží, který nesl
název „Česká filharmonie mládeži“.

28

Hudební Mládež: Bavíme se uměním. Hudební Mládež: Historie [online]. Hudební mládež ČR [cit. 202007-02]. Dostupné z: https://www.hudebnimladez.cz/
29
KADLEC, Petr. Texty Ivana Medka 2. Harmonie. 2010, 2010(11), 61.
30
DRÁBEK, Václav. ABC výchovných koncertů: (výchovné koncerty jako systém). Praha: Divadelní ústav,
1987. Edice informací hudebního odboru Divadelního ústavu v Praze.
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Mezi lety 1994 – 2000 byl do programu zařazen abonentní cyklus Junior probíhající
v sobotních odpoledních hodinách. Vybrány a komentovány dirigentem bývaly dvě až tři
skladby z večerního abonmá přístupnější a srozumitelnější pro mladé publikum.31
Základní kámen edukaci v České filharmonii podobnější té, jak ji známe dnes,
položil hudební skladatel a pedagog, prof. Václav Riedlbauch. V letech 2001 – 2009 byl
ředitelem filharmonie a pro edukační projekty získal zaměstnance, věnující se pouze
edukaci. K tomuto kroku se vyjádřil Petr Kadlec takto: „Riedlbauch začal zaměstnávat lidi
přímo na to, aby se věnovali edukaci, což je velmi důležitý moment. Myslím, že dokud
to orchestry či hudební instituce neudělají takto, to znamená, že nevyčlení přímo agendu
pro edukaci, je to bohužel vždy pouze příležitostná práce s mladým publikem. To je podle
mého názoru velká škoda. Za doby Václava Riedlbaucha ještě nebyla edukace tak pevnou
součástí struktury, neměli jsme svůj rozpočet, ale byl pro ni položen důležitý základ.“32

31

Osobní rozhovor s Mgr. Petrem Kadlecem, Ph.D. (současný vedoucí edukačního oddělení ČF), uskutečněný
v pražském Rudolfinu, 30. 6. 2020
32
ibid.
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4

Edukace mládeže Českou filharmonií v současnosti
Velký rozmach edukace mladých posluchačů Českou filharmonií nastal v sezóně

2013/2014 a trvá dodnes. V sezóně 2019/2020 nalezneme v programu mnoho různých
vzdělávacích

projektů

ve

formě

komentovaných

koncertů

či

workshopů.

Rozšiřování programu pro mladé publikum můžeme sledovat ve Výročních zprávách České
filharmonie. V roce 2012 proběhla změna managementu a po vzoru zahraničních orchestrů
postupně vzniklo samostatné edukační oddělení s vlastním rozpočtem. Rozrůstaly se také
řady tvůrců projektů. V současné době je v edukačním oddělení zaměstnán sedmičlenný
organizační tým vedený Petrem Kadlecem a dále pak okolo třicítky tvůrců samotných
projektů. Na projektech se samozřejmě dále podílejí účinkující – hráči České filharmonie,
Česká studentská filharmonie, členové orchestrální akademie.
Edukační oddělení má vyčleněný vlastní rozpočet, na podpoře některých projektů
se ale také podílí Ministerstvo kultury či Evropská unie formou grantů. V nedávné době
získaly grant od americké nadace Bader Philanthtropies33 také projekty České filharmonie
ve spolupráci s Idou Kelarovou a jejím sborem Čhavorenge.34
Na několik budoucích let plánuje Česká filharmonie další novinky, které by měly
odpovídat modernímu technickému pokroku. Po vzoru Berlínské filharmonie se zpracovává
návrh na zřízení digitální koncertní síně umožňující přenosy hudby na vysoké technické
úrovni. K tomuto návrhu se vyjádřil současný generální ředitel České filharmonie
David Mareček: „Inspirovali jsme se kvalitou zvuku, obrazu a zabezpečením přenosu.
Kolegové z Berlína byli nesmírně vstřícní a seznámili nás s fungováním projektu Digitální
koncertní síně do všech podrobností. Náš koncept se však liší v tom, že primárně bude určen
pro přenos koncertů a dalších programů do škol v České republice. Chtěli bychom
dosáhnout toho, aby pořady České filharmonie byli součástí každodenní výuky hudební
výchovy na základních a později i středních školách. Chceme-li získávat budoucí publikum
pro klasickou hudbu, je to podle mne jedna z nejlepších cest. Kromě toho budeme
samozřejmě přenášet vybrané abonentní koncerty a vytvářet postupně bohatý audiovizuální

33

Viz www.bader.org/
Osobní rozhovor s Mgr. Petrem Kadlecem, Ph.D. (současný vedoucí edukačního oddělení ČF), uskutečněný
v pražském Rudolfinu, 30. 6. 2020
34
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archiv. Digitální koncertní síň bude mít určitě přesah i do zahraničí, ale chceme začít tím,
že připravíme a zvládneme pokrýt Českou republiku.“35 V rozhovoru blíže upřesnil také,
jakým směrem by se měla edukace v České filharmonii dále vyvíjet: „Edukace by se měly
vyvíjet dvěma směry: jedním je rozšíření stávajících programů prostřednictvím Digitální
koncertní síně a spolupráce se základními školami. Nesmím samozřejmě zapomenout
ani na rozvoj sociálních projektů a pokračování spolupráce se základními uměleckými
školami a se sborem Čhavorenge. Druhým směrem jsou profesionální edukace zaměřené
na výchovu budoucích orchestrálních hráčů. Jedná se o rozsáhlý a velmi náročný projekt,
který budeme realizovat postupně“36
Vedení oddělení se s velkou pečlivostí věnuje Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. Muzikolog,
hudební publicista a příležitostný popularizátor hudby, který je pro edukaci v České
filharmonii klíčovou osobou.

35

STEHLÍK, Luboš. Včera, dnes a zítra České filharmonie. Harmonie [online]. 2017, 13. 1. 2017 [cit. 202007-19]. Dostupné z:
https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/co-cekat-od-ceske-filharmonie-v-dalsich-sesti-letech.html
36
ibid.
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5

Rozhovor s tvůrci edukačních programů

5.1 Edukace očima Petra Kadlece
Co Vás podnítilo k tomu, abyste se začal věnovat hudební edukaci a proč zrovna
v České filharmonii?
„Všechno je to shoda okolností. První edukační snahy jsem měl již na gymnáziu.
Zamiloval jsem se tehdy do Dvořákovy Novosvětské symfonie. Zjistil jsem, že mě hudba
nějakým způsobem oslovuje. Bylo to nové, ale zároveň jsem měl pocit, že tu hudbu znám
a bavilo mě sdílet své nadšení s okolím. Zpracoval jsem tehdy pro spolužáky referát o Sukově
Asraelovi, i s hudebními ukázkami. Překvapilo mě, jak silný zážitek to pro ně byl,
navzdory tomu, že nikdo z nich takovou hudbu neposlouchal. To byl asi ten moment,
který mě k tomu přivedl. A dnes platí na edukacích totéž – člověka překvapí, když se mu
otevře nějaký nový svět, který ho oslovuje navzdory všem těm předsudkům vůči vážné hudbě.
Později jsem se při studiu hudební vědy zajímal o dirigenta Václava Talicha a nabídl jsem
spolupráci České filharmonii, jelikož se zrovna blížilo jeho výročí. Vytvořil jsem tedy výstavu
o osobnosti Václava Talicha a vznikla z toho další spolupráce, spíše ale muzikologická.
Edukace mě ale po celou tu dobu lákala. Byl jsem se tehdy podívat na Berlínské filharmonii
se Simonem Rattlem, který edukaci do Berlína přinesl po svém nástupu. Jedna z věcí,
se kterými tehdy začínali, byl velký taneční projekt se Svěcením jara, na němž se podílelo
asi 200 dětí a mladých z Berlína, kteří by se za normálních okolností neměli šanci ani chuť
potkat – Němci, Turci, Arabové, potomci ruských emigrantů, velká směs různých kultur.
Chtěli na tomto projektu ukázat, že taková zkušenost může být nesmírně pozitivní i s těmi
„jinými“ a že hudba může lidi propojit. Připadalo mi to tehdy neuvěřitelné, říkal jsem si:
Tohle hudba opravdu dovede? To ve mně podnítilo myšlenku, abychom něco podobného
začali podnikat i v naší republice.“
Jak daleko do historie České filharmonie sahá vzdělávací činnost? Probíhaly již v minulosti
snahy o nějakou popularizaci hudby podobným způsobem jako dnes?
„Výrazné snahy projevoval za první republiky Václav Talich, který měl jako osobnost velmi
osvětový étos. Byl to vychovatel, který pomohl orchestru vypracovat se na světovou úroveň,
ale také mu bylo jasné, že orchestr potřebuje mít domácí publikum, které bude kultivované
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a na úrovni. Věděl, že je potřeba podporovat také ty, kteří by na koncerty filharmonie sami
od sebe nepřišli. Pak se Česká filharmonie stala na nějakou dobu spíše režimním
orchestrem, který byl kulturně-politicky zaměřený, edukační činnost tehdy probíhala zřídka.
Soustavnější činnost probíhala s Václavem Neumannem a úspěšným televizním cyklem
„Česká filharmonie hraje a hovoří“. Ale také to ještě nebyla ta edukační činnost, jak ji
známe dnes. V 90. letech pak vznikaly cykly koncertů pro hudební mládež a například cyklus
Junior. Základní kámen edukační činnosti položil až Václav Riedlbauch, který vyčlenil
samostatnou agendu pro tvorbu edukačních projektů, což vnímám jako velmi důležitý
moment. Myslím, že dokud orchestry či hudební instituce neudělají to samé, bude to bohužel
vždy pouze příležitostná práce s mladým publikem. To je podle mého názoru velká škoda.
Nicméně za doby Václava Riedlbaucha ještě nebyla edukace tak pevnou součástí struktury
a neměla vlastní finanční rozpočet.“
Jaká je tedy současnost? Kdo všechno se stará o celý chod edukace, kdo se podílí
na projektech?
„Moje současná víra je taková, že hudba, kterou tady předkládáme je potenciálně dostupná
všem, jen je potřeba vytvořit tu správnou cestu. Tím, že hudba se dotýká lidských citů a duše,
kterou máme všichni bez rozdílu, mi připadá, že v principu nezná žádné bariéry.
V reálu je těch bariér hodně, jenže je nevytváří hudba, ale my.
Za Václava Riedlbaucha jsme neměli vlastní finanční prostředky, peníze jsme řešili aktuálně
na jednotlivé projekty. V roce 2012 proběhla změna managementu, který se nechal
inspirovat západním stylem, například po vzoru Berlínské nebo Londýnské filharmonie.
Vzniklo samostatné edukační oddělení s vlastním financováním a týmem lidí, kteří se začali
věnovat pouze vzdělávací činnosti. V porovnání s rokem 2012 máme dnes místo dvou úvazků
na oddělení edukace sedm. Vrostl i počet akcí z cca 50 na asi 450 za rok. Sedm lidí tedy tvoří
organizační tým. Pak je zhruba kolem 30 lidí, kteří jsou autory vzdělávacích projektů.
A samozřejmě pak filharmonikové a další účinkující.“
Kdo podporuje Českou filharmonii, konkrétně edukační projekty? Je o ně zájem například
ze strany známých umělců, mecenášů, politiků, ministerstva kultury?
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„Hlavní část příjmu tvoří přímo rozpočet České filharmonie. Dnes máme výhodu, že politici
„slyší“ na vzdělávání a věnují nám podporu minimálně verbální, což není nedůležité –
lze se o ni opřít při dalších jednáních. Velká podpora přichází od Ministerstva kultury.
Na některé projekty jsme žádali i o granty z EU, přesněji na spolupráci s Idou Kelarovou.
Na tu jsme také dostali grant od americké nadace Bader Philanthropies. Později jsme také
pracovali s grantem od firmy Agrofert. Naše situace v porovnání se zahraničními orchestry
je myslím velmi uspokojivá a komfortní. Státní příspěvek je velkou jistotou. Pro srovnání –
například v Británii jsou tamější orchestry závislé na velkých sítích donorů, protože státní
podpora je velmi malá. V Americe jsou na tom podobně – tam se opírají o nadační fondy,
tradiční bohaté rodiny a podobně. V Berlínské filharmonii zase dlouho takové programy
sponzorovala Deutsche Bank.“
Česká studentská filharmonie – jak vznikl nápad zapojit do edukačních projektů nadané
studenty? Myslíte, že má na publikum vliv, když vidí na podiu mladé tváře, jsou si bližší?
„Ten nápad vlastně vznikl z nouze, protože když jsme začali uvažovat o prvním edukačním
programu, což byly Čtyři kroky, tak jsem si moc přál, aby je hrála Česká filharmonie
pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši. To se nepodařilo – filharmonie tehdy měla mnoho
koncertních závazků. Hledali jsme tedy jiné řešení. Spojil jsem se s Martinou Jesenskou,
organizátorkou Pražského studentského orchestru, jehož dirigentem byl Marko Ivanović.
Rozvinula se tedy spolupráce s mladými

