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ABSTRAKT 

Tato práce se zaměřuje na téma klavírní spolupráce, která je nezbytnou a krásnou součástí 

klavírní hry. Tento obor vyžaduje od klavíristy specifický přístup, který je předmětem 

a náplní mnoha studijních oborů po celém světě. Cílem první části této práce je zmapování 

vývoje a současného stavu výuky klavírní spolupráce jak z odborné literatury, 

tak z praktického vyučování, které bylo v této disertaci zkoumáno v rámci střední Evropy. 

Tímto výzkumem byla ověřena shoda odborné literatury s pedagogickou praxí ve střední 

Evropě. Cílem druhé části této práce je navázaní na odbornou literaturu, která 

je nedostačující zejména v oblasti spolupráce s jednotlivými hudebními nástroji. Proto 

se tato část zaměřuje na specifické problémy klavírní spolupráce s jednotlivými 

nástrojovými skupinami, tedy se smyčcovými nástroji, dřevěnými dechovými nástroji 

a žesťovými dechovými nástroji. U těchto nástrojových skupin byly vytvořeny případové 

studie, které zkoumají specifické vlastnosti jednotlivých nástrojů ve vztahu ke klavírní 

spolupráci. Výzkum těchto vlastností probíhal ve Zvukovém studiu na HAMU (Hudební 

a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze), kde byly jednotlivým nástrojům 

měřeny hladiny akustického tlaku v různých technických variantách. Zvukové vyvážení 

mezi jednotlivými nástroji a klavírem bylo zkoumáno pomocí poslechové analýzy 

rozsahových stupnic nástroje s klavírním doprovodem různých typů. Také bylo zkoumáno 

tempo, tvorba tónu a tónové začátky jednotlivých nástrojů. Analytickými rozhovory 

s předními odborníky na klavírní spolupráci, pedagogy a umělci jednotlivých nástrojových 

skupin a studenty HAMU byly ověřovány teoretické poznatky, získané měřením 

ve Zvukovém studiu HAMU. Tímto porovnáním výsledků měření s praktickými 

zkušenostmi odborníků byla potvrzena shoda teorie s praxí.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

klavírní spolupráce, výuka klavírní spolupráce, smyčcové nástroje, dřevěné dechové 

nástroje, žesťové dechové nástroje. 

  



ABSTRACT 

This thesis focuses on the topic of piano accompaniment, which is an essential and beautiful 

part of piano playing. This field demands from the pianist a specific approach, which 

is a subject and core of many study programmes throughout the world. The aim of the first 

part of this thesis is to map the evolution as well as the current state of knowledge in the field 

of piano accompaniment using scientific literature on the subject as well as curricula of study 

programmes obtained from universities in central Europe, where piano accompaniment 

is taught as a major study course. A strong correlation has been established based on this 

research between theory in scientific literature on the subject and the current practice 

of piano accompaniment education in central Europe. The aim of the second part of this 

thesis is to expand further the level of knowledge in scientific literature, which is insufficient 

mainly in the accompaniment of solo musical instruments. For this reason, the second part 

of the thesis focuses on the specific problems in piano accompaniment of musical instrument 

groups, i.e. string instruments, woodwind instruments and brass instruments. For these three 

groups case studies have been created, which examine the specific characteristics 

of the musical instruments in relation to piano accompaniment. This research of specific 

characteristics of musical instruments was undertaken in the Sound studio at HAMU (Music 

and Dance Faculty, the Academy of performing arts in Prague), where the sound pressure 

level was measured of each instrument in different techniques of playing. Furthermore, 

sound balance between each instrument and the piano was examined through the method 

of subjective auditory analysis using recordings of range scales and different types of piano 

accompaniment. Moreover, tempo, the specific creation of tone and tone beginnings were 

examined. Theoretical conclusions derived from data obtained in the Sound studio at HAMU 

were compared to information acquired through the method of analytical interview 

from the Czech prominent experts on piano accompaniment, professors and active artists 

from the three musical instrument groups and students of HAMU. By this comparison 

of theoretical conclusions and practical experience of the experts, a strong correlation 

has been established. 

 



KEYWORDS 

piano accompaniment, piano accompaniment education, string instruments, woodwind 
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ÚVOD 

Klavírní spolupráce je obor, se kterým se ve svém profesním životě setká do jisté míry každý 

klavírista, proto je třeba se v této disciplíně vzdělávat a neustále zdokonalovat. V minulosti 

tento obor nebyl v některých případech vnímán jako rovnocenný sólové klavírní hře. Toto 

povědomí se postupem času měnilo a ve světě je již tento obor plnohodnotně vyučován 

a vzniká poměrně velký počet odborných publikací, které se tomuto tématu důkladně věnují. 

Taktéž se postavení klavírní spolupráce změnilo i v České republice, nicméně česky psaná 

odborná literatura na toto téma je naprosto nedostačující a výuka klavírní spolupráce jako 

samostatného oboru zde vůbec neprobíhá. Proto jedním z prvních cílů této práce je osvětlit 

vývoj tohoto oboru z dostupné světové literatury od počátků až po 20. století. 

Odborné publikace 20. a 21. století na toto téma již dokazují, že výuka klavírní spolupráce 

není pouze záležitostí praxe, ale je také zapotřebí, aby klavírista, který se tomuto oboru chce 

věnovat profesionálně, byl systematicky vzděláván. Proto dalším cílem je nejprve vyčlenit 

zásadní oblasti, kterým se tato literatura věnuje, a didakticky tyto odborné práce rozdělit 

do skupin tak, aby odpovídaly danému stupni vývoje klavíristy, a to na publikace 

pro klavíristy, kteří začínají s klavírní spoluprací, a na publikace pro již pokročilé. 

Tyto teoretické poznatky budeme ověřovat v aktuálním prostředí pedagogické praxe. 

V rámci této disertace proto vznikla studie o výuce klavírní spolupráce ve střední Evropě, 

která zkoumá, jakým systémem a v jakých oborech se klavírní spolupráce vyučuje. Cílem 

této kapitoly bude ověřit, nakolik se teoretické poznatky shodují s aktuálním systémem 

výuky ve střední Evropě a zda by bylo možné tento systém implementovat do našeho 

uměleckého vzdělávání. 

V rámci studia odborné literatury bylo také zjištěno, že oblast klavírní spolupráce, která 

se věnuje jednotlivým hudebním nástrojům (spolupráce s instrumentalisty), není v této 

literatuře dostatečně probírána. Proto je hlavním cílem této práce navázat na odbornou 

literaturu, rozšířit ji a vědeckými metodami podložit specifika spolupráce s instrumentalisty.  

Stěžejní část této disertační práce je věnována analýze výsledků výzkumu, který vznikl 

za podpory Grantové agentury Univerzity Karlovy. V těchto kapitolách se budeme podrobně 
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zabývat specifickými vlastnostmi jednotlivých nástrojů, které zásadním způsobem ovlivňují 

spolupráci s klavíristou. Cílem je vytvořit ucelený přehled o těchto specifických 

vlastnostech, aby klavírista mohl snáze předjímat, co ve spolupráci s daným nástrojem může 

očekávat, a aby se na to mohl patřičným způsobem připravit. V tomto výzkumu budeme 

využívat metody explorativní, a to pozorování (strukturované, krátkodobé, přímé i nepřímé), 

které budeme vyhodnocovat jak kvalitativně, tak kvantitativně; poslechovou analýzu 

a interview. 

Základními hypotézami tohoto výzkumu jsou: 

1. Každá nástrojová skupina (smyčcové nástroje, dřevěné dechové nástroje, žesťové dechové 

nástroje) má své specifické požadavky na tvorbu tónu a tónové začátky.  

2. Nástroje ve své nižší poloze jsou často zvukově překrývány klavírem, především pokud 

hrají oba nástroje ve stejném rejstříku. 

3. Dechové nástroje jsou svou hlasitostí výraznější než nástroje smyčcové. 

4. Tempo je ovlivněno specifickou tvorbou tónu a technickými obtížemi daného nástroje 

nebo nástrojové skupiny. 

Tyto hypotézy budeme ověřovat u jednotlivých nástrojových skupin, tzn. u smyčcových 

nástrojů, u dřevěných dechových nástrojů a u žesťových dechových nástrojů.  

Dále se budeme zabývat dalšími aspekty klavírní spolupráce, které vyvstávají z odborné 

literatury – problematice zkoušení, klavírním výtahům, otevřenému/zavřenému klavíru 

při produkci s instrumentalisty, ideálnímu postavení na pódiu, problematice koncertu, 

kmenovému repertoáru jednotlivých nástrojů, zlozvykům klavíristů, dalším schopnostem 

spolupracujícího klavíristy a jeho ideálním profilem. Tyto aspekty klavírní spolupráce 

budeme diskutovat v rozhovorech s předními odborníky na klavírní spolupráci, s pedagogy 

a interprety výše zmíněných nástrojových skupin a se studenty jednotlivých nástrojů hudební 

fakulty Akademie múzických umění v Praze.  

Na základě tohoto výzkumu vznikly tři audiovizuální didaktické dokumenty, které 

se zabývají specifiky klavírní spolupráce s jednotlivými nástroji, a jsou přílohou této 

disertace.  
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1. VÝVOJ LITERATURY 

1.1 První výukové materiály 

Literatura zabývající se klavírním doprovodem vychází zcela pochopitelně z materiálů 

určených pro výuku klávesových nástrojů, později z klavírních škol. Tyto materiály začaly 

vznikat společně s vývojem klávesových nástrojů. První předchůdci dnešního klavíru 

(cembalo a klavichord) byli historicky doloženi na konci 14. století.1 První traktáty zmiňující 

se o hře na klávesové nástroje jsou teoreticky zaměřené a jsou jimi Declaración 

de instrumentos musicales (1549) J. Bermuda, Arte de Tañer Fantasia (1565) T. Santamarii 

a Il Transilvano (1593) G. Diruty.  

1.2 Rozvoj v 18. století 

„Situace se zásadně změnila v okamžiku, kdy do historického procesu vstoupil energicky 

prosazovaný ideál doprovázeného jednohlasu.“2 Společně s doprovázenou monodií 

se na sklonku 16. století vyvinula charakteristická barokní praxe tzv. číslovaného basu, která 

postupně přerostla v obecně rozšířenou techniku harmonického doprovodu (basso continuo). 

U varhaníků a cembalistů té doby bylo jako nezbytná součást jejich odbornosti požadováno 

improvizační umění doprovodu na základě generálbasového partu.3 Tato velká změna 

podnítila mnohé významné osobnosti této epochy k vytvoření učebních materiálů, jejichž 

základem byla především výuka hudební teorie. Nejvýznamnější díla této epochy byla 

napsána těmito velkými osobnostmi: F. Couperin: Règles pour l'accompagnement (1698) 

a L'Art de toucher le clavecin (1716); J. P. Rameau: Traité de l'harmonie reduite 

à ses principes naturels (1722), která je vesměs učebnicí harmonie; J. Mattheson: Grosse 

General-Bass-Schule (1731), C. P. E. Bach: Versuch über die wahre Art das Clavier 

zu spielen (1753); F. W. Marpurg: Handbuch bey dem Generalbasse und der Composition 

(1755–8), která se zabývá opět pouze teorií, a G. S. Löhlein: Clavier-Schule, 1. díl (1765), 

2. díl (1781). 

 
1 MODR, Antonín. Hudební nástroje. 9. vyd., (v Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio Bärenreiter 

Praha, 2002, s. 71. ISBN 80-86385-12-4. 
2 SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Praha: TOGGA agency, 2003, s. 192. ISBN 80-902912-0-1. 
3 Ibid. 
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Prvními, kteří se zmiňovali nejen o praxi generálbasu, ale též i o stylu a dalších úskalích 

doprovodu, byli F. Couperin, C. P. E. Bach a G. S. Löhlein. 

1.2.1 F. Couperin: L'Art de toucher le clavecin (1716) 

V kapitole „Let us investigate the source of this contradiction“4 

se autor zmiňuje, že je lépe počkat dva až tři roky, než se student 

začne učit doprovázet. Pokud se hráč nejprve naučí sólové hře, 

předejde řadě problémů. Například se naučí vnímat 

horizontálním způsobem číslovaný bas, který sám o sobě 

má melodický průběh, a podle Couperina je třeba jej hrát 

s čistotou a precizností stejně jako v sólové hře. Dalším 

problémem vyvstávajícím z nedostatečné sólové přípravy může být neflexibilní a ztuhlá 

pravá ruka, která v doprovodech hraje pouze akordy. Také uvádí fakt, že začínající hráči 

mají tendenci hrát v počátcích výuky vše příliš rychle a živě, což vede k další ztuhlosti 

a „těžké ruce“.5 

Sám Couperin ovšem preferoval sólovou hru před doprovody, možná také proto, že již tehdy 

bylo na sólistu pohlíženo s větším uznáním: 

„Uznávám, že není nic samo o sobě tak zábavné a nic člověka nepojí s ostatními jako být 

dobrým doprovazečem. Ale jaká nespravedlnost! Při koncertech je na doprovazeče 

na clavecin pohlíženo pouze jako na základ budovy, který nicméně drží její celek; je o něm 

málokdy jakákoli zmínka, kdežto ten, kdo exceluje v sólové hře, sklízí veškerou pozornost 

a aplaus publika.“6  

 
4 Volný překlad: „Prozkoumejme zdroj tohoto nesourodu“ 
5 COUPERIN, François. L'Art de toucher le clavecin. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1719, s. 24. 
6 Ibid. s. 25. Volný překlad originálu: „I admit that there is nothing more entertaining in itself, and nothing 
that link sone more closely with other people than to be a good accompanist. But what injustice! In concerts, 
the accompaniment of the Harpsichord on such occasions is regarded merely as the foundation of an edifice, 
which nevertheless upholds and supports the whole; and of which there is hardly ever a mention: whereas, 
anyone who excels in the pieces enjoys the sole attention and the applause of his audience.“ 
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1.2.2 C. P. E. Bach: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (1753) 

V této publikaci Bach již zmiňuje, že nejlépe doprovod vyzní při hře 

na fortepiano a klavichord, přičemž na tyto nástroje je možné 

dosáhnout největší stylové jemnosti. Dále potvrzuje Couperinova 

slova o tom, že abychom se stali obratnými hráči generálbasu, 

je nutné hrát dlouho předtím dobré sólové skladby. Také s ním 

souhlasí v nedocenění doprovazeče oproti sólistovi: 

„Sólista nebo zpěvák si však ponechává veškeré bravo obvykle 

pro sebe a svému doprovazeči z toho nepředá nic. Má pravdu, protože zná hloupý zvyk, podle 

něhož se toto bravo uděluje pouze jemu.“7 

Zásadním přínosem k této problematice je, že zde Bach udává základní principy správného 

doprovodu, které jsou platné až do současnosti. Jsou jimi dobrý přednes a přizpůsobení 

se skladbě, kterou doprovází, správným přednesem její harmonie v přiměřené síle. Vytyčuje 

zde zásadní zvukové problémy ve spolupráci se sólistou, a to především problematickou 

hlubokou polohu zpěváka nebo instrumentalisty, kde musí být doprovazeč velmi ostražitý, 

aby zvukově nepřekryl sólistu (konkrétně zde zmiňuje flétnu). Nabádá zde doprovazeče, 

aby rozlišovali forte v tutti pasážích a forte v doprovodu, kdy tutti pasáže mohou znít více 

než ty doprovodné. Modulační změny by v doprovodu měly být naznačeny zesílením. 

Dalším zásadním principem je umění naslouchat spoluhráči: 

„Cítíme hned, jak jeden hudebník pozorně naslouchá druhému, a aby soubor dosáhl 

žádoucího výsledku, upravuje podle toho svůj přednes.“8 

Také zde zdůrazňuje potřebnou znalost transpozice, kterou radí procvičovat na krátkých 

úkolech, které by měl student transponovat do všech tónin – měkkých i tvrdých.  

V kapitole „O některých jemnostech doprovodu“ se také dotýká psychologické roviny 

doprovázení: 

 
7 BACH, Carl Philipp Emanuel. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Brno: Paido, 2002. Edice 
pedagogické literatury, s. 321. ISBN 80-7315-025-5. 
8 Ibid. s. 140 
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„Nejobyčejnější výraz, jímž se označuje doprovazeč, bývá tento: doprovází rozvážně. … 

Doprovázet rozvážně znamená přizpůsobit se také občas chybám ostatních a ustoupit jim. 

… Současně hledí s největší skromností získat žádoucí čest těm, které doprovází, přestože 

je svými silami často převyšuje. … Jedním slovem, rozvážný doprovazeč musí mít citlivou 

hudební duši, která má mnoho rozumu a dobré vůle.“ 9 

1.2.3 G. S. Löhlein: Clavier-Schule (1765-81) 

První díl Löhleinovy Klavírní školy obsahuje kapitolu o doprovodech recitativů 

(16. kapitola), která je velmi aktuální i pro dnešní klavíristy, kteří často ve své praxi 

doprovází operní árie s recitativem nebo dokonce celé opery. Popisuje zde oba druhy 

recitativu, jak recitativ secco, tak recitativ accompagnato. 

U prvního druhu recitativu uvádí, že rytmus se zde nesleduje s takovou 

pozorností. Ta je upřena především na obsah a výraz textu, které musí 

doprovazeč velmi bedlivě sledovat a přizpůsobit jim svůj doprovod. 

Ve zcela zřejmých případech, kdy je možno zpěváka doprovodit 

přímo ke konkrétnímu tónu (zejména v rychlejších pasážích), se hraje 

tento akord přímočaře, bez jakéhokoliv rozkladu či ozdob. Dále 

doporučuje v těžkých pasážích či intervalech napovědět zpěvákovi 

jeho tón ve vrchním hlasu doprovodného akordu. V tomto případě 

je dobré akord rozložit arpeggiem. Rozložení však musí odpovídat náladě a charakteru právě 

probíhajícího textu. Při dlouhých harmonických prodlevách je dobré akord znovu zopakovat, 

abychom zpěváka podrželi v intonaci. Akord ale musí být opakován citlivě, ve vhodnou 

chvíli, protože časté opakování akordu může narušit náladu daného kusu recitativu. 

Druhý typ recitativu se od prvního liší pouze v tom, že rytmus je zde dodržován pozorněji. 

Především krátké motivické úseky orchestru jsou hrány přesně v tempu. Pokud však mají 

nástroje dlouhé držené noty, rytmus je zde uvolněnější. 

 
9 Ibid. s. 336 
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1.3 Přelom 18.-19. století 

Spolu se změnou kompozičního stylu začínají skladatelé a interpreti preferovat kladívkový 

klavír. Tímto začínají vznikat významná díla klavírní pedagogiky, jimiž jsou Klavierschule 

(1789) D. G. Türka; Dussek´s Introduction on the Art of Playing the Pianoforte 

or Harpsichord (1797) J. L. Dusíka a I. Pleyela; Instruction on the art of playing 

the pianoforte (1801) M. Clementiho a Méthode de piano du Conservatoire (1804) 

L. Adama. Ze zmíněných děl se disciplínami souvisejícími s klavírním doprovodem 

zabývají D. G. Türk a L. Adam. 

1.3.1 D. G. Türk: Klavierschule (1789) 

Tato škola je jedním z nejdokonalejších pramenů pro čtení urtextů 

vídeňských a českých klasiků. Problematice týkající se klavírní 

spolupráce se věnuje jen velmi okrajově v kapitole nazvané 

„O obtížnosti klavírních výtahů“. Studenty nabádá, aby se zdrželi 

hrát klavírní výtahy, které vedou k zanedbávání prstokladů 

a ke zničení levé ruky. Jen málokdy jsou tyto úpravy použitelné, 

a to pouze v případě, že student zvládne prstoklady. Klavírní 

výtahy tedy nejsou vhodné pro začátečníky, kteří nedokáží rozlišit, co je správné a co špatné 

nebo co je možné udělat, když to okolnost vyžaduje. 10 

1.3.2 L. Adam: Méthode de piano du Conservatoire (1804) 

Louis Adam naopak v 11. kapitole uvažuje o hře partitur jako 

o jedné z velkých výhod klavíru, který umožňuje hrát hudbu 

všech jiných nástrojů, což je pro klavíristu velký zážitek. K tomu 

je však zapotřebí rozsáhlejších vědomostí než těch, které jsou 

nutné pro sólovou hru na klavír. Tato disciplína je vyhrazena 

pro ty, kteří znají perfektně pravidla harmonie a efekty všech 

jednotlivých nástrojů, kteří jsou obeznámeni se všemi klíči 

 
10 TÜRK, Daniel Gottlob a Raymond H. HAGGH. School of Clavier Playing. Lincoln: University of Nebraska 
Press, c1982, s. 22. Edice pedagogické literatury. ISBN 0803223161. 
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tak důležitými pro transpozici, kteří jsou výbornými čtenáři a nikdy nejsou zahanbeni 

pozicemi, které musí u klavíru učinit, kteří mají dost vědomostí o kompozici, aby mohli 

nahradit doprovody často nepraktické pro tento instrument jinými doprovody, které 

zachovávají charakter kusu, jenž hrají. Je však nemožné stanovit neměnná pravidla pro hru 

partitur, protože každý skladatel má svůj vlastní styl. Pouze vlastní zkušeností a srovnáním 

způsobu, kterým spousta dobrých mistrů upravuje různé partitury pro klavír, se může žák 

naučit hrát dobře z partitury. 11 

Adam zde nabádá k tomu, abychom studenta seznámili s rozsahem jednotlivých nástrojů 

před tím, než ho začneme učit hrát z partitury. To zde také detailně popisuje. Doporučuje 

začínat na jednodušších partiturách, k nimž řadí komické opery. Na první pohled je potřeba 

najít ty party, které jsou nejdůležitější (sóla nástrojů). Z různých druhů doprovodů je třeba 

vybrat ten, který nejvíce vyhovuje klavírnímu zvuku. Je třeba nechat dobře zaznít bas 

a zajistit, že doprovod není příliš nabitý notami, které by překryly melodii. Té musí být 

doprovod vždy podřízen. Doporučuje hrát bez ozdob. Ve skladbách se často také vyskytují 

části, které nelze zahrát najednou, proto je potřeba vybrat si jen nejdůležitější party a doplnit 

je relativními akordy do harmonie, aby se zachoval duch dané skladby. Také považuje 

za nutné zdvojit basy (v oktávách) v místech, kde je to možné a kde zároveň pravá ruka nemá 

sólo.  

Jedním z důležitých bodů doprovodu je podle Adama umět redukovat akord. Někdy je třeba 

odebrat více not z akordu místo toho, abychom je hráli všechny, a dodává, že konsonantní 

akord je tvořen třemi notami, proto je dobré hrát dvě pravou rukou a jednu levou rukou. 

Tím dáme vyniknout melodii. Dále se v partiturách můžeme setkat se zadržovanými notami 

přes několik taktů. Ty je třeba znovu zahrát ihned, jakmile zvuk začne slábnout bez ohledu 

na vzniklé synkopy. Tyto tóny se pak opakují jenom na začátku nebo uprostřed taktu, pokud 

je skladba v sudém metru.  

 
11 ADAM, Louis. Méthode de piano du Conservatoire. Méthode de piano du Conservatoire. 5. Paris: 
Naderman, 1805, s. 227. 
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Některé typicky houslové 

pasáže nemohou být hrány 

na klavír tak, jak jsou psány 

a hrány houslemi. Proto 

je třeba najít alternativu 

ve zvuku klavíru. 

Ten, kdo je pokročilý 

v kompozici, nebude mít 

problém dle Adama 

zredukovat nadbytečné noty. 

Vždycky bude vědět, 

co nechat a co je důležité. 

Obecně by se doprovazeč 

nikdy neměl snažit zazářit 

(to je přípustné pouze 

v ritornelech nebo 

v sólových částech), vždy 

by měl vybírat doprovody 

co nejjednodušší, 

a především vyhovující 

tomu, aby dal vyniknout 

hlasu a kráse melodie. 

Následně Adam na jednotlivých skladbách ukazuje zjednodušení doprovodu (obr. č. 6).12 

1.4. 19. století 

1.4.1 Zahraniční autoři 

V průběhu 19. století došlo k velkému nárůstu v počtu klavírních škol, které 

se již nezabývaly pouze hrou generálbasu, ale jejich cílem bylo dosažení klavírní virtuozity. 

 
12 ADAM, Louis. Méthode de piano du Conservatoire. Méthode de piano du Conservatoire. 5. Paris: 
Naderman, 1805, s. 231-232. 
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Proto začaly vznikat velké klavírní školy, které vychovávaly studenty od úplných počátků 

až po velmi vyspělé a technicky a umělecky velmi vyzrálé jedince. Zářným příkladem jsou 

díla J. B. Cramera: Instructions for the Piano Forte (1812), J. N. Hummela: Ausführliche 

theoretisch-practische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel (1827), C. Czerneho: Vollständige 

theoretisch-practische Pianoforte-Schule (1839) a I. Moschelese: Méthode des Méthodes 

(1840).  

V druhé polovině devatenáctého století přibývají práce, které se specializují pouze 

na sólovou klavírní hru, např. S. Thalberg – L´Art du chant appliqué au piano (1853), 

E. Calandová (žačka velkého pedagoga L. Deppeho): Die Deppe'sche Lehre 

des Klavierspiels (1903). Vzniká také první francouzská škola zaměřená na doprovod, 

kterou sepsal francouzský skladatel a houslista E. Sauzay: L´École de l´accompagnement 

(1869). 

Práce z tohoto období, které se také zabývají klavírním doprovodem, jsou tyto:  

J. B. Cramer: Instructions for the Piano Forte (1812) 

Kapitola v této publikaci věnující se klavírnímu doprovodu 

je označena jako „Appendix“ a Cramer ji takto uvozuje: 

„Články obsažené v této příloze, ačkoliv absolutně nezbytné 

pro dobrého hráče, jsou nepoužitelné pro začátečníky a nad jejich 

schopnosti: a proto jejich studium mohou odložit na dobu, 

kdy dosáhnou profesionality v hudbě.“13 

Následně se v této kapitole věnuje výuce C klíčů, které jsou nutnou znalostí pro hru partitur. 

Také klade důraz na znalost transpozic, které jsou nutné k tomu, aby doprovazeč mohl 

vytvořit správnou atmosféru pro hlas zpěváka. Transponovat by měli studenti z C klíčů 

i z tóniny do tóniny.14 

 
13 CRAMER, Johann Baptist. Instructions for the Piano Forte. London: S. Chappell, [18-], s. 41.Volný překlad 

originálu: „The Articles contained in this Appendix, although absolutely necessary to a good performer, are 

useless to beginners, and above their capacity: therefore they may pass them over, until they have made some 
proficiency in Music.“ 
14 Ibid. 

Obr. č. 7 
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C. Czerny: Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule, op. 500 (1839) 

Z těchto velkých klavírních škol se nejrozsáhleji věnuje klavírnímu doprovodu C. Czerny. 

Ve 3. díle své klavírní školy má hned několik kapitol souvisejících s klavírním doprovodem.  

První takovou je XIV. kapitola, která se zabývá hrou 

z listu. Tu Czerny řadí k „nejhodnotnějším, 

a dokonce k nejnepostradatelnějším kvalitám 

dobrého hráče“15. Dobrý hráč by měl zahrát ne příliš 

složitou skladbu napoprvé bez přerušení, co nejdále, 

v tempu téměř předepsaném skladatelem 

a tak správně, že posluchač pozná smysl a charakter 

díla. K tomuto talentu hry z listu patří několik dalších kvalit, částečně vrozených a částečně 

získatelných. K první skupině patří ostré, pronikavé a rychlé oko, klidná a vyvážená mysl, 

která není rozptylována jinými myšlenkami. Také je zapotřebí určitého stupně hudebního 

předvídání, které umožní hráči, zatímco hraje jednu pasáž, odhadnout poměrně přesně, 

co bude následovat. K druhé skupině patří velká obratnost prstů a naprostá dominance 

nad klávesami, která je získána soustavným cvičením všech stupnic, všech obvyklých 

a častých pasáží a skupinek not.  

Navíc k tomu všemu by měl student cvičit soustavně hru z listu – alespoň jednu hodinu 

každý den; začít s jednoduššími kusy a dát si jasné pravidlo: nikdy se úplně nezastavit, 

nenechat se přerušit chybami, ale hrát odvážně až do konce. Toto by měl student procvičovat 

na čím dál obtížnějších skladbách. K dobrému zvládnutí hry z listu také velmi přispívá dobrá 

znalost teorie harmonie. Hra z listu ale nesmí být nikdy konečným výsledkem. Je to „pouhá 

povinnost hráče a nesmí se pokládat za jeho konečný cíl.“16 

Druhou takovouto kapitolou je kapitola XVI. o transpozicích. Czerny opět doporučuje denní 

cvičení do několika tónin a opět od snadných po složitější. Nechává žáka příklady 

 
15 CZERNY, Carl a James Alexander HAMILTON. Complete theoretical and practical piano forte school: 
from the first rudiments of playing to the highest and most refined state of cultivation with the requisite 
numerous examples newly and expressly composed for the occasion, op. 500. London: R. Cocks & Co., [1839], 
s. 98. Volný překlad originálu: „The most creditable and even indispensable qualities of a good player.“ 
16 Ibid. Volný překlad originálu: „Playing at sight is only a duty of the performer, and it must not be considered 
as his ultimate aim.“  
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transponovat do všech durových tónin, a to tak často, až je žák schopen je snadno zahrát. 

Potom by si měl žák denně vybrat krátký a ze začátku snadný kus a transponovat 

ho do několika tónin a za pár měsíců bude schopen transponovat snadné kusy bez rozpaků. 

Transpozice o půltón výš považuje za snadné – při transpozici z C do Cis si jen představíme 

předznamenání sedmi křížků, každé béčko jako odrážku a každý křížek jako dvojkřížek. 

Když je transpozice složitější (o několik tónů), musí interpret dodržovat několik 

následujících pravidel: 

1. Interpret musí ovládat hru ve všech tóninách (stupnice, akordy). 

2. Jeho pohled je vždy o několik taktů vpřed. 

3. Měl by se držet především melodie a basu. 

4. Měl by si obzvláště všímat intervalů, kterými prochází melodie a bas. 17 

Udává zde podrobné příklady transpozic, u kterých je zapotřebí myslet v intervalech, a také, 

že transpozice jsou snadnější pro ty, kteří dokonale ovládají číslovaný bas a další klíče.  

Třetí kapitola obsahuje hru partitur, tenorového a dalších hudebních klíčů (kapitola XVII.). 

Považuje za výhodu klavíru, že může hrát i orchestrální skladby. I když v této době 

je již pro téměř každou dobrou operu a symfonii napsána klavírní aranž, přesto je to radost 

a čest pro klavíristu, být schopen zahrát partituru z listu. Nejdříve přistupuje k výuce klíčů - 

sopránového, altového a tenorového. U altového klíče má student „vidět“ o tón výš a zahrát 

o oktávu níž, tenorový pak „vidět“ o tón níž a zahrát o oktávu níž. K procvičení klíčů 

doporučuje pilně hrát vokální kvartety ze mší a jiných sakrálních kompozic. Dále popisuje 

velmi detailně transpozice nástrojů v orchestru.  

 
17 Ibid. s. 101 
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V následné části kapitoly ukazuje, jak hrát 

tremola a různé další techniky smyčců 

(obr. č. 9 a 10). Když se úseky melodie dělí 

mezi smyčcovou sekci a dechovou sekci, měl 

by je klavírista hrát co nejvíce pospolu. Když 

je zde více motivů a témat, musí se naučit 

vybrat ty, které jsou nejzajímavější. Aby si oči 

zvykly klouzat rychle po partituře, vyžaduje 

ovšem cvik. Když je harmonie moc široká, 

musíme ji za cenu oktávového skoku seskupit, aby se dala zahrát. Studenti by měli začít 

kvartety, kvintety, a pak teprve přejít k obtížnějším kusům, jako jsou árie nebo mše. 

Upozorňuje také studenty na staré typy partitur (v horní části jsou housle a viola, pod nimi 

dechové nástroje a nakonec violoncella s kontrabasy); klavírista by měl znát oba typy 

partitury. Dále představuje jednotlivé nástroje a jejich polohy. Ovšem nejlepší rada, 

jak se hru partitur naučit 

je: CVIČIT! 

„Cvičení je velký kouzelník, který 

dělá zdánlivě nemožné skladby 

nejen hratelnými, ale dokonce 

snadnými. Píle a cvičení jsou strůjci 

a architekti všeho, co je úžasné, 

dobré a krásné na Zemi. Genialita 

a talent jsou pouze surové 

materiály; píle a cvičení jsou 

nástrojem v ruce mistra sochaře, 

který ze surového kusu mramoru 

formuje krásu.“18 

 
18 Ibid. s. 115. Volný překlad originálu: „Practice is the great Magician, who not only makes apparent 
impossibilities performable, but even easy. Industry and practice are the Creators and Architects of all that 

Obr. č. 9 

Obr. č. 10 



   
 

24 
 

E. Sauzay: L´École de l´accompagnement (1869) 

První publikace, která se zabývá samostatně klavírním doprovodem je Sauzayova Škola 

doprovodu. Publikace má dvě části. V první autor popisuje vznik sonátové formy a uvádí 

katalog repertoáru pro hudbu s klavírním doprovodem, a to především díla Haydna, Mozarta 

a Beethovena (sonáty, dua, tria, kvartety, koncerty, hudbu pro čtyři ruce, aranže 

a transkripce). Tato díla jsou poté rozšířena o kompozice Couperina, Händela, Rameaua, 

Bacha a jeho synů, Boccheriniho, Pleyela, Clementiho, Dusíka, Cramera, Hummela, Riese, 

Rasettiho, Steibelta, Spohra, Maysedera, Moschelese, Bertiniho, Onslowa, Webera, 

Schuberta, Mendelssohna-Bartholdyho, Schumanna, Chopina, Aubera, Rebera, Hillera 

a Davida. Tuto část zakončuje metodickou tabulkou doporučeného repertoáru pro výuku 

komorní hry. 