hudebníky i

dirigentem Ivanovićem,

která trvá dodnes. Mladí muzikanti jsou určitě přístupnější než někteří z profesionálních
hráčů. Velice bych si přál, aby jim to vydrželo i nadále. Určitě dělá hodně, když děti
z publika vidí svoje vrstevníky věnující se hudbě, hře v orchestru a je to pro ně inspirace.“
Sám se čas od času objevujete po boku České studentské filharmonie jako moderátor
a podílíte se třeba i na samotném vzniku některých koncertů (Čtyři kroky).
Jaké jsou přípravy od počátečního nápadu až po samotný koncert a jak dlouho trvají?
„To se liší projekt od projektu, ale obecně bych řekl, že nám v poslední době zabírají více
času, než na začátku. Samozřejmě tomu také přikládáme čím dál tím větší váhu a snažíme se
dělat vše kvalitně. A také se dostáváme k náročnějším hudebním dílům. Když třeba vzpomenu
podzimní koncerty s výběrem z Janáčkovy Její pastorkyně, měli jsme velké obavy.
Připravovali jsme projekt půl roku dopředu. Samozřejmě už před tím vymýšlíte kudy do toho,
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musíte si celé dílo dobře naposlouchat, aby se pak mohly vybrat vhodné scény – z dvou hodin
opery musíte udělat 40 minut, všechno musí dávat smysl a zapadat do sebe.
Ještě markantnější to bylo v Matoušových pašijích – ze třech hodin hudby jsme museli
vytáhnout 40 nebo 50 minut programu. Měli jsme velkou obavu, abychom to dílo nějakým
způsobem neshodili, neokleštili už moc, ale zároveň jsme si říkali, že je škoda nepředstavit
tuto nádhernou skladbu mladému publiku, které by se k ní asi těžko dostalo. Například
projekt Čtyři kroky vytváříme já a Marek Ivanović. Sejdeme se, řekneme si, co nás na té dané
hudbě těší a zajímá. Vybíráme opravdu jen věci, ke kterým máme vztah, protože si myslíme,
že v tom případě to bude fungovat i pro publikum. Nalezneme nějakou stěžejní myšlenku díla,
kterou se pak snažíme srozumitelně předat posluchačům, vytvořit vhodné komentáře a
podobně. Této kostry se potom na koncertech držíme, ale necháváme samozřejmě i volný
průběh improvizaci.“
Odkud čerpáte inspiraci pro projekty (zahraničí, ostatní české instituce, orchestry…)?
„Inspiraci sbíráme opravdu všude. Pro mě bylo zásadní uvědomit si odkaz Václava Talicha
a jeho výchovných snah, které byly obrovské. Bavilo mě poslouchat pořady
Lukáše a Ilji Hurníka. A pak, když jsem vyjel do zahraničí, uvědomil jsem si, že i orchestr
typu Berlínská filharmonie může dělat projekt sociálně-hudební a nemusí to být jen o hudbě.
Protože ta tu není jen od toho, abychom se naučili předznamenání, vytleskávání rytmu,
zpívání, ale abychom se díky ní naučili i něco o sobě, o lidech a o světě.
Samozřejmě ale nestačí jen čerpat inspiraci, je pak na vás, jak všechno uchopíte, promyslíte
a zpracujete. Nikdy se nedá nic kopírovat nebo nějakým způsobem roubovat.
Vždy pracujete ve svých vlastních podmínkách, s jiným publikem a podobně.“
Lze nějakým způsobem přiblížit program například učební látce v hudební výchově nebo ho
s ní propojit?
„Mě se moc líbí názor muzikologa Vladimíra Helferta, který psal o hudební výchově,
že je jejím smyslem probouzet lásku k hudbě v mladých duších. To si myslím i já.
Nevím, zda forma hudební výchovy u nás probouzí lásku k hudbě, ale to je problém hudební
výchovy a ne náš. Projekty se tedy moc na školní látku navazovat nesnažíme, spíše hledáme
propojení,

pokoušíme

se

dětem

předat
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hlubší

hodnoty

plynoucí

z hudby.

Snažíme se ale předávat zkušenosti a inspiraci i učitelům, kteří pak určité principy můžou
v hodinách využít.“
Jaké děti navštěvují projekty častěji – ty, které vůbec nemají hudební vzdělání,
nebo např. ty, které chodí do ZUŠ, hudebních škol nebo jsou jiným způsobem v hudbě
vzděláváni?
„To podle mého názoru hodně záleží na vedení dětí. V tomto ohledu jsme hodně otevření.
Kolegyně, která má na starosti objednávky škol je ročně v kontaktu až se sedmi sty učiteli
z různých míst České republiky. Za loňský rok jsme měli asi padesát pět tisíc návštěvníků
edukací, z toho čtyřicet tisíc právě dětí a mladých posluchačů. My složení publika nijak
nerozlišujeme. Jde o to, proč je sem dospělí přivedli, jak je pak povedou k tomu,
aby s tím zážitkem nějak pracovali. A pokud to jsou posluchači, kteří nejsou hudby znalí,
vodí je sem přesně proto, aby jim otevřeli dveře do něčeho nového, a v tom jim můžeme
pomoci. Já sám znám spoustu lidí, kteří jsou naprosto bez hudebního vzdělání a možná jsou
to ti nejvděčnější posluchači, protože jsou skromní, na nic si nehrají a přistupují k hudbě
i její interpretaci bez bariér a zbytečných kritik.“
Jak se vám daří propojit profesionální hráče a mladé publikum? Muzikanti jsou většinou
zvyklí přijít, odehrát koncert a jít domů. Vy je ale často na edukačních koncertech vtahujete
přímo do dění. Baví to i hráče? Myslíte, že i to má vliv na to, jak to celé na děti působí,
že ti „pánové na podiu“ nejsou jen „vážní“?
„Ti profesionálové si to většinou uvědomí třeba prostřednictvím ohlasů u publika,
zvlášť pokud se na ně přijdou podívat jejich známí, příbuzní. Všiml jsem si taky, že často
neumí dobře číst reakce publika. Jsou zvyklí na určitý stereotyp, najednou sedí před „jiným“
publikem, ale mají tendenci podat to stejně. A pak se právě probourávají ty bariéry – zjistí,
že třeba děti na určitou věc zareagují vtipně a že i oni se můžou zasmát, že nemusí být
za každou cenu vážní.“
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5.2 Edukace očima Kláry Boudalové
Klára Boudalová je autorkou, scénáristkou a moderátorkou mnoha vzdělávacích
programů v České filharmonii, autorkou výborných titulů „Nebojme se klasiky“ a audioknih
seznamující posluchače se světem hudby.
Co Vás podnítilo k tomu, abyste se začala věnovat hudební edukaci a proč zrovna
v České filharmonii?
„Mě vlastně odjakživa fascinovala jedna věc – jestli to, co já slyším v hudbě nebo ve zvucích,
slyší i ostatní. A jestli ne, co vlastně slyší? Už jako malá si pamatuji, že jsem se neustále
ptala lidí, rodičů, babičky, aby mi popsali, jak zní hoboj nebo harfa, anebo třeba vítr
v komíně. Zdá se, že mi to vydrželo. Hudební edukci vlastně dělám proto, abych nacházela
prostředky a techniky k hlubšímu vzájemnému sdílení emoce z hudby. Každý den se něco
naučím. A taky hrálo roli, že jsem sama na tehdy „výchovné“ koncerty chodila do Jihočeské
filharmonie a po nich vždycky s rodiči takzvaně „na kulturu“, tedy do restaurace na pohár.
Věděla jsem, že to chci dělat pořád. A v České filharmonii proto, že je to pro mě srdeční
záležitost. Když je slyším hrát, nemůžu se neusmívat.“
Pravidelní návštěvníci edukačních projektů České Filharmonie by Vás jistě poznali jako
moderátorku. U mnoha projektů jste ale označena i jako lektorka či scénáristka.
Kolik času zabere příprava takového koncertu/projektu a co všechno je potřeba zařídit
od prvního nápadu až po tu chvíli, kdy si stoupnete na pódium jako moderátorka?
„Těch věcí, které je potřeba udělat, vymyslet a naplánovat je veliká spousta a ani by se sem
všechny nevešly. A navíc na to samozřejmě nejsem sama – je u toho vždy celý tým skvělých
a precizních produkčních a samozřejmě ostatní hudebníci a další technické profese.
Obecně se ale dá říct, že od prvního nápadu k realizaci uplyne minimálně rok, ale spíš ještě
mnohem více. Začínám s nápadem, tématem a základní myšlenkou koncertu, pro ni vybírám
hudebníky a pak se s nimi dlouho a pečlivě bavím, co by vlastně oni chtěli o svém umění říct.
Tohle je pro mě hodně důležitá fáze – protože mně osobně jde v edukci hlavně o sdílení
emoce a krásy, zapojuji tenhle prvek i do příprav pořadů. Z rozhovorů s hudebníky, dirigenty
a samozřejmě dětmi pak krystalizují jednotlivé aktivity a nápady a často také konkrétní
dramaturgie. Samotný text scénáře je potom vlastně už opravdu ta poslední fáze.“
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Odkud čerpáte inspiraci? Konzultujete například nápady s kolegy ze své profese,
sledujete vývoj edukace v zahraničí?
„Rozhodně! Inspirace je klíčová a klíčové pro mě je i vědět, co se v mém oboru děje ve světě.
Kromě toho, že sama spolupracuji pravidelně s několika zahraničními orchestry, je pro mě
přirozené vědět o tom, co se děje nejen v hudební edukaci toho kterého místa, ale také
třeba ve školství těch zemí, nebo jaké jsou novinky na poli politiky. Velkou inspiraci
získávám od kolegů z Newyorské univerzity, kde učím. Když jsem v New Yorku,
sejdu se s kolegy z Carnegie Hall a vymýšlíme, co by se dalo podnikat – nejen pro místní
komunitu, ale také pro studenty NYU, což je globální instituce, která má velké kampusy
v Abú Dhabí a Šanghaji. Je pravda, že koronavirová krize zasadila nejenom tomuto mému
cestování, ale i všem obvyklým konferencím a mezinárodním setkáním tvrdou ránu.
Na druhou stranu se nám ale povedlo vytvořit skvělé globální „akční týmy“, které se snaží
inovovat hudební edukaci tak, aby mohla na podobné situace reagovat a uměla s nimi
pracovat. Je to opravdu velké štěstí být součástí této skvělé a talentované mezinárodní
komunity lidí, kteří neustále tvoří.“
Určitě se snažíte, aby se na koncertech děti bavily, ale zároveň aby se něco přiučily a nejlépe
si i něco zapamatovaly – jak na to? Vycházíte třeba z toho, že uzpůsobujete program látce,
kterou probírají jednotlivé ročníky ve škole?
„Tohle je těžké. Už to tady trochu padlo, ale každý stát je v pevnosti osnov
pro hudební výchovu dost specifický a Česká republika je v tomhle spíš volnější.
A já si myslím, že je to dobře. Máme totiž možnost pracovat hlavně s těmi populárními
„soft skills“, často vlastně ne specificky hudebními, které ovšem právě hudba dokáže
jedinečně rozvíjet. A samozřejmě tohle všechno musí být přímo úměrné věku posluchačů.
Moje klíčové motto bych vyjádřila asi těmito slovy: Kvalita – vždy nabízet a ručit za nejlepší
možnou uměleckou kvalitu a nespoléhat na to, že „děti to snesou“. Nepodbízet se - tohle
všichni známe, to by mě nebavilo, nechci být „cool“ za každou cenu. A v neposlední řadě
se nebrat příliš vážně a snažit se šířit radost. A ano, metodou těchto základních hodnot
je vždy příběh, zvuk, zajímavý nástroj, melodie nebo emoce. Budu mít radost, když si děti
spíš zapamatují, že usilovat o krásné věci má cenu, než kdy se narodil Dvořák.“
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Jak se vám daří propojit profesionální hráče a mladé publikum? Muzikanti jsou většinou
zvyklí přijít, odehrát koncert a jít domů. Vy je ale často vtahujete přímo do akce.
Jak na tyto výzvy hudebníci reagují? Myslíte, že zapojení hráčů má vliv na to,
jak dění na děti působí – že ti „pánové na pódiu“ nejsou jen „vážní“?
„Vliv to rozhodně má. Souvislost s hodnotami, které jsem popisovala, je naprosto zřejmá.
Schopnost prožívat radost a schopnost nebrat se vážně jsou pro mě důležité. A opět, nemá
to sklouznout do „pitvoření se“, a to je to, z čeho obvykle mají muzikanti strach.
Jenže pak sami zažijí, že se na ně přijdou podívat jejich vlastní děti nebo vnoučata,
tak se obvykle tahle obava rozplyne. Člověk ovšem samozřejmě musí se všemi zúčastněnými
zacházet citlivě. Já si hudebníků a jejich umění nesmírně vážím. Musí to z vás být znát.
A samozřejmě mi pomáhá velmi dobrá znalost jejich řemesla – prostě bez detailních znalostí
fungování orchestru, ale i hudby jako takové, se neobejdete.“
Jaké jsou ohlasy z publika na projekty, ať už od samotných dětí nebo jejich rodičů a učitelů?
Inspirujete třeba děti k tomu, aby se začaly hudbě více aktivně věnovat nebo dokonce hrát
na nějaký nástroj?
„Když se tohle stane, vždycky to člověka moc potěší. A naštěstí ke mně takové zprávy doléhají
docela často. Mám ráda, když jdu po koncertě do některé restaurace poblíž Rudolfina
a vidím tam po koncertě naše posluchače u slavnostního oběda. Náruživě probírají, který
nástroj nebo skladba byly nejlepší, zpívají si písničku, kterou se naučili na koncertě.
Občas využívají i skleničky a příbory k vytváření beatů. Obsluha moc nadšená není,
ale já velmi (opravdu to znělo jako marimba).“
Vrací se za vámi diváci do Rudolfina nebo je publikum pokaždé nové?
„Tohle se hodně liší program od programu. Nicméně většina koncertů je abonentních
a já se vždycky těším, že v sále uvidím známé tváře. Zároveň mám ale také radost,
když přijde někdo poprvé. Myslím, že je potřeba se věnovat oběma skupinám.“
Všímáte si u dětí většího zájmu, když je hudba doplněna průvodním slovem
a posluchači se mohou se aktivně zapojit? Například v porovnání s „obyčejným“ koncertem,
kde musí pouze „poslouchat“?
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„I trénovaný dospělý se na koncertech, ruku na srdce, občas nudí. Pozornost člověka je
velmi zajímavá věc a má na ni vliv spousta faktorů. Každopádně je to hodně záležitost cviku,
a to je něco, co my děláme. Edukativní koncert není koncert. Je to vlastně trochu
jiný umělecký tvar, něco mezi divadlem, koncertem, hodinou hudebky a hraním si.
Když se vám povede namíchat dokonalý mix, má to velkou sílu.“
Myslíte si, že pravidelné navštěvování takových koncertů a projektů může mít pozitivní vliv
na chování dětí např. na nějaké kulturní akci a prohlubuje u nich vnímání klasické hudby
a kultury celkově?
„Věřím, že každý, kdo přichází do kontaktu s krásnými věcmi a buduje si k nim pozitivní
vztah, je tím ovlivněný. Věřím, že potom prostě chce mít okolo sebe více krásných věcí,
vztahů, rozhovorů. Takhle to možná může být jednoduché.“
Jaký přínos vidíte ve snaze České filharmonie získat mladé publikum?
„Největší přínos vidím v tom, že se z hudby ještě více stává komunikační nástroj.
Protože umožnujeme jakési „jazykové kurzy“ jazyka hudby. Je větší šance, že si i skrze
tenhle skvělý jazyk budeme více rozumět.“
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6

Vzdělávací programy České filharmonie
Česká filharmonie nabízí širokou škálu programů pro mladé posluchače různého

věku. Programy jsou rozděleny podle cílových skupin, pro které jsou určeny – pro mateřské
a základní školy, pro děti s rodiči, pro dospívající a dospělé posluchače. Dále nalezneme
v programu i akce pro pedagogy a speciální projekty. Programy lze dále dělit do různých
kategorií jako např. komentované koncerty, workshopy či přednášky. Ve výběru uvádím
podrobnější popis zajímavých dlouhodobých projektů z různých kategorií pro mateřské,
základní a střední školy.

6.1 Rudolfínek
Workshop Rudolfínek se na programu objevuje již od sezóny 2016/2017 a je určen
zejména nejmladším posluchačům předškolního a mladšího školního věku od 3 do 7 let.
Workshop neboli hudební dílna, nabízí dětem možnost zapojit se aktivně do připraveného
programu pod vedením zkušeného lektora. Jeho autorkou je Veronika Lucassen působící
v České filharmonii jako lektorka, mimo to pracující v Českém rozhlase jako dramaturgyně
hudebních pořadů a moderátorka. Svou formou je workshop uzpůsoben nízkému věku
posluchačů, snaží se je hravě připravovat na setkání s hudbou, učí je základní orientaci
v hudebním díle, postupně představuje hudební nástroje a také děti seznamuje se samotnou
budovou Rudolfina. Petr Kadlec se svěřil se zkušeností, že děti jsou většinou zvyklé spíše
na aktivní poslech hudby – to znamená doplnění poslechu například malováním
nebo tancem, čehož se snaží v těchto projektech vyvarovat. Tvůrci Rudolfínku tedy kladou
velký důraz na to, aby se děti na workshopech snažily hudbu poslouchat i soustředěně.37
Cyklus workshopů je rozdělen celkem do osmi částí:38
První cyklus „Malé (nejen) hudební řádění“ se snaží malé návštěvníky seznámit s prostorami
Rudolfina, provádí posluchače přes foyer v přízemí až na samotné pódium v Dvořákově síni.