Druhá část knihy je nazvána „Principy doprovodu“. První kapitola 

této části je popisem lekce doprovodu, ve které Sauzay ukazuje 

principy doprovodu na studiu Sonáty L. van Beethovena F dur, 

op. 24. Zajímavé je, že učitelem doprovodu je přímo autor, houslista, 

který na lekcích hraje se studenty. Lekci demonstruje na studentce, 

která je v polovině druhého stupně a která je již natolik pokročilá, 

aby se jí daly osvětlit všechny aspekty, které musí klavírista 

při klavírním doprovodu zohlednit. Samozřejmostí je prostudovat 

si kromě svého partu i part houslí, dále je samozřejmostí, aby si studentka všimla všech 

základních označení, jako je tónina, metrum a tempo. Na lekci se studentkou analyzuje 

i houslový part. Prvním jeho požadavkem je proporcionalita zvuku. Chce, aby studentka 

nejen slyšela housle, ale aby svoji silnou hrou nebránila houslistovi se poslouchat. Dalším 

požadavkem je rozpoznání formální struktury a jednotlivých motivů, které musí zvukově 

odpovídat houslovému pojetí. Celou lekcí doprovodu se snaží studentku přimět vědomě 

a cíleně poslouchat houslistu.19  

 
is great, good, and beautiful on the earth. Genius and Talent are the raw materials; industry and practice are 
as the graver impalled by an expert hand, which from the rude block of marble, forms the beautiful.“ 
19 SAUZAY, Eugène. Ecole de l'accompagnement. Paris: Firmin Didot, 1869, s. 154. 

Obr. č. 11 
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Poté se se studentkou zaměřuje na detailnější práci, která se týká artikulace, důležitosti pauz, 

zaměření se na basovou linku, modulace a dalších aspektů. Tyto aspekty třídí do tří kategorií 

– melodie, harmonie, rytmus. Názorně studentce demonstruje, že hudební myšlenka vstupuje 

do každé z těchto kategorií a tyto tři pilíře si musí stále uvědomovat. Nejzákladnějším 

pilířem je rytmus, melodie je zpívající duše díla a harmonie je svou komplexností nejtěžší 

věcí z těchto tří aspektů, které jsou jeden na druhém závislé. Dále pracuje na odstínění hlavní 

od vedlejších myšlenek, na práci levé ruky, která je často bez iniciativy, a na imitaci 

jednotlivých hlasů. Na druhé lekci poté pracují především na zvuku, který se má s houslemi 

pojit a napodobovat houslové legato. To se nedosahuje množstvím pedálu, ale úhozem. 

Hlavním tématem je poté hudební výraz. 

Druhá kapitola je nazvána „Definice odpovědí na obvyklé otázky“. Ty zahrnují velké 

množství různých témat, např. jak správně přečíst noty a rozšifrovat zápis („Dobře číst, 

neznamená vždy dobře hrát, ale špatně číst znamená vždy špatně hrát.“20), umění pracovat, 

o různých typech sonát, o detailech a akcentech, o pravém provedení staré hudby, 

o církevních modech, modulacích, o umění fugy, o frázi a artikulaci, o metru a rytmu, 

o predispozicích žáka, o ozdobách a jejich realizaci a o pohybu a přidaných kvalitách hráče, 

kterého doprovázejí.  

Užitečnou je podkapitola „Rady ze zkušenosti“, ve které se objevují praktické rady 

o postavení hráčů na pódiu, o zvukové zkoušce v sále a o obracení not, kde autor uvádí 

dva druhy pianistů - ti, kteří čtou part dopředu a potřebují otočit dříve, a ti, kteří čtou part 

do poslední noty. Další podkapitola se zabývá čtyřruční hrou a hrou na více klavírů. Autor 

zde konstatuje, že klavíristé nejsou zvyklí se tolik navzájem poslouchat a podřídit se někomu 

dalšímu. Často se stává, že místo spolupráce diriguje jeden druhého a je štěstí, když 

je to ten lepší z nich. Proto je zapotřebí klavíristy naučit poslouchat jeden druhého. 

Významné postřehy nalezneme v podkapitole „Opravdový význam slova doprovazeč“, 

kde autor popisuje původní názvy sonát, které byly často nadepisovány jako sonáty 

s doprovodem houslí. Od té doby proběhly různé modifikace názvu a ustálil se název „sonáta 

 
20 Ibid. s. 177. Volný překlad originálu: „Bien lire n´est pas toujours bien jouer, mais mal lire est assurément 

mal jouer.“  
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pro klavír a housle“, což zrovnoprávňuje oba hráče. Velmi trefně konstatuje, že doprovazeč 

má také právo být více či méně doprovázen. Nicméně slovo piano, které zůstává v titulu 

sonáty jako první, nesmí dát klavíristovi právo přehlušit druhý nástroj. Čím méně 

je doprovod důležitý, tím více musí klavírista naslouchat. 

V poslední podkapitole se autor věnuje nástrojům, které klavír doprovází, a podotýká, 

že jen málo pianistů je opravdu zná. Především jsou to housle, viola, violoncello, kontrabas 

jen výjimečně. Popis jednotlivých nástrojů je však pouze velmi letmý a zabývá 

se elementárními vlastnostmi a stavbou nástrojů. Sám autor přiznává, že se zde omezuje 

pouze na technické informace o fyzické konstituci jednotlivých nástrojů, přičemž 

až v samotné praxi si uvědomíme veškerou problematiku.21 V dodatku vyjasňuje pojem 

„učitel doprovodu“, který označuje muzikanta, nejčastěji houslistu, který má za cíl vysvětlit 

hudbu s doprovodem a naučit ji studenta hrát po partech. Publikaci zakončuje kapitolou 

o vlivu vzdělání na akt vyučování a o vlivu rodiny na žáka. 

1.4.2 České školy 19. století 

V českém prostředí vznikalo také velké množství publikací, věnujících se výuce klavírní 

hry. Nejvýznamnějšími díly jsou Versuch einer rationellen Lehrmethode im Pianofortespiel 

J. Proksche (1841-64); Cäcilia. Škola pro piano-forte v české a německé řeči J. V. Soukupa 

(1854); Theoreticko-praktická škola piana J. L. Zvonaře (1863); Schule der Tonleitern 

für das Pianoforte A. Dreyshocka (1870); Velká teoreticko-praktická škola pro piano 

Z. Fibicha a J. Maláta (1883-1899); Theoreticko-praktická škola pro piano J. Maláta 

a J. Maška (1880-1885) a Praktická elementární škola na piano (1886) J. Rauschera. 

Jedinou školou, která se okrajově zmiňuje o disciplínách potřebných ke klavírnímu 

doprovodu je Prokschova klavírní škola. 

 
21 Ibid. s. 229. Volný překlad originálu: „Nous nous bornons ici á ces renseignements techniques 

sur la constitution physique de ces ivers instruments, dont la pratique seule peut bien faire apprécier toutes 

les ressources.  
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J. Proksch: Versuch einer rationellen Lehrmethode im Pianofortespiel (1841-64), 

Pokus racionální osnovy učebné pro hru na pianoforte 

V této klavírní škole 

nalezneme krátké 

kapitoly o transpozici 

se cvičeními 

do všech tónin a o hře 

z listu (obr. č. 12), 

která je vyučována 

na krátkých 

tématech. 

Vše je cvičeno 

v přesných pozicích 

ruky. 

„Ono poskytuje nám příležitost k praktickému osvědčení znalosti v oboru tónin, ale také 

k tomu, jak i posloupně nakládati všemi posicemi.“22 

1.5 První polovina 20. století 

V první polovině 20. století vrcholí jak ve světě, tak u nás trend klavírních virtuosů, proto 

jsou tímto směrem zaměřeny i všechny pedagogické práce. K nejvýznamnějším pracím této 

doby patří M. Brée: The Groundwork of the Leschetizky Method (1902-1905); T. Matthay 

– The act of touch (1903); R. M. Breithaupt - Die natürliche Klaviertechnik (1912); B. Bartók 

a S. Reschofsky: Zongora Iskola (1913); J. Lhévinne: Základní principy klavírní hry (1924); 

A. Cortot: Principes rationnels de la technique pianistique (1928); A. Jonás: Master School 

of Modern Piano Playing and Virtuosity (1922-29); C. A. Martienssen - Tvořivé vyučování 

klavírní hry (1954). Mezi české nejvýznamnější publikace můžeme zařadit tyto: H. Trneček 

a K. Hoffmeister: Základové hry klavírní (1905); J. Kaan z Albestů: Postup při vyučování 

 
22 PROKSCH, Josef. Praktická škola hry na piano: Na základě pedagogickém dle nejlepších vzorů zvláště 

ku potřebě žáků svých. Praha: Jan Hoffmann. 

Obr. č. 12 
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hře klavíru (1913); J. Jiránek: Nová škola techniky a přednesu (1910) a Metodika 

počátečního vyučování hře klavírní (1920); V. Kurz: Technické základy klavírní hry (1924); 

Z. Böhmová-Zahradníčková, A. Sarauer a A. Grünfeldová: Klavírní škola pro začátečníky 

(1956). Z těchto prací se o klavírním doprovodu pouze okrajově zmiňuje A. Jonás, česká 

literatura se tomuto tématu již nevěnuje. 

V tomto období se také začínají objevovat první práce zkušených klavíristů věnované pouze 

klavírnímu doprovodu. Jsou jimi The Art of Accompanying A. H. Linda (1916), The Well-

tempered Accompanist C. V. Bose (1949). 

1.6 Druhá polovina 20. století 

Ve druhé polovině 20. století dochází k plnému rozvinutí disciplíny klavírní spolupráce, 

a to především ve Spojených státech a Velké Británii, kde se tomuto tématu věnují s velkou 

pozorností. Výraznou osobností, která ovlivnila svým uměním celou řadu klavíristů byl 

Gerald Moore, na jehož publikace odkazují všechny další práce, které se tomuto tématu 

věnují. Jeho díla, především „The Unashamed Pianist“ a „Am I Too Loud“, se věnují 

bezvýhradně klavírní spolupráci. Na jeho dílo navazuje Kurt Adler s publikací „The Art 

of Accompanying and Coaching“, která je jednou z nejrozsáhlejších a nejsystematičtějších 

prací, které doposud vyšly. Odlišným způsobem zpracovávají toto téma i další autoři. Jsou 

jimi Philip Cranmer: „The Technique of Accompaniment“, Robert Spillman: „The Art 

of Accompanying“ a Joyce Grill: „Accompanying Basics“. V Česku vyšel v tomto období 

článek Branka Czuberky „O podstatě pianistické (spolu)práce s hudebními nástroji 

a lidským hlasem“, který byl zařazen do knihy Pianistické paralely. 

1.7 21. století 

Za posledních dvacet let vzniklo hned několik publikací, které toto téma dále obohacují. 

Na úvod nového milénia vyšla česká práce Dany Křístkové: „Klavírní doprovod a komorní 

hra“. Dalšími jsou pak publikace ze Spojených států, a to Anthony Legge: „The Art 

of Auditioning, A Handbook for Opera Singers, Accompanists and Coaches“, Deon Nielsen 

Price: „Accompanying Skills for Pianists“, Martin Katz: „The Complete Collaborator“, 

Heasook Rhee: „The Art of Instrumental Accompanying“, Neil Stannard: 
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„The Collaborative Pianist’s Guide to Practical Technique“, Nanyi Qiang: „Ten Course 

Syllabi for Teaching Collaborative Piano Courses“. 
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2. DIDAKTICKÉ ČLENĚNÍ LITERATURY 20. A 21. STOLETÍ 

2.1 Předmět literatury 

Ve 20. a 21. století se již disciplína klavírní spolupráce rozvinula natolik, že i publikace 

věnované tomuto tématu jsou poměrně obsáhlé a zabývají se širokou škálou témat, 

což odpovídá komplexnosti oboru klavírní spolupráce. Tato témata je možné didakticky 

rozčlenit podle obsahu do šesti základních skupin, kterými jsou hudební nastudování, 

speciální dovednosti, žánry, praxe, repertoár a další dovednosti. V této práci se budeme 

zabývat především literaturou orientovanou obecně na klavírní spolupráci a na spolupráci 

s jednotlivými hudebními nástroji. 

2.1.1 Hudební nastudování 

Tato skupina je nejobsáhlejší, protože obsahuje všechny technické, hudební a další složky, 

kterým se musí klavírista během zkoušení s instrumentalistou podrobit a dokonale 

je zvládnout. Je možné je dále systematicky roztřídit do tří okruhů.  

Prvním je okruh témat, který řeší klavírista stejně v sólové hře, jako v klavírní spolupráci. 

Klavírista při studiu svého partu řeší otázky maximálního porozumění hudebnímu textu 

a značení, otázky stylu, dokonalého technického zvládnutí skladby, kvality tónu (jednotlivé 

barevné odstíny, vytříbenost klavírního úhozu atd.). To je naprosto totožné s přípravou 

sólové skladby a je bezpodmínečně nutné, aby tato základní fáze přípravy proběhla 

v co nejvyšší možné kvalitě.  

Druhým okruhem témat je speciální příprava partu, která se již liší od přípravy sólové. 

Klavírista by měl analyzovat skladbu jako celek, tzn. nejen prostudovat part 

instrumentalisty, ale také si ujasnit roli, ve které se zrovna nachází. Ne vždy je totiž role 

klavíristy pouze doprovodná. Především v sonátách se velmi často klavír střídá 

s instrumentalistou v sólové roli a je třeba si toto s instrumentalistou vyjasnit. Další 

odlišností od sólové přípravy je otázka synchronizace tempa, rytmu a agogiky se sólistou. 

Klavírista tedy musí vnímat další zvukové pásmo, které je třeba zasadit do správné metricko-

rytmické struktury. Po dokončení práce na rytmické složce by se dále měli klavírista 

s instrumentalistou zabývat otázkami společných frází a jejich výstavbou, dechu a v případě 
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zpěváka také textu, což je velmi náročná disciplína. Klavírista by ve spolupráci se zpěvákem 

měl rozumět textu a umět poradit v dikci různých jazyků a i toto se zpěvákem reflektovat 

ve výsledné interpretaci a stavbě díla. Následujícím společným úkolem je najít správný 

dynamický balanc a vyváženost jednotlivých hlasů. Toto může být také zásadně ovlivněno 

správnou pedalizací – ať už použitím una cordy nebo správným použitím pravého pedálu. 

V neposlední řadě by se měl klavírista v této fázi studia skladby cvičit v určité nezávislosti 

oka na ruce, aby byl schopen dobře sledovat part instrumentalisty.  

Třetím okruhem témat, která spadají do této skupiny, jsou témata do jisté míry nehudební. 

Je to ono umění, které je umělci dáno částečně talentem - umět poslouchat svého spoluhráče, 

vcítit se do něj, předvídat, co bude následovat. Zároveň je velmi důležité neujímat se svého 

partu jako pouhého doprovodu, ale jako partnerského partu, který je stejně aktivní 

jako part spoluhráče. 

2.1.2 Speciální dovednosti 

Tato skupina se zabývá schopnostmi, které by měl každý klavírista v tomto oboru pravidelně 

od mládí procvičovat, protože jsou nezbytnou součástí praktického hudebního života, 

a se kterými se ve větší či menší míře potká každý. Jsou jimi nezbytná hra z listu, 

hra klavírních výtahů, která je velmi specifickou disciplínou a která také poměrně úzce 

souvisí s další dovedností, kterou je hra partitur. V menší míře se dnes již setkáváme 

s transpozicemi jednotlivých skladeb, které byly ještě na počátku 20. století využívány 

v hojné míře. Dnes tyto situace nastávají spíše ve školních prostředích než na koncertních 

pódiích, nicméně s mladými sólisty, především se zpěváky, se i s touto problematikou může 

klavírista setkat.  

2.1.3 Žánry 

Část literatury je členěna podle jednotlivých žánrů. Nejobsáhlejším žánrem, se kterým 

se klavírista může setkat, je opera a oratorium, kde mimo ryze hudební problematiku narazí 

také na již zmíněnou dikci, ve většině případů, cizojazyčného textu. Musí se také seznámit 

s předlohou hudebního díla a s charakterem jednotlivých postav. Dalším výrazným žánrem 

je instrumentální doprovod, na který se tato práce zaměřuje. V literatuře se také objevuje 

problematika doprovodu lidových písní. 
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2.1.4 Praxe 

Dále se v literatuře velmi často nastolují psychologické aspekty klavírní spolupráce a otázky 

komunikace mezi spoluhráči. V tomto duchu se také nesou témata týkající se přímo 

koncertního vystoupení nebo přípravy před koncertem, se kterou je úzce spojena otázka 

trémy a soustředění. Také se zde řeší ryze praktické otázky jako obracení not, akustická 

zkouška, otevřený nebo zavřený klavír a další aspekty praktického koncertního provedení. 

2.1.5 Repertoár 

Oblast doprovodu instrumentálních děl je velmi široká a v těchto publikacích je velmi často 

rozdělována do dvou skupin, a to na díla, která jsou přímo určena pro nástroj a klavír, 

a na klavírní výtahy, o kterých jsme se zde již zmínili jako o specifické disciplíně. Nicméně 

i první skupina děl psaných přímo pro nástroj a klavír se dá rozdělit do dvou skupin, a to jsou 

sonáty a podobné útvary, které svou závažností jednotlivých partů činí ze spoluhráčů 

rovnocenné partnery. Dále jde o díla virtuózního charakteru, kdy klavír opravdu přebírá 

doprovodnou funkci a klavírista musí v těchto případech v maximální možné míře využít 

i výše zmíněných nehudebních aspektů – umění předvídat, poslouchat atd. 

2.1.6 Další dovednosti 

Některé publikace se také zaměřují na všestrannost klavíristy v tomto oboru. Proto 

doporučují klavíristům, aby se vzdělávali i v dalších oblastech, se kterými se mohou 

v profesionálním životě setkat. Některé doporučují studovat jako vedlejší předmět varhany 

nebo cembalo, na které navazuje schopnost umět číst a praktikovat basso continuo 

a číslovaný bas. S tím se setká každý klavírista, který doprovází operu nebo oratorium, proto 

je tato schopnost velmi ceněna. V neposlední řadě se tyto publikace zabývají problematikou 

hry v orchestru, na kterou klavíristé nejsou v řadě případů připraveni. Také řeší problematiku 

doprovodu pěveckého sboru, která má svá vlastní specifika. 

Ne každá zde zmíněná publikace se věnuje všem těmto kategoriím, proto je cílem této 

kapitoly systemizovat publikace 20. a 21. století do dvou okruhů – pro klavíristy začínající 

s klavírní spoluprací a pro pokročilé klavíristy – tak, aby v každé skupině byla jedna 

publikace, která je klíčová pro daný stupeň vývoje a ve které se objevuje co možná nejvíce 

výše zmíněných témat v ucelené a systematické podobě. Tato díla jsou doplněna o publikace, 
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které vhodně rozšiřují danou úroveň klavíristy, popřípadě si klavírista může vybrat, ve které 

disciplíně nebo tématu by se chtěl rozvíjet dále.   

2.2 Výukové materiály pro klavíristy začínající s klavírní spoluprací 

S výukou klavírní spolupráce by se dle slov velkých autorů F. Couperina a C. P. E. Bacha 

mělo začít až po zvládnutí sólových skladeb a nejdříve po dvou až třech letech studia 

sólového klavíru. Všechny výukové materiály toto berou v úvahu a začínají se základy 

klavírní spolupráce až po zvládnutí většiny technických obtíží klavírní hry. Publikace, které 

jsou výborným vhledem do problematiky klavírní spolupráce jsou zejména D. N. Price: 

„Accompanying Skills for Pianists“, A. H. Lindo: „The Art of Accompanying“, G. Moore: 

„The Unashamed Accompanist“, P. Cranmer: „The Technique of Accompaniment“, J. Grill: 

„Accompanying Basics“. 

2.2.1 Deon Nielsen Price: Accompanying Skills for Pianists 

Tato publikace je komplexním zdrojem informací 

k základům klavírní spolupráce. Jako jedna z mála také plní 

funkci učebnice. Je velmi přehledně strukturovaná, důležité 

termíny jsou zde zvýrazněné, postranní panel je určen 

pro klíčové informace z dané strany a pro četné 

vysvětlivky. Na konci každé kapitoly jsou uvedena cvičení, 

která doplňují probrané téma. Kniha je rozdělena 

do tří základních částí: 1) Citlivý doprovazeč: Více 

než sólové klavírní dovednosti, 2) Stylové hraní: 

Dovednosti pro interpretaci hudby jednotlivých 

historických epoch, 3) Spoluhráčské dovednosti: Příprava 

a provedení.  

První část se zabývá všemi praktickými aspekty klavírní spolupráce. Prvním a zcela 

zásadním úkolem klavírní spolupráce je pochopení a ujasnění si hudební struktury, a to nejen 

ve svém partu, ale i v partu sólisty. Klavírista by si měl uvědomit, kdo má v daném úseku 

hlavní melodickou linii, kdo protihlas, kdo tvoří doprovod a kdo basovou linku. Na základě 

této analýzy musí klavírista vyhodnotit zvukové vyvážení jednotlivých složek. Autorka 

Obr. č. 13 
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zde doporučuje zaměřit se na tzv. voicing, tzn. vyzdvižení jednotlivých částí struktury 

(melodie, basové linky, harmonického pozadí), které jsou vhodné vzhledem k instrumentální 

lince. Když sólista hraje ve vyšší poloze, můžeme sólistu podpořit více. Pokud 

je instrumentalista v nižší poloze, musíme být opatrnější. Toto pravidlo platí obzvláště 

hrajeme-li ve stejném rejstříku jako sólista – tam dochází k nejvýraznějším potížím 

se zvukovým vyvážením. K tomu klavíristům doporučuje zaměřit se na barvu tónu, která 

také velmi ovlivňuje zvukové vyvážení. V této kapitole dále doporučuje vždy otevřít klavír, 

alespoň na co nejmenší možné nastavení. Klavírista dle autorky musí být schopen předvídat. 

U hráčů na dechové nástroje a pěvců v rychlých pasážích musí předvídat nádech. 

U smyčcových nástrojů, především v rozložených akordech, ve kterých hráči často zadržují 

první notu, musí dát klavírista spoluhráči dostatek času, aby se s tímto technickým prvkem 

vyrovnal. Zmiňuje zde také důležitost očního kontaktu – u pěvců a dechařů na ústa, oči 

a dech; u smyčcových nástrojů na ramena nebo smyčec. 

Ve druhé kapitole této části se krátce zabývá spoluprací se sólovým hlasem, zpívajícími 

skupinami, smyčcovými nástroji, dechovými nástroji a komorní hrou. U smyčcových 

nástrojů nabádá klavíristy, aby se snažili délkou zvukově napodobit krátké smyky, napodobit 

intenzitu tónu, frázování, ozdoby, artikulaci a legatové pasáže. Dále znovu opakuje, 

že u těchto nástrojů musíme být zvukově velmi opatrní ve stejném registru a v nižších 

polohách, naopak když hrají nástroje ve vyšším rejstříku, můžeme být ve zvuku svobodnější. 

Doporučuje si také pomoci pravým pedálem, což dle autorky pomáhá připodobnit klavírní 

zvuk smyčcovému vibratu, v místech bez vibrata doporučuje pedálem šetřit nebo 

ho používat přerušovaně. Pro správný nácvik a pochopení skladby propaguje hru smyčcové 

linky s klavírním basem. U dechových nástrojů autorka konstatuje, že znějí více 

než smyčcové nástroje, proto mohou mít plnější doprovod. Nicméně upozorňuje na to, 

že je třeba důkladně znát jednotlivé nástroje, protože např. flétna zní v nízké poloze odlišně 

od klarinetu atd. U dechových nástrojů je dále třeba rozlišovat, co je napsáno 

pod obloučkem a co artikulovaně a dle toho přizpůsobit svůj doprovod. Důležitým prvkem 

je u těchto nástrojů dech, který je třeba bedlivě u hráče sledovat a popřípadě zaznamenat 

do not. Sledováním dechu také můžeme předejít případným nesouhrám v případě, 

že má dechový nástroj zpoždění v ozvu tónu. 
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Třetí kapitola je detailním pohledem do každodenní práce klavíristy. Autorka zde popisuje 

cvičební návyky, které sestavuje do velmi systematického seznamu postupných kroků 

při cvičení nové skladby, kterými jsou:  

1. Prohlédnout si noty a zkontrolovat klíče, tempové značky a jakékoliv změny tempa.  

2. Hledat a řešit problémy ve čtení rytmu, not a jejich posuvek.  

3. Analyzovat styl, celkovou formu a hlavní sekce kompozice.  

4. Zahrát si skladbu z listu v dosažitelném tempu.  

5. Studovat skladbu bez nástroje, objevit všechny fráze a pochopit strukturu hudebního textu. 

6. Zpívat a hrát melodie skladby, všimnout si zdvihů a hlavních dob.  

7. Studovat harmonický pohyb, rozhodnout, kde hudba jde dopředu, kde zpět a kde jsou 

kadence.  

8. Studovat artikulaci, obloučky a dynamické značky.  

9. Vypracovat si prstoklady, pozice rukou a zapsat si je.  

10. Cvičit každou část struktury odděleně a bez dívání se na klávesy (experimentovat 

se zvukem).  

11. Přidat pedál a zaznačit si ho do not.  

12. Anticipovat problémy a řešit zvukové vyvážení, tónovou kvalitu a souhru s dalšími hráči. 

13. Zadirigovat si skladbu nebo zpívat některé motivy, abychom si ujasnili tempo.  

14. Cvičit přesnost od pomalého tempa, navyšovat tempo s metronomem až zahrajeme 

skladbu rychleji, než potřebujeme.  

15. Poslouchat nahrávky nebo chodit na koncerty, abychom slyšeli interpretaci ostatních.  

16. Být flexibilní a být připraven změnit svoje rozhodnutí a interpretaci, pokud 

je to nezbytné, když zkoušíme se svými spoluhráči.23  

 
23 PRICE, Deon Nielsen. Accompanying Skills for Pianists: Including SightPlay with Skillful Eyes. 
2. California: Culver Crest Publications, 2005, s. 59 – 60. ISBN 0-9627821-1-4.  
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Dále rozebírá techniku prstokladů, cvičení rytmu, různých druhů úhozu a pedálovou 

techniku. Podstatnou částí této kapitoly je pak hra z listu (kterou autorka rozebírá dále 

v samostatné kapitole), transpozice, základy teorie a harmonie, hra partitur a číslovaný bas. 

K těmto jednotlivým bodům autorka podává základní popis zcela postačující pro úvodní 

seznámení se s klavírní spoluprací. Následně se v další kapitole vrací k tématu hry z listu, 

ve které uvádí techniky a cvičení na „pohotové oko“. Jejich cílem je eliminovat neefektivní 

pohyby očí (zbytečné pohledy na klaviaturu), rozšířit vnímané zorné pole oka 

(jak vertikálně, tak horizontálně), zvýšit hbitost očí (podívat se pryč z not a pak se hbitě 

vrátit do správné doby) a rozšířit si tzv. „mega – focus“, tzn. zahrnout pohledem celou 

stránku partitury, sólistu a další hráče nebo dirigenta. Důležité je obsáhnout okem co největší 

část stránky (nesoustředit se na jeden bod/notu) – k tomu navrhuje různá cvičení, 

např. cvičení na obr. č. 14, kde klavíristům radí soustředit se periferně při hře na vyznačené 

body. Také 

upozorňuje, 

že je třeba vidět 

celé akordy, půlky 

dob, celé doby 

v systému dvou 

a více linek. 

Tato kapitola je dle 

mého názoru velmi 

přínosná svým 

neotřelým 

způsobem nácviku. 

V poslední kapitole 

této části se zabývá rozpoznáváním běžných typů doprovodu, jejich hlavními rysy 

a problémy, se kterými se klavírista potkává. Jsou jimi různé typy akordického doprovodu, 

rytmický doprovod (důležitost stejného vnímání hlavních dob v taktu), charakteristický 

doprovod (např. kolovrátek, kapky deště atd.) a klavírní výtah. 

Obr. č. 14 
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Druhá část učebnice se věnuje otázkám stylu v jednotlivých historických obdobích hudby, 

která jsou chronologicky seřazena. V první kapitole se věnuje starověku, středověku, 

renesanci a baroku, ve druhé klasicistnímu doprovodu. Následuje kapitola o romantickém 

doprovodu, který autorka dělí na německý a francouzský. Poslední kapitola této části 

se zabývá doprovody 20. století. V každé kapitole autorka popisuje druh úhozu a způsob 

interpretace pro každé jednotlivé období. 

Třetí část je věnována přípravě na vystoupení a samotnému vystoupení. Důležitá 

je zde kapitola o problematice zkoušení, kde autorka zdůrazňuje důležitost vlastního 

nastudování. Přípravu dělí na studium doprovodu písní a studium instrumentálního 

doprovodu. Opět zde velmi systematicky v přesně očíslovaných krocích popisuje jednotlivé 

body přípravy. Následně vytyčuje hlavní problémy, které se řeší během zkoušení, a vede 

studenta k jejich řešení. Poslední kapitola se zabývá především organizací, generální 

zkouškou a všemi dalšími záležitostmi, které jsou před koncertem potřebné. 

Tato publikace je přínosná především v její systematičnosti a všestrannosti, nicméně některé 

kapitoly jsou probírány velmi zkráceně. 

2.2.2 Algernon H. Lindo: The Art of Accompanying 

Nejstarší ucelená a strukturovaná publikace vyšla v roce 1916. Je také silně ovlivněna 

tehdejšími podmínkami, kdy klavíristé, kteří doprovázeli, byli považováni za méně schopné, 

byli hůře placeni, většinou byli na pódiu schováváni a na programu neuváděni. Proto se také 

v publikaci objevují leckdy elementární rady a poznámky. Publikace má dvě části, v první 

se autor věnuje podrobně hudebnímu nastudování a základním žánrům klavírní spolupráce, 

ve druhé pak dalším dovednostem a vysoce specifickým žánrům klavírní spolupráce. 

Za nejdůležitější schopnost doprovázejícího klavíristy považuje hru z listu, u které uvádí 

možnosti jejího cvičení a zdůrazňuje především plynulost v tempu a rytmu. Dále se věnuje 

technice a repertoáru, kde apeluje na všechny klavíristy, aby se snažili o dosažení velké škály 

úhozů a barevných tónových nuancí. Doprovazeč by měl mít tedy stejné technické 

vybavení jako sólový klavírista. Také v této kapitole doporučuje různé druhy zkoušení 

se sólistou. Velmi pokroková myšlenka autora je přítomnost studenta v operních 
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a instrumentálních třídách, což by podle Linda mělo být součástí kurikula na hudebních 

akademiích. 

V další kapitole se Lindo věnuje transpozicím, u kterých uvádí jako jediný pomůcku 

při transpozici o tercii - myslet o linku/mezeru výš či níž. Ostatní v této transpozici 

doporučují myslet v houslovém/basovém klíči. U ostatních transpozic postupuje 

standardním způsobem. Na tuto kapitolu navazuje tématem ad hoc úprav v doprovodu, uvádí 

tři typy těchto úprav: nezbytné, doporučené a povolené. Čtvrtým typem jsou pak úpravy 

neomluvitelné. Nejčastěji se odehrávají v extrémně náročných pasážích klavírních výtahů, 

dále v anglických baladách a lidových písních (např. změna doprovodu v různých slokách 

písně). Doporučuje také dílo studovat ze čtyř různých edic, aby se mohla úprava 

v doprovodu provést co nejlépe. 

Velmi rozsáhlá je kapitola o operním doprovodu, kde autor vyzdvihuje zásadní národnostní 

rozdíly mezi operami (německá vs. italská), což v některých pasážích působí velmi 

zkratkovitě. Nicméně je tato kapitola přínosná svými praktickými postřehy a také 

pojednáním o hře klavírních výtahů, kde autor doporučuje studium partitury a popisuje zvuk 

jednotlivých sekcí orchestru a jeho klavírní nápodobu. Do kontrastu Lindo staví kapitolu 

o doprovodu oratorních árií. V ní popisuje zásadní zvukové rozdíly mezi operou a oratoriem, 

přičemž přirovnává oratorní árie ke zvuku Brahmsových klavírních děl. 

Kapitoly o písních jsou zde obecnějšího charakteru, Lindo se více zaměřuje na doprovod 

lidové písně a jeho úpravy. Zajímavá je kapitola o instrumentálním doprovodu, ve které dává 

velmi konkrétní rady k jednotlivým problémům praxe. Autor uvádí, že tento druh 

doprovodu, obzvláště u smyčcových nástrojů, je náročnější kvůli obtížné melodické lince 

sólisty, která není opatřena textem, jenž jinak napomáhá v orientaci v partituře. Obzvláště 

v rychlých pasážích je možné sledovat pouze její obrys, ne jednotlivé noty. To může být 

ještě ztíženo různým smykováním, které se nekryje s hlavními dobami a které houslista často 

přehání, takže dělá akcenty jinde, než na hlavních dobách, což může být pro klavíristu 

matoucí. Jediná rada autora je hrát přesně v tempu a matoucí pasáže moc neposlouchat, tiše 

si počítat a překlenout tak tuto část.24 Když se přesto nepodaří udržet souhru, 

 
24 LINDO, Algernon H. The Art of Accompanying. 3. New York: G. Schirmer, 1916, s. 67. 
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měl by klavírista ztišit a upozadit doprovod, lépe se tak nesrovnalost schová. Rozhodně 

by klavírista v takový okamžik neměl sešlápnout pedál a neměl by se snažit sólistu zvukově 

překrýt. Další autorovo doporučení se týká pasáží ve flageoletech, které se musí trochu 

zpomalit. Dle autora bude každý houslista i cellista vděčný alespoň za snahu mu v tempu 

vyhovět. Lindo se také letmo dotýká otázky zvukového vyvážení. Konkrétně uvádí příklad 

u violoncella hrajícího na spodních dvou strunách – v tom případě je nutno hrát lehce 

a nepoužívat pedál. Může se totiž stát, že doprovazeč cellistu neuslyší a je nebezpečí, 

že se rozejdou. 

Následuje kapitola s názvem orchestrální doprovod, která je zaměřena na popis dirigentské 

profese, kterou v té době často korepetitor také vykonával. V druhé části knihy se autor 

zabývá spíše obecněji následujícími tématy: číslovaný bas, anglická balada, varhany 

a hra zpaměti, kabaret a varieté a hudba k recitaci. 

2.2.3 Gerald Moore: The Unashamed Accompanist 

Tato publikace je zaměřena především na spolupráci 

se zpěvákem. Také je stále ještě ovlivněna tehdejšími 

poměry, které klavírní doprovod považovaly 

za méněcenný. Moore se v první kapitole snaží tento 

konzervativní pohled vyvrátit: 

„Žádný dobrý skladatel nepíše doprovod ex post pouze 

jako doplněk k sólové lince, protože doprovod musí být 

základem celé hudební struktury. Každá skladba se špatně 

napsaným nebo špatně zahraným doprovodem 

je selháním.“25 

 
25 MOORE, Gerald. The Unashamed Accompanist. 4. New York: The Macmillan Company, 1956, s. 3. Volný 

překlad originálu: „No good composer writes an accompaniment as an afterthought, for it must be the basis 

of the whole musical structure. Any piece of music with a poorly written or poorly played accompaniment 
is a failure.“ 

Obr. č. 15 
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Také hned v první kapitole doporučuje, jako nejlepší cestu k začátkům klavírní spolupráce, 

participovat dlouhou dobu na hodinách zpěvu a až po měsících sezení na hodinách se teprve 

pokusit o doprovod. 

Přípravu by klavírista neměl v žádném případě podcenit, měl by si udělat řádný překlad písně 

a měl by mít v repertoáru písně Schuberta, Wolfa, Schumanna, Brahmse, Debussyho, 

Faurého a dalších. Následně by měl tento repertoár cvičit a dbát na kvalitu tónu, hru legato, 

kvantitu tónu (dynamiku a zvukové vyvážení), skladatelova označení, styl, rytmus 

a nezávislost oka a ruky (dívat se na zpěvákovu linku, ne na svoji). Tyto všechny parametry 

detailně rozebírá. Pokračuje analýzou zkoušení – klavírista by měl sledovat především 

dýchání, frázování a rubato, zvukové vyvážení. Dále by si měl vyjasnit interpretační 

koncepci se sólistou a také by neměl zapomenout na nácvik přídavků. 

Kapitoly, které následují, se zabývají spíše psychologickými aspekty samotného vystoupení 

a koncentrací před ním. Také popisuje zlozvyky zpěváků, se kterými se musí klavírista 

potýkat. Následuje skupina kapitol věnujících se speciálním dovednostem – hře z listu, 

transpozici a hře klavírních výtahů. U hry z listu, stejně jako ostatní autoři, apeluje 

na dodržení plynulosti tempa a rytmu. Také doporučuje dívat se alespoň o dvě doby dopředu. 

Klavírní výtahy doporučuje upravovat, používat ke kontrole partituru a snažit se co nejlépe 

imitovat orchestrální zvuk. 

Velmi užitečná je kapitola o doprovodu smyčcových nástrojů, ve které velkou část věnuje 

způsobům nápodoby smyčcového legata. Uvádí i cvičení na toto legato: 

„Toto mohu popsat následujícím způsobem: Položte na stůl hrací kostku nebo ořech. Poté 

roztáhněte prsty ruky a klaďte je lehce na stůl kolem ořechu vždy ve vzdálenosti asi jednoho 

palce nebo více od ořechu, až bude dlaň ořech zakrývat jako stan. Zápěstí držte nahoře. Nyní 

suňte lehce prsty směrem k ořechu a při tom se snažte nepohnout zápěstím, až nakonec 

se prsty ořechu dotknou a zvednou ho ze stolu. Něco podobného je zapotřebí k tomu, 

aby se klavírista vyhnul příliš perkusivnímu efektu. Takto se musí hrát například úvodní 
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takty Franckovy houslové sonáty. Prsty se zvednou z kláves pouze asi o čtvrt palce a pravý 

pedál udrží tón.“26 

Věnuje se také zvukovému vyvážení, např. uvádí, že dolní struny nejsou tak znělé jako struna 

„E“ na houslích. Doporučuje otevřít klavír na malou nohu s tím, že pak není klavírista nucen 

hrát více, než je třeba. Pozor by si měl dát klavírista při doprovodu violoncella, které snadno 

zvukově překryje, obzvláště na spodní struně a při doprovodu ve stejném rejstříku. Proto 

doporučuje hrát s minimem pedálu a čistě artikulovaným úhozem. Virtuózní technika 

je neodmyslitelnou součástí doprovodu smyčcových nástrojů a je třeba, aby si obzvláště 

na těžká místa klavírista vytvořil prstoklad.  

2.2.4 Philip Cranmer: The Technique of Accompaniment 

Další publikace z roku 1970, která systematicky provádí 

základními principy klavírní spolupráce, je dílo Philipa 

Cranmera. V úvodní kapitole se autor stále ještě snaží uvést 

na pravou míru postavení doprovázejícího klavíristy. 

Zmiňuje jeho postavení v minulosti, kdy nebyli klavíristé 

doceňováni, a dodává sebevědomí současným klavíristům. 

To také potvrzuje v následující kapitole, která se zabývá 

technickými požadavky na klavírní doprovod. Tyto technické 

nároky jsou stejné jako na sólového klavíristu. Navíc 

se zabývá dlouze znějícím tónem, kterým napodobujeme 

 
26 MOORE, Gerald. The Unashamed Accompanist. 4. New York: The Macmillan Company, 1956, s. 73. Volný 

překlad originálu: „This action I can best describe in the following manner: First put a dice or a nut on a table. 

Then spread your fingers and place the finger tips lightly on the table all round the dice, but at a distance 
of an inch or more away from the dice so that it is covered by the palm of your hand like a tent. The wrist 
is held high. Now draw your fingers lightly towards the dice along the surface of the table without your wrist 
moving until your fingers grasp the dice and lift it clear of the table. It is some such action as this that the pianist 
must employ to avoid percussion. One should try to play the opening bars of the César Franck violin and piano 

sonata in this way. The finger tips need only be raised a quarter of an inch clear of the keys and the sustaining 
pedal will hold the tone.“ 

Obr. č. 16 
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legato smyčců či dechů, synchronizací se sólistou a pedalizací. 

Následují kapitoly o zkoušce se sólistou a o vystoupení. Zdůrazňuje důležitost přípravy 

na zkoušku, na které musí být jasné, kdo ji vede (ne ten, kdo má víc co říct, ale ten, 

kdo je lepší muzikant).27 Také zmiňuje odlišnost zkoušky se zpěvákem a instrumentalistou. 

Nejdůležitějším prvkem zkoušky je zvukové vyvážení, které je u každého nástroje a sólisty 

jiné. Zvukové vyvážení musí klavírista řešit také při vystoupení a okamžitě ho upravit podle 

aktuální potřeby. Doporučuje začít trochu silněji a následně zvuk vyvážit. Také radí obvyklé 

věci, které jsou shodné se sólovou hrou, jako např. přejít chybu, dát si čas mezi jednotlivými 

skladbami atd. 

Dalšími kapitolami jsou hra z listu a transpozice. U hry z listu považuje za nejdůležitější hrát 

plynule, v takovém tempu, které zvládneme. Student se nemá bát špatných not, 

ale pokračovat hlavně ve správném rytmu a tempu. Měl by také číst více not najednou 

(např. celý akord) a hlavně cvičit hru z listu často. Považuje za nesmysl tvrzení, že ti nejlepší 

klavíristé se dívají o dva takty dopředu. U lehkých a známých skladeb je to možné, 

ale u složitých kompozic toto nepřipouští. Tito klavíristé mají dle Cranmera vyvinuté 

spojení mezi okem a rukou, která hraje téměř ihned to, co oko vidí. Důležité je podle autora 

hlavně myslet dopředu. Transpozice jsou ceněnou schopností především u doprovodu 

zpěváků. Preferuje myšlení v harmonických funkcích a poté hrát dle sluchu. Dobré je také 

cvičit kadence ve všech tóninách, posléze lidové písně nebo dětské skladbičky ve všech 

tóninách. Také považuje za neužitečné rady myslet v různých klíčích, protože to většina 

klavíristů neovládá. Pouze je dobré v případě transpozice o tercii výš přehodnotit houslový 

klíč za basový a o tercii níž přehodnotit basový klíč za houslový a modlit se, že druhá ruka 

s ní udrží krok.28 

V kapitolách o klavírních výtazích a o hře partitur postupuje stejně jako většina ostatních 

autorů. Klavírní výtahy by měly zvukově imitovat co nejlépe orchestrální verzi, přičemž 

 
27 CRANMER, Philip. The Technique of Accompaniment. London: Dennis Dobson, 1970, s. 26. SBN 234 
77915 2. 
28 CRANMER, Philip. The Technique of Accompaniment. London: Dennis Dobson, 1970, s. 44. SBN 234 
77915 2. 
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je možné si partituru upravit. U hry partitur poměrně detailně popisuje přesný postup 

pro jednotlivé druhy děl a dále doporučuje učebnici R. O. Morrise a H. Fergusona zabývající 

se tímto tématem. Velmi prakticky a účelně zpracovává také kapitolu o continuu, 

kdy doporučuje hrát již vypsané continuo z vybraných edic a přidává velmi praktické 

poznámky k samotné hře. 

Poslední kapitoly jsou věnovány varhannímu doprovodu, klavíristovi v komorní hudbě, 

hře ve sboru a orchestru a doprovodu ve škole. Jsou to kapitoly, které se o těchto speciálních 

tématech zmiňují pouze okrajově, což je pro seznámení s danou problematikou dostačující.  

Jedná se o stručnou publikaci, která se dotýká základních témat vztahujících se ke klavírní 

spolupráci. Je psána velmi prakticky, nicméně je třeba ji při studiu doplnit o další publikace. 

2.2.5 Joyce Grill: Accompanying Basics 

Tato publikace je zajímavá tím, že se jako jediná věnuje 

méně pokročilým klavíristům. Obsahuje v první části 

elementární cvičení, která se dají použít pro vyspělejší 

klavíristy na ZUŠ. Ve druhé části se objevují kapitoly, 

které jsou přínosné i pro pokročilejšího klavíristu 

zabývajícího se klavírním doprovodem.  

První kapitoly jsou spíše obecným úvodem 

ke specifičtějším kapitolám o klavírní spolupráci. 

Autorka v nich popisuje základní principy doprovodu, 

a to např. schopnost anticipovat problém, umění 

poslouchat spoluhráče a také zmiňuje, že klavírista, který 

doprovází, by měl mít stejnou technickou vybavenost 

jako sólový klavírista. Měl by také umět základní hudební teorii a harmonii, aby ihned 

rozeznal stupnice a rozklady, u kterých má nacvičené automatické prstokladové vzorce. 

To klavíristovi pomáhá ve hře z listu, u které autorka uvádí velmi užitečné rady a cvičení, 

např. rozstříhat skladbu, kterou student hrál do taktů, ty přeházet a dbát na to, aby student 

hrál především plynule. Při procvičování hry z listu trvá na rytmické a tempové plynulosti 

na úkor správných not, dokonce u složitějších skladeb navrhuje hrát pouze těžké nebo první 

Obr. č. 17 
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doby. V následujících kapitolách autorka doporučuje cvičit klavírní spolupráci na čtyřruční 

hře, kdy si studenty zve jednou měsíčně na skupinovou hodinu, ve které hrají uvedená 

cvičení a skladby. V každém duetu se zaměřuje na jiný problém spolupráce a předkládá 

způsob jeho cvičení. K první části publikace je možné přiřadit i velmi praktickou kapitolu 

o doprovodu sboru, kde autorka 

nastiňuje nejprve výuku 

základních dirigentských 

schémat, které pak studenti 

procvičují na skupinových 

hodinách (jeden student hraje 

doprovod, druhý diriguje a třetí 

zpívá). Také doporučuje výuku 

základních akordů k rozezpívání, 

hru partitur a řadu dalších 

užitečných dovedností. 

Druhá část knihy je věnována 

již pokročilejším klavíristům 

a zabývá se doprovodem písní, 

klavírními výtahy, 

instrumentálním doprovodem 

a komorní hrou, doprovodem 

tance a muzikálu, jevištní 

prezentací a obecnými tipy 

pro klavíristy. U doprovodu písní 

opět doporučuje výuku 

ve skupince klavíristů a popisuje 

platné principy pro studium písní. 

Velmi přínosná je kapitola 

o klavírních výtazích, 

kde na velmi srozumitelných 

 

Obr. č. 18 
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příkladech ukazuje jednotlivé možné a funkční redukce neklavírně napsaných výtahů 

(obr. č. 18). 

Kapitola o instrumentálním doprovodu je velmi praktickým vhledem do této problematiky. 

Na úvod popisuje totéž jako A. Lindo, a to obtížnost této disciplíny kvůli chybějícímu textu, 

který je jinak nápomocný v orientaci. Zdůrazňuje zde nutnou znalost „řeči“ jednotlivých 

hudebních nástrojů, kdy každý nástroj má své rejstříky, které mohou negativně ovlivnit 

zvukové vyvážení. Obecně řečeno, nástroje laděné níž vyžadují čistou artikulaci v klavírním 

partu, méně důrazu na basový part a méně pedálu, než je obvyklé. Výše laděné nástroje 

snesou více zvuku basové linky, kromě svých spodních registrů. U těchto nástrojů je třeba 

pečlivě poslouchat, obzvláště, když klavír hraje ve stejném registru jako sólista. 

U transponujících nástrojů by klavírista měl znát intervalový rozdíl mezi notací a zvukem 

(uvádí zde přehlednou tabulku s transpozicemi), měl by také znát ostatní klíče 

a měl by vědět, jaké tóny dát nástroji k naladění. S instrumentalistou by se klavírista měl 

domluvit na artikulaci, na ozdobách, dynamice, na nástupech a koncích. U smyčcových 

nástrojů by měl klavírista hrát stejnou délku staccata a krátkých smyků a imitovat 

smyčcovou artikulaci. U dechových nástrojů musí bezpodmínečně vnímat a sledovat 

sólistův dech a taktéž s ním sjednotit artikulaci, která je vzhledem k tvorbě tónu odlišná 

od smyčcových nástrojů. Za každých okolností musí klavírista znát sólistův part – zahrát 

si ho, zpívat si ho, když cvičí svůj part. 

V kapitole nazvané „Obecné tipy“ shrnuje autorka většinu nehudebních rad pro klavíristu, 

např. výrobu malého dřevěného soklíku k malému pootevření klavíru. 
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2.3 Výukové materiály pro pokročilé klavíristy 

2.3.1 Kurt Adler: The Art of Accompanying and Coaching 

Nejkomplexnější, nejpodrobnější a jedna 

z nejsystematičtějších publikací o klavírní spolupráci vznikla 

v roce 1965 z pera rakouského sbormistra, dirigenta 

a klavíristy Kurta Herberta Adlera, který se narodil 

v Jindřichově Hradci do židovské rodiny a který v roce 1938 

emigroval do Spojených států. Takto obšírná publikace nemá 

obdoby a je jedním z hlavních pramenů, ze kterých by měl 

každý klavírista, který má skutečný zájem o klavírní 

spolupráci, čerpat. Svým rozsahem a typem informací 

je určena již velmi pokročilým a vyspělým klavíristům, především na vysokoškolské 

a profesionální úrovni. 

Nejprve Adler rozděluje a popisuje jednotlivé druhy klavírní spolupráce (obr. č. 20) a jasně 

vymezuje rozdíl mezi doprovazečem a koučem29, který spočívá v pedagogické funkci kouče: 

„Doprovazeč se bude 

zabývat věcmi jako 

je finesa jeho profese, 

klavírními 

dovednostmi, odstíny 

úhozu na klávesách, 

vzájemnými vztahy 

partů umělce 

a doprovazeče. 

Na druhé straně kouč 

se bude starat o psychologické, pedagogické a interpretační aspekty, až se jejich výsledek 

může předat dirigentovi nebo koncertnímu doprovazeči. Jen vzácně jsou sólisté doprovázeni 

 
29 Ponecháváme označení „kouč“, které je v této souvislosti celosvětově zavedeným termínem. 

Obr. č. 19 

Obr. č. 20 
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a koučováni stejným člověkem. Jen málo koučů má klavírní schopnosti na to doprovázet 

při recitálech a pouze málo doprovazečů zná všechny triky koučů, aby ze sebe jejich žáci 

vydali to nejlepší.“30 

Dále se velmi důkladně věnuje historickému pozadí doprovázení a historickému pozadí 

a vzniku koučování. Poté se zabývá mechanikou a různými technikami hudebních nástrojů, 

a to nejen klávesových: 

„Doprovazeči a kouči nestačí znát pouze svůj nástroj. Měl by znát mechaniku a technické 

záludnosti nástroje nebo hlasu svého hudebního partnera.“31. 

Proto se důkladně zabývá houslemi, klavírem, celestou, varhanami, harmoniem a lidským 

hlasem. 

Protože sám autor mluvil plynně mnoha jazyky, další kapitoly se věnují fonetice a dikci 

ve zpěvu. Adler doporučuje používání Mezinárodní fonetické abecedy, tzv. IPA 

(The International Phonetic Alphabet), kterou v celém rozsahu uvádí. Velmi podrobně také 

uvádí klasifikaci jednotlivých vokálů a konsonant. Následují rozsáhlé kapitoly fonetik 

a dikcí nejpoužívanějších zpívaných jazyků: italštiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny, 

které autor doplňuje četnými hudebními ukázkami.  

Téměř nejrozsáhlejší kapitolou je ta, ve které Adler rozebírá jednotlivé prvky hudebního 

stylu, a to: tempo (jak určit správné tempo, udává i konkrétní tempa u konkrétních autorů 

a děl), rytmus, dynamiku v různých stylových obdobích, hudební fráze a artikulaci, 

ornamentiku - appogiatury (konkrétní kapitola o appogiaturách v Bachových a Händelových 

vokálních dílech; kapitola o koncertantních dílech Mozarta, Beethovena a Webera; kapitola 

 
30 ADLER, Kurt. The Art of Accompanying and Coaching. Corr. ed. New York: Da Capo Press, [1980] c1965, 
s. 6. ISBN 0-306-80027-6. Volný překlad originálu: „Accompanist will be concerned with such things 

as the finesse of their profession, with the pianistic qualities, the shadings of touch, and the give and take 
between artist and accompanist. Coaches, on the other hand, will concentrate on the psychological, 
pedagogical, and interpretative aspects of their work until their charges are ready to be turned over 
to conductors or concert accompanist. Rarely, soloists are accompanied and coached by the same person. 
But only a few coaches have the pianistic ability to accompany in recitals, and few accompanists know 
all the coach´s tricks to draw the best out of their pupils.“ 
31 Ibid. s. 21 Volný překlad originálu: „The accompanist and coach has not only his own instrument to learn. 

He should know thoroughly the mechanics and intricacies of his instrumentalist´s or vocalist´s instrument.“ 
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o appogiaturách v recitativech; kapitola o Schubertových appogiaturách), trylky, nátryly 

a mordenty, obaly, přírazy; německý písňový styl, francouzský hudební styl, akcenty 

ve francouzské vokální hudbě.  

Následuje kapitola věnovaná dramaturgii programů. Ty Adler dělí na: program pro debut, 

program pro koncertní turné, pravidelně se opakující recitály, oživující recitál (nový recitál 

„doma“, kterým se interpret připomíná publiku), recitál z děl jednoho skladatele, tematický 

recitál a recitál pro kritiku. U všech těchto zmíněných typů recitálů uvádí příklady. 

Poslední a nejrozsáhlejší kapitola je nazvaná „Umění doprovodu a koučování“: 

„Specifické umění doprovázet a koučovat závisí na schopnosti cítit hluboce sólistův záměr 

a jeho pojetí; umět se naladit na jeho umělecký styl; poznat jeho umělecké nedostatky a umět 

tak podat pomocnou ruku, která by ho vedla dávajíc mu pocit uměleckého mistrovství, a toto 

mistrovství následovat. Zkrátka, umění doprovázet a koučovat je neustálé vyvažování, 

slévání dvou osobností do jedné.“32 

V této kapitole autor rozebírá předpoklady klavíristy pro jednotlivé obory klavírní 

spolupráce. Detailně se věnuje koučování, které má dva hlavní účely – sestavit repertoár 

a připravit sólistu na konkrétní představení. Pro kouče je velmi důležitá hra z listu 

a transpozice. Také se věnuje hře klavírních výtahů, u které Adler uvádí konkrétní příklady 

zjednodušení (obr. č. 21). Velkou část zde zaujímá koučování opery a oratoria. Dále 

zde zmiňuje i koučování písní.  

 
32 Ibid. s. 182 Volný překlad originálu: „The specific art of accompanying and coaching lies in the ability 

to deeply feel the soloist´s intentions and his artistry; to attune oneself to his artistic style; to recognize 

his artistic shortcomings and to make up for them by extending a helping hand to lead him, giving him a sense 
of artistic mastery and matching it by following him. In short, the art of accompanying and coaching 
is a continuous give and take, a molding of two personalities into one.“ 
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V podkapitole o doprovázení 

je ústředním tématem technická 

i hudební vyspělost klavíristy, 

který nesmí být omezován svými 

technickými nedostatky a který 

musí mít nepřebernou škálu 

barev a úhozů. Dalším bodem 

je zde doprovod 

instrumentalistů, který rozděluje 

do tří oblastí: 1) orchestrální 

zvuk v koncertech; 2) kulisovitý 

doprovod v kantilénách, 

tanečních formách a virtuózních 

kusech; 3) novější druhy hudby 

pro housle a klavír nebo 

violoncello a klavír, které 

umožňují uplatnit technické 

a tonální možnosti obou 

nástrojů, což je pro doprovazeče 

mnohem uspokojivější. Také upozorňuje na nutnou znalost smyků, které se klavírista musí 

snažit napodobit ve zvuku. Nesmí však dojít ke zvukové nerovnosti a překrytí 

instrumentalisty. Také upozorňuje na některé problematické momenty v souhře 

se smyčcovými nástroji, kterými jsou např. rychlé kadencovité části, ve kterých musí 

klavírista vystihnout správný moment, kdy zahrát akord po rychlých virtuózních figuracích. 

K tomuto tématu radí, aby při zkouškách klavírista přesvědčil sólistu ke hře ve správném 

rytmu a měl by trvat na drobných akcentech na dobách, zejména u nepravidelných skupinek 

(lichý počet not na dobu). Pokud tato metoda nefunguje, musí si klavírista pomyslně takové 

pasáže rozdělit na výhodnější skupinky a stanovit si orientační body – jako je např. změna 

Obr. č. 21  
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smyku nebo přechod ze struny na strunu.33 Tuto rozsáhlou kapitolu zakončuje doprovodem 

tance a obecně o týmové práci klavíristy. 

2.3.2 Robert Spillman: The Art of Accompanying: Master Lessons from the Repertoire 

Tato publikace z roku 1985 je velmi přínosným 

počinem na poli didaktickém i hudebním. 

Je zpracována již modernějším způsobem a vede 

studenta k samostatné činnosti a autodidaktice 

(muzikant musí vědět, jak učit sám sebe). Autor sám 

ji cílí na vysokoškolské studenty nebo studenty, kteří 

by měli být natolik vyspělí, že skladby rozebírané 

v knize zahrají. Absolventi tohoto kurzu by měli umět transponovat, koučovat, číst různé 

klíče, realizovat continuo a hlavně hrát z listu cokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Hlavní část 

knihy je věnována tomu, jak analyzovat a zkoušet hudbu. Spillman v každé kapitole uvádí 

konkrétní repertoár, ve kterém podrobně rozebírá metody hudebního nastudování dané 

skladby. V každé kapitole se také věnuje stylu jednotlivých žánrů a autorů, kterými jsou: 

Brahmsovy a Schumannovy písně, Beethovenovy sonáty pro housle a pro violoncello, 

instrumentální díla 20. století, Bachovy árie, francouzské písně, doprovody koncertů, italské 

árie, americké písně, Wolfovy a Straussovy písně, instrumentální doprovody a Schubertovy 

písně. Toto doplňuje velkým množstvím otázek, které by si měl klást každý interpret a každý 

dobrý spolupracující klavírista. Také vždy na konci kapitoly shrnuje zásadní body, které byly 

v kapitole vyřčeny a dává jim přehlednou strukturu. 

V první kapitole řeší autor nejdůležitější otázky klavírní spolupráce, kterými jsou správný 

puls a souhra, zvukové vyvážení mezi hráči a analýza skladby. Na konci kapitoly uvádí 

číslovaný seznam jednotlivých kroků při práci na písni. Ve druhé kapitole toto detailně 

rozpracovává. V následující kapitole se velmi důkladně věnuje hře z listu, u které 

je nejdůležitější plynulé tempo a rytmus a také redukce obtížných míst (např. stupnice 

v oktávách, terciích). Důležité je hrát plynule, alespoň první doby v taktu a také rozvíjet 

analytické schopnosti (rozpoznat stupnicové a akordické vzorce atd.). V této kapitole také 

 
33 Ibid. s. 232 

Obr. č. 22 
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řeší spolupráci s instrumentalisty. U smyčcových nástrojů radí dívat se na smyčec a výměny 

smyků, nechat se inspirovat zvukem, artikulací a napodobovat je. Dle autora i mnoho 

dobrých smyčcařů má dvě charakteristiky: 1) hrají do konce smyčce, 2) potřebují čas 

při výměnách poloh levé ruky. Viola nemá tak jasný zvuk jako housle, a protože se její part 

často kryje s klavírem, musí být klavírista zvukově opatrný ve všech rejstřících. 

U violoncella je problematické zvukové vyvážení především v nižším registru a opět 

doporučuje nechat si od violoncellisty zahrát na všech strunách, aby měl klavírista lepší 

zvukovou představu. Nabádá také klavíristy, aby s violoncellistou vyřešili posazení tak, 

aby viděli na smyčec. U flétny je třeba dbát na jinou artikulaci, zvukové vyvážení a barvu 

tónu. Flétnista je mistrem v jemných odstínech artikulace a zajímá se o to, jak jsou jednotlivé 

pasáže rozděleny do skupinek. Proto je třeba dbát na velký kontrast mezi legatem 

a staccatem. Flétna je průrazná především ve vyšších rejstřících, v rozsahu od d1 a d2 

má jemnější zvuk, proto je třeba být v této poloze zvukově ohleduplný. Stejně jako u všech 

dechových nástrojů je třeba sledovat dech a počáteční atak, aby byla souhra dokonalá. 

V další kapitole se věnuje hře klavírních výtahů, které jsou často nepianisticky napsané. 

Často se zde objevují nehratelné akordy, kontrapunkticky složité pasáže, šestnáctinové 

pasáže v terciích či sextách, zdvojené oktávy v basu. Proto je třeba si part upravit 

a zaznamenat si do not, co je třeba zahrát a co lze vynechat. Doporučuje si pustit nahrávku 

s orchestrem a přečíst důkladně partituru. Autor vtipně glosuje, že toto není pouze otázka 

zefektivnění klavírního výtahu, ale otázka přežití. 

Kapitoly věnované doprovodu zpěvu mají společného jmenovatele v nutné exaktní znalosti 

každého slova cizojazyčného textu. Nejedná se pouze o doslovný překlad, ale také 

o významovou rovinu textu, v operním případě také zasazení do děje díla. U operního díla 

by měl být klavírista schopen koučovat, což zahrnuje znalost tradice, stylu, hru na zkouškách 

a přípravu pěvce na vystoupení. Spillman toto shrnuje do následujících bodů: 

1. opravujeme noty a rytmus 

2. naučíme zpěváka správnou dikci tím, že ji sami zpěvákovi předvedeme 

3. hlídáme intonaci 

4. připravujeme zpěváky na to, co dirigent očekává 

5. učíme tradiční způsoby interpretace 
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6. jsme podporujícím kolegou.  

2.3.3 Martin Katz: The Complete Collaborator 

Tato publikace je zaměřena především na spolupráci 

se zpěvákem, nicméně v některých kapitolách jsou i cenné 

informace k instrumentálnímu doprovodu. K této publikaci 

má také autor k dispozici možnost stažení nahrávek všech 

ukázek, které v knize používá. První kapitoly Katz věnuje 

správnému dechu (nádechům pěvců, ale stejně tak i dechu 

k představě ideální fráze) a enormní důležitosti textu a jeho 

významu. Důležitá je kapitola o jednotlivých prvcích klavírní 

spolupráce, a to o odsazeních, imitacích a unisonu se sólistou. 

Rozsáhlá je pak dále kapitola o zvukovém vyvážení. Na toto 

mají vliv rejstříky pěvce, rychlost slova, specifické vokály a konsonanty, u kterých je třeba 

být pozorný.  

Nejrozsáhlejší a nejvýznamnější kapitolou této knihy je kapitola o klavírních výtazích, které 

se věnuje nejdetailněji ze všech zmíněných autorů. Uvádí konkrétní úpravy a způsoby 

imitace jednotlivých nástrojových skupin, také uvádí zásadní rozdíly mezi zvukem continua 

a zvukem orchestru. Dále hovoří o možných redukcích klavírního výtahu a udává hlavní 

důvody, které k nim vedou: 

1. Něco je riskantní nebo přímo technicky nemožné. 

2. Něco je hratelné, ale neimituje to dobře orchestrální verzi. 

3. Něco je hratelné a zní to přijatelně, ale existuje lepší řešení. 

4. Něco je hratelné a zní to orchestrálně, ale nestojí to za odhadované hodiny námahy, 

aby se to klavírista naučil a zaručil se, že to zahraje.34 

Jednou z posledních je kapitola o instrumentálním doprovodu. Při spolupráci se smyčcovými 

nástroji by dle autora klavírista nikdy neměl ztratit kontakt se smyčcem, vždy by ho měl mít 

v dohledu a měl by cítit výměny smyku, a to především v místech, kde končí jedna fráze 

 
34 KATZ, Martin. The Complete Collaborator: The Pianist as Partner. New York: Oxford University Press, 
2009, s. 190. ISBN 978-0-19-536795-9. 

Obr. č. 23 
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u špičky smyčce a sólista pokračuje dál od žabky. V takové situaci musí sólista přesadit 

smyčec na struně a je třeba, aby se klavírista spolu s ním nadechnul. Obdobná situace nastává 

při změně mezi hrou pizzicato a arco, kde je také potřeba na sólistu počkat. Smyčcaři mohou 

hrát tříhlasý akord na jeden impuls, u čtyřhlasého akordu je situace jiná. Zde sólista většinou 

hraje spodní notu před dobou, proto je třeba si taková místa předem označit do not ještě před 

cvičením skladby. Při samotné hře se smyčcovým nástrojem by měl klavírista sólistu vnímat 

spíše periferně, protože podle autora může klavíristu pohled vpravo často vyvést 

z koncentrace. Když už pohled potřebujeme, je lépe ho uskutečnit v místech, kde nejsou 

v doprovodu žádné pohyblivé hodnoty. Taková místa by měl mít klavírista opět pečlivě 

rozmyšlena. U dechových nástrojů autor doporučuje, aby klavíristé povzbuzovali sólisty 

k pohybu (pak nástroj může zastávat funkci taktovky) a sledovali jejich dech. U flétnistů 

je toto potřeba ještě více, protože flétnisté dýchají mnohem častěji než všichni ostatní hráči 

na dechové nástroje, a ještě více ve spodní poloze. Také doporučuje domluvit se se sólistou, 

jestli během skladby chce přeladit a toto si zapsat.  

Publikace je bohatá na ukázky a jejich podrobný popis. 

2.3.4 Heasook Rhee: The Art of Instrumental Accompanying 

Toto je první publikace, která se zabývá ryze instrumentálním doprovodem. Autorka velmi 

srozumitelně a strukturovaně pojímá jednotlivé kapitoly, které se zabývají metodami 

hudebního nastudování díla. Ke všem uvádí velké množství konkrétních příkladů 

z instrumentální literatury. 