37

Osobní rozhovor s Mgr. Petrem Kadlecem, Ph.D. (současný vedoucí edukačního oddělení ČF), uskutečněný
v pražském Rudolfinu, 30. 6. 2020
38
KADLEC, Petr, Lucie MAŇOUROVÁ a Romana VESELÁ, ed. Katalog vzdělávacích programů: 124.
sezona 2019/2020.
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Druhý cyklus „Pelíšek plný bicích“ se zaměřuje, jak název napovídá, na poznání
bicí sekce a především vnímání rytmu. Workshopem provází kromě Veroniky Lucassen také
člen České filharmonie, bicista Pavel Polívka.
Třetí zastavení „Hravá harfa“ kombinuje workshop a krátký koncert.
Jana Boušková, harfistka České filharmonie, zde dětem hraje drobné skladbičky. Později se
žáci dovědí i zajímavosti o samotném nástroji. Děti se zde učí, jak se vhodně chovat na
koncertě a soustředěně poslouchat klasickou hudbu.
Čtvrtý workshop „Bystrý lišák Leoš“ si určuje za cíl seznámit školáčky s hudbou
významného českého skladatele Leoše Janáčka. Krátkými úryvky z opery Liška Bystrouška
přibližuje hravou formou dětem Janáčkovu hudbu, která se některým může zdát příliš
komplikovaná. Ukazuje jim také, že i lidská řeč může znít jako zpěv. Použity jsou i ukázky
z krátkého animovaného filmu, umožňující dětem pochopit Janáčkův přístup k přírodě.
Součástí jsou hlasová rytmická i pohybová cvičení.
Houslistka České filharmonie Jitka Kokšová představuje dětem svůj nástroj
v pátém workshopu „Hou, hou, housle jdou“. Součástí programu je také prohlídka
houslařské dílny Jana Slípky v budově Rudolfina a poslech několika krátkých houslových
skladeb.
Zejména na rozvoj sluchu je zaměřeno šesté zastavení „Ouška (h)oboje“.
Děti se seznamují s hobojem a učí se hodnotit, rozlišovat různé zvuky a hluky. Rozeznávají
různé melodie, a tak prohlubují své sluchové schopnosti a představivost.
V sedmém workshopu „Malý Orffestr“ jsou dětem představeny Orffovy nástroje.
Je jim vysvětlena důležitost dirigenta a jeho práce s orchestrem. Také se naučí,
jak se správně chovat v orchestru.
Do posledního workshopu „Zvířátka a loupežníci v plechu“ je zapojeno Sdružení
hlubokých žesťů České filharmonie, které doprovází živou hudbou promítání loupežnické
pohádky.
Autorka Rudolfínku Veronika Lucassen k projektu říká: „Mnohým se při slovech
klasická hudba či koncert nevybaví úplně nejpříjemnější pocity. Toto bylo odrazovým
můstkem
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filharmonie

pro

předškolní

děti:

nabídnout jim taková hudební setkání, která by zaručila, že když se jejich účastník ocitne
v blízkosti Rudolfina, nejenom že bude vědět, co se za jeho zdmi odehrává, ale také nebude
mít zábrany ho nadále navštěvovat, protože mu mysl zaplní radostné vzpomínky.
Poučený malý posluchač má velmi pravděpodobnou šanci stát se pilířem budoucího
filharmonického obecenstva, potažmo vybudovat si kladný vztah ke klasické hudbě.“39

6.2 Čtyři kroky do nového světa
Projekt Čtyři kroky do nového světa uvádí filharmonie již od roku 2006
díky spolupráci Petra Kadlece a dirigenta Marka Ivanoviće. Petr Kadlec se již tehdy zajímal
o odkaz Václava Talicha a jeho výchovné snahy. Také si oblíbil pořady Ilji Hurníka a Lukáše
Hurníka.

Nezapomněl

sledovat
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vývoj

edukace

v

zahraničí,

zejména

v Berlínské filharmonii. To vše se mu stalo inspirací pro projekty v České filharmonii.
První cyklus obsahoval čtyři koncerty. Dvořákova Novosvětská symfonie byla
poslední v řadě koncertů a podle tohoto slavného díla nese celý projekt svůj název. Od roku
2017 je projekt zařazen do abonmá České filharmonie. Program je určen již starším
posluchačům základních a středních škol. V průběhu sezóny se uskuteční vždy čtyři
koncerty s díly světových i českých skladatelů, která jsou si nějakým způsobem blízká
např. svou formou, obsahem či osudy skladatelů. V sezóně 2017/2018 se tvůrci zaměřili
například na vokálně-instrumentální díla. Nejprve se věnovali Dvořákovým Biblickým
písním, dále jeho slavnostní kantátě Te Deum a následně Mozartovu Requiem. Ve třetím
kroku nahlédli do náročného duchovního díla Matoušovy pašije od J. S. Bacha a cyklus
zakončili Orffovou Carminou Buranou ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů.
V následující sezóně byly pak tématem záhady a zajímavosti slavných symfonií. Tvůrcům
se podařilo propojit Beethovenovu Osudovou symfonii, Janáčkovu Sinfoniettu,
Šostakovičovu 5. symfonii a Dvořákovu Novosvětskou. Posluchači se takto v každé sezóně
seznamují se stěžejními světovými i českými hudebními díly, mohou jim lépe porozumět
a propojit si souvislosti mezi nimi.40
39

Řízení školy: Česká filharmonie těm nejmenším [online]. 2015. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z:
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/ceska-filharmonie-tem-nejmensim.m-2144.html
40
KADLEC, Petr, Lucie MAŇOUROVÁ a Romana VESELÁ, ed. Katalog vzdělávacích programů
2018/2019: 123. sezona Česká filharmonie. 2018

35

Za několik let existence projektu Čtyři kroky seznámili protagonisté diváky
s mnoha hodnotnými díly např.: Svěcení jara Igora Stravinského (2014), Má vlast Bedřicha
Smetany (2016), Patetická symfonie Petra I. Čajkovského (2016), Novosvětská symfonie
Antonína Dvořáka (2016), 7. symfonie Ludwiga van Beethovena (2017), Italská symfonie
Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (2017), Carmina Burana Carla Orffa (2018), Sinfonietta
Leoše Janáčka (2018), 5. symfonie Dimitrije Šostakoviče (2019), Mystérium času
Miloslava Kabeláče (2019) a mnoha dalšími.
Velmi dobře je vystavěn scénář koncertů. Moderátor Petr Kadlec a dirigent
Marko Ivanović zastávají funkci průvodců a komentátorů. Vedou mezi sebou dialog,
ve kterém seznamují diváky se základními informacemi o díle či o skladatelově životě,
a upozorňují diváky na zajímavá místa ve skladbě apod. Do dialogu jsou vkládány krátké
ukázky hrané orchestrem, které se pak snaží průvodci publiku ještě blíže osvětlit. Posluchači
se často aktivně zapojují svým zpěvem nebo vytleskáváním rytmu a jsou jim pokládány
nejrůznější otázky. Mohou mezi sebou vyjadřovat a sdílet své pocity z poslechu hudebních
ukázek. Takto je naplněna první polovina programu. Po pauze si diváci poslechnou
představené dílo znovu, tentokrát již bez přerušování vcelku. Díky tomu si vytvoří
dokonalejší představu o celém díle.
Čtyři kroky do nového světa doprovází Česká studentská filharmonie, což je pro
projekt velkou výhodou. Vidět na pódiu orchestr složený z mladých lidí, často dokonce své
vrstevníky, kteří se aktivně věnují hudbě, je velkou motivací. Posluchači vnímají i jejich
bezprostřední dávku hráčského nasazení na rozdíl od příliš vážných profesionálních těles.
Napomáhá tomu i propojení s diváky, jelikož moderátoři oslovují přímo na koncertech
i samotné hráče, kteří také sdílí své postřehy a názory na dílo. Studenti také dokážou
pozorněji naslouchat reakcím publika.41
V nadcházející sezóně 2020/2021 se ponese cyklus těchto komentovaných koncertů
v duchu symfonických básní se zaměřením na díla Franze Liszta, Bedřicha Smetany,
Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.
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6.2.1 Česká studentská filharmonie
Česká studentská filharmonie je orchestrální těleso fungující při České filharmonii.
Je složeno převážně z mladých filharmoniků, nadaných studentů a absolventů středních
hudebních škol, gymnázií, konzervatoří a vysokých hudebních škol. Studentská filharmonie
je využívána pro velkou část vzdělávacích koncertů, mimo jiné i při projektu Čtyři kroky,
s nímž souvisí i její vznik.
Když Petr Kadlec přišel v roce 2006 s nápadem vytvořit tento program, přál si,
aby ho prováděla