Zabývá se detailně tempem, metrem, nonverbálními znameními, 

souhrou a studiem partu, zvukovým vyvážením, pedálem, 

artikulací a v krátkosti i výukou klavírního doprovodu. 

Nejvýznamnější je zde kapitola o zvukovém vyvážení, kterou 

člení do několika podskupin, kterým by se měl klavírista věnovat. 

Jsou jimi: dynamická znaménka, rejstříky nástroje, práce 

s jednotlivými hlasy (voicing), úhoz, poslech, přizpůsobení 

se sólistovi a akustika koncertní síně/nahrávacího studia. 

Zajímavá je také kapitola o nonverbálních znameních, Obr. č. 24 
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kde popisuje experimenty při zkoušení, kdy se ansámbl posadí tak, aby na sebe neviděl, 

což nutí interprety soustředit se pouze na poslech. To také vede k eliminaci zbytečných 

pohybů. 

2.4 Doplňující literatura 

Výše zmíněné publikace je možno doplnit o pojednání B. Czuberky, které se zaměřuje 

na různé druhy zkoušek (informativní – čtená, orientační, studijní, intenzívní, kondiční – 

udržovací, nebo opakovací, přehrávací), na studium partu a krátce se také věnuje doprovodu 

instrumentalistů a opery. O něco podrobněji se tématu klavírní spolupráce věnuje 

D. Křístková, která uvádí čtenáře do českých poměrů klavírní spolupráce. Zabývá 

se spoluprací s různými nástroji a zkoušením, při kterém je třeba dbát na tyto prvky: ladění, 

rytmus a tempo, odchylky v rytmu, tón, dynamiku, techniku hry v širším slova smyslu 

(technika spojená s přednesem), hudební představu o studovaném díle (analýza). Velmi 

zajímavé je uvedení staré učební osnovy předmětu Klavírní doprovod a komorní hra, které 

se velmi podobá zahraničnímu způsobu výuky klavírní spolupráce v současnosti. Také 

rozlišuje a rozebírá skladby pro sólo a orchestr a klavírní výtahy, které je možné redukovat. 

Další doplňující literaturou jsou již velmi specifické publikace A. Legge, N. Stannarda 

a N. Qianga. A. Legge ve své práci radí především zpěvákům, kteří se připravují na konkurz. 

Kniha je rozdělena na dvě části; první obsahuje zmíněné rady na konkurz a druhá část 

je věnována pěvcům a jejich repertoáru. Pro klavíristu jsou nejpřínosnějšími kapitolami ty, 

které popisují a charakterizují nejznámější a nejčastěji prováděné árie jednotlivých 

hlasových oborů a také kapitola, která je seznamem konkurzních árií pro jednotlivé obory. 

To pomáhá klavíristovi při orientaci v literatuře a při sestavování koncertního programu 

pěvců. Publikace N. Stannarda je velmi přínosná jako cvičební materiál. Stannard seřadil 

obtížná místa jak z instrumentálního doprovodu (dle obtížnosti), tak z vokálního doprovodu 

(dle autorů) a doporučuje tyto úseky cvičit místo etud; je v nich jak technika, 

tak muzikantství. U těchto ukázek má uvedeny i svoje prstoklady, což je velmi přínosné. 

V předmluvě k těmto cvičením také udává mnoho konkrétních detailů ke spolupráci 

se sólisty. Poslední publikací je kniha N. Qianga, který touto prací cílí na pedagogy klavírní 

spolupráce. V publikaci rozebírá sylaby těchto předmětů: instrumentální spolupráce 
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a koučování; vokální spolupráce a koučování; hra z listu a hra partitur; basso continuo 

a číslovaný bas; stavba repertoáru, sestavení úspěšného koncertního programu; překlad 

písní, dikce cizojazyčného zpívaného textu; styl a interpretace; kulturní a historické znalosti; 

klavírní výtahy; rozvoj kariéry a porozumění psychologie hudební spolupráce. V sylabech 

jsou přesně definovány informace o kurzu, prerekvizity, stručný popis kurzu, metody 

vyučování, rozvrh kurzu (přesně vypsány jednotlivé hodiny a jejich obsah), velikost třídy 

(myšleno počet studentů), systém hodnocení dle známek, závěrečný zevrubný popis kurzu. 

Publikace C. V. Bose je významná především jeho bohatou zkušeností s doprovodem písní. 

Autor premiéroval písně takových velikánů, jakými jsou J. Brahms či R. Strauss a písně 

s nimi osobně nacvičoval, proto je tato publikace velice cenná. 
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3. VÝUKA KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE VE STŘEDNÍ EVROPĚ 

Výchozí literaturou pro tuto kapitolu byla autorčina studie v konferenčním sborníku35 z roku 

2019, jejíž cílem bylo vytvořit ucelený přehled o způsobech a výuce klavírní spolupráce 

v zemích, které jsou nám z geografického pohledu nejbližší, tzn. v Maďarsku, Německu, 

Polsku, Rakousku, Slovinsku a ve Švýcarsku. Cílem bylo ověřit, zda se shoduje praktická 

výuka klavírní spolupráce s teoretickými poznatky z děl zmíněných v kapitolách výše.  

3.1 Vymezení oblasti výzkumu 
Bohužel klavírní spolupráce jako obor není v České republice v dostatečné míře vyučována 

(je zde vyučován pouze obor Komorní hra), proto byly ve studii36 analyzována kurikula 

studijních programů, která se zaměřují na klavírní spolupráci v zemích střední Evropy, 

tzn. ČR, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko 

a Švýcarsko. Následně byly vybrány pouze hudební fakulty, které se zaměřují na umění 

interpretace. Do výsledků nebyly zahrnuty pedagogické a jiné fakulty, které mohou taktéž 

nabízet hudební vzdělávání. 

Takových hudebních fakult 

bylo ve střední Evropě 

nalezeno 60 (obr. č. 25). 

Z tohoto počtu 

se vyprofilovalo 38 fakult, 

které nabízely vzdělávání 

v oboru klavírní spolupráce 

jako hlavního oboru. 

Do tohoto výčtu nebyly 

zahrnuty obory, které mají 

jako hlavní obor klavír (jsou 

tak ohodnoceny kredity) a pouze jsou obohacena kurikula těchto oborů o předměty, které 

 
35 PAPEŽOVÁ ERLEBACHOVÁ, Marie. Výuka klavírní spolupráce ve střední Evropě. JAMUSICA. 2019, 

2019(1/2019). ISSN 2694-7579. 
36 Ibid. 

Obr. č. 25 
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se zabývají klavírní spoluprací. Také do tohoto výčtu nebyly zahrnuty bakalářské studijní 

programy, kterých z pochopitelných důvodů není takový počet jako magisterských 

studijních programů. I podle odborné literatury je třeba nejdříve co nejlépe technicky 

zvládnout svůj nástroj a teprve poté je dobré se věnovat tak specifickému umění, kterým 

je klavírní spolupráce. Na následujícím grafu (graf č. 1) je patrné, že nejvíce takových oborů 

v magisterských studijních programech můžeme nalézt v Německu, Rakousku a Švýcarsku, 

kde obory klavírní spolupráce nabízejí dokonce na všech vybraných fakultách. V ostatních 

zemích je pak situace o poznání horší. 
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3.2 Předmět vzdělávání 
Z vyhledaných kurikul jasně vyplynuly disciplíny, ve kterých by se měl klavírista vzdělávat. 

Po prostudování sylabů jednotlivých předmětů a jejich zhodnocení (podle počtu kreditů, 

které za ně může student obdržet), byly vytvořeny následující skupiny předmětů:  

Nejrozsáhlejší skupina předmětů se zabývala hudebním nastudováním, praxí a repertoárem 

tak, jak je tomu v odborné literatuře. Tato skupina předmětů hlavního oboru obsahovala 

jak předměty, které se zabývají přípravou svého partu a prací na repertoáru, tak další 

předměty, ve kterých studenti pracují na skladbě již společně se sólistou a učí se tak 

technikám zkoušení a vedení ansámblu. Do této skupiny také patřily předměty, ve kterých 

studenti následně nazkoušené dílo provádějí, ať už v rámci seminářů, školních koncertů 

a soutěží nebo natočením CD. Skupina předmětů s názvem specializace klavírní 

spolupráce se zabývala jednotlivými žánry, se kterými se klavírista v rámci klavírní 

spolupráce může setkat. Jednalo se o předměty týkající se operního doprovodu, písňového 

doprovodu, komorní hry, baletní korepetice či předměty obecně nazvané výuka klavírní 

spolupráce. Tato skupina taktéž navazovala na odbornou literaturu, ve které jsou jednotlivé 

žánry klavírní spolupráce detailně probírány.  

V souladu s literaturou byla také další skupina předmětů speciálních dovedností, které jsou 

pro klavíristu věnujícímu se tomuto oboru nezbytností. Byly jimi předměty jako transpozice, 

hra z listu, hra partitur, ale také předměty, které učí klavíristu hru podle dirigenta, 

což je velmi prospěšná disciplína. Také se tato skupina předmětů zabývala instrumentací, 

ve které se studenti zdokonalují ve vědomostech o jednotlivých nástrojích. Poměrně 

početnou skupinou byla ta, která se věnovala hudebnímu stylu, jenž je nedílnou součástí 

hudebního nastudování a provedení díla. Vyučovány zde byly i předměty, které se zabývají 

historicky poučenou interpretací, generálbasem nebo soudobou hudbou. V neposlední řadě 

patřily mezi poměrně hojně vyučované také předměty dalších dovedností, které klavíristovi 

rozšiřují možnosti uplatnění v rámci tohoto oboru. Jednalo se o nástrojové/pěvecké 

předměty, kde je vyučován sólový klavír nebo druhý nástroj, zpěv, cembalo nebo historické 

klávesové nástroje. Těchto pět základních skupin předmětů tvořilo 83 % (graf č. 2) ze všech 

předmětů, které se ve studijních oborech zabývajících se klavírní spoluprací objevovaly. 
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Tyto skupiny také téměř pokrývaly všechny oblasti a témata, které jsou zmiňovány 

v odborné literatuře k této problematice. 

Zbylých 17 % tvořily předměty, které jsou pro ucelenou výuku umělce nezbytné, ale svým 

zaměřením jsou spíše teoretické. Jednalo se o jazykové předměty, z nichž naprosto 

nepostradatelným pomocníkem klavíristů, kteří se specializují na doprovod zpěváků, 

byl předmět zabývající se dikcí zpívaného cizojazyčného textu. Tento předmět je naprostým 

základem pro každého klavíristu, protože od správné dikce textu se odvíjí i správné frázování 

a stavba celého vokálního díla. Další teoretické předměty byly obdobné jako v našich 

studijních oborech – např. specializované dějiny hudby, předměty zabývající se analýzou 

díla a další. V menší míře zde byly také zastoupeny pohybové a koncentrační předměty, 

ve kterých studenti pracují na koncentračních technikách, pódiovému tréninku, na práci 

s tělem a jeho uvědomováním. Zajímavou součástí kurikul byly předměty související 

se sebeprezentací, které jsou v dnešní době základem úspěšného profesního života.  

Poslední skupinou (poslední 3 %) byly speciální předměty jednotlivých žánrů, které byly 

v kurikulech jednotlivých oborů zastoupeny jen velmi zřídka nebo se objevily pouze 

v jednom studijním oboru. Ve vokálních žánrech se jednalo o předměty: chanson, jazz, 

francouzská píseň, slovanská píseň, základní kurz poezie, fyziologie a funkce hlasu, 

dramaturgie postav, rétorika. V instrumentálních oborech to byly předměty jako ladění, 

kompozice, nahrávací technika, notace v soudobé hudbě, filmová hudba a další. 
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3.3 Studijní obory 
Na 38 fakultách bylo zaznamenáno 81 kurikul studijních oborů, které se zabývají klavírní 

spoluprací. Z těchto kurikul se vyprofilovalo několik oborů, kterými jsou komorní 

hra (celkem 23 oborů), doprovod písní (18), doprovod opery (15), korepetice (12), doprovod 

instrumentalistů (8), klavírní duo (3) a speciální obory (2). Tyto obory se v jednotlivých 

zemích svým názvem poněkud odlišovaly, ale podle zastoupení a skladby předmětů byly 

vyhodnoceny jako téměř totožné. I tyto české názvy jednotlivých studijních oborů nejsou 

definitivními a mohou být předmětem další diskuze.  

Téměř třetina oborů byla 

věnována komorní hře 

(graf č. 3). Velká část 

oborů (41 %) se věnovala 

spolupráci se zpěvákem 

(doprovod písní a opery), 

což je velmi výrazné 

číslo, které vypovídá 

o potřebnosti 

a rozšířenosti těchto 

výjimečných disciplín, 

ve kterých 

je bezpodmínečně nutné se velmi důkladně vzdělávat, pokud je chce klavírista vykonávat. 

Další necelou třetinu oborů pak tvoří smíšené studijní obory a spolupráce s instrumentalisty. 

Oborem komorní hra bylo ve všech případech rozuměno hra v souboru tří a více hráčů, 

tedy klavírní trio, klavírní kvarteto, kvinteto. V tomto oboru se především uplatňovaly 

předměty hlavního oboru a předměty zabývající se hudebním stylem. Tato skupina tvořila 

celkem 70 % celého kurikula (graf č. 4), což je logické vzhledem k profilu absolventa tohoto 

oboru, pro kterého jsou tyto předměty určující.  
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Dalším nejčetnějším oborem 

byl překvapivě doprovod písní, který 

dokonce v Německu předčil svým 

počtem obor komorní hry. Jde o obor, 

který je vyučován nejvíce právě 

v německy mluvících zemích, 

což může být způsobeno bohatou 

písňovou literaturou německy 

mluvících autorů, jakými jsou 

např. F. Schubert, R. Schumann, 

H. Wolf, J. Brahms, R. Strauss 

a mnoho dalších. Největší část 

předmětů zde byla věnována 

pochopitelně práci se zpěvákem 

a dokonalému zvládnutí klavírního 

partu (graf č.5), který je v písňové 

literatuře velmi náročný. Dále zde byly 

významně zastoupeny předměty 

věnující se dikci zpívaného 

cizojazyčného textu, které jsou 

pro tento obor zásadní. 

Doprovod opery s celkem 

15 studijními obory patřil také 

k poměrně početným. Rozhodně 

se jednalo o jeden z nejnáročnějších 

a nejspecifičtějších studijních oborů 

vůbec. Po jistě nezbytném hlavním 

oboru zde byl věnován velký důraz na speciální dovednosti klavíristy, kterými jsou 

zde především transpozice, hra z listu, hra partitur a také dirigování. To je pro klavíristu 

v opeře vskutku velmi potřebný předmět, který mu usnadní orientaci nejen při hře ansámblů, 
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sborů či árií, ale také při hře recitativů accompagnato. Je také nezbytný při samostatné práci 

se zpěvákem, kterému tak může klavírista lépe vysvětlit některá obtížná místa na souhru 

s orchestrem. Stejně tak důležitým předmětem zde byla opět dikce cizojazyčného zpívaného 

textu.  

Dalším oborem, který 

byl v této studii 

publikován, byla 

korepetice. Tento obor 

je ideální kombinací 

všech výše zmíněných. 

Jsou zde velmi 

vyváženě zastoupeny 

všechny významné 

skupiny předmětů (graf 

č. 7), které klavírista 

v tomto oboru ke své 

práci potřebuje. Vesměs 

se zde vyučovaly 

všechny žánry klavírní 

spolupráce, 

tzn. komorní hra, 

doprovod písní, 

doprovod opery 

a doprovod 

instrumentalistů. 

Klavírista má tak možnost nahlédnout do všech odvětví klavírní spolupráce a stát 

se tak vyhledávaným partnerem jak sólistů, tak komorních uskupení. 

V menší míře, a především v německy mluvících zemích, se objevoval obor doprovod 

instrumentalistů, ve kterém se vyučuje spolupráce s jednotlivými hudebními nástroji. 

Graf č. 7 

Graf č. 8 

35%

15%14%

11%

13%
3%

4% 3%1%

1%

Korepetice Hlavní obor a praktické 
předměty
Specializace v klavírní 
spolupráci
Speciální dovednosti

Hudební styl

Nástroj/Zpěv

Jazyk

Teoretické předměty

Pohybové a koncentrační 
předměty
Management/PR/Marketing

Speciální předměty pro 
instrumentální doprovod

31%

20%21%

5%

12%

2% 7% 2%

Doprovod instrumentalistů

Hlavní obor a praktické 
předměty
Specializace v klavírní 
spolupráci
Speciální dovednosti

Hudební styl

Nástroj/Zpěv

Jazyk

Teoretické předměty

Speciální předměty pro 
instrumentální doprovod



   
 

63 
 

Skladba předmětů byla podobná jako v oboru korepetice, nicméně zde byly překvapivě méně 

zastoupeny předměty týkající se hudebního stylu (graf č. 8). Často se zde ale objevovaly 

předměty, které prohlubují vědomosti o technických a zvukových možnostech nástrojů, jako 

např. instrumentace nebo hra v orchestru, která zde, v České republice, není klavíristy příliš 

často praktikovanou činností, a ne každý klavírista během svého studia má možnost si tuto 

disciplínu vyzkoušet. 

Pouze tři kurikula 

se zabývala posledním 

uceleným oborem, 

a to klavírním duem. 

Skladba předmětů zde byla 

uzpůsobena požadavkům 

tohoto již velmi 

specifického oboru. 

Chyběly zde zcela 

předměty, které se věnují 

jednotlivým žánrům 

klavírní spolupráce 

a předměty speciálních 

dovedností. Zcela logicky 

zde zaujímaly největší část 

předměty hlavního oboru, 

hudebního stylu 

a nástrojové přípravy.  

Ojedinělou skupinou byly 

speciální obory, do kterých byly zařazeny baletní korepetice a orchestrální klavír. Tyto 

obory byly tak výjimečné a specifické, že i skladba předmětů byla diametrálně odlišná 

od všech předchozích oborů (graf č. 10). Je zcela logické, že největší pozornost zde byla 
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věnována hlavnímu oboru, který je natolik odlišný, že vyžaduje velkou přípravu a praxi 

v těchto specifických oblastech klavírního doprovodu.  

3.4 Hodnocení výuky 
Tato studie prokázala, že by klavírista měl být jednoznačně velmi technicky vyspělým 

hráčem, aby se mohl věnovat klavírní spolupráci na profesionální úrovni. Toto zjištění 

podporuje fakt, že většina oborů byla nalezena až v magisterském stupni studia. Také 

se zde potvrdily poznatky z dostupných teoretických publikací o klavírní spolupráci, 

kde jejich největší část byla věnována hudebnímu nastudování. To se potvrdilo i v praxi, kdy 

ve všech kurikulech byly nejvíce procentuálně zastoupeny předměty hlavního oboru a jeho 

praxe (graf č. 11). Dále se potvrdilo, že kromě dokonalého technického zvládnutí svého 

nástroje a precizní hudební přípravy je nutno, aby klavírista velmi dobře rozlišoval jednotlivé 

žánry klavírní spolupráce (ve specializovaných předmětech klavírní spolupráce), které 
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se od sebe velmi liší. Tyto odlišnosti by měl každý dobrý klavírista reflektovat 

ve své přípravě. Třetím významných okruhem předmětů, u kterých tato studie potvrdila 

shodu s dostupnou literaturou, jsou předměty speciálních dovedností – hra z listu, 

hra partitur a další, které jsou taktéž pro každého klavíristu velmi přínosné. 

Stejně jako v odborné literatuře se méně často objevovaly předměty zabývající se hudebním 

stylem. To může být dáno tím, že v této fázi vývoje klavíristy se již předpokládá, že má o této 

problematice představu, a proto tyto předměty pravděpodobně již jen doplňují předchozí 

znalosti studentů. Odborné publikace také pouze jen velmi okrajově doporučovaly studovat 

jiný nástroj, popřípadě zpěv. Naopak velmi důkladně se v některých odborných textech 

objevovala problematika dikce zpívaného cizojazyčného textu, která v celkových číslech 

četnosti předmětů byla zastoupena poměrně málo, nicméně obory, pro které je tento předmět 

důležitý, je ve svých kurikulech obsahují v dostatečné míře. 

Výsledkem této studie je tedy fakt, že teoretické poznatky odborné literatury zcela 

odpovídají praktické výuce klavírní spolupráce ve střední Evropě. Tento model by tedy mohl 

být dobrým vodítkem pro vznik podobných oborů u nás, aby se i naši klavíristé mohli 

v tomto oboru plnohodnotně vzdělávat, což by jim urychlilo start v této náročné disciplíně. 

Nemuseli by tedy být závislí na tom, co nahodile odpozorují od svých kolegů klavíristů, 

ale i od kolegů instrumentalistů a zpěváků. Všechny tyto disciplíny jsou natolik specifické, 

že si zasluhují řádný čas na jejich studium a následnou aplikaci do praxe. 
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4. SPECIFIKA KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE S JEDNOTLIVÝMI 

HUDEBNÍMI NÁSTROJI 

Tato kapitola je výsledkem výzkumu, který byl podpořen Grantovou agenturou Univerzity 

Karlovy, a na základě kterého vznikly tři audiovizuální didaktické dokumenty o klavírní 

spolupráci. Jednotlivé dokumenty jsou věnovány různým nástrojovým skupinám, 

tedy smyčcovým nástrojům, dřevěným dechovým nástrojům, žesťovým dechovým 

nástrojům, a jsou uvedeny jako příloha této práce. Částečné výsledky tohoto výzkumu byly 

publikovány autorkou v konferenčním sborníku37 a v připravované publikaci v časopise 

Hudební výchova38. 

4.1 Metodologie 

4.1.1 Předmět výzkumu 

Předmětem výzkumu byly hudební nástroje, které jsou standardně obsazeny v symfonickém 

orchestru. Jsou jimi flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubka, trombon, tuba, housle, 

viola, violoncello a kontrabas. U těchto nástrojů byly zkoumány jejich specifické vlastnosti, 

které bezprostředně ovlivňují spolupráci s klavíristou. Jednalo se o tyto čtyři oblasti:  

1. tvorba tónu a tónové začátky 

2. polohy a rejstříky, dynamické možnosti nástroje, zvukové vyvážení mezi klavíristou 

a nástrojem 

3. tempové možnosti nástroje 

4. specifické technické obtíže jednotlivých nástrojů.  

Na základě výzkumu, který je na pomezí kvalitativního a smíšeného designu, vznikly 

tři případové studie podle tří nástrojových skupin (smyčcové nástroje, dřevěné dechové 

nástroje, žesťové dechové nástroje). Do každé nástrojové skupiny jsme vybrali vždy čtyři 

 
37 PAPEŽOVÁ ERLEBACHOVÁ, Marie. Specifika klavírní spolupráce s vybranými hudebními nástroji. 
In: Teorie a praxe hudební výchovy VI: Sborník příspěvků z konference studentů doktorandských 

a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání v zemích V4 v roce 2019 v Praze. Praha: Univerzita 
Karlova - Pedagogická fakulta, 2020, s. 145-154. ISBN 978-80-7603-163-0. 
38 PAPEŽOVÁ ERLEBACHOVÁ, Marie. Specifika klavírní spolupráce s basovými hudebními 

nástroji. Hudební výchova. Publikace v tisku. ISSN 1210-3683. 
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hráče tak, aby byly ve výzkumu zastoupeny všechny výše zmíněné nástroje. Explorativními 

metodami jsme zkoumali všechny uvedené specifické vlastnosti. 

4.1.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo utvoření uceleného přehledu o specifických vlastnostech jednotlivých 

nástrojových skupin ve vztahu ke klavírní spolupráci tak, aby klavírista při studiu skladby 

mohl snáze identifikovat a analyzovat již dopředu problematiku, která může v dané skladbě 

nastat, a zaměřit tímto směrem studium a realizaci svého partu. Snažili jsme se tímto navázat 

na dosud publikované zdroje, především na publikaci Kurta Adlera a jeho výrok: 

„Doprovazeči a kouči nestačí znát pouze svůj nástroj. Měl by znát mechaniku a technické 

záludnosti nástroje nebo hlasu svého hudebního partnera.“39. 

Sám Adler ve své publikaci mluví pouze o houslích, kde charakterizuje jednotlivé typy 

smyků. Dokonce dodává, že každý klavírista by je měl znát a být schopen rozhodnout, jaké 

smykování by houslista měl použít pro danou frázi.40  

Toto se stalo inspirací i pro vytvoření výše zmíněného audiovizuálního didaktického 

dokumentu pro klavíristy zabývající se klavírní spoluprací. Tento dokument navazuje 

na Adlerova slova a ukazuje klavíristům po jednotlivých nástrojových skupinách tyto 

specifické vlastnosti všech výše zmíněných hudebních nástrojů. 

4.1.3 Hypotézy 

U každé oblasti specifických vlastností daného nástroje byla určena hypotéza, která byla 

v rámci našeho výzkumu ověřována.  

I. V oblasti tónotvorby a tónových začátků byla na základě praktických zkušeností 

ověřována následující hypotéza: 

 
39 ADLER, Kurt. The Art of Accompanying and Coaching. Corr. ed. New York: Da Capo Press, [1980] c1965, 
s. 21. ISBN 0-306-80027-6.  
40 Ibid. s. 22.  

HYPOTÉZA Č. 1:  

Každá nástrojová skupina (smyčcové nástroje, dřevěné dechové nástroje, žesťové 

dechové nástroje) má své specifické požadavky na tvorbu tónu a tónové začátky.  

2.  
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II. Pro oblast zvukového vyvážení byla východiskem dostupná literatura, která se shoduje 

na tvrzení, že k největším zvukovým dysbalancím dochází ve spodních rejstřících nástrojů, 

a především k nim dochází tehdy, když klavír hraje ve stejném rejstříku, jako sólový nástroj. 

Už C. P. E. Bach zmiňuje ve svém díle problematickou hlubokou polohu zpěváka nebo 

instrumentalisty, při které musí být klavírista obezřetný se zvukem.41 Priceová k tomuto 

tématu říká: 

„Sólista potřebuje zvukovou podporu, ale ne tak intenzivní, aby musel tlačit na sílu. Obvykle 

potřebuje více klavírní podpory, když je ve vysokém rejstříku. Na druhou stranu, nástroj 

nebo hlas ve spodním rejstříku obvykle potřebuje méně podpory od klavíru, obzvláště když 

oba nástroje hrají ve stejném rejstříku.“42 

Toto potvrzuje i Moore u houslí, kdy říká, že je samozřejmě od klavíristy vyžadována určitá 

rozvaha, aby dosáhl perfektního zvukového vyvážení, obzvláště když houslista hraje 

na spodních strunách. Když stoupá výš na „E“ struně ve forte pasážích, ustojí houslista 

dle Moora i velký klavírní zvuk.43 Také violoncello, stejně jako basový hlas, může 

být snadno přehlušeno klavírním zvukem. Klavíristův standardní zvuk proto musí 

být poupraven.“44 

Stejný názor má i Grill: 

„Je nutné vždy pečlivě poslouchat – obzvláště když klavír hraje ve stejném rejstříku jako 

nástroj.“45 

 
41 BACH, Carl Philipp Emanuel. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Brno: Paido, 2002. Edice 
pedagogické literatury, s. 323. ISBN 80-731-5025-5. 
42 PRICE, Deon Nielsen. Accompanying Skills for Pianists: Including SightPlay with Skillful Eyes. 
2. California: Culver Crest Publications, 2005, s. 13, 15. ISBN 0-9627821-1-4. Volný překlad originálu: 
„Soloists need support for their tone, but not support so intense that they have to push or force the volume. 
They usually need more piano support when the are in a high register. On the other hand, an instrument 
or voice in low register usually needs less support from the piano, particularly when both instruments 
are in the same register.“ 
43 MOORE, Gerald. The Unashamed Accompanist. 4. New York: The Macmillan Company, 1956, s. 76 
44 Ibid. s. 81. 
45 GRILL, Joyce. Accompanying Basics. San Diego, Calif.: Kjos West, c1987, s.46. ISBN 0-8497-9316-5. 
Volný překlad originálu: „Careful listening, always, is the key – especially when the piano is playing 
in the same register as the instrument.“  
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Tato stanoviska jsme chtěli v našem výzkumu verifikovat u všech nástrojů, proto naše 

následující hypotéza zní takto:  

III. V této oblasti jsme také chtěli verifikovat výrok Priceové o dynamických možnostech 

různých nástrojových skupin: 

„Protože zvuk dechových nástrojů se oproti smyčcovým obecně lépe nese, obvykle vyžadují 

dechové nástroje pro správné zvukové vyvážení plně znějící doprovod.“46 

Proto jsme měřili hladiny akustického tlaku jednotlivých nástrojů tak, abychom mohli 

verifikovat následující hypotézu: 

IV. V oblastech tempa a technických obtíží jsme chtěli zjistit, zda specifické technické 

problémy jednotlivých nástrojů mohou ovlivnit výsledné tempo: 

4.1.4 Metody sběru dat 

Pozorování 

Cílem pozorování byla již zmíněná specifika spolupráce daných nástrojů s klavírem, 

tedy tvorba tónu a tónové začátky; polohy a rejstříky, dynamické možnosti nástroje, zvukové 

vyvážení mezi klavíristou a nástrojem; tempové možnosti nástroje a specifické technické 

obtíže jednotlivých nástrojů. Objektem pozorování byli vybraní studenti Hudební a taneční 

 
46 PRICE, Deon Nielsen. Accompanying Skills for Pianists: Including SightPlay with Skillful Eyes. 
2. California: Culver Crest Publications, 2005, s. 51. ISBN 0-9627821-1-4. Volný překlad originálu: „Because 
wind instruments generally have more carrying power than string instruments, they usually require 
a fullerdounding accompaniment for proper balance“  

HYPOTÉZA Č. 2:  

Nástroje ve své nižší poloze jsou často zvukově překrývány klavírem, především 

pokud hrají oba nástroje ve stejném rejstříku. 

HYPOTÉZA Č. 3:  

Dechové nástroje jsou svou hlasitostí výraznější než nástroje smyčcové. 

HYPOTÉZA Č. 4:  

Tempo je ovlivněno specifickou tvorbou tónu a technickými obtížemi daného 

nástroje nebo nástrojové skupiny. 
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fakulty AMU v Praze. Pozorování bylo strukturované a krátkodobé, a proběhlo jak přímou, 

tak nepřímou formou (z audiovizuálního záznamu). Z této extrospekce byla vyhodnocena 

specifika spolupráce daných nástrojů s klavírním doprovodem. V tomto případě byla naše 

epistemická pozice ryze realistická. 

Pozorování probíhalo v průběhu natáčení audiovizuálního dokumentu o klavírní spolupráci 

ve Zvukovém studiu Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze. Studio 

bylo pro všechny nástroje konfigurováno vždy následujícím způsobem (obr. č. 26): 

Pozorovány byly tyto nástroje: 

• Housle (typ nástroje: Cop. Gaspar da Salo, In Brescia. Willibald Kreuzinger, Znaim, 

fecit 1937, WK.; hráč – muž; 31 let; BcA.) 

• Viola (typ nástroje: „rumunská viola“ 42,5cm, r. 1878; hráč – muž, 28 let, BcA.) 

Obr. č. 26 
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• Violoncello (typ nástroje: Jana Páclová, r. 2018; hráč – žena, 28 let, MgA.) 

• Kontrabas (typ nástroje neznámý, zakoupen v Japonsku s pravděpodobným 

původem z Čech, odhadované stáří 100-150 let: hráč – žena, 28 let, MgA.) 

• Flétna (typ nástroje: Yamaha 411, C foot, offset, covered keys, E mechanism; hráč – 

žena; 26 let; BcA.) 

• Hoboj (typ nástroje: Marigaux 901; hráč - žena; 27 let; MgA.) 

• Klarinet (typ nástroje: B klarinet, Buffet Crampon RC; hráč – žena; 27 let; BcA.) 

• Fagot (typ nástroje: J. Püchner, model 23 Antique Finish; hráč – muž, 23 let) 

• Lesní roh (typ nástroje: Gebr. Alexander 1783, model 103; hráč – žena, 23 let) 

• Trubka (typ nástroje: Vincent Bach Stradivarius, model 37; hráč – žena; 26 let; BcA.) 

• Trombon (typ nástroje: Vincent Bach Stradivarius Instrumets, model 42A, vyrobeno 

v USA, profesionální trombon s širší menzurou, s přídavnou kvartou Hagmann; 

nátrubek Michael Rath L4 1/2; hráč - muž; 26 let; BcA.) 

• Tuba (typ nástroje: B&S Tuba, hráč – muž; 26 let; BcA.) 

Data z tohoto pozorování byla vyhodnocována jak kvalitativně (tvorba tónu a tónové 

začátky, specifické technické obtíže), tak kvantitativně. Kvantitativní analýze byly 

podrobeny: 

I. intenzita zvuku, tedy hladina akustického tlaku 

jednotlivých nástrojů a jejich dynamické škály. 