Česká

filharmonie

s tehdy

čtyřiadvacetiletým

dirigentem

Jakubem Hrůšou. Filharmonie ale měla v té době mnoho koncertních závazků a s koncerty
takového formátu ještě nebylo mnoho zkušeností. Bylo nutné nalézt jiné, schůdnější řešení
– postavit těleso, které by se edukačním programům věnovalo. Petr Kadlec se tehdy spojil
s organizátorkou Pražského studentského orchestru Martinou Jesenskou a jeho dirigentem
Markem Ivanovićem. Připadala jim lákavá myšlenka poskytnout příležitost mladým
hudebníkům a zároveň se ukázalo, že přistupují k takovým projektům s daleko větším
nadšením a entusiasmem než mnozí profesionálové. Dirigent Marko Ivanović a členové
studentského orchestru začali tedy s Českou filharmonií spolupracovat. Od roku 2011 nese
orchestr označení Česká studentská filharmonie. Zlepšující se finanční možnosti a vysoká
interpretační úroveň studentského orchestru se odrážejí i v stále se zvyšující kvalitě
edukačních koncertů.42 Ke spolupráci se studentskou filharmonií jsou často zváni i mnozí
významní sólisté, uveďme například houslisty Josefa Špačka a Jakuba Fišera, violoncellisty
Petra Nouzovského a Tomáše Jamníka.
Přikládám několik vyjádření od mladých hudebníků, kteří mají s Českou
studentskou filharmonií osobní zkušenost. První je od studentky Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy Martiny Včelákové: „Do studentské filharmonie se vracím pravidelně
již čtvrtým rokem. Vždy bylo mým snem zahrát si v Rudolfinu, to se mi poprvé povedlo, když
jsem se účastnila cyklu Čtyři kroky, kde byl na programu také můj oblíbený Šostakovičův
violoncellový koncert v podání Tomáše Jamníka. Velice se mi líbí spolupráce s Petrem
Kadlecem a Marko Ivanovićem, jejich zajímavé rozbory vždy poskytnou nový zajímavý
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pohled na hudební dílo. V letošní sezoně jsem také měla díky orchestru příležitost účastnit
se přínosných doprovodných přednášek a zájezdu do Berlína, kde jsme navštívili generální
zkoušku Berlínské filharmonie. Velmi si vážím toho, že mohu být součástí tohoto orchestru
a vždy se do něj ráda vracím.“43
Pozitivně hodnotí spolupráci s Českou studentskou filharmonií i Jindřich
Konvalinka, student konzervatoře v Pardubicích: „V České studentské jsem měl možnost
hrát již pětkrát na edukačních projektech. Naposledy jsem se zúčastnil benefičního koncertu,
který dirigoval sir Simon Rattle. V tomto tělese mě baví hrát, studují se vždy velmi zajímavé
skladby a orchestr, ačkoliv studentský, je na velmi vysoké úrovni. Také se vždy dozvím něco
nového, co se ani na konzervatoři neučí, například nové znalosti o Janáčkovi jsem zužitkoval
při maturitní zkoušce.“44

6.3 Romano drom (Romská cesta)
„Před 20 lety bych nevěřila tomu, že si romská kultura najde místo v Rudolfinu
a že Romové budou mít otevřené dveře do České filharmonie. Dnes ale mohu s hrdostí
a otevřeným srdcem říct, že vznikl úžasný umělecký výkon…Dávám všem dětem šanci,
protože jen talent nestačí. Je to jako s tím naším ohněm uvnitř. Buď ho necháme žít
a zodpovědně se o něj postaráme, aby nespálil vše kolem, anebo ho necháme vyhasnout.
Ida Kelarová, sbormistryně a umělecká vedoucí dětského pěveckého sboru Čhavorenge.“45
Sbor a projekt Idy Kelarové Čhavorenge - z romštiny „dětem“, funguje již od roku
2011 a snaží se podporovat a rozvíjet hudební nadání romských dětí z České i Slovenské
republiky. Vede je cílevědomě k poznávání romské kultury a vlastní identity.
Zároveň poskytuje dětem možnost zařadit se do dalších vzdělávacích programů a přípravu
ke studium na středních školách.
Spolupráce mezi sbormistryní, zpěvačkou a pedagožkou Idou Kelarovou,
pěveckým sborem Čhavorenge a Českou filharmonií probíhá již od roku 2014.
Tehdy se 17. listopadu poprvé otevřely dveře Rudolfina pro 180 mladých romských
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i neromských zpěváků při příležitosti uctění událostí z let 1939 a 1989 a Mezinárodního dne
studentstva. Společně s Českou studentskou filharmonií pod vedením dirigenta Marka
Ivanoviće nastudoval sbor Čhavorenge několik skladeb, jejichž autorem je zpěvák
a skladatel Desiderius Dužda. Posluchačům byla představena současná romská tvorba
i tradiční písně.46
„Večerní koncert, to bylo něco, co jsme si nikdy ani nedokázali představit.
Publikum nás přivítalos velkou láskou. Připadali jsme si jako andělé. Uvědomovali jsme si,
že je to historický okamžik.“ (z ohlasů aktérů)47
„Rom z osady bude zpívat na koncertě v Rudolfinu. Tomu by se před pár dny ještě
někdo zasmál, ale publikum v sále nám projevilo velikánskou úctu.“ (z ohlasů aktérů)48
„Neromové zpívali naše romské písně, byli jsme hrdí na naši kulturu.
Měli jsme možnost jim ukázat a předat kousek každý sám sebe. Byli jsme jedna velká
rodina.“ (z ohlasů aktérů)49
Po úspěšném koncertu ke Dni studenstva se spolupráce České filharmonie
s Čhavorenge mohla dále rozšiřovat. V roce 2015 vystoupila tělesa společně na Open-air
koncertu České filharmonie s romskými písněmi pod taktovkou dirigenta Jiřího Bělohlávka.
V témže roce se děti a s nimi 14 vybraných filharmoniků vydalo v rámci projektu
„Romano drom“ na letní uměleckou školu do slovenských romských osad s cílem představit
svou hudbu publiku, které se s žádnými koncerty do té doby nesetkalo. Vystoupení sboru
Čhavorenge a jeho kvalitní výkony se tak staly pro mladé lidi ze sociálně vyloučených osad
cennou životní inspirací.50
V roce 2016 zavítal Romano drom na Šluknovsko, Novoborsko a Děčínsko.
Právě v těchto oblastech v létě 2011 probíhaly konflikty mezi Romy a neromskými
obyvateli. Smyslem konání projektu Romano drom je v takto problematických regionech
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sbližovat příslušníky různých národností a národů, ukázat sílu romské kultury a romských
dětí, za jejichž výkonem se skrývá soustavná intenzivní práce. 51 V následujícím roce 2017
byla letní škola pořádána v oblasti Vsetínska. Na letní školu navazovalo natáčení CD
s Českou filharmonií a dirigentem Markem Ivanovićem. Debutové CD „Hej, Romale!“
vydala v dubnu 2018 firma Supraphon, díky které se dostalo i do mezinárodní distribuce.
Romano drom 2018 se uskutečnil poprvé v zahraničí – v Rumunsku, kde sbor vystoupil
na dvou velkých koncertech v Bukurešti a Sinaia.52
Začátek roku 2019 byl pro projekt Romano drom úspěšný. Na pozvání Asociace
britských orchestrů vystoupil sbor Čhavorenge a vybraní hudebníci České filharmonie
na koncertech a workshopech v severoirském Belfastu. V říjnu se pak vypravili na turné
do Londýna, kde sklidili účastníci velký úspěch.
Od sezony 2017/2018 se v edukačním programu České filharmonie objevuje
hudební workshop „Rom’n’Roll“. V něm se Ida Kelarová společně se svým uměleckým
týmem a několika členy sboru Čhavorenge snaží zasvětit návštěvníky do romské kultury a
hudby a zejména objevovat možnosti lidského hlasu. Společně se věnují i pohybovým
aktivitám, základům romských tanců, přičemž se snaží zejména překonávat ostych a
probudit v posluchačích touhu po přirozeném tanečním i pěveckém projevu. Hudební dílna
je určena základním a středním školám. Hudebně-taneční workshop má své pokračování
i v současné a budoucí sezoně 2020/2021 pod názvem „Hej, Romale!“, opět s cílem
překonávat mezilidské bariéry a obnovit vzájemnou důvěru mezi odlišnými kulturami.
„Srdečně děkujeme za úžasný zážitek, který nás všechny (doslova všechny – a to se
při výletech s dětmi často říct nedá) nadchl…Bylo krásné pozorovat, jak jsou ze začátku
rezervované, ale potom se pomalu osmělují a otevírají. A když jsem písničky z workshopu
přinesla mladším dětem, že je zkusíme, několik dětí hlásilo, že je znají, protože je jejich
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sourozenec doma pořád poslouchá na YouTube a zpívá si je. Oslovili jste celou touto akcí
duše tolika dětí! Je to velký dar, který jsme od vás dostali.“53
Součástí mimořádných koncertů České filharmonie v sezóně 2018/2019 se stal
koncert „Šun Devloro“ k příležitosti oslav Mezinárodního dne Romů. Na koncertě se
podílelo téměř 300 účinkujících z České a Slovenské republiky, Rumunska či Srbska. Na
pódiu se tak setkali členové sboru Čhavorenge, ale také Hradišťánek, chlapecký sbor Pueri
Gaudentes, Pěvecký sbor ZUŠ Varnsdorf a další. Zpěváky doprovodila Česká studentská
filharmonie opět vedená Markem Ivanovićem.54
Mnoho zahraničních orchestrů vytvořilo podobné projekty, kdy se snažily sblížit
různé kultury. Například v Berlínské filharmonii vznikl taneční projekt podobného formátu
– sešly se v něm děti, které by se asi jinak nikdy nepotkaly – Němci, Turci, Arabové, potomci
ruských emigrantů a spousta dalších. Společný projekt Idy Kelarové a České filharmonie
je svým charakterem mimořádný a u nás v republice ojedinělý. Letos spolupracují romské
děti s Českou filharmonií již sedmým rokem. Během této doby se podařilo uskutečnit
sedmdesát koncertů v České i Slovenské republice a v zahraničí. Právě na těchto projektech
České filharmonie je vidět, jak velký přesah mohou mít edukační programy a spojení tak
odlišných veličin v jeden celek. Česká společnost je často plná předsudků vůči národnostním
menšinám, a u Romů tomu není jinak. Ida Kelarová ale dokazuje celé společnosti, že jsou
mezi nimi i jiní, ti, kteří si jdou tvrdě za svým cílem a navzdory jazykovým, kulturním
i náboženským bariérám mohou spolupracovat i s tak prestižní institucí jakou
je Česká filharmonie.