Ve Zvukovém studiu HAMU byly natáčeny 

rozsahové stupnice jednotlivých nástrojů, které byly 

hrány vždy v extrémní dynamice – v naprostém 

pianissimu a největším fortissimu. U těchto stupnic 

byly zaznamenány hladiny akustického tlaku (SPL – 

Sound Pressure Level) v dB. Toto měření bylo 

provedeno ze zvukového signálu dvojice kalibrovaných mikrofonů DPA 4006 

(ČSN EN 6094247) umístěných na stereofonní liště ve vzdálenosti 170 mm od sebe 

 
47 ČSN EN 60942. Elektroakustika - Akustické kalibrátory. 2018. 

Obr. č. 27 
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(obr. č. 27). Hladiny akustického tlaku byly vypočteny z měřicího záznamu v časovém okně 

80 ms v postupně následujících 20ms úsecích.  

Podle waveformy záznamů 

z měřících mikrofonů 

(obr. č. 28) byly vyhledány 

přesné časové údaje klíčových 

tónů. Jednalo se vždy 

o počáteční tón rozsahu 

nástroje, poté tóny C, c, c1, c2, 

c3, c4 a konečný tón rozsahu 

daného nástroje. Tyto časové 

údaje byly převedeny z údajů 

v hodinách a následně 

zaznamenány v sekundách, ve kterých byly Zvukovým studiem a Výzkumným centrem 

hudební akustiky na HAMU dodány i výsledky hodnot hladin akustického tlaku.  

Pro přehlednost byly vytvořeny aritmetickým průměrem hodnoty hlasitosti pro jednotlivé 

rejstříky nástrojů, a to pro rejstřík kontra oktávy (E1-H1), velké oktávy (C-H), malé oktávy 

(c - h), 

jednočárkované 

oktávy (c1 – h1), 

dvoučárkované 

oktávy (c2 – h2), 

tříčárkované 

oktávy (c3 – h3) 

a čtyřčárkované 

oktávy (c4 – g4). 

Z těchto 

výsledků byly 

Obr. č. 28 

Obr. č. 29 
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vytvořeny přehledné grafy. 

II. Tempové možnosti nástrojů byly zkoumány na krátkých stupnicovitých úsecích 

(přes dvě oktávy ve směru nahoru i dolů) v různých technických variantách, a to v legatu, 

staccatu, dvojitém staccatu, trojitém staccatu a na obtížných tónových skocích u dechových 

nástrojů a v legatu, détaché, spiccatu, ricochet, sautillé, martelé, pizzicatu a řadovém 

staccatu u smyčcových nástrojů. Hráči se snažili v těchto technických variantách dosáhnout 

maximálně rychlého tempa za současného zachování kvality zvuku a charakteru dané 

techniky. Hodnoty byly naměřeny pomocí metronomu SEIKO Quartz Metronome SQ 70. 

Tyto záznamy byly použity ke komparaci jednotlivých technik daných nástrojů. Tyto 

techniky byly dále kategorizovány do přehledných skupin podle jejich charakteru 

a s tím souvisejících limitních možností tempa. 

Poslechová analýza 

Poslechové analýze byl podroben záznam z binaurální 

mikrofonní hlavy Neumann KU100 (stereofonní mikrofon, 

který je napodobeninou lidské hlavy s mikrofony v ústí 

zevního zvukovodu, obr. č. 30). Při poslechu tohoto záznamu 

za použití sluchátek s ekvalizací na difuzní pole by měly být 

vjemy posluchače obdobné těm, které by měl posluchač 

v místě záznamu. Pro tento typ analýzy byly zaznamenány 

rozsahové stupnice jednotlivých nástrojů za doprovodu 

klavíru v technické variantě legato, která je zvukově nejlépe 

porovnatelná u všech nástrojů. Tyto stupnice byly klavírem hrány ve stejném rejstříku spolu 

se sólovým nástrojem a také se snahou o stejnou extrémní dynamiku bez ohledu na zvukové 

vyvážení mezi nástrojem a klavírem. Pro doprovod byly vybrány čtyři nejčastější typy, 

a to doprovod unisono, přiznávkový, akordický a rozloženým akordem (obr. č. 31).  

Obr. č. 30 
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Každý tón tohoto záznamu 

byl zařazen do jedné 

z následujících kategorií: 

I. doprovod nástroj zcela 

překrýval 

II. doprovod nástroj mírně 

překrýval 

III. doprovod nástroj 

nepřekrýval. Analýza byla prozatím vytvořena pouze autorkou, v budoucnu by bylo žádoucí 

provést ji na větším vzorku posluchačů. 

Interview  

Respondenty strukturovaných rozhovorů o problematice klavírní spolupráce byli v první 

řadě koncertní umělci, specialisté na klavírní spolupráci a pedagogové HAMU. Rozhovor 

byl veden s doc. Stanislavem Boguniou, doc. Ludmilou Čermákovou, MgA. Marcelem 

Javorčekem, Mgr. Halkou Klánskou, MgA. Miroslavem Sekerou, Mgr. Alicí Voborskou 

a Mgr. Danielem Wiesnerem. Výběr těchto umělců byl koncipován tak, aby obsahově 

pokrýval spolupráci se všemi výše zmíněnými hudebními nástroji. 

Dalšími významnými odborníky byli vybraní pedagogové HAMU a umělci jednotlivých 

nástrojových skupin. Za skupinu smyčcových nástrojů byl veden rozhovor s houslistou 

prof. Ivanem Štrausem a violoncellistou prof. Václavem Bernáškem. Ve skupině dřevěných 

dechových nástrojů byli osloveni hobojistka a členka České filharmonie Mgr. Jana Brožková 

a klarinetista doc. Štěpán Koutník. U žesťových dechových nástrojů byla tato problematika 

diskutována se sólohornistou České filharmonie MgA. Ondřejem Vrabcem a trumpetistou 

prof. Vladimírem Rejlkem. 

Rozhovory s těmito předními odborníky byly dále doplněny o diskuze se studenty HAMU, 

kteří se zúčastnili našeho výzkumu. Za skupinu smyčcových nástrojů byli vybráni tito 

studenti: MDDr. Ondřej Papež (houslista), Jan Forest (violista), Mária Varhoľáková 

(violoncellistka), Mayuko Ichikawa (kontrabasistka). U dřevěných dechových nástrojů 

Obr. č. 31 
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byl proveden rozhovor s Yaninou Aliakhnovich (flétnistka), Jarmilou Vávrovou 

(hobojistka), Terezou Podsedníkovou (klarinetistka) a Jakubem Čechem (fagotista). Žesťové 

dechové nástroje byly zastoupeny Dominikou Gúberovou (hornistka), Martinou Vasilovou 

(trumpetistka), Jiřím Molčanem (trombonista) a Adamem Lasákem (tubista). 

Data byla tříděna na:  

• hudební aspekty – zvukové vyvážení, souhra, technická problematika daných 

nástrojů, hudební představa, cítění, a další zkušenosti 

• osobnostní aspekty – osobnostní vlastnosti spolupracujícího klavíristy 

• nonverbální (kinetické) aspekty – pohyby při koncertním provedení 

• komunikační aspekty – problematika zkoušení. 

V případě rozhovorů byla naše epistemická pozice spíše konstruktivistická. 
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4.2 Smyčcové nástroje 

4.2.1 Tónové začátky 

Tvorba tónu u smyčcových nástrojů je velmi přímočará, nedochází při ní k žádným 

výrazným prodlevám v ozvu tónu, takže se klavírista při produkci může spolehnout, že tón 

zazní v daný okamžik. Z našeho výzkumu vyplynulo, že klavírista by měl být nejvíce 

v kontaktu se smyčcem. Toto potvrzuje i dostupná odborná literatura, kdy Priceová uvádí, 

že je důležité sledovat ramena a smykování hráčů.48 I Katz zdůrazňuje, že musíme 

být se smyčcem v neustálém vizuálním kontaktu. Také přirovnává smyčec k dirigentovi, 

který nám nejlépe může ukázat začátky, konce a celé fráze stejně tak, jako základní hudební 

postoje, jak je interpretuje náš partner.49 Také odborníci, se kterými jsme vedli strukturovaný 

rozhovor, toto pravidlo potvrzují:  

„… na začátku se samozřejmě podíváme na sebe – já se podívám na smyčec, kdy začne, 

to je celkem jasná věc.“50  

„Třeba já rád od začátku pozoruji pravou ruku. … Když se podíváte z pozice klavíristy 

na pravou ruku sólisty, tam je všechno. Čili já jdu podle pravé ruky.“51 

„Každý ten nástroj ve spojení s klavírem, mluvíme teď o té spolupráci, tzn. ať je to dechový 

nebo smyčcový, tak u těch dechařů je to otázka té jejich fráze a dechu a tak dále, 

u nás je to otázka smyčce.“52  

Nicméně ukázat správný nástup nemusí být pro interpreta vždy jednoduchá a intuitivní 

záležitost a musí i této problematice věnovat pozornost: 

 
48 PRICE, Deon Nielsen. Accompanying Skills for Pianists: Including SightPlay with Skillful Eyes. 
2. California: Culver Crest Publications, 2005, s. 26. ISBN 0-9627821-1-4. 
49 KATZ, Martin. The Complete Collaborator: The Pianist as Partner. New York: Oxford University Press, 
2009, s. 260-261. ISBN 978-0-19-536795-9. 
50 SEKERA, Miroslav, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
51 BOGUNIA, Stanislav, klavírista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 22.6.2021. 
52 BERNÁŠEK, Václav, violoncellista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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„Ukazování agogiky a nástupů a podobných věcí je pro osobně celkem obtížné. … . 

Je to něco, na co se musím hodně soustředit a nejde mi to přirozeně, tak se na tom snažím 

pracovat a je to stále těžké.“ 53 

„Já jsem s tím bojovala, protože to dělám celkem intuitivně a přirozeně, ale ne vždy 

to funguje s každým. Někdy tomu klavíristovi stačí malý nádech, někdy to potřebuje 

vysloveně vidět.“54  

Proto je důležité na společných začátcích spolupracovat s instrumentalistou a nedomnívat 

se, že je pouze úlohou klavíristy vždy správně odhadnout začátek fráze. Je třeba sólistu 

vybídnout k větší aktivitě, obzvláště je-li rozvržení sálu takové, že nedovoluje hráčům být 

v těsném kontaktu s klavíristou. Také je třeba pracovat nejenom na společném počátečním 

ataku, ale i samotní instrumentalisté vnímají potřebu ukázat charakter a dynamiku fráze, 

která má přijít: 

„Typicky nástup na notu je úplně jiný v pianissimu, je úplně jiný ve fortissimu, takže 

ten korepetitor, i kdybychom si to dopředu nedomluvili, tak podle toho nástupu, podle 

té energie, která v něm je, už dopředu ví, v jaké bude dynamice a jakou to bude 

mít náladu.“55  

Poukazují také na potřebu ukázat toto celým tělem: 

„Konec ukážu smyčcem nebo pohnu hlavou nebo i celým tělem.” 56 

 
53 FOREST, Jan, violista, student HAMU [ústní sdělení]. Praha, 27.9.2019. 
54 VARHOĽÁKOVÁ, Mária, violoncellistka, studentka HAMU [ústní sdělení]. Praha, 1.10.2020. 
55 PAPEŽ, Ondřej, houslista, student HAMU [ústní sdělení]. Praha, 27.9.2019. 
56 ICHIKAWA, Mayuko, kontrabasistka, studentka HAMU [ústní sdělení]. Praha, 2.10.2020. Volný překlad 

originálu: “At the end I show with the bow and move the head also or the whole body.”  
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4.2.2 Hladiny akustického tlaku a dynamická škála nástrojů 

Při záznamu hladin 

akustického tlaku 

se vyprofiloval 

u smyčcových nástrojů 

zajímavý fenomén, který 

se od ostatních nástrojových 

skupin diametrálně lišil. 

Spodním polohám 

jednotlivých nástrojů totiž 

byly naměřeny vyšší hladiny 

akustického tlaku než horním 

rejstříkům, a to poměrně 

výraznými rozdíly (graf 

č. 12): u houslí 

to v pianissimu bylo 

o 7,7 dB, ve fortissimu 

o 7 dB. Totéž se projevilo 

i u violoncella (v pianissimu 

o 7,3 dB, ve fortissimu 

o 6,2 dB) a kontrabasu 

(v pianissimu o 8 dB, 

ve fortissimu o 4 dB). Viola se tomuto trendu vymykala, v pianissimu dokonce stoupla 

o 0,6 dB a ve fortissimu klesla o pouhých 1,4 dB. Zvukově výraznějšími nástroji byly 

violoncello a viola, zatímco houslím a kontrabasu byly naměřeny hodnoty nižší.  

  

 
Graf č. 12 
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Nejrozmanitější rozpětí hladin 

akustického tlaku mezi nejnižší 

a nejvyšší dosažitelnou 

dynamikou bylo zaznamenáno 

u houslí, kdy amplituda rozpětí 

dosahovala 21,4 dB (graf č. 13), 

což praktické zkušenosti 

potvrzují. Zkušený houslista 

dokáže na svém nástroji 

vytvořit neobyčejně bohatou paletu dynamických odstínů a barev. Ostatní smyčcové nástroje 

se svým dynamickým rozpětím pohybovaly v podobné zvukové hladině a rozsahu. Jejich 

dynamická škála byla přibližně o 6 dB nižší než u houslí (viola 15 dB, violoncello 15 dB, 

kontrabas 14,5 dB). 

4.2.3 Zvukové vyvážení 

Housle, jako jediný smyčcový nástroj, v poslechové analýze nebyly nikdy zcela překryty 

klavírním zvukem (graf č. 14). Docházelo zde k mírným zvukovým dysbalancím především 

ve spodních polohách, a to při všech typech klavírního doprovodu. Míra těchto dysbalancí 

zcela odpovídala hutnosti klavírní faktury v doprovodu – čím hutnější klavírní sazba, 

tím větší míra zvukových nerovností. V nízké dynamice poté byly mírně překryty i nejvyšší 

houslové tóny. Toto potvrzuje ze zkušeností i odborník na klavírní spolupráci, 

MgA. Miroslav Sekera: 

Graf č. 13 

Graf č. 14 
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„Já myslím, že obecně můžeme mluvit o spodních polohách, kde samozřejmě záleží na tom, 

jak autor napsal pro konkrétní nástroj jakou polohu, ale je pravdou, když jsou tam méně 

znělé struny – konkrétně u houslistů je to třeba struna „D“ – tak je samozřejmě potřeba, 

aby byl klavírista trochu ohleduplnější.“57  

U violy již k úplnému překrytí nástroje docházelo, opět především na spodní struně nástroje 

– ve většině případů od c do g (graf č. 15). Nejvýraznější překrytí klavírem bylo 

zaznamenáno v silné dynamice, a to při akordickém doprovodu – od c až do f1. Horní polohy 

nástroje neměly problém prosadit se vůči klavírnímu zvuku, jako tomu bylo v mírné formě 

u houslí. 

U violoncella docházelo ke zvukovým dysbalancím ve spodní poloze nástroje již mnohem 

více než u houslí a u violy (graf č. 16). Ve slabé dynamice se jednalo především o celou 

první oktávu nástroje, v silné dynamice už docházelo ke zvukovým nerovnostem téměř celé 

dvě oktávy, což je polovina rozsahu violoncella. V odborné literatuře toto již anticipuje 

Lindo, který říká: 

„Pokud hraje violoncellista poměrně rychle na struně „C“ nebo „G“ (dvě spodní struny), 

je dobré udržovat doprovod velmi lehký a vyhnout se použití pedálu, nebo ho použít velmi 

uvážlivě.“58 

Potíže se zvukovým vyvážením připouští i violoncellista, prof. Václav Bernášek:  

 
57 SEKERA, Miroslav, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
58 LINDO, Algernon H. The Art of Accompanying. 3. New York: G. Schirmer, 1916, s. 66. Volný překlad 

originálu: „When the violoncellist is playing at any considerable rate of speed on the C or G string 
(the two lowest strings), is it well to keep the accompaniment very light, and to avoid using the pedal, except 
very sparingly.“ 
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„Možná někdy by se stalo, že to cello nějakým způsobem v jisté poloze není tak bych řekl 

dominantní barevně nebo zvukově, a tak se tomu musí pomáhat.“59 

Pro klavírní spolupráci se jako nejproblematičtější nástroje podle našeho výzkumu jevil 

kontrabas, který se v nízké dynamice nebyl schopen vyrovnat klavírnímu zvuku celou spodní 

polovinu svého rozsahu. Silné klavírní dynamice nebyl schopen konkurovat přes celý svůj 

rozsah (graf č. 17).  

Toto potvrzuje i klavíristka, doc. Ludmila Čermáková, která s kontrabasem pravidelně 

spolupracuje: 

„S kontrabasem mám trošku problémy s hodně hlubokou polohou, protože tam už opravdu, 

nevím, jestli je to jenom moje ucho nebo všech klavíristů, ale tam když je rychlá technika 

ve spodní dynamice, a ještě ve spodní poloze, tak je to hodně náročné. Tak tam už spoléháme 

 
59 BERNÁŠEK, Václav, violoncellista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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na intuici a vlastně na rytmus a na tempo, že se tedy sejdeme někde výš a budeme spolu. 

Tam je to opravdu dost těžké odhadnout. Je to takový jeden chuchvalec zvuku, kde těžko 

jde odhadnout jednotlivé šestnáctky třeba.“60 

Tyto výsledky potvrzují, že ve stejném zvukovém rejstříku může ke zvukovým nerovnostem 

docházet. Prof. Ivan Štraus k tomu uvádí i konkrétní příklady: 

„Například by měl klavírista vědět, že když oba hrají uprostřed zvukového registru, což jsou 

případy například Beethovenských a Mozartovských sonát, tak že ti houslisti tam velice často 

zanikají. Klavír to musí brát velice pečlivě v potaz.“61 

Na zvukové vyvážení má ovšem vliv celá řada dalších faktorů. Jedním z nich je problematika 

krátkých smyků (spiccata, sautillé, řadového staccata, pizzicata nebo arpeggia), které 

z logiky věci znějí mnohem méně než smyky dlouhé (legato, détaché, martelé). Toto 

potvrzují i prof. Štraus a MgA. Sekera: 

„Myslím si, že prvků, které musí vzít klavírista v potaz je velice mnoho. Například že krátké 

smyky znějí méně než smyky dlouhé.“62 

„Možná další věc, která stojí za zmínku je například pizzicato právě v těchto spodních 

polohách, kde houslista se samozřejmě může vizuálně snažit ukázat, že brnká, ale když 

klavírista do toho tzv. buší, tak z toho posluchač moc nemá.“63 

Další zvukové nerovnosti mohou způsobit také situace, kdy houslista nemůže hrát váhou 

celé ruky. Podle prof. Štrause jde především o situace, kdy musí hrát houslista např. vysoko 

na struně „G“ nebo na struně „D“. Pokud v těchto situacích hraje klavír doprovod 

ve stejném rejstříku, je zapotřebí, aby to klavírista respektoval a přizpůsobil tomu adekvátně 

rozsah své dynamiky. 64 

 
60 ČERMÁKOVÁ, Ludmila, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
61 ŠTRAUS, Ivan, houslista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
62 Ibid. 
63SEKERA, Miroslav, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
64 ŠTRAUS, Ivan, houslista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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Je také třeba, aby klavírista vzal v úvahu, jakou verzi dané skladby hraje, protože existuje 

celá řada úprav známých skladeb pro různé nástroje. Takový doprovod nelze hrát s každým 

nástrojem stejně. Je zapotřebí mít na zřeteli technické možnosti a dynamický rozsah nástroje, 

se kterým právě skladbu provádíme. Toto potvrzuje i odborník na klavírní spolupráci, 

doc. Stanislav Bogunia: 

„Vezměte si, kolik verzí Franckovy sonáty existuje – původně pro housle, transkribovaná 

pro violu, Franckem udělaná pro violoncello, Jean-Pierrem Rampalem udělaná pro flétnu 

s klavírem a nevím, je docela možné, že i pro jiné nástroje, se kterými jsem se nesetkal. 

Samozřejmě, že flétnovou verzi nemůžete hrát jako s violoncellem, i když ten klavírní part 

je naprosto stejný. A musíte vycházet z toho – a pozor, teď bude hrát flétna. A neříct 

si: ‚No jo, on minule to hrál ten a ten pán na violoncello, a to jsem tomu nemusel 

tzv. pomáhat a teď musím ubrat, protože flétna má svoje omezení.‘ Naopak jsou zase polohy, 

kdy si řeknete: ‚No ale to cello tady v tomhle místě tak krásně znít nemůže, protože v té horní 

poloze už to je přece jen trošku přes čáru.‘“65 

4.2.4 Tempo 

Maximální možné tempo různých smyčcových technik je samozřejmě velmi individuální, 

ale přesto existují limitní tempa, ve kterých se určité techniky dají ještě kvalitně technicky 

zahrát. A i to může být u každého nástroje trochu jiné. Nejpomalejšího možné tempo, které 

lze zahrát na jeden smyk se může lišit nejen individualitou hráče, ale také délkou jeho 

smyčce, která je u každého smyčcového nástroje jiná. Délkou se liší také např. barokní 

smyčec, který je kratší než moderní smyčec, proto by i to měl klavírista brát v úvahu 

při volbě pomalého tempa. 

Smyčcové techniky byly z tempového hlediska rozděleny do tří kategorií. Do první kategorie 

spadaly techniky, které téměř v jakémkoliv tempu neztrácejí svůj charakter. Jsou jimi legato 

a détaché a v našem výzkumu tyto techniky dosahovaly nejrychlejších možných temp 

(tabulka č. 1). Do druhé kategorie patřily smyčcové techniky, které jsou poměrně 

omezeny určitým tempovém rozmezím, aby neztratily svou kvalitu zvuku. Jsou jimi 

spiccato, sautillé, ricochet a martelé. Například spiccato nemůže být hráno příliš rychle, 

 
65 BOGUNIA, Stanislav, klavírista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 22.6.2021. 
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aby z něho nevzniklo sautillé a neztratilo tak svůj typický zvuk. Toto je také samozřejmě 

částečně limitováno individuálními schopnostmi hráče, ale může to být také ovlivněno 

kvalitou jeho nástroje, zejména smyčce. V našem výzkumu tyto techniky dosahovaly pouze 

středních temp. Do třetí kategorie byly zařazeny techniky, u kterých horní hranice tempa 

naráží nejvíce na fyziologii lidské ruky. Jsou jimi řadové staccato a pizzicato. Z výsledných 

temp řadového staccata je patrné, že toto tempo je zcela individuální a záleží na konkrétním 

hráči a jeho fyzických předpokladech, jak rychle je schopen tuto technickou variantu zahrát. 

Toto by měl taktéž klavírista reflektovat ve své přípravě klavírního partu a počítat 

s obtížností a specifičností těchto technik.  

Dalším zřetelným výsledkem tohoto výzkumu byly výrazně pomalejší tempa u kontrabasu. 

To je způsobeno specifickými technickými nároky tohoto nástroje – hra stupnice 

je pro kontrabasistu obtížnější v tom, že mezi jednotlivými tóny je na hmatníku poměrně 

velká vzdálenost, skoky do dalších poloh jsou taktéž vzdálenější, proto i výsledné tempo 

je těmito faktory velmi ovlivněno. To potvrzuje i kontrabasistka Mayuko Ichikawa: 

Tabulka č. 1 
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„Klavíristé většinou nejsou zvyklí hrát s kontrabasem. Jde o smyčcový nástroj, je však 

odlišný od houslí nebo jiných smyčcových nástrojů, protože vzdálenost mezi tóny je někdy 

na hmatníku opravdu velká a klavírista by s tím měl počítat a počkat.“ 66 

  

 
66 ICHIKAWA, Mayuko, kontrabasistka [ústní sdělení]. Praha, 2.10.2020. Volný překlad originálu: „Not many 

pianists are used to playing with the double bass. It is a string instrument but it is a bit different from the violin 
or another instrument because sometimes we have quite far to reach for the tone and the pianist should wait.“  
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4.3 Dřevěné dechové nástroje 

4.3.1 Tónové začátky 

U dřevěných dechových nástrojů je problematika společných tónových začátků složitější 

než v případě smyčcových nástrojů. Nejvýrazněji se to projevuje u dvouplátkových nástrojů, 

především u hoboje, kde může docházet k prodlevě mezi předpokládaným spuštěním tónu 

a skutečným ozvem tónu. Toto potvrzuje i Mgr. Jana Brožková: 

„Problematika strojku je asi ta nejzásadnější, o které by měl klavírista něco vědět, protože 

co se týče ozvu tónu, tak se někdy stává, že náš tón se neozve přímo na tu dobu, kterou 

klavírista předpokládá, ale ozve se nepatrně později. Takže on už musí předvídat podle 

nádechu toho hráče, takové malinké zpoždění. Když se potom nacvičuje stejný nástup, třeba 

v nějaké choulostivé větě pomalé, tak je potřeba, aby on předjímal a trošičku viděl 

do budoucna, kdy asi se to tomu hráči ozve, a to se samozřejmě nejlépe nacvičuje potom lety 

praxe.“67 

Tento fenomén také velmi ovlivňuje dynamika a rejstřík, ve kterém se začátek skladby nebo 

fráze odehrávají. Pokud se jedná o nasazení tónu ve vyšší dynamice, není to pro hobojistu 

tak problematické, ale pokud se jedná o extrémní dynamiku a výraz (pianissimo, dolce), 

může se stát, že se tón neozve přímo na dobu, ale o něco později. A stejné je to s polohou, 

ve které hoboj hraje. Problematické jsou pro hoboj především tóny v nízké poloze 

a v extrémní vysoké poloze. 68 

Ozev hobojového tónu ovlivňují také další faktory, které nezkušenému klavíristovi nemusejí 

připadat tak fatální, nicméně ozev hobojového tónu může ovlivnit i počasí a vlhkost 

vzduchu:  

„Nejdelikátnější je pro mě hoboj. Tam je to tedy opravdu těžké, aby to spustilo v tu správnou 

dobu. To už je riziko podnikání. To můžeme mít nacvičené a přijde koncert, je tam vlhko, 

horko, přesně jako dneska a ten nástroj hraje úplně jinak.“69  

 
67 BROŽKOVÁ, Jana, hobojistka, pedagožka HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
68 Ibid. 
69 ČERMÁKOVÁ, Ludmila, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
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S obdobnými problémy se můžeme setkat i u dalšího dvouplátkového nástroje, fagotu, 

kdy v případě, že hrajeme s méně zkušeným fagotistou nebo začátečníkem, může dojít taktéž 

k pozdějšímu nasazení, především v nízké dynamice. 70  

U ostatních dřevěných nástrojů, flétny a klarinetu, problémy s nasazením tónu nejsou 

tak zásadní jako u dvouplátkových nástrojů. U flétny toto může nastat jen v malé míře, 

jak uvádí Mgr. Halka Klánská: 

„Na rozdíl od hoboje, kde mají problémy s ozvem ty nástroje horší, tak ta flétna to nemá 

až tak. Jedině možná v úplně pianové dynamice, že se jim ten tón hned neozve, ale toho 

je tak minimum, že v podstatě s tím flétna problém nemá.“71 

Určujícím a společným faktorem pro všechny dechové nástroje je nádech hráče. Například 

flétna má větší spotřebu vzduchu než ostatní nástroje, proto je pro ni problematika nádechů 

velmi důležitá a musí být výsledkem předchozí důkladné rozvahy.72 Všichni odborníci 

na klavírní spolupráci se shodují v tom, že je potřeba nádechy vnímat společně s hráčem: 

„Nicméně je potřeba s tím člověkem dýchat. Někdy, když je problematická věc, tak zjistím, 

že na konci skladby jsem úplně udýchaná, stejně jako oni, protože člověk ty nádechy řeší 

s nimi. … Když si člověk dýchne s tím člověkem, tak potom nemůže přijít dřív.“73  

„Takže já jsem zvyklá s nimi dýchat, jako se zpěváky. … Musí se s nimi dýchat.“74 

„U dechařů je ta spolupráce vlastně hodně na tom, že člověk sleduje jejich nátisk a jejich 

způsob dýchání“75 

Podle nádechu klavírista může velmi dobře odhadnout charakter, dynamiku a tempo 

následujícího začátku skladby nebo fráze. Také je důležité vnímat a poslouchat nádech 

hráče, který se od běžného lidského dýchání velmi liší. Pomalý, hluboký nádech anticipuje 

 
70 ČECH, Jakub, fagotista, student HAMU [ústní sdělení]. Praha, 1.10.2020. 
71 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
72 ALIAKHNOVICH, Yanina, flétnistka [ústní sdělení]. Praha, 25.9.2019. 
73 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
74 ČERMÁKOVÁ, Ludmila, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
75 WIESNER, Daniel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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jiný začátek než prudký a rychlý nádech. 76 Poslechem nádechu se dá tedy velmi dobře 

rozeznat charakter a tempo následujícího úseku skladby. Nemusí proto vždy dojít 

k vizuálnímu kontaktu, který pro klavíristy, kteří začínají s dechovými nástroji 

spolupracovat, může být zpočátku důležitý. Stejně tak může být vzájemné vizuální propojení 

zpočátku důležité také při kontaktu s novým hráčem, protože každý hráč se nadechuje trochu 

jiným způsobem a má jinou vitální kapacitu plic. Proto je dobré to zpočátku sledovat, protože 

z vizuálního kontaktu je možné velmi dobře odhadnout, kdy se hráč potřebuje nadechnout 

a kdy odfrázovat. Čím déle potom s určitým hráčem spolupracujeme, tím méně je vizuální 

kontakt podstatný. Dokonce klavírista Daniel Wiesner uvádí, že když už má s hráčem 

skladbu dobře nacvičenou, je poté schopen hrát téměř se zavřenýma očima, a i takto může 

dojít k dokonalé souhře.77  

Stejně jako u smyčcových nástrojů nemusí být ukázání správného začátku pro hráče zcela 

intuitivní záležitost. Doc. Ludmila Čermáková uvádí, že je v některých případech hráče 

nutné tento pohyb naučit:  

„Se smyčcovým nástrojem to není takový problém, ale někteří dechaři se opravdu potřebují 

ten pohyb naučit. U některých to jde samo, u některých je potřeba se to naučit a několikrát 

opakovat. A většinou je to vždycky dobrodružství, jestli se to povede nebo ne. Konce už jsou 

mnohem snazší.“78  

Prostředkem, jak toho dosáhnout, musí být jasná hudební a tempová představa 

instrumentalisty, jak potvrzuje i hráčka na hoboj, Jarmila Vávrová: 

„Úplně prvotní je, že o tom musím mít já jasnou představu – když nemám, tak podle mě, když 

ukážu cokoliv, tak to nemůže nikdo chytit.“79  

 
76 ALIAKHNOVICH, Yanina, flétnistka [ústní sdělení]. Praha, 25.9.2019. 
77 WIESNER, Daniel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
78 ČERMÁKOVÁ, Ludmila, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
79 VÁVROVÁ, Jarmila, hobojistka [ústní sdělení]. Praha, 25.9.2019. 
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4.3.2 Hladiny akustického tlaku a dynamická škála nástrojů 

Záznam hladin akustického 

tlaku (graf č. 18) potvrdil 

předpoklad, že v nízkém 

registru znějí dřevěné 

dechové nástroje méně než 

v registru vysokém. Flétna 

tomuto principu odpovídá 

bez jakýchkoliv 

pochybností. Je nástrojem, 

který má nejprůraznější 

vrchní polohu, zatímco 

ve spodním registru 

je v silné dynamice 

nejslabším nástrojem, 

ve slabé pak druhým 

nejslabším nástrojem. 

Hlasitost jednotlivých 

rejstříků dvouplátkových 

nástrojů ve slabé dynamice 

je poměrně omezena. 

Nedokáží dosáhnout 

tak slabé dynamiky jako flétna a klarinet. Fagot nicméně dokáže udržet i ve vysokém 

rejstříku poměrně slabou dynamiku, zatímco hoboji s postupem do vyššího rejstříku hlasitost 

stoupá. Proto nemůžeme od hoboje a flétny očekávat v horním rejstříku tu nejjemnější 

dynamiku. Ovšem klarinet ve slabé dynamice dokazuje, že je jedním z nástrojů, které mají 

velmi pestrou dynamickou škálu. To dokazuje i v silné dynamice, kdy i spodní polohy 

nejsou tak neznělé jako u hoboje a flétny. Fagot se opět mírně vymyká trendu ostatních 

nástrojů, kdy v silné dynamice má o něco málo znělejší střední polohu, než vrchní rejstřík, 

jako je tomu u ostatních nástrojů. 

Graf č. 18 
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Nejbohatší dynamická škála 

(graf č. 19) byla podle 

očekávání zaznamenána 

u klarinetu, kdy rozdíl mezi 

nejslabší a nejsilnější 

dynamikou činil 25 dB. 

Dalším nástrojem s podobně 

bohatým dynamickým 

rozsahem byla flétna 

(22,3 dB). Oproti těmto nástrojům dynamické rozmezí dvouplátkových nástrojů bylo sotva 

poloviční, u hoboje bylo naměřeno pouhých 12 dB a u fagotu ještě méně (10,4 dB). Toto 

by měl klavírista zohlednit při spolupráci s těmito nástroji a přizpůsobit rozsah dynamik 

jednotlivým nástrojům.  

4.3.3 Zvukové vyvážení 

Výsledky poslechové analýzy zcela korespondují s výsledky měření hladin akustického 

tlaku. Flétna se ve spodních polohách nemůže rovnat klavírnímu zvuku (graf č.20), proto 

je třeba v těchto polohách přistupovat ke klavírnímu doprovodu velmi delikátně. 