Projekty

v sobě

nesou

sociální

i edukační

myšlenku,

a to oboustrannou. Přináší obohacení nejen posluchačům, kterým ukazují romskou kulturu
poctivým hudebním řemeslem v tom nejlepším možném světle, čímž odbourávají vžitá
společenská klišé, ale také samotným aktérům Čhavorenge. Jen málokdo z nás si umí
představit ten velký kus cesty, který musely romské děti ujít – z chudých osad až na prkna
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pražského Rudolfina. Čhavorenge není jen pěvecký sbor, je to myšlenka o vykročení
ze začarovaného kruhu, o vzájemném učení a porozumění si mezi kulturami.
„Když jsme v roce 2011 vstupovali s Jiřím Bělohlávkem na půdu České
filharmonie, snili jsme o tom, že jí pomůžeme stát se znovu národním orchestrem: hrdým,
sebevědomým, a přitom laskavým a otevřeným. Vedle abonentních cyklů v pražském
Rudolfinu, prestižních zahraničních turné a nahrávek začaly brzy vznikat také edukační
pořady pro všechny věkové skupiny posluchačů. Před pěti lety se objevil nápad na
spolupráci s Idou Kelarovou a jejím romským dětským sborem Čhavorenge. A měl v sobě
vše, na čem nám záleželo: hudební, sociální i edukační stránku v dokonalé harmonii. Soužití
romské a neromské komunity je v naší zemi silným tématem, o němž nemá příliš smysl mluvit,
ale raději něco udělat. Ida Kelarová dělá podle mého názoru to nejlepší, co může: dává
dětem šanci na lepší život, přitom je přísná, profesionální a probouzí v nich nejen hudební
talent, ale také hrdost a odpovědnost za sebe sama. Mám velkou radost, že nahrávka, kterou
jsme si s Idou a Jiřím Bělohlávkem od začátku moc přáli, přichází nyní na svět, a doufám,
že bude víc než jen dokladem naší hudební i lidské spolupráce.“55

6.4 Společný orchestr filharmoniků a žáků základních uměleckých škol
Dalším unikátním edukačním projektem České filharmonie je Společný orchestr
filharmoniků a žáků základních uměleckých škol. Na vzniku projektu a jeho fungování
se kromě České filharmonie podílí Asociace základních uměleckých škol České republiky.
Myšlence propojit tyto dvě instituce se stala podnětem předchozí spolupráce ředitele
České filharmonie Davida Marečka a brněnských ZUŠ.
Projekt probíhá každým rokem od sezóny 2013/2014 s vybranými žáky hudebních
škol z různých krajů republiky. Začíná vždy s příchodem nového školního roku, kdy děti
a jejich pedagogové obdrží notový materiál připravený filharmoniky či dirigentem.
Protože zvolený repertoár bývá náročný, je pro vybrané žáky zásadní důkladná
a systematická příprava. Tři až čtyři měsíce se svým učitelem ZUŠ zadanou skladbu pečlivě
nacvičují. Pak se do celého procesu studia skladby zapojí filharmonikové. Poskytují dětem
individuální lekce, kterých se mohou účastnit i pedagogové. Scházejí se s nimi ve skupinách,
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poskytují dětem cenné rady k interpretaci skladby, jsou jim oporou a vzorem ve hře
v orchestru. „Dostala jsem možnost zhodnotit sama sebe, když jsem byla součástí orchestru
a vedle profesionálů, kteří mi vlastně drželi zrcadlo, které odráželo mě samotnou.
Uviděla jsem své nedostatky a věřím, že budu mít o důvod víc na sobě pracovat a zlepšovat
se.“56
V poslední fázi absolvují mladí hudebníci několik zkoušek, kde již nacvičují
s dirigentem. „Když se sejde celý orchestr a mnohým se zdá, že už se to vlastně moc dál
posouvat nedá, vždycky pak zažijí to ohromné překvapení, kam se vlastně až dá dostat. A já si
myslím, že ten zážitek toho očekávání na začátku a i třeba jistého zděšení nebo možná spíš
uvědomění si toho, jak náročné některé věci jsou, a to, že se to vlastně dovede dostat
na pozoruhodnou a poměrně vysokou úroveň, je důležitá zkušenost. Pro nás všechny,
nejenom pro děti.“57
„Na první setkání jsem jel nervózní, natěšený a velice nepřipravený. Už při prvním
pohledu do not se mi nad všemi křížky, béčky a odrážkami maličko přitížilo a před první
zkouškou jsem studium těchto harmonií velice zanedbal. Štěstí bylo, že i všichni ostatní
vypadali stejně vyděšeně jako já. Atmosféra ovšem byla naprosto skvělá. S každým
dirigentem se pracovalo úžasně a přistupovali k nám, jako kdybychom už vážně byli členy
Filharmonie! – Obzvlášť se mi líbila jedna hláška: „Máte tam 5 křížků, tak hrajte aspoň
čtyři!“58
Již první z celkových tří koncertů žáků s filharmoniky provedených na
Hradčanském náměstí v Praze se stal důkazem toho, že jde o kvalitní spolupráci, která je
velmi prospěšná a podnětná. Prvního ročníku se účastnilo přes sedmdesát dětí z uměleckých
škol z Brna, Jihlavy, Liberce a Ústí nad Labem. Proběhla dvě soustředění v Praze a Brně
pod vedením dirigenta Ladislava Ciglera. Kromě něj pak celý orchestr vedl šéfdirigent Jiří
Bělohlávek. Žákům ve věku 12–18 let se podařilo nastudovat předehru k opeře Hubička,
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první větu z Novosvětské symfonie, Slovanské tance č. 6 a 8 a polku z Prodané nevěsty.
V každé nástrojové skupině orchestru měl své místo jeden filharmonik. „Moc se mi líbil
přístup naší koncertní mistryně, která k nám měla velký ohled a dávala nám cenné rady, což
nás pomáhalo pozvednout na daleko vyšší úroveň.“59(z ohlasů účastníků)
V sezóně

2014/2015

se

projektu

účastnili

žáci

z

Královéhradeckého,

Moravskoslezského, Zlínského kraje a Prahy. Ve Dvořákově síni Rudolfina zazněla
symfonická báseň Šárka od Bedřicha Smetany pod vedením Ladislava Ciglera. Šéfdirigent
České filharmonie Jiří Bělohlávek pak řídil 8. symfonii Antonína Dvořáka.
V dalším školním roce 2015/2016 mladí hudebníci předvedli opět výborný výkon
pod vedením

Jiřího Bělohlávka

a

zahráli

publiku

koncertní

ouverturu

op.

23

„Pohádka o krásné Meluzíně“ Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, symfonickou báseň
„Noc na Lysé hoře“ Modesta Petroviče Musorgského, symfonii č. 8 h moll „Nedokončená“
Franze Schuberta a Uherský tanec č. 5 Johannesa Brahmse.
K tomuto ročníku se ochotně vyjádřila Ludmila Stašová – bývalá žačka ZUŠ
v Benešově: „V roce 2016 jsem se zúčastnila projektu České filharmonie s názvem
Společný orchestr filharmoniků a žáků ZUŠ. Celý projekt byl velmi dobře zorganizovaný,
dostali jsme přehledné informace a vše bylo dobře připraveno (včetně zázemí, stravování
apod.). Model dvou celodenních zkoušek během roku a pak třídenního soustředění před
koncertem mi vyhovoval. Včas jsme dostali noty a měli tak dostatek času na cvičení
a na dělených zkouškách jsme cvičili souhru a mohli konzultovat party s filharmoniky.
Ti nám radili a opravovali nás a při hře nám dodávali pocit jistoty a klidu, že je mezi námi
zkušený profesionál. Zahrát si v orchestru pro mě byla obrovská zkušenost a úžasná
příležitost, zvláště protože se dále hře na housle věnuji jen amatérsky. Naučila jsem se
souhře, začala jsem více vnímat ostatní nástroje a slyšet jednotlivé hlasy a melodie. Skladby
pro mě získaly větší hloubku a díky skvělým dirigentům jsem více pronikla jak do skladeb,
tak do hudebních výrazů. Jsem moc ráda, že nás vedl Jiří Bělohlávek, na jehož shovívavý
a citlivý přístup spolu s milým humorem a schopností všechno jasně vysvětlit nikdy
nezapomenu. Zajímavé pro mě bylo také proniknout do celé budovy Rudolfina od tajemných
59
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podzemních chodeb po slavnostní sály. Co bych ocenila a možná mi tam trochu chybělo,
jsou nějaké společenské večery, kdy bychom se mohli lépe poznat navzájem a popovídat si …
Každopádně to pro mě byl nezapomenutelný zážitek! Pocit, kdy jsem seděla na pódiu
Dvořákova sálu Rudolfina a hrála spolu s dalším téměř stem mladých lidí nádhernou hudbu,
je nepopsatelný.“60
Pro lepší představu toho, jak celý ročník probíhal, přikládám rámcový
harmonogram projektu:61
• Říjen 2015 – příprava a distribuce notových materiálů na školy
• Listopad a prosinec 2015 – studium repertoáru v jednotlivých školách
• Sobota 9. ledna 2016 – jednodenní víkendové soustředění v Praze v Rudolfinu
(dělené zkoušky pod vedením filharmoniků)
• Neděle 28. února 2016 - jednodenní víkendové soustředění v Praze v Rudolfinu
(zkouška celého orchestru, vede dirigent Ladislav Cigler)
• Středa 6. dubna 2016 - příjezd všech účastníků do Prahy, ubytování
• Čtvrtek 7. a pátek 8. dubna 2016 – zkoušky v Hostivaři
• Víkend 9. a 10. dubna 2016 – zkoušky v Rudolfinu
• Neděle 10. dubna 2016 v 19.30 hod. – koncert ve Dvořákově síni Rudolfina
• 11. 4. 2016 – odjezd účastníků projektu
V sezóně 2016/2017 se žáci znovu „popasovali“ s náročným repertoárem:
Ludwig van Beethoven: Coriolanus, předehra, Antonín Dvořák: Biblické písně, č. 1–5,
Edvard Grieg: Peer Gynt, svita č. 1. Sešli se zde žáci ve stejném zastoupení krajů České
republiky jako v prvním ročníku. Tentokrát měl opět dovést závěrečné zkoušky k tomu
nejlepšímu výkonu šéfdirigent Jiří Bělohlávek. Bohužel se již společného koncertu s žáky
nedožil. Čtyřem společně prožitým dnům i samotné hudbě dodala tato smutná událost
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pozoruhodnou hloubku, vážnost a naléhavost.62 Za dirigentským pultem zastoupil Jiřího
Bělohlávka dirigent Marek Šedivý. Žáci měli v tomto ročníku příležitost provést Dvořákovy
Biblické písně spolu s vynikajícím zpěvákem Richardem Novákem.
„Ukázal mi nový pohled na to, jak chápat hudbu, za což jsem vždycky moc rád.
Hudba je, myslím, zejména o hledání a o kombinaci různých názorů na stejný problém.
Pokud jde o pana Nováka, fascinoval mě ale hlavně jeho charakter a to, že dokazuje, že
hudba by se měla dělat zejména s láskou a pokorou.“ … „Zaujalo mě, když na spontánní
otázku, co je jeho životním krédem, odpověděl, že tím nejdůležitějším je, aby se člověk
dokázal podívat sám sobě do očí. Když něco takového řekne umělec, který toho v životě tolik
dokázal, vypovídá to o jeho charakteru se vším všudy.“ (z ohlasů účastníků).63
Setkání