To potvrzují jak klavíristé, tak flétnisté: 

„Flétna je hodně specifický nástroj v tom, že spodní poloha v podstatě vůbec nezní a ty vršky 

naopak – když bych to tak měla říct – řvou. Takže musí člověk úplně pečlivě sledovat, v jaké 

té poloze se ta flétna zrovna pohybuje a pak se opravdu snažit – levý pedál hodně používám 

v těchto pasážích, protože ta flétna se nemá šanci prosadit potom.“80  

„Specifikum flétny je, že ten nástroj je velice hlučný a má to průrazné forte ve vyšších 

rejstřících – ve třetí oktávě, řekněme c3 a výš. Ale když jde dolů, tak to forte je nesrovnatelné. 

… Nejproblematičtější místo bude, když klavír má forte ve středním rejstříku – malá, první 

oktáva – a flétna ve stejném rejstříku má taky forte. Ale ty forte nejsou dynamickými poměry 

 
80 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
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srovnatelné, protože flétna hraje slabě dole, i když je napsáno forte. A na to se musí dávat 

pozor.“81 

Hoboj se svojí dynamickou škálou při poslechové analýze obstál ve většině případů 

(graf č. 21). Pouze nižší poloha při husté doprovodné sazbě zanikala, a to především v silné 

dynamice. To vnímají i samotní interpreti: 

„Co se týče rejstříku hobojového, tak si myslím, že hoboj patří k takovým těm průraznějším 

nástrojům. Čili všeobecně vzato bych neřekla, že má vyloženě problémy v nějakém rejstříku 

se prosadit s klavírem.“82  

„Ač prostě hoboj 

je takový jemný 

nástroj, by se dalo 

říct, tak v podstatě 

si myslím, že je 

velmi průrazný. 

A samozřejmě jsou 

tam nějaké spodní 

 
81 ALIAKHNOVICH, Yanina, flétnistka [ústní sdělení]. Praha, 25.9.2019. 
82 BROŽKOVÁ, Jana, hobojistka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
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polohy, jako vždycky asi u těch dechových nástrojů, kdy je problém a musí být člověk 

obezřetný při té spolupráci. Ale v zásadě se v podstatě jedná jenom o tu spodní polohu.“83  

Klarinet svou dynamickou šíří v podstatě neměl problém obstát s klavírním zvukem v silné 

dynamice. Ovšem ve slabé dynamice měl klavír problém dosáhnout tak jemných odstínů, 

že překrýval nástroj víceméně v celém jeho rozsahu (graf č. 22). K veliké obezřetnosti 

v práci s klavírním zvukem proto nabádá i doc. Štěpán Koutník: 

„Je potřeba hrát slaběji, než většinou jsou studenti nebo i vystudovaní klavíristé zvyklí hrát 

sami – velmi expresivně, výrazně a hlavně hlasitě. S tím nástrojem můžou hrát hlasitěji 

jen když ten nástroj mlčí. Když klarinet nehraje, tak si můžou dovolit svoji dynamiku, 

ale v podstatě – u koncertu speciálně musí být mnohem slabší dynamika. V sonátách se musí 

najít kompromis, aby skladba vyzněla, jako když je to jenom jeden nástroj.“84 

Samozřejmě i u klarinetu jsou polohy, které znějí méně. Jedná se o spodní šalmajový rejstřík 

(e-fis1) a tzv. suchý rejstřík (g1-b1)85.  Proto musí klavírista stále sledovat, ve kterém 

rejstříku se právě klarinetista nachází. 

 
83 VOBORSKÁ, Alice, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
84 KOUTNÍK, Štěpán, klarinetista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
85 RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace: vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: 

Panton, 1959. 
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„Tak samozřejmě se dá určitým způsobem předpokládat, že klarinet v některých polohách 

je méně znělý. To je v té střední, někdy i v té spodnější poloze. Nahoře je znělejší, ale zase 

už je to na klarinetistovi, aby ty rejstříky vyrovnal.“86 

Fagot podle výsledků poslechové analýzy dopadl jako jeden z nejméně problematických 

nástrojů. Ve slabé dynamice se pouze mírně kryl s klavírem ve spodní oktávě, v silné potom 

pouze na nejhlubších tónech. Ani klavíristé doprovázející fagot neupozorňovali na žádná 

další specifika, která by byla nutná zohledňovat při doprovodu tohoto nástroje. 

4.3.4 Tempo 

Nejpomalejší možné tempo se stejně jako u všech nástrojů může lišit individualitou hráče, 

podle toho, jaké má fyzické předpoklady a kondici. Může se ale lišit i nástrojem, na který 

hraje, protože každý nástroj má jinou spotřebu dechu. Výsledků tohoto výzkumu jasně 

potvrdily, že největší spotřebu dechu má flétna a hoboj. Fagot ve výsledcích překvapil 

výrazně pomalejším tempem, ale to bylo přikládáno fyzické kondici našeho interpreta. 

I u dřevěných dechových nástrojů bylo možné jednotlivé technické varianty zařadit do více 

kategorií. Do první kategorie patřily opět techniky, které v jakémkoliv rychlém tempu 

neztrácejí svůj charakter. Jsou jimi podobně jako u smyčcových nástrojů legato a staccato. 

Stejně jako u předchozí nástrojové skupiny tyto technické varianty dosahovaly 

nejrychlejších temp (tabulka č. 2). Druhá kategorie pak kombinovala II. a III. tempovou 

kategorii smyčcových nástrojů. Jednalo se o techniky dvojitého a trojitého staccata, 

 
86 KOUTNÍK, Štěpán, klarinetista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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které jsou omezeny určitým tempovým rozmezím, aby neztratily svou kvalitu zvuku. 

To je limitováno individualitou hráče a jeho fyzickými předpoklady pro tuto rychlou 

techniku jazyka. Je nutno podotknout, že tyto techniky nejsou využívány u všech dřevěných 

dechových nástrojů, např. u hoboje se trojité staccato téměř nepoužívá. Hráči často tuto 

techniku nahrazují technikou tzv. „jednoduchého jazyka“. Specifickou kategorií byly 

pak skoky, které jsou pro dechové nástroje obtížnou disciplínou. Čím je skok větší, 

tím je obtížnější a také tomu odpovídají výsledky našeho výzkumu, kdy oktávy byly 

v průměru hrané v tempu MM9587, zatímco duodecimy MM64, což je poměrně výrazný 

tempový rozdíl. 

  

 
87 zkratka pro Mälzlův metronom 

Tabulka č. 2 
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4.4 Žesťové dechové nástroje 

4.4.1 Tónové začátky 

U žesťových dechových nástrojů byla problematika společných tónových začátků obdobná 

jako u dřevěných dechových nástrojů. Hlavním a nejdůležitějším prvkem, který ovlivňoval 

souhru klavíru s nástrojem, bylo společné dýchání s instrumentalistou. Nádech vždy 

odpovídá charakteru a tempu skladby. Hráči na žesťové nástroje jsou zvyklí vnímat 

a ukazovat pohyby, které určují nejenom začátek, ale i průběh agogiky v rámci skladby. 

„Když korepetitor nejde úplně se mnou s agogikou, tak se snažím hýbat celým tělem, abych 

ho k tomu donutila, aby šel opravdu se mnou, abychom byli jak jeden člověk.“88 

Nicméně některé začátky jsou tak obtížné, že je třeba se nejen správně nadechnout, 

ale ukázat mávnutím nástroje, v některých případech i více dob předem. Trombonista Jiří 

Molčan říká, že některé skladby jsou tak obtížné, že bez ukázání klavíristovi nejsou možné 

provést ve správné souhře. 89 To je problematika většiny žesťových nástrojů, protože těžiště 

jejich repertoáru je především ve 20. a 21. století, kdy jsou tyto skladby velmi metro-

rytmicky obtížné a vyžadují mnohem delší přípravu, než skladby klasicko-romantického 

repertoáru. To by také mohlo být důvodem, proč většina hráčů považuje kinetickou složku 

projevu za důležitou, což potvrzuje i Mgr. Alice Voborská: 

„Záleží samozřejmě, jakou skladbu hrajete. Pokud je to nějaká klasika nebo baroko, 

tak si myslím, že právě stačí vnímat toho sólistu periferním viděním a že tam ten závěr není 

nějakým způsobem komplikovaný, abychom se na sebe nedokázali napojit, ale samozřejmě 

v případě komplikovaných skladeb 20., 21. století, třeba u trumpety – Jolivet atd., to je velmi 

náročné na souhru a musíme to mít jednak mnoho nazkoušené, mnoho času věnovat zkoušení 

a vzájemnému poslouchání se a i při tom koncertu, nebo soutěži, nebo vystoupení opravdu 

velmi intenzivně i vnímat pohyby i všechnu ostatní hru těla, aby to dobře dopadlo.“90 

 
88 VASILOVÁ, Martina, trumpetistka, studentka HAMU [ústní sdělení]. Praha, 27.9.2019. 
89 MOLČAN, Jiří, trombonista, student HAMU [ústní sdělení]. Praha, 1.10.2020. 
90 VOBORSKÁ, Alice, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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Oproti dřevěným dechovým nástrojům, obzvláště těm dvouplátkovým, jsou žesťové nástroje 

o něco spolehlivější v přesném nasazení tónu. MgA. Marcel Javorček říká, že u trombonu 

a tuby během své praxe ještě žádný problém v neozvu tónů nebo špatného spouštění tónu 

nezaregistroval. 91 Nicméně i tyto nástroje může ozev tónu potrápit, obzvláště pokud hrají 

delší dobu, což potvrzují i pedagogové žesťových nástrojů na HAMU: 

„Typická věc pro všechny žesťové nástroje je to, že pokud hrají delší dobu bez přestávky, 

tak může dojít k únavě těch rtů a třeba k horšímu ozvu a potom někdy skutečně ten hornista 

potřebuje malinkou chviličku na to, aby na nějaké místa si odrazil.“92 

„Je podobný problém s nasazením i u trubky, když se nad tím zamyslím. Samozřejmě 

optimální je, když ten hráč ten tón spustí tak přirozeně, jak má, ale může se někdy stát, 

že to nasazení je buď tvrdší, může být někdy později nebo někdy dokonce i dříve, prostě podle 

toho, jak se zrovna povede a ten korepetitor asi na to, jestli to není první korepetice, 

tak si myslím, že s tímto je seznámen a musí být na to trošku připraven.“93  

 
91 JAVORČEK, Marcel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
92 VRABEC, Ondřej, hornista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
93 REJLEK, Vladimír, trumpetista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
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4.4.2 Hladiny akustického tlaku a dynamická škála nástrojů 

U žesťových dechových 

nástrojů měření hladin 

akustického tlaku (graf 

č. 24) ukázalo, 

že ve slabé dynamice 

je velký rozdíl mezi 

jednotlivými rejstříky 

jednotlivých nástrojů. 

Žádný z nástrojů 

ve vysokém rejstříku 

nedokázal dosáhnout 

jemných a slabých 

dynamických odstínů, 

zatímco v silné 

dynamice téměř 

všechny nástroje měly 

rejstříky zvukově 

poměrně vyrovnané. 

Nástrojem, který 

se pohyboval 

v nejvyšších 

naměřených hodnotách, byla jednoznačně tuba (od téměř 80 dB po více jak 93 dB). Naopak 

nástrojem, který v každé dynamice vykazoval nejnižší hodnoty ze všech žesťových nástrojů 

byl podle očekávání lesní roh (62 dB až po 88,4 dB). Hodnoty trubky (75 dB – 93,6 dB) 

a trombonu (73,3 dB – 93,9 dB) byly poměrně vyrovnané a v silné dynamice nejvýraznější 

ze všech žesťových nástrojů. 

Největší dynamický rozsah (graf č. 25) byl zaznamená u trubky (18,6 dB), a to především 

díky jejím výsledkům v horních rejstřících, které patřily k nejvyšším. Dalším nástrojem, 

který měl dynamickou škálu poměrně bohatou, byl lesní roh, který oproti trubce vévodil 

Graf č. 24 
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jemným a nízkým dynamikám. 

Trombon už se svými výsledky 

řadil spíše k průměrné dynamické 

škále a tuba se pak s výsledkem 

pouhých 8 dB stala nástrojem, 

který má jeden z nejmenších 

dynamických rozsahů vůbec.  

4.4.3 Zvukové vyvážení 

Poslechová analýza u žesťových 

nástrojů potvrdila výsledky 

měření hladin akustického tlaku stejně jako tomu bylo u dřevěných dechových nástrojů. 

Lesní roh pro svoji charakteristicky jemnou barvu vynikal v nízkých dynamikách, proto 

ve spolupráci s klavírem docházelo ke zvukovým dysbalancím především v nízkých 

polohách nástroje (graf č. 26). Tyto nerovnosti se zvyšovaly úměrně k hustotě a dynamice 

klavírního doprovodu.  

O zvukových problémech lesního rohu jsme hovořili s MgA.  Ondřejem Vrabcem: 

„U lesního rohu je samozřejmě podstatně méně výkonný ten spodní registr, protože zatímco 

v té vysoké tónové poloze dokáže lesní roh bez problémů překřičet i celý symfonický orchestr, 

myslím tedy opravdu v té vyšší poloze, tak dejme tomu kolem znějícího f malého, 

tak tam už lesní roh podstatně tou výkonností padá, oproti třeba trombonu, který se naopak 

dokáže zase prosadit velmi naskrz celým orchestrem, tak i tohle by měl klavírista vědět 

Graf č. 25 
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u lesního rohu, že prostě jak se blížíme dejme tomu do poloviny toho tónového rozsahu 

směrem dolů, tak vlastně ta výkonnost nástroje klesá a ten hráč, i kdyby se přetrhnul v půli, 

tak vždycky bude potřebovat od toho klavíristy trochu podporu v tom, že ten klavírista s tím 

bude počítat, že prostě směrem dolů musí tomu lesnímu rohu ubrat.“94 

Pozor by si měl dát klavírista i ve chvílích, kdy lesní roh má v partu napsané rychlé 

např. šestnáctinové hodnoty a technické pasáže, které se ve zvuku klavíru mohou ztrácet. 

Tento problém se typicky objevuje především u mladých hornistů, kteří tyto pasáže většinou 

nehrají zřetelně, zkracují je a nedávají malým hodnotám jejich pravou délku. V takových 

případech tomu musí klavírista přizpůsobit intenzitu zvuku, aby takové pasáže nezanikaly. 
95 

Trubka v našich výsledcích dopadla o poznání lépe než lesní roh. Zde docházelo k mírnému 

zvukovému překrytí pouze v nízké dynamice u nejspodnějších tónů. Toho jsou si vědomi 

i samotní trumpetisté: 

„U trumpety máme polohu, kde opravdu se může stát, že ten klavír, když se hraje třeba 

v pianissimu, když trumpeta hraje malé fis, malé g, tak ten klavír ji může přehlušit.“96  

 
94 VRABEC, Ondřej, hornista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
95 Ibid. 
96 VASILOVÁ, Martina, trumpetistka, studentka HAMU [ústní sdělení]. Praha, 27.9.2019. 
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I přes takto dobré výsledky ovšem klavírista musí počítat s méně průrazným zvukem trubky 

v nižší poloze. Prof. Rejlek konstatuje, že spodní poloha trubky je sice velice hezká, 

ale v nižší poloze je méně průrazná. Také upozorňuje na to, že klavírista i přesto, že trubka 

se může jevit jako zvukově velmi aktivní nástroj, musí být klavírista ve zvuku ohleduplný, 

protože se může stát, že trubku svou dynamikou zcela překryje: 

„Já mám takovou neblahou zkušenost ze soutěže Pražského jara, kde jsem byl předsedou 

mezinárodní poroty a tam bylo vystoupení trumpetisty s klavíristou a ti kolegové z poroty 

se na mě otáčeli s dotazem, jestli ten klavírista si to nespletl a jestli nemá soutěžit na soutěži 

pro klavír. Protože skutečně i ta trubka, ačkoliv je to velice silný nástroj, potřebuje nějaký 

prostor k tomu, aby zněla. V tomto případě se prostě stalo, že většinou tu trubku 

ten klavírista kryl, ač se to zdá trošku neskutečné, ale možné to je.“97 

Takže i to by měl klavírista při vystoupení s trubkou reflektovat a dát tak interpretovi prostor 

pro jím zvolenou dynamiku. 

Trombon a tuba se v našich výsledcích a s našimi typy doprovodu jevily jako nástroje, které 

nelze klavírním zvukem překrýt (graf č. 28 a 29). Takový pocit může vyvolat i první setkání 

s nimi: 

„Mě překvapilo, nakolik je tuba jakoby zvučný a zároveň pohyblivý nástroj a byl jsem natolik 

zavalen alikvóty, zvukem, že já jsem vůbec na první zkoušce nevěděl, co hraju. Tak jsem 

 
97 Ibid. 
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si prvně říkal: ‚Tak jako já nevím, jestli tady budu vůbec potřeba!‘, protože já jsem měl pocit, 

že to není vůbec slyšet. Samozřejmě, že pak už se v tom člověk – jak se rozkoukáte ve tmě, 

tak rozposloucháte i ve zvuku tuby. Takže nakonec se nám povedlo docílit vyváženého 

přátelství, když to řeknu takto.“98 

Nicméně i tyto nástroje mohou být neohleduplným klavíristou překryty, jak mluví 

ze zkušenosti klavíristé i instrumentalisté: 

„Klavírista může překrýt sólistu na jakýkoliv nástroj – na housle, na violu, na trombon, 

na tubu!“99 

„Že mě klavírista přehluší se může stát docela jednoduše. Hlavně třeba v nějakých 

lyričtějších částech, kde trombon hraje v nižší dynamice, tak tam, pokud se korepetitor 

neuhlídá, tak dokáže velice snadno ten trombon potopit a přehlušit.“100 

„Největším problémem při té spolupráci z hlediska dynamiky je, když klavír hraje forte 

ve spodních polohách, protože většinou ta tuba je napsaná v těch spodních polohách a když 

se to bije dohromady, tak se možná někdy stane, že klavír přehluší toho interpreta.“101 

 
98 JAVORČEK, Marcel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
99 BOGUNIA, Stanislav, klavírista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 22.6.2021. 
100 MOLČAN, Jiří, trombonista, student HAMU [ústní sdělení]. Praha, 1.10.2020. 
101 LASÁK, Adam, tubista, student HAMU [ústní sdělení]. Praha, 2.10.2020. 
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4.4.4 Tempo 

I u žesťových dechových nástrojů nejpomalejší možné tempo bylo ovlivněno individuálními 

fyzickými předpoklady hráčů, ale především také konkrétním nástrojem. U této skupiny 

nástrojů se tento fakt projevil v mnohem větší míře než u nástrojů dřevěných (tabulka č.3). 

Rozdíl mezi nejpomalejším tempem trubky (MM26) a tuby (MM98) byl o více než MM70. 

Mezi těmito extrémy se s průměrnými výsledky (MM56, MM60) pohybovaly lesní roh 

a trombon. 

Stejně jako u dřevěných dechových nástrojů, byly zařazeny jednotlivé technické varianty 

do dvou základních kategorií, jejichž výsledky byly obdobné jako u dřevěných dechových 

nástrojů. V první kategorii (legato, staccato) byla opět naměřena nejrychlejší tempa. 

Ve druhé kategorii (dvojité a trojité staccato) bylo zaznamenáno průměrně vyšší tempo 

než u nástrojů dřevěných. To může být ovlivněno také tím, že žesťové dechové nástroje tyto 

technické varianty využívají mnohem více než nástroje dřevěné, a to pro jejich 

charakteristický zvuk, který je typický právě pro žesťové nástroje. Výrazně pomalejší tempa 

byla naměřena ve skocích, kdy nejmenší skok, oktávu, dřevěné dechové nástroje zahrály 

v průměrném tempu MM95, zatímco žesťové nástroje v průměrném tempu MM58. Ještě 

výrazněji, více než o polovinu pomaleji, dopadly výsledky při největším skoku, duodecimě, 

Tabulka č. 3 
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který dřevěné nástroje zvládly v průměrném tempu MM64, zatímco žesťové nástroje 

v průměrném tempu MM31. To velmi jasně dokazuje, že tvorba tónu výrazným způsobem 

ovlivňuje tempo, protože tvorba tónu u žesťových dechových nástrojů je velmi náročným 

procesem, který vyžaduje určitý čas.  
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4.5 Klavírní doprovod 
Hladiny akustického tlaku 

byly naměřeny také 

samostatně pro klavír 

u jednotlivých typů 

doprovodů, aby bylo možné 

lépe analyzovat zvukové 

nerovnosti, které byly 

v rámci poslechové analýzy 

u jednotlivých nástrojů 

zaznamenány. Naměřené 

hladiny zcela odpovídaly 

hustotě klavírního 

doprovodu, proto nejmenší 

hodnoty byly naměřeny 

v obou dynamikách 

v doprovodu unisono 

(v rozsahu 57,2 dB – 85 dB). 

Ostatní typy doprovodu 

se v naměřených hodnotách 

lišily jen velmi málo. Nejvíce 

znělým se podle výsledků 

stal akordický doprovod 

(73,8 dB – 89 dB) 

a přiznávkový doprovod (72,8 dB- 88,4 dB). O něco málo znělejší byl doprovod rozloženým 

akordem (71 dB - 87,3 dB). 

Tyto výsledky také odhalily jasný trend, který ukazuje, že v nízké poloze jsou všechny typy 

doprovodů znělejší než ve vrchních rejstřících. To zcela logicky odpovídá konstrukci 

klavíru, kdy v nejnižších polohách jsou struny nejdelší a mají více alikvótních tónů, 

které ovlivňují výsledný zvuk vnímaný lidským sluchem. V horních rejstřících nástroje jsou 
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struny kratší a tedy i alikvótní tóny jsou vnímány méně. Tento fenomén se nejvýrazněji 

projevuje v doprovodu unisono, který jako jediný z doprovodů i levou rukou přecházel 

do vyšších rejstříků, proto se i propad v hlasitosti těchto rejstříků významně liší od ostatních 

typů doprovodů. U těch byla levá ruka zachovávána v basovém klíči, proto se tento skok 

v naměřených hodnotách akustického tlaku projevil v mnohem menší míře, než tomu bylo 

u doprovodu unisono. 

  



   
 

106 
 

4.6 Další aspekty klavírní spolupráce 
Pro tuto kapitolu se staly výchozím materiálem rozhovory, které byly vedeny s předními 

odborníky na klavírní spolupráci, pedagogy jednotlivých nástrojových skupin a také 

se studenty Akademie múzických umění v Praze, jejichž výčet je uveden v metodologické 

kapitole. Tyto rozhovory jsou kompletně uváděny v příloze č. 1 - 25. Tato kapitola má za cíl 

poukázat na další významné aspekty klavírní spolupráce, se kterými se klavírista setkává 

ve své každodenní praxi.  

4.6.1 Problematika zkoušení 

Příprava před první zkouškou s instrumentalistou 

Důkladná příprava před první zkouškou s instrumentalistou je pro klavíristu nezbytným 

předpokladem pro úspěšné a efektivní zkoušení. Většina našich respondentů se shodovala 

na faktu, že tato příprava a přístup k nastudování díla záleží na předchozí znalosti nebo 

neznalosti díla. MgA. Marcel Javorček rozdělil podle tohoto kritéria nastudování skladeb 

do tří kategorií – na díla, která už jsme hráli, na díla, která známe z doslechu, a díla, která 

jsou pro nás naprostou novinkou.102 Proto i příprava se liší podle toho, nakolik danou skladbu 

známe. Pokud je to pro nás neznámá kompozice, je samozřejmě třeba věnovat se její přípravě 

stejně jako při nastudování nové sólové skladby, tedy je třeba více času na důkladnou 

analýzu a zpracování všech technických obtíží, které skladba interpretovi předkládá. 

Samozřejmě je také nutné si u přípravy vytvořit vlastní názor na dílo a mít jasnou představu 

o interpretaci díla. Pokud se jedná o skladbu známou, doporučuje i tak zkušený klavírista, 

jako je Mgr. Daniel Wiesner, skladbu si znovu připomenout a objevovat nové detaily 

a prvky, ke kterým by chtěl v tomto nastudování přistupovat jiným způsobem.103 

Při nastudování díla bylo pro všechny respondenty velmi důležité až prioritní seznámit 

se s partem sólisty, který je nedílnou součástí partitury, protože toto podle MgA. Ondřeje 

Vrabce velmi ovlivňuje způsob, jak klavírista ve výsledku danou skladbu hraje.104 

Jak k tomuto nastudování dochází se u jednotlivých osobností liší. Doc. Stanislav Bogunia 

 
102 JAVORČEK, Marcel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
103 WIESNER, Daniel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
104 VRABEC, Ondřej, hornista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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např. zmiňuje metodu, při které hraje pravou rukou part sólisty, levou rukou part levé ruky 

klavíru a na to, co je mezi tím se dívá. Tím udává návod také na čtení jakékoliv partitury – 

zvyknout si číst ji odshora dolů.105 Pro Mgr. Halku Klánskou je zase důležité, pokud se jedná 

o složitější kompozici, naučit se i zpívat part sólisty a hrát zároveň doprovodný part. 

Klavírista může být totiž poněkud vyveden z míry při prvním kontaktu se sólistou, 

ať už zvukem nástroje nebo dalšími jinými faktory. Proto je dobré být připraven a mít 

v představě i part sólisty, aby tento „šok“ byl co nejmenší.106 Další osobnosti doporučují 

vnímat a představovat si part sólisty jako hlas navíc, jako další část partitury. MgA. Marcel 

Javorček dodává, že totéž se odehrává i v sólové klavírní hře, kdy nejprve hrajeme dvojhlas 

a pak se přidávají další hlasy a pásma. Part sólisty je pro něj tedy další zvukové pásmo.107 

Při nastudování partu sólisty je také podle Mgr. Halky Klánské velmi důležité již dopředu 

odhadnout místa, která budou pro sólistu problematická, a snažit se tento problém 

rozklíčovat ještě před tím, než dojde k první zkoušce, protože poté je souhra už při prvním 

provedení mnohem jednodušší. Problematická místa podle odborníků jsou většinou 

rytmicky komplikované struktury (5/8, 7/8 takty; synkopy proti sobě), které se objevují 

především v literatuře 20. a 21. století.108 Mgr. Daniel Wiesner také odhaduje tato místa 

už podle vizuálního vjemu – mohou to být rychlé plochy ve dvaatřicetinách, 

čtyřiašedesátinách atd. Tato místa je třeba rozklíčovat a zapasovat se do nich už předem, 

aby zkoušení probíhalo co nejefektivněji.109 

Názory na použití nahrávek při studiu nového repertoáru se poněkud různí. Někteří interpreti 

nahrávky jednoznačně preferují jako rychlý a bezproblémový způsob, jak skladbu 

nastudovat. Někteří volí první poslech nahrávky v případě, že se jedná o komplikovanou 

moderní nebo virtuózní skladbu. Velká část respondentů používá nahrávku až po studiu 

skladby z not pro lepší odhad tempa nebo případných zvláštností a zažitých interpretačních 

 
105 BOGUNIA, Stanislav, klavírista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 22.6.2021. 
106 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
107 JAVORČEK, Marcel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
108 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
109 WIESNER, Daniel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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tradic, se kterými se mohou klavíristé často potkat. V menší míře případů interpreti 

s nahrávkami nepracují a snaží se vycházet při studiu pouze z partitury. 

Zkouška s instrumentalistou 

První zkouška 

Na první zkoušce je nutné si ujasnit, jaký typ skladby hrajeme. Pokud se jedná o virtuózní 

skladbu pro sólový nástroj, je nutné, aby se klavírista chopil své role doprovazeče a snažil 

se sólistovi poskytnout co největší komfort - akceptoval jeho tempa a potřeby, jak uvádí 

doc. Štěpán Koutník.110 Pokud se ale jedná o sonáty, suity a podobné typy kompozic, 

kde jsou nástrojové složky naprosto rovnocenné, je to dílo společné, což velmi hezky 

komentuje Mgr. Miroslav Sekera: 

„Protože ta zkouška je o tom najít ten příběh, který oba dva, nebo více – tři, či větší seskupení 

- vyprávíte posluchačům. Takže ta zkouška slouží k tomu, abyste si sjednotili příběh a pohled 

na konkrétní skladbu. … Protože samozřejmě hudba vypráví a musí vyprávět samozřejmě 

jednotně.“111 

První zkouška s instrumentalistou se velmi liší od první zkoušky se zpěvákem v tom, 

že instrumentalista přichází na první zkoušku již připraven tak, že skladbu dokáže zahrát 

od začátku do konce v jednom tempu, aniž by docházelo k nějakým větším výpadkům nebo 

chybám. Většinou již hráči mají představu o umělecké koncepci celého díla a někteří mají 

jasnou představu o doprovodu z nahrávek. Někteří studenti jsou i tak vyspělí, že znají 

jak verzi orchestrální, tak klavírní, čímž pomáhají urychlit celý proces zkoušení a mohou 

tak být významným pomocníkem klavíristovi při hře klavírního výtahu.  

Na této zkoušce jde především o to poznat skladbu ve spojení se sólistou, protože jak trefně 

podotýká MgA. Marcel Javorček – něco jiného je, když se na to jídlo díváte, nebo když 

ho jíte, nebo když ho vaříte.112 Hra se sólistou přináší jiné nasazení a jiné problémy, protože 

když klavírista cvičí sám, může si v čemkoliv vyhovět, ale pak ve spolupráci 

 
110 KOUTNÍK, Štěpán, klarinetista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
111 SEKERA, Miroslav, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
112 JAVORČEK, Marcel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
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s instrumentalistou zjistí, že je třeba přesný rytmus nebo jiný zvukový profil a vyvážení, 

a to se v samostatné přípravě klavíristy odhadnout dopředu nedá.113 Jde tedy o první 

přehrání skladby od začátku do konce, aby si interpreti ujasnili, která těžká místa je čekají, 

a rozvrhli si tak další fáze zkoušení. 

Tempo, rytmus a souhra 

Jedním z prvních parametrů, kterému by se při zkoušení měli oba hráči věnovat, je jistě 

souhra a s ní související tempo a rytmus. Na tomto se shodovali všichni naši respondenti, 

protože jak ze zkušenosti dokazuje doc. Ludmila Čermáková – pokud sólista nemá smysl 

pro rytmus, je práce velmi obtížná a většinou se nepovede.114 S tímto nešvarem se můžeme 

setkat i na vysoké škole, proto je třeba rytmu věnovat vždy velkou pozornost. Jako 

nejobtížnější většina našich respondentů uváděla tempové přechody, zejména ve fantazijních 

kusech, které obsahují spoustu rubatových míst.115 Dále to jsou změny metra, synkopická 

místa, 5/8 a 7/8 takty a další. Také je potřeba v této souvislosti myslet i na technické obtíže 

sólisty, které mohou způsobit řadu nesrovnalostí v souhře. Může se jednat o složitou 

virtuózní pasáž nebo i o potřebu nádechu uprostřed této složité pasáže. Samozřejmě 

jakákoliv technická omezení by měla mít co nejmenší vliv na správně vyznění fráze 

a hudební logiku celku. Jemnějším agogickým změnám a nuancím je věnována 

pozornost až v následujících fázích studia skladby. 

Nádechy 

Specifikem dechových nástrojů, které musíme jako jedno z prvních na zkoušce probírat, 

je otázka nádechů. Podle Mgr. Alice Voborské je nejlepším postupem nejprve si zahrát 

s interpretem celou skladbu a zjistit, ve kterých místech bude sólista nádechy vyžadovat, 

protože každý hráč řeší nádechy jiným způsobem, podle svých individuálních možností, 

což není možné předem odhadnout.116 Někteří hráči ale už před prvním provedením skladby 

klavíristu informují o místech, která nejsou pro nádech běžná a ve kterých budou potřebovat 

od klavíristy vyhovět. Také mohou upozornit na místa, která jsou pro ně tak obtížná, 

 
113 WIESNER, Daniel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
114 ČERMÁKOVÁ, Ludmila, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
115 PAPEŽ, Ondřej, houslista, student HAMU [ústní sdělení]. Praha, 27.9.2019. 
116 VOBORSKÁ, Alice, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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že by v pomalejších tempech neměli dostatek dechu pro jejich uspokojivé provedení. Otázka 

dechové kapacity jednotlivých hráčů tak může zásadně ovlivnit výsledné tempo kompozice 

nebo některé její části. 

Nejdůležitější je ale s hráčem dýchat, vnímat jeho potřeby a snažit se anticipovat, kdy může 

k nádechu dojít. Doc. Stanislav Bogunia to komentuje takto: 

„Já se přiznám, teď možná, ať se na mě kolegové u dechových nástrojů nezlobí, 

ale já si trošku od začátku, když s ním začnu spolupracovat, tak si prohlížím nikoliv pravou 

ruku, ale barvu obličeje, ta napoví hodně. Jsou fantastičtí hráči na dechové nástroje, 

u kterých máte pocit, že si s tím nástrojem jenom povídají. Jsou lidi, u kterých máte pocit, 

že se jedná o život a začnou mít nepříčetný výraz v očích a začnou měnit barvu obličeje. 

Pak musíte být na pozoru. Většinou otázka tempa nebude tak jednoznačná.“117  

Také samozřejmě musíme brát v úvahu, který nástroj právě doprovázíme, protože každý 

dechový nástroj má spotřebu dechu jinou – častěji pravděpodobně bude dýchat flétnista 

s tubistou než hráč na klarinet. 

Intonace a ladění 

V průběhu zkoušení by měly zaznít i případné připomínky týkající se intonace, které většina 

sólistů vítá. Klavírista by se měl tedy účastnit i této debaty, protože ať už spolupracujeme 

i s vyspělým hráčem, může se stát, že interpret se neslyší nebo nevnímá kvůli svým 

technickým obtížím intonaci tak dokonale. Samozřejmě míra těchto intonačních 

nedokonalostí se liší i tím, se kterou nástrojovou skupinou spolupracujeme. U smyčcových 

nástrojů otázka intonace nebývá zmiňována tolik, jako u nástrojů dechových, které se musí 

klavírnímu ladění přizpůsobovat o poznání více. Téměř všichni hráči na dechové nástroje 

zmiňovali nutnost intonaci na zkoušce upravovat. Dokonce Mgr. Halka Klánská potvrzuje, 

že u flétny je to téměř padesát procent práce v hodině, protože ve spodních polohách je flétna 

většinou nízko a ve vysokých vysoko, proto je třeba na intonaci pracovat, protože čistota 

tónu je velmi důležitá. Také doporučuje studentovi konkrétní tón zahrát, aby si správnou 

výšku tónu řádně uvědomil, protože někdy může být i sám hráč překvapen, o kolik 

 
117 BOGUNIA, Stanislav, klavírista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 22.6.2021. 
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se v intonaci s klavírem liší.118 I další dechové nástroje zmiňují své konkrétní nedostatky 

v intonaci, např. trombon intonuje v drtivé většině případů výš,119 proto tito hráči poznámky 

od klavíristy vítají. 

Samozřejmě problémy intonace bývají často spojeny s nějakými dalšími technickými 

problémy či nedostatky, takže leckdy i pokyn – výš nebo níž – nemusí být dostačující, 

protože hráč nedokáže tomuto požadavku po technické stránce vyhovět.120 Proto i poznámky 

týkající se intonace by měly od klavíristy být vysloveny s jistou mírou citlivosti, protože 

pro hráče, který není v té chvíli schopen po technické stránce požadavku na správnou 

intonaci vyhovět, mohou být tyto poznámky zbytečně stresující.121 

Zvukové vyvážení 

Z pohledu klavírní spolupráce je otázka zvukového vyvážení mezi nástroji jednou 

z nejpalčivějších. Samozřejmě správným nastudováním a předvídáním můžeme mnoha 

takovým situacím předejít, ale jak s nimi zacházet, když už k takové situaci dojde? Odborná 

literatura říká, že obecně se dá říci, že nástroje, které jsou laděny níž, vyžadují větší 

zřetelnost artikulace v klavírním partu, méně výrazný bas a méně pedálu než obvykle. 

U nástrojů, které jsou laděny výše, můžeme obecně přidat více basů, kromě situací, kdy tyto 

nástroje hrají ve svém spodním rejstříku.122 

Podobným způsobem reagovali i naši odborníci na klavírní spolupráci. Dobrým způsobem, 

jak docílit vyváženého zvuku, je vytahování určitých hlasů (tzv. voicing). Mgr. Halka 

Klánská popisuje, že je také velmi důležité odstiňovat alikvóty – aby v poloze, ve které hraje 

nástroj, bylo alikvótů co nejméně. Např. u flétny v dolní poloze můžeme hrát více v diskantu, 

ale v poloze, ve které hraje flétna, absolutně eliminovat alikvóty a hrát méně basy, protože 

ty vytvářejí hodně alikvótních tónů. Proto je nutné zaměřovat se na to, v jaké poloze hraje 

 
118 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
119 MOLČAN, Jiří, trombonista, student HAMU [ústní sdělení]. Praha, 1.10.2020. 
120 JAVORČEK, Marcel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
121 VARHOĽÁKOVÁ, Mária, violoncellistka, studentka HAMU [ústní sdělení]. Praha, 1.10.2020. 
122 GRILL, Joyce. Accompanying Basics. San Diego, Calif.: Kjos West, c1987, s. 46. ISBN 0-8497-9316-5. 
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klavír a v jaké poloze hraje flétna. Pokud hrají ve stejné poloze, je třeba využít dalších 

prostředků, např. levý pedál, méně pravého pedálu.123 

Pedalizace je podle většiny našich odborníků velkým pomocníkem při zvukových 

dysbalancích. Méně pravého pedálu, znamená i méně zvuku a zvuk se stává 

konkrétnějším.124 Také je třeba myslet na to, s jakým nástrojem právě spolupracujeme, 

protože např. pokud hraje hornista v nižší poloze a dynamice a klavírista nadužívá pravý 

pedál, může dojít k tomu, že transparentnost hry lesního rohu výrazně klesá, obzvláště pokud 

má sólista v těchto místech rychlé a technické pasáže.125 Levý pedál může do jisté míry 

pomoci, ale všichni oslovení odborníci se shodují, že jeho použitím nedocílíme nižšího 

zvuku, ale jiné barvy. To může být výhodou – můžeme střídat čistý zvuk klavíru s barvou 

levého pedálu, ale také při neopatrném použití v rámci jedné fráze může levý pedál způsobit 

ještě více zvukových nerovností. Proto bychom měli být v jeho užívání opatrní a měli 

bychom mít vždy na paměti, že jím docílíme zejména jiné barvy. 

Ideálního zvuku můžeme také docílit lepším postavením sólového nástroje, např. ho více 

natočit tak, aby zvuk směřoval přímo k publiku a aby se tak zvuk obou nástrojů vyvážil. 

Nicméně je třeba u některých nástrojů být dynamicky méně aktivní. Doc. Štěpán Koutník 

uvádí, že je potřeba hrát slaběji, než je většina studentů nebo i vystudovaných klavíristů 

zvyklá. Dodává, že s klarinetem může klavír hrát hlasitěji pouze když klarinet mlčí.126 

Před konečným provedením na koncertě je dobré zařídit akustickou zkoušku v sále 

buď se třetí osobou, která zvukové vyvážení zhodnotí, nebo si tuto zkoušku natočit i přestože 

zvuk z nahrávacích zařízení není ideální, ale základní zvukové nerovnosti je možné 

i z nahrávky poměrně dobře odhadnout. 

Doba zkoušení 

Klavírista by měl rozlišovat, se kterým nástrojem právě zkouší. Samozřejmě smyčcové 

nástroje nemají zásadní časové omezení pro délku zkoušení, protože při tvorbě jejich tónu 

 
123 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
124 WIESNER, Daniel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
125 VRABEC, Ondřej, hornista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
126 KOUTNÍK, Štěpán, klarinetista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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nedochází k fyzickým překážkám, které by jim znemožňovaly dále hrát. U dechových 

nástrojů je tomu jinak. Obzvláště u žesťových nástrojů je hra poměrně fyzicky náročná nejen 

co se týče nátisku jako takového, ale i z hlediska dýchání. Proto musí klavírista počítat s tím, 

že nemůže nepřetržitě zkoušet hodinu v kuse. Je třeba, aby se zkoušení a řešení problémů 

dostatečně rozfázovalo do jednotlivých zkoušek tak, aby např. těsně před koncertem nebylo 

nutné ještě zkoušet. Před koncertem s dechovými nástroji proto probíhá už jen krátká 

akustická zkouška. 

Pojetí a kompromis 

Pojetí skladby interpreta se může v začátcích zkoušení lišit od klavíristova hudebního 

záměru. Důležité je, aby výsledkem nebyl souboj mezi interprety, ale aby společně došli 

ke společnému tvaru, který bude přijatelnou variantou pro oba. Pokud je pojetí interpreta 

sice odlišné od klavíristova, ale je natolik hudebně přesvědčivé a zajímavé, je jeho úkolem 

ho následovat127, protože i to může být pro klavíristy velmi obohacující zážitek, který 

je přínosem nejen pro danou skladbu. Nicméně se může stát, že pojetí neodpovídá základním 

hudebním parametrům, neodpovídá autorovu zápisu a je pro klavíristu zcela 

neakceptovatelné. V takových případech je nutné s instrumentalistou diskutovat o tom, 

jak číst zápis, zjistit, jaká emoce, myšlenka, nebo vývoj je tímto zápisem naznačen.128 

I doc. Štěpán Koutník na toto téma reaguje tak, že klavírista může interpretovi pomoci tím, 

že mu nedovolí dělat chyby z neznalosti, aby skladba mohla být provedena v intencích 

slušné estetiky a možnosti, které interpretace a stylovost té skladby dovoluje. 129 Velmi trefně 

toto podotýká i prof. Ivan Štraus: 

„Jestliže se člověk snaží maximálně vyplnit záměry skladatelů, zejména těch největších, 

ale i těch ne úplně největších, tak vždycky neudělá špatně a vždycky je to lepší, protože to, 

co ten skladatel vymyslel je lepší než to, co vymýšlí ten interpret.“130 

 
127 WIESNER, Daniel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
128 JAVORČEK, Marcel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
129 KOUTNÍK, Štěpán, klarinetista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
130 ŠTRAUS, Ivan, houslista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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Všichni respondenti se jednoznačně shodli na tom, že je třeba při zkoušení hledat, diskutovat 

a následně dojít k nějakému kompromisu. Velmi hezky to glosuje MgA. Marcel Javorček: 

„Já bych neřekl kompromisu – na mě kompromis působí tak zvadle trochu, ale jako hledání 

nějaké syntézy než kompromisu. To je těsně vedle to slovo a mám pocit, že má takový směr 

kupředu než kompromis.“131 

4.6.2 Klavírní výtahy 

Podle výpovědí odborníků existují v podstatě dva druhy klavírních výtahů – ty, které jsou 

napsané dobře a klavírista bez problému zvládne obsáhnout vše, co je v nich napsáno, 

a pak klavírní výtahy, které je nutné si upravit, protože často jsou napsány zcela nelogicky, 

přehuštěně a jejich finální podoba není totožná se zvukem orchestru. Takových klavírních 

výtahů je ale bohužel většina. Proto je vždy dobré seznámit se s původní podobou díla, 

orchestrální verzí, která klavíristu může inspirovat k jinému výkonu, než by pouze 

z klavírního výtahu mohl vyčíst. MgA. Ondřej Vrabec popisuje, že jiné forte budete hrát 

s představou celé žesťové sekce a jiné ve forte s představou jednoho nástroje. 

Také zdůrazňuje, že je třeba znát původní podobu díla proto, aby klavírista měl představu 

o tom, jak orchestr zní, do čemu musí instrumentalistu tak trochu tlačit. Uvádí zde příklad 

Glierova koncertu, kdy by klavírista měl hrát velmi aktivně a velmi razantně proto, 

aby si i hornista uvědomil, že takový koncert vyžaduje podstatně větší nasazení.132 Dále 

je také zapotřebí, aby se klavírista zcela tempově nepodvoloval a nevyhověl každé drobné 

nuanci, protože orchestr je v tomto ohledu mnohem setrvačnější a sólista si tedy nemůže 

dovolit vše jako za doprovodu klavíru. Proto je zapotřebí i na toto hráče připravit.133 

S původní podobou díla je dobré se seznámit i proto, že pokud si chceme klavírní výtah 

upravit, je dobré vědět, co je důležité, co v orchestru opravdu zní a není pouhá výplň. 

Mgr. Halka Klánská doporučuje pustit si nahrávku, zaznačit si hlasy, které jsou důležité 

a které jsou slyšet, a poté je upravit tak, aby se tato redukce hrála co nejlépe i za cenu toho, 

že se v harmonii zahraje jiný obrat nebo se některé tóny vynechají tak, aby to vyznělo 

 
131 JAVORČEK, Marcel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
132 VRABEC, Ondřej, hornista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
133 KOUTNÍK, Štěpán, klarinetista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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ku prospěchu sólisty.134 Toto potvrzují i další klavíristé, že je třeba někdy využít jednodušší 

nebo naopak plnější varianty zvuku. Je také zapotřebí vyzkoušet si, jak dobře funguje nová 

úprava přímo se sólistou, jestli je vhodná a jestli z ní je sólista schopen vše podstatné odečíst. 

Rozhodně je v každém ohledu přínosné si klavírní výtah upravit tak, aby byl dobře hratelný 

a aby klavírista původní verzí nevnášel do hry neklid, který by nepříznivě ovlivňoval sólistu. 

4.6.3 Otevřený/zavřený klavír 

Všichni oslovení odborníci se shodli v názoru, že otevřený klavír je přínosem pro celkové 

vyznění na koncertě. Prvním důvodem je fakt, že u otevřeného nástroje se mohou naplno 

rozeznít všechny alikvóty, vyniknou tak všechny barvy, které klavírista na nástroj vytváří, 

a zvuk je mnohem plastičtější. To samozřejmě vyžaduje zdatného klavíristu, který dokáže 

zvuk klavíru ovládnout. Naopak když je klavír zavřený, může to vést klavíristu k většímu 

tlaku na klávesy, aby podobné barvy dosáhl.135 Druhým důvodem je lepší souhra 

se spoluhráčem, který lépe slyší, co se v doprovodu odehrává. Většina odborníků také 

přidává fakt, že od otevřené desky klavíru se zvuk jejich nástroje odráží, mísí se pak ideálně 

se zvukem klavíru a může tak pomoct lépe vyznít do sálu.  

Samozřejmě jsou i případy, kdy je lepší zvolit poloviční otevření klavíru, obzvláště 

u nástrojů jako je flétna, u které ve větších sálech lze otevřít nástroj na polovinu, v menších 

je pak lépe klavír zavřít nebo desku něčím mírně podložit.136 To se může stát i u jiných 

nástrojů, např. u violoncella nebo lesního rohu v případě, že hráč nebo student není schopen 

ještě takového zvuku, který by byl schopen proniknout. Tuto tezi potvrzuje i MgA. Miroslav 

Sekera, který tento jev nejvíce pozoruje právě ve školních prostředích, ve kterých kvalita 

klavírů není vysoká, a proto jsou často při produkci zavírány úplně. Pokud se ale jedná 

o velké sály a o festivaly nejenom u nás, ale i v zahraničí, otevřený klavír je pro komorní 

spolupráci naprostou samozřejmostí.137  

 
134 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
135 WIESNER, Daniel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
136 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
137 SEKERA, Miroslav, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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4.6.4 Postavení na pódiu 

Postavení na pódiu může do značné míry ovlivnit zvukové vyvážení celého koncertního 

vystoupení. Ne vždy je ideální rozestavení, kdy na sebe klavírista s instrumentalistou nejlépe 

vidí, zároveň tím nejlepším řešením po zvukové stránce. Klavírista by měl být s touto 

problematikou obeznámen, aby po hráči nevyžadoval vzájemný oční kontakt, který 

by uškodil nejlepší zvukové vyváženosti v konkrétním sále. 

Houslista nebo violista by měl stát tak, aby jeho nástroj byl dokonale paralelní s první řadou 

posluchačů, protože jakmile se natočí více dozadu, aby na klavíristu viděl, tak třetina zvuku 

mizí. V tomto postavení tak houslistův nebo violistův zvuk pokryje celých zvukových 

sto osmdesát stupňů a zároveň vidí klavírista houslistovy záda a ruce, což je zcela 

dostačující, protože klavírista by měl být v kontaktu především s houslistovou pravou rukou. 

Pokud instrumentalista musí stát jinde než je obvyklé, například protože jde o menší prostor, 

je možné postavit se do výkroje klavíru, ale opět se nesmí moc natočit na klavíristu, protože 

v tom okamžiku část zvuku mizí. Pokud se přesto houslista takto natočí, měl by klavírista 

vědět, že musí ve zvuku ubrat, aby vyrovnal poměrně značnou zvukovou ztrátu, která tímto 

natočením vznikne. 138 Spolupráce na pódiu s violoncellistou vyžaduje, aby sólista neseděl 

ve výkroji klavíru. Podle zkušeností prof. Václava Bernáška139 se v tomto posazení zvuk 

střední polohy violoncella mísí s levou rukou klavíristy tak, že je to velmi nevýhodné, 

akusticky nesrovnané a violoncello se v této rovině velmi těžko prosazuje vůči klavírnímu 

zvuku. Proto je lepší variantou, když se violoncellista posadí blíže klavíristovi tak, 

že má za zády nápis značky klavíru, kde už je zvuk obou nástrojů vyrovnanější. 

U dřevěných dechových nástrojů je samozřejmě důležité, stejně jako u smyčcových nástrojů, 

aby klavírista měl dobrý kontakt s hráčem. V případě dechových nástrojů to znamená, 

aby klavírista viděl na nátisk a nádechy hráče. Ale hráč by měl mít na zřeteli, že musí mít 

korpus nástroje natočen co nejvíce do sálu, aby barva jeho tónu nebyla zkreslená případným 

odrazem od stěny nebo od pultu.140 Doc. Štěpán Koutník doporučuje jako ideální postavení 

 
138 ŠTRAUS, Ivan, houslista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
139 BERNÁŠEK, Václav, violoncellista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
140 BROŽKOVÁ, Jana, hobojistka, pedagožka HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
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klarinetisty oblouk klavírního křídla s natočením mírně šikmo tak, aby pravým okem viděl 

hráč na klavíristu a přitom zvuk šel co nejvíce do sálu.141 

Poněkud jiná je situace u žesťových nástrojů, konkrétně u trubky, kdy se interpreti 

v závislosti na síle nebo ostrosti tónu točí mimo přímý směr do publika. Když totiž 

trumpetista nehraje přímo do publika a natočí se poněkud stranou, příliš ostrý zvuk, který 

v některých případech může vznikat, se tímto tlumí. Většinou se trumpetisté přiklání 

k tomuto mírnému natočení, s výjimkou případu, kdy trubka hraje s orchestrem. 

Zde se oslovení odborníci kloní spíše k přímému postavení, aby zvuk trubky přes orchestr 

pronikl. Nicméně je třeba na zkoušce vždy zhodnotit a zjistit, které postavení 

je v konkrétním sále výhodné.142 U lesního rohu je tradicí udržovat vzájemný oční kontakt 

s klavíristou. Hornista stojí tedy čelem ke klavíristovi a hraje tak korpusem na klavír. Toto 

postavení může částečně fungovat, pokud je klavír naplno otevřený, protože v tom případě 

se zvuk lesního rohu odráží od klavírní desky a v určitých akustických prostorách 

lze tak docílit optimálního smísení zvuku. Pokud je ale klavír zavřený, chybí bezprostředně 

za lesním rohem odrazná deska. Stěna sálu, od které se zvuk následně odráží, může 

být poměrně vzdálena, a to může vést k násobení zvuku, přeslechům a nečistotám. Proto 

MgA. Ondřej Vrabec doporučuje postavení, kdy hráč na lesní roh míří korpusem ne přímo 

do sálu, ale na pravou stranu sálu, takže zvuk lesního rohu míří na posluchače přímo a je tak 

daleko transparentnější. Jediným aspektem, který by od tohoto postavení mohl hornisty 

odrazovat je pocit, že v tomto případě s klavíristou nemají bezprostřední oční kontakt, 

což ale není podle MgA. Ondřeje Vrabce prioritní. Je třeba vždy vnímat společný 

dech a navíc v tomto postavení hornista vidí klavíristovi na ruce, čehož je možné 

v některých případech využít.143 

 
141 KOUTNÍK, Štěpán, klarinetista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
142 REJLEK, Vladimír, trumpetista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
143 VRABEC, Ondřej, hornista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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4.6.5 Problematika koncertu 

Před koncertem 

V rozhovorech s odborníky jsme se dále zabývali chováním klavíristů a sólistů 

před koncertem. Ze zkušeností klavíristů vyplynulo, že existují v podstatě dva typy sólistů – 

ti, kteří se chtějí před koncertem maximálně koncentrovat a nechtějí být rušeni, a ti, kteří 

naopak chtějí v uvolněné atmosféře navázat před koncertem rozhovor o úplně jiném tématu, 

než co je čeká na pódiu. I to by se měl klavírista snažit již během zkoušení odhadnout 

a vnímat, o který typ hráče se jedná, aby ho svým přístupem před koncertem ještě více 

nestresoval. Samozřejmě nezáleží pouze na typu sólisty, ale také na typu koncertního 

vystoupení a na programu, který instrumentalista hraje. Pokud je koncert pro hráče velice 

důležitý a náročný nebo se jedná o konkurz či závěrečnou zkoušku ve škole, je situace jiná 

než v případě vystoupení, které není tak náročné. Dalším faktorem je vyspělost hráče, 

se kterým hrajeme. Pokud se jedná o mladšího studenta, který zatím nemá mnoho 

zkušeností, bude potřeba od klavíristy více morální podpory než v případě profesionála. 

Mgr. Halka Klánská dále ze zkušenosti zmiňuje rozdíl mezi pohlavími, kdy muži bývají 

klidnější, zatímco ženy jsou emotivnější a potřebují více podpory.144 Za každých okolností 

je vyžadováno od klavíristy, aby působil klidným dojmem, aby svým chováním před 

koncertem zbytečně nezneklidňoval instrumentalistu (ze zkušenosti některých hráčů - 

nehledal a nelepil si před vystoupením noty atd.). Proto by měl být spolupracující klavírista 

velkou osobností a zároveň psychologem, který dokáže všechny tyto situace zhodnotit, 

upravit dle situace své chování a zvládnout ještě i své případné obavy z náročného koncertu 

tak, aby vysílal do svého okolí pouze pozitivní signály. 

Během koncertu 

Dále jsme se zabývali problémy, které mohou nastat přímo při koncertě. Nejčastějším 

problémem byly pamětní výpadky sólistů, které mohou být různých rozsahů (nejen řádky, 

ale i celé stránky). Proto je třeba, aby klavírista skladbu dobře znal a věděl, ke kterému místu 

v partituře se má buď vrátit nebo ke kterému místu skočit. Za každých okolností je toto 

v kompetencích klavíristy, protože on má před sebou partituru a vidí, co se v konkrétní chvíli 

 
144 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
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na pódiu odehrává. Podle zkušeností MgA. Miroslava Sekery by klavírista neměl nikdy 

přestat hrát a začít se na pódiu domlouvat se sólistou, kde začnou. Doporučuje 

např. zopakovat frázi nebo zahrát frázi či motiv kolegy, což mu může napovědět, 

kde se může znovu napojit.145 

Dalším velmi častým problémem při koncertním vystoupení jsou problémy s tempem. Spíše 

se jedná o zrychlování během skladby, které si interpret při hře ve zjitřené atmosféře 

na pódiu neuvědomuje. Většina klavíristů se shoduje na tom, že pokud sólista zrychluje, není 

možné ho autoritativně začít brzdit akcenty nebo kýváním hlavou, což působí na posluchače 

velmi nekolegiálně a obecně velmi nehudebně. Jak zmiňuje Mgr. Daniel Wiesner, na pódiu 

jsme společný tým, a i když je to student, v té chvíli je to náš partner a měli bychom 

ho podpořit.146 Zároveň však někteří klavíristé připouští možnost, že např. v mezihrách 

bez sólisty se snaží tempo usměrnit opět zpátky. Na druhou stranu někteří instrumentalisté, 

především hráči na dechové nástroje, zmiňovali situace, kdy klavírista začal v příliš 

pomalém tempu, což pro ně nebylo akceptovatelné z hlediska dechu. V takových chvílích 

je třeba vizuální kontaktu ke sledování pohybů hráče a jeho dechu.  

Všichni instrumentalisté v našich rozhovorech také zmiňovali chování klavíristy na pódiu, 

které jim může pomoct s trémou. Šlo především o pozitivně naladěné pohledy a o jejich 

pocit, že je klavírista na pódiu vnímá a je s nimi. Také bylo zaznamenáno, že sólisté velmi 

oceňují, když klavírista zná základní pravidla jevištní etikety. I to by měl klavírista 

reflektovat ve své přípravě na koncertní vystoupení. Nicméně velmi trefně tuto kapitolu 

uzavírá doc. Stanislav Bogunia: 

„Podívejte, nikdy nejde o život. Stát se může cokoliv. A pro mě jedna z krásných vět, které 

jsem v životě slyšel a přiznám se, že z úst toho člověka to bylo, když David Fjodorovič 

Oistrach řekl: ‚Co by to bylo za umělce, který by nevydržel pár minut ostudy na pódiu.‘ 

Toto řekl největší umělec, z mého pohledu největší umělec vůbec, který kdy po této planetě 

chodil a za to ho mám rád ještě víc.“147 

 
145 SEKERA, Miroslav, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
146 WIESNER, Daniel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
147 BOGUNIA, Stanislav, klavírista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 22.6.2021. 
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A dále ještě dodává: 

„Představte si, kdyby existoval umělec, který se v životě nesplete. Zaprvé bych mu to nevěřil 

a zadruhé bych řekl: ‚Já bych vám přál, abyste se spletl alespoň jednou, alespoň uvidíte, 

jak je to krásný.‘“148 

4.6.6 Repertoár 

Znalost repertoáru spolupracujícího klavíristy samozřejmě přichází s praxí, nicméně pokud 

se chce klavírista tímto směrem orientovat, je dobré, aby se co nejdříve seznámil 

se základním repertoárem jednotlivých nástrojů, který poté postupně přirozeně rozšiřuje. 

A jak podotýká doc. Stanislav Bogunia, čím mladší je klavírista, tím lépe může tento 

repertoár vstřebat, rychleji nastudovat a stává se tak pro něj kapitálem, ze kterého může 

čerpat celý život. Dále dodává, že kmenovým repertoárem by mělo být všechno kromě toho, 

co ještě nebylo napsáno. A pokud teď někde nějaká nová skladba vzniká, měli bychom 

ji do repertoáru zařadit.149 Toto je krásná myšlenka, nicméně i tak existují skladby, které 

se objevují v repertoáru instrumentalistů velmi často. Proto jsme zkoumali v rámci výše 

zmiňovaných rozhovorů, které skladby by neměly chybět v repertoáru klavíristy a se kterými 

by měl, pokud se chce věnovat klavírní spolupráci s jednotlivými nástroji, začít. Následující 

výčet děl je soupisem nejčastěji hraných děl ze zkušeností naši respondentů. 

Houslový repertoár je nesmírně široký, nicméně základním repertoárem autorem 

zamýšlených skladeb pro klavír a housle jsou sonáty klasicistních autorů – Mozarta, Haydna, 

Beethovena. Nepochybně by měl mít klavírista v repertoáru sonátu C. Francka, kterou 

v transkripcích můžeme hrát s dalšími nástroji (flétnou, violou, violoncellem, dokonce 

kontrabasem). Skladba, která stojí za zmínku a která je velmi komplikovaná v tolika 

ohledech, že je jí třeba věnovat dlouhé zkoušení, jsou Mýty Karola Szymanowského. U violy 

by měl klavírista věnovat pozornost Brahmsovým a Hindemithovým sonátám, které jsou 

pro  klavír velmi náročné. Violoncello má v základním repertoáru taktéž Beethovenovy 

sonáty, Brahmsovy sonáty, již zmiňovanou Franckovu sonátu, ale velmi náročná je také 

Debussyho nebo Šostakovičova sonáta. Z kontrabasového repertoáru by klavírista měl znát 

 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
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především Schubertovu sonátu Arpeggione, která je již transkripcí a která je často hrána 

také violoncellem nebo flétnou. Jistě by měla být zmíněna i Hindemithova sonáta, ale také 

například velmi technicky náročné skladby F. Hertla. 

Ze základního flétnového repertoáru by měl klavírista ovládat rozhodně dva Mozartovy 

koncerty, koncert Viléma Blodka, stěžejní díly jsou pak sonáta B. Martinů, Prokofjevova 

a Poulencova sonáta. Z velkých a náročných skladeb je to Jolivetův Chant de linos a Ibertův 

nebo Nielsenův koncert. U hoboje by měl klavírista začít s barokními koncerty Händela 

a Vivaldiho, poté v klasicismu pokračovat koncertem W. A. Mozarta a koncertem 

F. Kramáře. Dále by se měl také zaměřit na soudobější repertoár, jako je Poulencova sonáta, 

Dutilleuxouva a Saint-Saënsova sonáta. Jednou z velmi obtížných a oblíbených skladeb 

je také Suita pro hoboj a klavír Klementa Slavického. Klíčový repertoár klarinetisty 

je poměrně dlouhý. Začíná u Mozartova koncertu, poté jde o Weberovy koncerty a Grand 

duo. Dále pak Schumannovy Tři fantastické kusy, sonáty J. Brahmse, F. Poulenca nebo 

Debussyho Première rhapsodie. Jednou z nejproblematičtějších a pro klavíristu 

nejnáročnějších kompozic je klarinetový koncert Jeana Françaixe. U fagotu jsou velmi 

obtížné skladby Z. Lukáše a H. Dutilleuxe. V repertoáru mají často fagotisté také sonátu 

C. Saint-Saënse nebo P. Hindemitha. 

Skladby pro lesní roh, které by měl každý spolupracující klavírista ovládat, jsou zejména 

Mozartovy koncerty, koncerty A. Rosettiho a J. V. Sticha Punto. Tradičním repertoárem jsou 

také dva koncerty R. Strausse a Hindemithovy sonáty, které jsou pro klavír velmi náročné. 

Kmenovým repertoárem trubky jsou bezpochyby koncerty J. Haydna a J. N. Hummela, 

což jsou skladby, které má v repertoáru každý trumpetista. Velmi obtížným koncertem 

je pak trumpetový koncert A. Joliveta, který je i pro velmi zkušené klavíristy velkým 

oříškem. Těžiště repertoáru pozounu a tuby je především ve skladbách 20. století. 

U pozounu je to např. sonáta S. Šulka, ale především sonáta P. Hindemitha. Stejně 

tak pro tubu napsal tento autor sonátu, jejíž klavírní part je velmi obtížný, dokonce někteří 

klavíristé zmiňují, že Hindemithovy sonáty jsou mnohdy obtížnější než sólové klavírní 

skladby. 
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Obecně lze říct, že nejobtížnějším repertoárem jsou skladby rytmicky komplikované, 

především z 20. a 21. století, nicméně překvapivě může být problematická řada klasických 

děl, ve kterých např. musí být v přesné souhře paralelní stupnice se sólovým nástrojem, 

což mnohdy vyžaduje poměrně dlouhé zkoušení. A jak velmi zkušeně dodává doc. Stanislav 

Bogunia: 

„Víte, co je nejtěžší na souhru? Ta nejjednodušší věc.“150 

4.6.7 Zlozvyky klavíristů 

Tato kapitola vychází z rozhovorů s pedagogy jednotlivých nástrojů, kterých jsme 

se dotazovali, na co nejvíce musí klavíristy při zkoušení se studenty ve svých hodinách 

upozorňovat a co by rádi změnili v jejich přístupu. Nejčastějším problémem bylo právě 

zvukové vyvážení mezi sólovým nástrojem a klavírem. Toto téma bylo zmiňováno 

především u klavíristů se silnými sólistickými sklony a také v případech, kdy klavírista řeší 

svoje velmi obtížné technické místo a zapomene tak regulovat zvuk svého nástroje vzhledem 

k sólistovi. K tomu dochází velmi často ve skladbách, které svojí klavírní fakturou 

neodpovídají dynamickým rozsahům sólového nástroje, což není vina klavíristy, nicméně si 

toho musí být vědom a svoji dynamiku upravit. Na druhou stranu, někteří pedagogové museli 

vyzývat klavíristy, zejména ty, kteří doprovázejí již dlouhou dobu, k aktivnějšímu přístupu. 

Může to být způsobeno právě častými připomínkami k přílišnému zvuku klavíru a jeho 

tlumení. Navíc od nich požadovali kreativnější přístup, zejména aby v momentech, kdy má 

klavír skutečně vedoucí úlohu, opravdu tuto vedoucí roli převzal, protože často mají tito 

klavíristé tendenci hrát ve své pasivní „doprovazečské“ roli celé skladby. Ideální 

spolupracující klavírista by se tedy měl oběma těmto extrémům vyhnout. 

Dalším problémem byly záležitosti tempa a rytmu, a to tendence klavíristů interpreta buď 

tlačit do rychlejšího nebo pomalejšího tempa. Tento aspekt byl označován za mnohem větší 

prohřešek, než je problém se zvukovým vyvážením. Pokud totiž hraje klavírista někde trošku 

silněji, než je potřeba, instrumentalista se s tím buď nějakým způsobem vyrovná, nebo 

v nejhorším případě neslyší publikum na chvilku dokonale sólový nástroj a slyší víc klavír, 

což hudbě zásadním způsobem neublíží. Pokud je ale instrumentalista tlačen tempově 

 
150 BOGUNIA, Stanislav, klavírista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 22.6.2021. 
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dopředu a má před sebou opravdu obtížné technické pasáže, může se stát, že tyto pasáže 

sólista nezvládne optimálně provést jen proto, že klavírista nebyl dostatečně ohleduplný. 

Stejně tak tomu může být i opačně, kdy zpravidla hráči na dechový nástroj nestačí dech nebo 

má už unavený nátisk a potřebuje, aby mu klavírista nezačal brzdit, aby byl vůbec schopen 

frázi nebo skladbu dohrát. Další typickou nedokonalostí klavíristy byla zmíněna určitá 

nerytmičnost. Jako příčina se jeví fakt, že zatímco většina instrumentalistů je zvyklá hrát 

dobře rytmicky, zejména díky zkušenostem s hrou v orchestru, klavíristé mají často tendenci 

zvolňovat dle libosti a přizpůsobovat si určitá místa pouze pro svoje potřeby, což může vést 

k nedokonalé souhře mezi klavírem a nástrojem. 