filharmoniků

a

mladých

talentů

z

Plzeňského,

Zlínského,

Moravskoslezského, Královéhradeckého a z Prahy proběhlo i v sezóně 2017/2018. Společně
pracovali na skladbách vybraných ještě Jiřím Bělohlávkem: L. Fišer: Patnáct listů podle
Dürerovy Apokalypsy, A. Dvořák: Romance a Mazurek pro housle a orchestr, se sólistou
Milanem Al-Ashhabem, J. Suk: Pohádka op. 16.
V loňském roce vystoupili účastníci projektu s tímto výběrem skladeb pod
taktovkou dirigenta Petra Altrichtera: J. Brahms: Slavnostní akademická předehra op. 80, A.
Dvořák: Vodník op. 107, B. Smetana: Vltava. Ročník byl unikátní svým doprovodným
programem, jehož účelem bylo bližší poznání a prohloubení vztahu mezi žáky i
filharmoniky. V rámci závěrečného soustředění pro mladé hudebníky Česká filharmonie
připravila tvůrčí dílny pod vedením filharmonických lektorů a společný výlet do pražských
lesů.
Letošní ročník byl bohužel jako většina edukačních programů zrušen z důvodu
nouzového stavu. Projekt ale samozřejmě bude nadále pokračovat a letošní program
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se přesune do následující sezóny. S dirigentem Petrem Altrichterem nastudují žáci
a filharmonici Dvořákovu Novosvětskou symfonii a Slovanský tanec č. 16.
Smysl tohoto jedinečného projektu je z ohlasů zúčastněných naprosto čitelný.
Jedná se o velkou a mimořádnou příležitost pro mladé a talentované žáky základních
uměleckých škol. Pod vedením špičkových profesionálů takové kvality jako jsou hráči
České filharmonie, nabývají sebevědomí a zdokonalují se ve hře na svůj nástroj. Učí se citu
pro orchestrální souhru a setkávají se s předními českými dirigenty a sólisty. Mnoho žáků,
kteří se do projektu zapojili, se na základě této zkušenosti rozhodli pro profesionální hudební
dráhu. Celkový výsledek má ale daleko hlubší přesah. Ukazuje žákům, že i přes počáteční
nesnáze a strach z neznámého lze vytvořit něco unikátního a umělecky hodnotného.
Dokazuje, že hudba je komunikačním prostředkem srozumitelným pro všechny.
„Každým pohybem smyčce, každým fouknutím do hoboje, každým úderem
do tympánů hledáme v orchestru cestu. Ta cesta, to je proces, při kterém se všichni vzájemně
dozvídáme o sobě, snažíme se sladit dohromady. Jsou tam překážky, těžké noty či náročný
rytmus. Ty překážky odstraňujeme. Teď si to spojme. Sejdeme se dohromady a hledáme
společnou cestu. Je to ono, proč jsem si tu tak snadno hledal přátele? Řekl bych, že vůbec
tvorba živé hudby je krásná, tu krásu jí dali lidé. Pak jsou ti lidé také krásní na duši.
To poselství, co jsem zde získal, bych tedy popsal takto: Hudbu dělají krásní lidé,
hudbou si najdeš krásné přátele.“64
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7

Přehled ostatních edukačních programů České filharmonie v sezóně
2019/202065
Již zmiňovaný hudební workshop Rudolfínek rozdělený do osmi návštěv Rudolfina

má za úkol seznámit děti z mateřských škol s hudebními základy a poznáním hudebních
nástrojů. Podobný účel má program Vláčkem s Dvořá(č)kem. Představuje nejmenším
posluchačům mimo jiné významné skladby slavného českého skladatele Antonína Dvořáka
např. Humoresku, Novosvětskou symfonii či Americký kvartet.
Na hudebně pohybové aktivity je zaměřen abonentní cyklus Fašánek aneb
Rozpustilé lidové zvyky po celý rok. Program je vždy přizpůsoben ročnímu období, vychází
z lidových písniček a říkadel. Uzpůsoben je pro 1. a 2. ročník základních škol.
Pro žáky a učitele 1. stupně základních škol jsou připraveny hudební dílny
Čtyři živly. Rozděleny jsou do čtyř setkání, vždy s námětem jednoho živlu.
Na workshopu Vytvořte si orchestr, si mohou žáci 1. stupně vytvořit vlastní
hudební nástroje z materiálů používaných v běžném životě a snaží se porozumět jejich
fungování. Mohou si také prohlédnout houslařskou dílnu mistra Jana Slípky.
Dalšími workshopy pro mladší žáky jsou Hluboký vesmír, kde se děti učí hudbu
poslouchat i hrát a zpívat netradičním způsobem, dále pak Skládání na přání aneb Jak
vzniká hudba. V něm je žákům 2. – 9. tříd základních škol osvětleno vznikání hudby
a myšlení skladatelů.
Velmi oblíbeným workshopem mezi posluchači je Dopoledne s filharmoniky.
Podobně jako ve workshopu Rudolfínek představují samotní filharmonici žákům 2. – 9. tříd
základních škol své nástroje, například harfu, žesťové, smyčcové či bicí nástroje.
Programem vhodným pro starší žáky základní školy je workshop Hej Romale!
Pod vedením Idy Kelarové se zde děti učí pracovat se svým hlasem a poznávají romskou
kulturu.
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Hudební workshop Barvy zvuků, zvuky barev je již určen žákům druhého stupně
základní školy. Program propojuje svět zvuků a barev, děti vytvářejí společné výtvarné dílo
inspirované hudbou.
Děti starší patnácti let mohou přijít na workshop V kůži…Bohuslava Martinů
a seznámit se tak s výraznou českou skladatelskou osobností. Je zde využito úryvků z osobní
korespondence skladatele, archivních fotografií, či drobné hmotné pozůstalosti Martinů.
Hudebně-dramatický workshop s originálním tématem politického dění 50. let
v naší vlasti Kam zmizel můj strýc, pane prezidente? navštěvují žáci 8. a 9. ročníků
základních škol a středoškoláci. Sledují zde životní osud číhošťského kněze Josefa Toufara.
(Z)važ si! Takový název nesou tři workshopy s tematikou demokratických hodnot.
Připraveny jsou pro žáky středních škol a představují jim výrazné skladby 20. století, jejichž
prostřednictvím se snaží žákům přiblížit význam svobody a demokracie.
Cyklus koncertů Orchestr na kusy aneb co slyší pražské zdi pro žáky 1. stupně
základních škol, vezme posluchače na cestu časem. Na projektu spolupracují s Českou
filharmonií další tělesa například Prague Cello Quartet, Czech Philharmonic Jazz Band,
či Camerata 2018. Postupně je žákům představována hudba filmová, jazzová, hudba
W. A. Mozarta nebo židovská hudba. Cyklus tedy tvoří průřez širokým spektrem hudebních
žánrů.
Další položkou na programu je koncert s názvem Tučňáci v Rudolfinu. Svět
hudby, chod orchestru nebo význam dirigenta zde spolu s dětmi zkoumá v roli moderátora
herec Pavel Liška. Programem s podobným vyzněním Kdo se bojí filharmonie? provází děti
herečka Martha Issová, hudební ukázky interpretuje České studentská filharmonie.
Oba koncerty jsou vhodné pro mladší žáky základních škol.
Čtyři kroky do nového světa. Pod tímto názvem nalezneme cyklus koncertů pro
žáky 2. stupně základních škol a středních škol. Česká studentská filharmonie, moderátor
Petr Kadlec a dirigent Marko Ivanović postupně přibližují posluchačům ve čtyřech
koncertech díla slavných skladatelů. V první části koncertu vždy skladbu rozeberou
a v druhé představí posluchačům vcelku.
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Edukační činnost v ostatních orchestrálních tělesech
Edukační činnosti se kromě České filharmonie věnují i další orchestrální tělesa.

Například bych mohla uvést Jihočeskou komorní filharmonii, která se jí věnuje již mnoho
let. Připravuje pro děti koncertní cykly, většinou s čtyřmi až šesti částmi s různorodými
náměty. Jako u většiny koncertů pro mládež jsou zapojeni i moderátoři a zajímavě
a přístupně komentují hudební skladby. V současné sezóně se v roli průvodců střídají
Klára Boudalová, Patrik Červák nebo Lukáš Hurník. S filharmonií spolupracují
na edukačních koncertech dirigenti Marek Prášil, Petr Louženský a Patrik Červák.
Například v roce 2019 byl součástí cyklu koncert s názvem Záhada hudebního hlavolamu
s průvodním slovem Kláry Boudalové a dirigentem Petrem Louženským, nebo koncert
Dirigent a další nepřátelé, který dirigoval a slovem provázel sám šéfdirigent
Jihočeské komorní filharmonie Jan Talich. Během roku 2019 provedla filharmonie celkem
deset edukačních koncertů pro děti a mládež s průměrnou návštěvností okolo dvou set
posluchačů na každém z nich. Koncerty jsou uzpůsobeny většinou pro žáky základních škol
bez

bližšího

rozlišení

věku.

Jihočeská

komorní

filharmonie

nedisponuje

takovými finančními prostředky, aby mohla vytvářet více vzdělávacích programů pro
mládež. V letošním roce má proběhnout nákladná rekonstrukce koncertní síně
Otakara Jeremiáše v kostele sv. Anny. Díky tomu bude prostředí pro koncerty filharmonie
kvalitně vybavené a přitažlivější pro všechny posluchače.66
Komorní filharmonie Pardubice připravuje pro děti přibližně ve věku pět až
třináct let cyklus nedělních koncertních matiné O čem nám vypráví hudba, která se konají
pravidelně dopoledne v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Tyto koncerty podporuje
Národní muzeum – České muzeum hudby a pravidelně je s orchestrem připravují dirigent
Marko Ivanović a hudební popularizátor Petr Kadlec. Za příklad mohou posloužit některé
koncerty s názvy Sólisté z komorně-filharmonické rodiny nebo Hudební žerty a překvapivé
podivnosti.67 Pro žáky základních a středních škol vznikají pořady se specifickým
tematickým zaměřením na určitou hudební problematiku nebo historii hudby. V některých
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pořadech účinkují pouze vybraní hráči filharmonie – Po stopách historie, Hudba tančí
staletími a také nabízejí provedení přímo ve školách. Pro dopívající mládež je připraven
atraktivní program Seznamte se, prosím zahrnující jazzovou a rockovou hudbu 20. století,
filmovou hudbu a skladby Jaroslava Ježka. Některé programy jsou stálou součástí nabídky
koncertů filharmonie pro děti a mládež.68
Široce zaměřeným edukačním programům se věnuje i Filharmonie Brno. V nabídce
jsou několikadenní prázdninové dílny například, Jak Bach potkal Muchu nebo Cesta do
pravěku konající se na různých místech v Brně.69 V dalším cyklu workshopů pro rodiče
s dětmi se snaží autoři vtáhnout do světa hudby i ty nejmenší posluchače a to už od věku
osmnácti měsíců. Díky hudebním aktivitám zde mohou rodiče s dětmi prohlubovat své
vzájemné vztahy a rozvíjet schopnost mluvení pomocí říkadel a rytmu. Podobné programy
s vhodným zaměřením jsou připraveny i pro věkovou skupinu dětí od dvou do pěti let.70
Rodinné abonmá již několik let připravuje moderované pořady složené z pěti dopoledních
koncertů v Besedním domě. Posluchači jsou vtaženi do děje a stávají se partnery
účinkujících. Odlehčenou formou se učí porozumět nejen hudební řeči. Na těchto
programech spolupracuje Filharmonie Brno s různými dirigenty například Robertem
Kružíkem, Adamem Sedlickým nebo Zdeňkem Nádeníčkem a moderátory Marií Kučerovou
a Josefem Škarkou. Každý koncert tohoto cyklu předchází tematický hudební workshop a
pro rodiče je připravena přednáška nebo setkání se zajímavou osobností.71 S vybranými
hudebníky Filharmonie Brno vznikají workshopy pro školy a školky, v nichž představují své
nástroje – Fagot není starý bručoun! nebo Houslová zvířátka apod. Program je vhodný pro
první a druhý stupeň základních škol a gymnázia a upravuje se podle věkové kategorie žáků
a studentů. Vybrané workshopy se mohou realizovat i přímo ve školách a v nabídce jsou
i programy přímo na míru podle požadavků škol. Filharmonie Brno a ZUŠ Smetanova 8
společně pracují na projektu Mozartovy děti v rámci festivalu „Ignis Brunensis“ za podpory
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Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Projekt dává prostor hudebně nadaným
dětem od pěti do dvaadvaceti let. Program projektu se skládá z hudebních workshopů,
veřejných vystoupení a prestižních koncertů dětských sólistů, které doprovází Filharmonie
Brno. Vrcholem je Slavnostní koncert, na němž žáci ZUŠ společně s brněnskými
filharmoniky provádějí významné orchestrální skladby světových autorů.72
Edukační programy mimopražských orchestrů nemají vždy ideální podmínky pro
svůj rozvoj. Může to být menší objem finančních prostředků, technické vybavení, vhodné
prostory nebo jim chybí stálý tým pracovníků pro tuto činnost. Česká filharmonie má
například dostatečné finanční zajištění z mnoha stran, disponuje kvalitně vybavenými
prostorami pro koncerty i workshopy a stálým týmem věnujícím se zejména edukační
činnosti. V České filharmonii se tvůrci velkým dílem zaměřují už na předškolní hudební
vzdělávání dětí již od tří let. Ve Filharmonii Brno vznikl program pro děti již od osmnácti
měsíců a jejich rodiče. Starším dětem se věnují dokonce i o prázdninách formou
několikadenních workshopů. Obojí by se do budoucna mohlo stát inspirací pro edukační tým
České filharmonie. V obou filharmoniích nalezneme projekt spolupráce s nadanými žáky
základních uměleckých škol. Nejtalentovanějším dětem je umožněno sólově vystoupit
s doprovodem Filharmonie Brno. Podobná nabídka by se mohla objevit i ze strany
České filharmonie.
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Závěr
Cílem této práce bylo poskytnout čtenáři vhled do historie a vzdělávací činnosti
našeho předního symfonického tělesa - České filharmonie, která představuje jednu
z klíčových kulturně hudebních institucí v naší zemi. Mimo vlastní koncertní činnost věnuje
velkou část svého programu právě edukaci mladých posluchačů. Ačkoli se Česká
filharmonie již od svého založení v r. 1894 potýkala řadu let s existenční nejistotou,
vypracovala se poměrně brzy na úroveň mezinárodně uznávaného orchestru, kterou si
udržuje i v dnešní době.
Potřeba popularizace a vzdělávání mladého publika se projevila již na začátku
minulého století. Tyto pokusy byly spíše jednorázového charakteru a chyběla jim
perspektiva návazného a soustavného konání. Staly se ale inspirací pro současné tvůrce
edukačních projektů. V České filharmonii můžeme rozkvět edukační činnosti pozorovat
zejména v posledních patnácti letech.
Osobně jsem se ve dvou sezónách (2017/2018, 2018/2019) zúčastnila jako členka
České studentské filharmonie několika koncertů v rámci cyklu Čtyři kroky a zdokonalila se
v problematice orchestrální hry. Dostala jsem tak příležitost spolupracovat s výraznými
dirigentskými osobnostmi české hudební scény jako jsou například Marko Ivanović
či Ondřej Vrabec. Nastudovala jsem s tímto tělesem i náročná symfonická díla, která bych
si asi za běžných okolností nezahrála. Mám na mysli například Janáčkovu Sinfoniettu,
Orffovu Carminu Buranu, Šostakovičovu 5. symfonii.
Velmi si vážím interpretačních zkušeností, které jsem získala při nácviku těchto
děl. Neméně přínosné bylo pro mě i to, že jsem se díky průvodnímu slovu dozvěděla
zajímavé informace o skladbách a okolnostech jejich vzniku či o životních osudech
samotných autorů. U mladého publika se tyto momenty vždy setkávají s velkým zájmem,
neboť i velcí skladatelé z učebnic se stanou pro jejich chápání přístupnější.
Pro vnímavého začínajícího hráče je velmi motivující a inspirativní vyslechnout si
zajímavý rozbor hudebního díla a vzápětí si ho zahrát jako člen orchestru a získat tak
schopnost

pochopit

skladbu

z jiné

perspektivy.
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Zaznamenat a vnímat

nadšení

a bezprostřední zájem ze strany publika je vždy pro všechny zúčastněné důkazem dobře
odvedené práce, která formuje a kultivuje osobnost mladého člověka.
Vyslechnout si názory a pocity „nehudebníků“, kteří samozřejmě vnímají hudbu
jinak než hráči v orchestru, vidím také jako přínosné. Profesionální hráči se ke studentům
zařazeným do orchestru chovali velice vstřícně, posilovali naše sebevědomí a předávali
cenné interpretační zkušenosti. Z mého pohledu je velkým pozitivem České filharmonie, že
nevychovává pouze své publikum, ale také své budoucí mladé hráče.
Díky své práci jsem se dozvěděla, jak edukační projekty vznikají a jakým způsobem
jsou uváděny do praxe. Výsledně se ukázalo, že edukace probíhá formou workshopů,
komentovaných koncertů pro školy a speciálně cílených projektů například pro žáky ZUŠ
nebo pro děti ze sociálně vyloučených prostředí. Získanými poznatky mohu doložit, že
všechny tyto projekty dosahují vysoké profesionální úrovně a jsou i při reprízování vždy
velmi úspěšné.
Z osobních rozhovorů s tvůrci a z ohlasů zúčastněných jsem získala informace
potvrzující, jak důležitou roli hraje jejich spolupráce při realizaci programů. Dále také
vyplynulo, že lidé zabývající se edukací jsou osobnosti s velmi blízkým vztahem k dětem
všech věkových kategorií a dokážou jim usnadnit a zpestřit vnímání hudby. Jejich snaha
vede k popularizaci klasické hudby a do tohoto procesu zapojuje nejen děti, ale i rodiče a
prohlubuje tak jejich vzájemné vztahy a komunikaci.
Osvědčené projekty budou pokračovat i nadále například i s využitím moderní
technologie, která zpřístupní edukační programy široké veřejnosti. Podle informací z tisku
uvažuje Česká filharmonie o vybudování „digitální koncertní síně“, kde je možné pořídit
audiovizuální záznam hudebních programů a zprostředkovat přenos do základních škol.
Cílem je výchova budoucí vzdělané posluchačské obce klasické hudby.
Přínos mé práce vidím v tom, že se rozšíří informace o této problematice a vzroste
zájem o další edukační práci České filharmonie. Jako další možnost pokračování výzkumu
v této oblasti bych viděla například zjištění stavu a porovnání úrovně edukace publika
i dalšími orchestry České republiky.
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Z mnoha příznivých ohlasů ze stran aktérů, organizátorů a tvůrců edukačních
projektů ale i posluchačů je jasné, že tyto programy jsou kvalitně zpracovávány i prováděny
a mají všechny předpoklady pro rozvoj v dalších letech. Česká filharmonie má mimo
zprostředkování klasické hudby také významné poslání vzdělávat a rozšiřovat povědomí
mladých lidí o uměleckém odkazu minulých dob i naší současnosti.
Učit mladé lidi lásce k hudbě a krásným věcem, ukazovat, že hudba vždy byla a
bude jazykem srozumitelným pro všechny, kdo jsou ochotni mu naslouchat. Česká
filharmonie se tak snaží systematicky budovat širokou základnu posluchačů, kteří budou
připraveni na emocionální prožitky a na uvědomělé vnímání hudby.
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