Překvapivě často byla dále zmiňována potřeba hráčů setkávat se s klavíristou častěji, 

což je pravděpodobně důsledkem nedostatku kvalitních spolupracujících klavíristů a jejich 

vytížeností. S tím také jistě trochu souvisí i další zlozvyk, kterým je zkracování předeher 

a meziher, což je na jednu stranu pochopitelné, když klavírista korepetuje stejný koncert 

už poněkolikáté, zejména z hlediska úspory času při zkoušení. Ale je potřeba, 

aby si i předehry a mezihry ve své plné délce s každým sólistou klavírista nejlépe několikrát 

vyzkoušel. Problémem totiž není klavíristova znalost nebo neznalost předeher a meziher, 

ale především jde o organizaci rozvržení sil pro sólistu v náročných skladbách, zejména 

u hráčů na dechové nástroje. Předehry a mezihry totiž poskytují sólistovi prostor 

pro odpočinek. 

4.6.8 Schopnosti spolupracujícího klavíristy  

Prvním důležitým znakem spolupracujícího klavíristy by měla být schopnost předvídat, 

protože pokud klavírista nepředvídá, co se stane o notu dopředu, tak pouze konstatuje to, 

co už se stalo. Stejně jako dirigent musí předvídat, jak bude orchestr reagovat.151 Takže 

pokud se chce klavírista účastnit na hudebním provedení skladby, musí dopředu anticipovat 

kolegův záměr, dotvořit ho a sjednotit tak celé provedení. 

Dalšími schopnostmi, které by měl klavírista rozvíjet, jsou hra z listu a hra z partitury. I když 

je samozřejmě nejlepší, když klavírista dílo poctivě nastuduje, má čas na jeho analýzu 

a celkově na jeho důkladnou přípravu, často se v praxi stává, že je klavírista nucen zahrát 

 
151 BOGUNIA, Stanislav, klavírista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 22.6.2021. 
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novou skladbu přímo z listu nebo za velmi krátkou dobu. Hrou z listu se klavírista učí také 

výše zmíněnému předvídání, protože při této činnosti musí být schopen číst zápis dopředu. 

Tato schopnost se získává především praxí, takže je zapotřebí, aby se klavírista této 

disciplíny nebál a i přes možné počáteční neúspěchy se jí často věnoval.152 Druhou zmíněnou 

schopností je hra z partitury, která dává klavíristovi jiný náhled na studované dílo. Tato 

schopnost je velkým přínosem, obzvláště při hře klavírních výtahů, kdy je třeba 

být obeznámen s původní podobou díla. Protože pak tato poučená interpretace může 

motivovat hráče k mnohem působivějšímu výkonu.153 

4.6.9 Ideální spolupracující klavírista 

Ideální spolupracující klavírista je umělec, který by měl mít především vynikající estetickou 

morálku, znalost stylů, měl by mít vlohy pro souhru, umět druhého poslouchat, vcítit 

se a respektovat svého spoluhráče s tím, že jde o spolupráci na stejné úrovni. Měl by mít 

samozřejmě maximálně připraven svůj part a také vědět něco o nástroji, se kterým 

spolupracuje. Musí být také adaptabilní a měl by být velmi trpělivý, protože se často stane, 

že klavírista hraje tytéž skladby již po několikáté, ale hraje je třeba nyní s někým, 

kdo se s nimi setkává poprvé.154 Také by měl mít chuť se stále rozvíjet, aby se nespokojil 

s tím, jak se naučil svůj part, který už několikrát hrál, ale aby byl schopen ho příště zahrát 

i jiným způsobem. Měl by také umět správně podpořit svého kolegu na pódiu, ať už svým 

hudebním projevem, tak i svým lidským přístupem a vystupováním.155 V neposlední řadě 

by se měli klavíristé učit od svých starších a zkušenějších kolegů a neměli by se vyhýbat 

žádné spolupráci, protože jakákoliv všestrannost je vždy vítána.156 

To všechno je otázkou praxe a zkušeností, jedině ta klavíristu naučí, co je důležité 

a jak se má ke svému partnerovi na pódiu chovat.157 Ale i velká zkušenost a praxe klavíristu 

nezbaví případné trémy a zodpovědnosti, jak konstatuje Mgr. Halka Klánská: 

 
152 VOBORSKÁ, Alice, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
153 BERNÁŠEK, Václav, violoncellista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
154 REJLEK, Vladimír, trumpetista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
155 VRABEC, Ondřej, hornista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
156 JAVORČEK, Marcel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
157 ČERMÁKOVÁ, Ludmila, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
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„Ta zodpovědnost je vlastně ještě větší a ty nervy jsou ještě větší, než měl člověk 

za mlada.“158 

A co vzkazují umělci svým začínajícím kolegům? 

„Ostatním klavíristům, kteří mají zájem o klavírní spolupráci, bych vzkázala, ať se určitě 

nebojí a jdou do toho, je to to nejkrásnější, co mohou, podle mě, v hudbě zažít.“159 

„To hudební soužití, když můžete s někým sdílet hudbu, tak to je opravdu jedna 

z nejkrásnějších věcí a je to jako v životě: ve dvou se to lépe táhne a pokud je možnost, 

tak bych všem mladým doporučoval, aby si při jakékoliv příležitosti společně zahráli a těšili 

se z hudby, protože je to připraví do toho profesního života daleko lépe.“160 

„Prostě ta komorní hudba je, jak jsem říkala, nenahraditelná a jsou z toho krásná přátelství 

a nejkrásnější jsou ty emoce na koncertě, když se povede, že ti dva tak spolu cítí, že i na tom 

pódiu dokáží tvořit a udělat něco úplně jiného, než si nastudovali na korepeticích. 

Tak to je prostě nádhernej pocit!“161 

„A to je o té síle, o té vzájemnosti a o té schopnosti se vcítit a respektovat se a mít se i trochu 

rádi.“162 

„Když člověk chce dělat hudbu, že ji musí chtít dělat celým srdcem, že jí musí naplno věřit 

a musí taky pro tu hudbu hodně obětovat. Pokud ti mladí klavíristi cítí, že opravdu tu hudbu 

mají tak rádi, že jí chtějí ten život obětovat a udělat pro ni mnoho a mnoho, tak určitě 

je dobře, že to dělají a budu jim přát do života mnoho úspěchů a mnoho krásných chvil. 

Pokud by ti lidé pochybovali a říkali si, jestli by nebylo lepší jít dělat něco jiného, 

tak ať to radši zváží.“163 

„Tím ideálním partnerstvím je něco jako manželka - krýt partnerovi záda, maximálně 

mu vyhovět, kde to potřebuje prosazovat své názory v rozumné míře a uměřeným způsobem, 

 
158 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
159 VOBORSKÁ, Alice, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
160 SEKERA, Miroslav, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
161 ČERMÁKOVÁ, Ludmila, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
162 BERNÁŠEK, Václav, violoncellista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
163 WIESNER, Daniel, klavírista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
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nikoli za každou cenu. Od houslisty se ovšem očekává totéž, že vytvoří klavíristovi dostatečný 

prostor pro jeho prezentaci tam, kde je to na místě, po skončení produkce mu náležitě 

poděkuje a bude naslouchat jeho připomínkám. Co kdyby měl náhodou větší pravdu než já? 

Technicky zdařilá spolupráce by totiž měla vyústit do konečného cíle, připravit posluchačům 

co největší intelektuální a emocionální zážitek bez rušivých momentů.“164 

„Budoucím klavíristům, kteří se chtějí věnovat korepetici bych vzkázala, že to především 

musí mít hodně rádi, tu práci, musí mít rádi hudbu, musí mít rádi lidi, studenty a potom 

ta práce má smysl a je naplňující a je to vlastně jenom velká radost.“165 

„A jestli se ptáte z pozice – jestli si klavírní partner připadá jako dvojka – prosím vás pěkně, 

ano. A já to proto dělám. A já jsem se rozhodl před lety, že to takhle dělat budu. A pokud 

si někdo připustí to slovíčko „dvojka“ s nádechem nostalgie, ukřivdění, smutku, 

nespravedlnosti, tak, prosím vás pěkně, jděte rychle od toho! Minul jste se povoláním. 

Děkuji.“166 

  

 
164 ŠTRAUS, Ivan, houslista, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 16.6.2021. 
165 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
166 BOGUNIA, Stanislav, klavírista, dirigent, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 22.6.2021. 
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ZÁVĚR 

Výzkum o specifických vlastnostech jednotlivých nástrojů jasně verifikoval všechny 

předložené hypotézy:  

Smyčcové nástroje s tvorbou tónu problém nemají, jejich tón se ozve obvykle ihned. Proto 

musí být klavírista při souhře se smyčcovými nástroji v dostatečném kontaktu s pravou 

rukou instrumentalisty, která je vizuálním vodítkem pro správnou souhru s těmito nástroji. 

Dřevěné dechové nástroje, především dvouplátkové, jsou velmi náročné na tvorbu tónu. 

Proto i jejich ozev přichází vždy s malým zpožděním, které musí klavírista předpokládat 

a být připraven nasazení tónu bedlivě sledovat. Nejvíce se tento fenomén objevuje v nízkém 

a velmi vysokém rejstříku a taktéž ve velmi jemné a nízké dynamice. U flétny může podobná 

situace také nastat, a to také v nízké poloze a nízké a jemné dynamice, nicméně 

se zde nejedná o tak častý problém jako u dvouplátkových nástrojů. 

Žesťové dechové nástroje mohou mít částečně podobné problémy s nasazením, jako je tomu 

u dřevěných dechových nástrojů, tzn. v některých případech se tón ozve se zpožděním, 

ale může se také ozvat dříve. U těchto nástrojů do značné míry záleží na dobré kondici 

nátisku a rtů, protože hra na žesťové nástroje je velmi fyzicky náročná. Pokud jsou již rty 

unaveny dlouhou a náročnou hrou, může snadněji dojít k nedostatečnému ovládnutí nátisku, 

což může negativně ovlivnit správný ozev tónu. 

HYPOTÉZA Č.1:  

Každá nástrojová skupina (smyčcové nástroje, dřevěné dechové nástroje, žesťové 

dechové nástroje) má své specifické požadavky na tvorbu tónu a tónové začátky.  

2.  
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Tato hypotéza byla zkoumána pomocí poslechové analýzy, která jasně potvrdila, že nižší 

poloha nástrojů byla skutečně mnohem častěji ve zvukové nerovnováze než poloha vyšší. 

Tento trend potvrdily 

i naměřené hladiny 

akustického tlaku 

u jednotlivých typů 

doprovodů, kdy většina 

z nich svou hlasitostí 

kryla všechny 

smyčcové nástroje, 

většinu dřevěných 

nástrojů a v menší míře 

dokonce i některé 

žesťové nástroje. 

Samozřejmě se tyto 

zvukové dysbalance 

zvyšovaly úměrně 

dynamice, ve které 

byl doprovod hrán, 

a také úměrně hustotě 

klavírního doprovodu. 

Nejmenší počet těchto 

nerovností 

byl pochopitelně 

v doprovodu unisono 

a doprovodu Graf č. 31 

HYPOTÉZA Č. 2:  

Nástroje ve své nižší poloze jsou často zvukově překrývány klavírem, především 

pokud hrají oba nástroje ve stejném rejstříku. 
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rozloženým akordem, nejvíce pak v akordickém a přiznávkovém doprovodu, které jsou 

bohatší ve své faktuře.  

Nejvýrazněji se tento jev projevil u smyčcových nástrojů (graf č. 32), zejména u violoncella 

a kontrabasu, kdy docházelo k velkým nerovnostem především v kontra a velké oktávě. 

V těchto polohách byly tyto nástroje ve většině případů přehlušeny klavírním zvukem. 

U violy a houslí k tak závažným dysbalancím nedocházelo, u obou nástrojů v menší míře 

klavír překrýval jejich zvuk maximálně do g1. 

U dřevěných dechových nástrojů docházelo ke zvukovým nerovnostem taktéž ve většině 

případů pouze v nízké poloze nástrojů (graf č. 33). Nejvýrazněji tomu bylo v případě 

klarinetu v nízké dynamice, kdy klavír svou hrou kryl nástroj v celém jeho rozsahu. Stejně 

jako v případě houslí a violy tomu tak bylo nejvýrazněji do g1, poté docházelo 

již k mírnějšímu překrytí. Nicméně klarinet neměl problém se prosadit v silné dynamice. 

U flétny se projevovaly zvukové problémy v obou dynamikách, a to úměrně hustotě 

a dynamice doprovodu. V silné dynamice klavírní zvuk překrýval flétnu dokonce až do f2. 

Hoboj prokázal svoji pověst průrazného nástroje a v nízké dynamice téměř problémy 

se zvukovým vyvážením neměl. V silnější dynamice se jistá míra nerovností projevila pouze 

Graf č. 32 
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v nejhlubším rejstříku a pouze při hutných typech doprovodů. Fagot se v této analýze ukázal 

být stejně jako hoboj také poměrně průrazným nástrojem. Opět se zde verifikovala naše 

hypotéza, že problematické jsou z hlediska zvukového vyvážení spodní polohy nástrojů. 

Nejinak tomu bylo i u fagotu, kdy pouze k mírným dysbalancím docházelo právě 

v nejhlubším rejstříku. 

Žesťové nástroje v poslechové analýze prokázaly, že po zvukové stránce nemají problém 

prosadit se v klavírním doprovodu (graf č. 34). Trombon a tuba se dokázaly prosadit 

při všech typech doprovodů ve všech dynamikách. Trubka pouze v nízké dynamice mírně 

zaostávala za klavírním zvukem okolo tónu f. Jediným nástrojem, který se obtížněji 

prosazoval, byl lesní roh. Opět i u tohoto nástroje byla verifikována naše hypotéza. Lesní 

roh měl problémy především v nízké poloze, mírněji v nízké dynamice, více se zvukové 

nerovnosti projevovaly ve vysoké dynamice a při hutnějším typu doprovodu. 

Graf č. 33 
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Graf č. 34 
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Výsledky měření hladin 

akustického tlaku 

potvrdily i tuto 

hypotézu. V grafu č. 35 

červené odstíny 

znázorňují žesťové 

dechové nástroje, 

modré barvy pak 

dřevěné dechové 

nástroje a žlutě jsou 

znázorněny smyčcové 

nástroje. Je zde jasně 

patrné, že všechny 

dechové nástroje, jak 

v nízké, tak ve vysoké 

dynamice, svou 

hlasitostí převyšují 

nástroje smyčcové. 

Toto měření potvrdilo 

i výsledky poslechové 

analýzy, kdy tuba, 

trombon a trubka, které 

dominují v hlasitosti, 

neměly problémy prosadit se vůči klavírnímu zvuku. Lesní roh, který vykazoval podobné 

hladiny akustického tlaku, jako dřevěné dechové nástroje, měl spolu s touto nástrojovou 

skupinou již více zvukových nerovností, a to především ve spodních rejstřících nástroje, 

což také naměřené hodnoty akustického tlaku potvrdily. Výsledky smyčcových nástrojů také 

Graf č. 35 

HYPOTÉZA Č. 3:  

Dechové nástroje jsou svou hlasitostí výraznější než nástroje smyčcové. 
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korelují se závěry z poslechové analýzy, tedy že tato nástrojová skupina je, co se týče 

zvukové vyváženosti, nejproblematičtější.  

Dále bylo tímto měřením dosaženo velmi zajímavých výsledků dynamických rozsahů 

jednotlivých nástrojů. Dynamický rozsah se totiž podle našich výsledků lišil až o 17 dB, 

což už je poměrně velký zvukový rozdíl. Nejširší dynamickou škálou disponovaly klarinet, 

flétna a housle, které svými výsledky přesahovaly 20 dB. O něco menší dynamickou škálu 

vykazovala trubka. Nástroje, u kterých byly zaznamenány průměrné výsledky, byly lesní 

roh, violoncello, viola a kontrabas. Nejmenší dynamické rozpětí se ukázalo u trombonu, 

hoboje a fagotu. S minimálním dynamickým rozsahem skončila tuba. I toto je pro klavíristu 

zajímavý výsledek, který ukazuje, se kterými nástroji je nutné mít velmi širokou zvukovou 

paletu a u kterých nástrojů nebudou rozsahy dynamik tak výrazné.  

  

Graf č. 36 
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Tato hypotéza byla zkoumána pomocí měření temp jednotlivých technik všech nástrojových 

skupin. U každé skupiny nástrojů se vyprofilovaly technické varianty, které nástrojům 

v jakémkoliv tempu nečiní žádné potíže a zachovávají si svůj zvukový charakter (tabulka 

č. 4). Těmito variantami byly legato a détaché u smyčcových nástrojů (hodnoty 

nad MM130), legato a staccato u dechových nástrojů (průměrné hodnoty okolo MM130). 

Další technické varianty již tempo nástrojů ovlivňují do značné míry tím, že pokud by byla 

daná technika hrána v rychlejším tempu, ztratí svůj typický zvukový profil. Těmito 

technikami byly u smyčcových nástrojů spiccato, sautillé, ricochet a martelé, u kterých 

se průměrná hodnota tempa pohybovala okolo MM88. U dechových nástrojů byly těmito 

HYPOTÉZA Č. 4:  

Tempo je ovlivněno specifickou tvorbou tónu a technickými obtížemi daného 

nástroje nebo nástrojové skupiny. 

Tabulka č. 4 
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technikami dvojité a trojité staccato, které jsou již velmi ovlivněné náročnou tvorbou tónu, 

která souvisí s individuálními fyzickými předpoklady jednotlivých hráčů. Průměrná hodnota 

tempa těchto technik se pohybovala okolo MM81. V poslední kategorii se objevily techniky 

a technické problémy, které jsou silně ovlivněny tvorbou tónu. U smyčcových nástrojů jimi 

byly řadové staccato a pizzicato, u dechových nástrojů pak velké skoky. Jak je patrno 

z našich výsledků – skoky byly větší technickou obtíží pro skupinu žesťových nástrojů, 

u kterých bylo průměrné tempo skoro o polovinu pomalejší než u nástrojů dřevěných. Také 

zde byl velmi názorný postupný pokles tempa u větších, čili technicky náročnějších, skoků. 

Samozřejmě je otázka tempa vždy velice individuální záležitostí a obzvláště u pomalého 

tempa by k relevantnímu posouzení mohlo dojít v případě měření na větším vzorku hráčů, 

nicméně i z tohoto měření a z výpovědí našich respondentů můžeme vyvozovat určitý trend, 

který naši hypotézu potvrzuje. Na posledních pozicích pro pomalé tempo (tabulka č. 5) 

se umístily nástroje, 

které podle výpovědí 

našich respondentů 

skutečně spotřebují 

nejvíce vzduchu – 

jednalo se o flétnu 

a tubu. U smyčcových 

nástrojů by se dalo 

z našich výsledků usuzovat, že tempo je do jisté míry ovlivněno délkou smyčce – čím kratší 

smyčec, tím je tempo rychlejší. Pro tvorbu tónu je třeba správná kombinace tlaku a rychlosti 

smýkání. Svou roli tedy také hraje fakt, že na tlustší struně je potřeba většinou více smyku, 

aby měl tón uspokojivou kvalitu. 

A jaký by měl tedy být ideální klavírista, který spolupracuje s instrumentalisty? Z našeho 

výzkumu bylo jasně patrné, že se od klavíristy očekává, že bude dokonale technicky 

vybaven, bude rozumět hudební struktuře a jednotlivým hudebním stylům. Zároveň se od něj 

očekává velká míra pružnosti při hře z listu, rychlé učení se nových partů a nadhled 

nad celou partiturou, se kterou se ve formě klavírních výtahů každodenně setkává. V nemalé 

Tabulka č. 5 
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míře by měl být také velmi vnímavým a citlivým člověkem, který dokáže vycítit aktuální 

psychické rozpoložení hráče. A v neposlední řadě by měl mít velmi dobré komunikační 

schopnosti, které jsou naprosto klíčovou kompetencí k vykonávání této nelehké, ale krásné 

profese. Skloubit všechny tyto vlastnosti do jedné osoby je poměrně náročný úkol, proto 

je třeba, aby toto povolání vykonávali lidé, kteří jsou schopni se zcela oddat hudbě. 

A jak velmi krásně dodává Mgr. Halka Klánská:  

„Takže prostě jenom bezbřehá laskavost a mít to hodně rád. A potom je to hrozně naplňující 

práce, radostná.“167 

  

 
167 KLÁNSKÁ, Halka, klavíristka, pedagog HAMU [ústní sdělení]. Praha, 18.6.2021. 
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Příloha č. 1: Rozhovor s Yaninou Aliakhnovich  
flétnistka, studentka HAMU 

25.9.2019, HAMU v Praze 

Jaké máte zkušenosti s klavíristy, kteří Vás doprovází?  

S korepetitory se my jako sólisti potkáváme pořád, protože to jsou lidé, kteří jsou 

pro nás zároveň orchestr, spoluhráč v komorním souboru a také pedagog spíše na komorní 

souhru. Oni zároveň slyší, jak hrajeme ze strany a případně nám mohou doporučit ze svých 

zkušeností – pokud je to korepetitor starší – něco ohledně dynamiky, ohledně ladění, říct 

svůj názor ohledně charakteru. Takže jsou důležitá, podstatná osoba. 

Stalo se, že klavírista ovlivnil Váš výkon? A jak? 

Korepetitor nejenom mě, ale každého sólistu ovlivňuje moc. Protože když hrajeme spolu 

sonátu, nebo nějakou komorní věc, tak na koncertě je to těsná spolupráce. Navzájem 

se posloucháme, navzájem spolu vytváříme hudbu. Takže on tak jako tak bude velice 

ovlivňovat každý výkon. 

Pokazil Vám klavírista někdy Váš výkon? 

To záleží, co se tím myslí – pokazit. To, že on zahraje občas nějaký špatný tón, to nevadí. 

Ale spíš takhle – při jednom konkurzu, což je věc, na kterou se klavíristi asi moc 

nepřipravují, tak pak se stávají takové věci, řekněme v Čechách, že na to nejsou ani zkoušky. 

Takže si maximálně můžeme zkusit nějaký začátek – ohledně tempa, deset minut, 

a pak jdeme hrát na konkurz. No a stalo se mi, že jsme se rozešli, protože jsme si neřekli 

o repetici. Klavírista šel dál, já šla na repetici a rozešli jsme se tak, že jsme museli zastavit. 

Ale bylo to dobrý, udělala jsem to. 

Je pro Vás lepší pocit hrát s klavíristou nebo sólově? 

Mám ráda oboje. Ráda hraji s klavíristou – máme nedostatek klavíristů na dechovým 

oddělení, chybí nám tam lidi. Já si ten klavír strašně užívám. Další věc je, že bych 

potřebovala, třeba na soudobou hudbu, aby ten člověk uměl využívat preparovaný klavír 

nebo aby to byl natolik otevřený člověk, že by uměl doposlouchávat nějaké tiché klastry 

na klavíru. Ale jinak miluju hrát s klavíristama. 
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Jaký vidíte největší problém ve spolupráci s klavíristou?  

Největší problém je, aby ten klavírista, korepetitor, držel přesné tempo, 

byť až metronomické, když mluvíme o klasickém flétnovém repertoáru. Ale zároveň, 

aby byl hudební, že to tempo bude držet přesně, ale s takovým citem. To také záleží 

na zkušenostech. 

Stává se Vám, že Vás někdy klavírista svou hrou přehlušuje? A ve kterých rejstřících 

se toto stává nejčastěji? 

Samozřejmě já i můj profesor tuto možnost vylučujeme a říkáme, že musíme hrát míň nebo 

víc. Ale nejproblematičtější místo bude, když klavír má forte ve středním rejstříku – malá, 

první oktáva – a flétna ve stejném rejstříku má taky forte. Ale ty forte nejsou dynamickými 

poměry srovnatelné, protože flétna hraje slabě dole, i když je napsáno forte. A na to musí 

dávat pozor. Specifikum flétny je, že ten nástroj je velice hlučný a má to průrazné forte 

ve vyšších rejstřících – ve třetí oktávě, řekněme c3 a výš – ale když jde dolů, tak to forte 

je nesrovnatelné. Takže když někdo doprovází flétnu – třeba Prokofjevovu sonátu – tak tam 

na to musí dát pozor. Nehrát forte, když flétna hraje v první oktávě. 

Jaká je první zkouška s klavíristou? Co na ní řešíte? A v jaké fázi studia se odehrává? 

Když se sejdeme s klavíristou, tak to znamená, že už umíme ty skladby přečíst a máme 

nad tím nějaký svůj přehled. Máme naposlouchanou nahrávku, několik nahrávek a známe 

třeba nějaká komplikovaná místa, která bychom chtěli vyřešit – ohledně nádechů, ohledně 

ritenut, nějakých rozšíření a podobně. Když hrajeme, tak to hrajeme spíše po kouskách 

a řekneme si k tomu nějaké věci, popřípadě si tam uděláme nějaké poznámky. Mohou být 

také chyby ve vydáních, to se taky opraví, a podobné věci. 

Necháte si od klavíristy poradit i k celkové koncepci díla? Když nebudeme mluvit 

o pedagogovi, ale o rovnocenném spoluhráči.  

Určitě si ráda poslechnu, co si myslí. Korepetitoři mají často zkušenosti, protože pracují, 

doprovázejí na nějaké soutěži – na Pražském jaru, znají tu skladbu, vědí, jak se hraje 

a jak se hraje u každého profesora zvlášť, protože když jsme na vysoké škole, tak musíme 

počítat s názorem profesora na nějaká tempa a podobně. Takže ano, nechám si poradit, 
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ale mám svůj názor. Pak přijde na další hodinu třeba profesor, ten má taky svůj názor, 

a tak spíš hledáme nějaký kompromis. 

Kdo má rozhodující slovo na finálním vyznění skladby? 

To není o rozhodujícím slovu. To je spolupráce – je to hudba pocitová. Když si to zahrajeme 

a já řeknu: „No víš, je to kvůli nádechu pro mě pomalý, nedali bychom to trošku s nějakým 

pohybem, trošku dopředu?“, on řekne: „Jo, zkusíme to.“ Pak to bude chtít ještě víc dopředu, 

a tak já taky řeknu: „Jé, to je super!“ a klavírista řekne: „Jó, to je úžasný!“ On má taky 

přehled přes celou partituru, takže má v notách klavírní part, flétnový part a vidí tu fakturu 

celou. Takže prostě většinou klavíristé mají nějaký názor. Jestli je před námi zrychlení 

na několik taktů, tak řekne: „Hele, zkusme to fakt rychle.“, tak to zkusíme a já to schválím 

anebo ne, protože to v tom tempu nejde. Stejně tak já můžu říct: „Hele, nedali bychom 

to rychle?“ a on řekne: „No to moc nejde, protože mám tady oktávy nebo nějaké skoky, 

nesedí to úplně.“ No prostě různě. 

V čem je tedy flétna specifická vůči klavíru? 

Flétna se liší od dřevěných dechových nástrojů tím, že to bude nejvirtuóznější nástroj kvůli 

své konstrukci a dá se na ní hrát nejrychleji ze všech. Nejjednodušeji ne, protože je při hře 

velká spotřeba vzduchu, ale dá se na ní hrát nejrychleji, takže ten repertoár je většinou 

virtuózní. Neřekla bych, že je rychlejší než klavír, ale je to podobné. Ta síla toho nástroje 

je v těch virtuózních pasážích, nějakých rychlých změnách tempových a na rozdíl 

např. od klarinetu, který má krásný rozdíl mezi rejstříky, mezi dolní polohou a horní 

polohou. Prostě není to o dynamice jako na trumpetu, o těch dynamických rozdílech, spíš 

o té virtuozitě. 

Jak řešíte společné začátky skladeb? 

To všechno se říká ještě na první zkoušce, takže pokud bych potřebovala, nebo je taková 

situace v notách, že by bylo pro souhru lepší, abych ukázala jakoby výrazně nebo méně, 

tak to řešíme při té zkoušce a ještě průběžně, když pracujeme nad nějakou skladbou. 

Pak zase charakter toho, jak ukazuju je důležitý, protože to, jak ukážu pak ovlivňuje to, 

jak ten tón začne. Pokud mám v notách pianissimo dolce a před tím má například klavír 

několik taktů nějakých rozložených akordů jako předehru, tak já to nebudu ukazovat takhle 



   
 

4 
 

(ukázka na nástroj, pozn.), ale spíš se nadechnu a chytíme to intuitivně a taky podle toho, 

že se na mě dívá. A podle toho, jak já počítám – protože vím předem, kolik taktů, kolik dob 

je přede mnou, takže to ukážu spíš (ukázka na nástroj, pozn.) – něco takového. Pokud 

hrajeme například forte espressivo, tak samozřejmě zvednu tu flétnu a (ukázka na nástroj, 

pozn.) ukážu to prostě najednou, anebo taky ukážu dvě doby před tím. Takže pokud 

začínáme nějakou rychlou větu spolu, tak se podíváme na sebe, kývneme si, že jsme 

připraveni a pak jedeme tempo (ukázka na nástroj, pozn.). A taky je podstatný nádech. 

Nádech by měl být vždycky přibližně v tom tempu, protože klavírista slyší ten nádech. Takže 

když je to pomalá věta, tak je pravidlo, že se nadechuje hodně (ukázka, pozn.) a už ten nádech 

je v charakteru té pomalé věty. Pokud věta je rychlá, tak nádech je krátký. Ten nádech 

interpreta se liší od běžného dýchání člověka. Takže je rychlý, ale velký (ukázka, pozn.). 

Takže nádechy ve skladbě máte předem vždy promyšlené? 

Určitě. Když tu skladbu studuji, když ji cvičím doma, ve škole, jo, řeším nádechy hodně. 

Občas je to sporné. Flétna má velkou spotřebu vzduchu, a to, jak se nadechnu před začátkem 

nějaké věty, je rozhodující. 

Snažíte se nějakým pohybem usměrňovat agogiku třeba i během koncertu? 

Většinou se stane na pódiu, během koncertu, že klavírista hraje spíš pomalu – protože pokud 

by hrál rychleji, tak se s tím dá těžko něco dělat, ale když hraje pomalu a já bych potřebovala 

zrychlit, tak většinou začnu hrát trošku dopředu, nebo ukazuji flétnou ty doby rychleji 

(ukázka, pozn.). A nejspíš klavírista uslyší, že hraji rychleji než on, podívá se na mě, chytí 

to tempo a takhle to můžeme srovnat. Ale není to dobrá situace. 

Co je pro Vás důležité před veřejným vystoupením? Má Vás klavírista  povzbuzovat/mlčet?  

Pro mě je lepší, když není nervózní, když ví, co dělá. Má v pořádku noty, má vymyšlené, 

jak bude obracet, má to domluveno třeba s nějakým známým, nebo mu noty bude případně 

obracet někdo další, když to nestíhá. Je lepší, když jsem v klidu a nenechám se stresovat, 

protože tak jako tak – jeho role je jakoby druhotná, není sólista. Neměl by chodit a říkat: 

„Ježiš, já si nepamatuju tempo, jak rychle to hrajeme?“, tak si pak budu připadat jako 

v mateřské škole, jako že se musím starat o dítě. Já si myslím, že většina lidí to chápe. Když 
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je v klidu, můžeme se bavit o čemkoliv před začátkem koncertu, mně to nevadí. To spíš 

je lepší. 

A na pódiu? Je něco takového? Může Vám klavírista svým chováním nějak pomoct? 

Jasně, korepetitor na pódiu mi pomůže tím, že ví základní pravidla - jak se uklonit, jak odejít. 

Nedělá tam zbytečné zmatky. Ví, jak dlouho bude doposlouchávat konec nějaké věty nebo 

ví, jak tam nechat ty ruce při našem společném virtuózním konci skladby – že se to ukončí 

a tak artisticky si počká. Neutíká, když ví, že se ukloníme, tak se podíváme na sebe 

a pak se ukloníme publiku. 

Jaká je podle Vás nejobtížnější skladba na souhru ve flétnovém repertoáru s klavírem? 

Celkově flétnový repertoár pro klavíristu není jednoduchý, protože často je virtuózní 

pro ten klavír. Občas se říká, že to není sonáta pro flétnu a klavír, ale pro klavír a flétnu, 

protože klavír tam má hodně práce. Myslím si, že flétnový repertoár celkově 

od romantického období, od 19. století, se přibližuje k sólovému klavírnímu repertoáru. 

Takže často vyžaduje po klavíristovi, aby byl zdatný technicky a zároveň byl schopný 

komorního provedení těch věcí, aby věděl, jak to funguje v komorním souboru. 

Je to náročný. Takže nejtěžší repertoár budou sonáty pro flétnu a klavír z romantického 

období, kterých není moc, ze začátku 20. století. Také jsou problémy v Bachových sonátách, 

protože to nejsou skladby pro dnešní klavír, často je to úprava z cembalových původních 

not, takže je to taky náročné. Tam zas ten klavírista musí rozumět té barokní hudbě. A do jiné 

skupiny jsou zařazeny orchestrální úpravy. Setkala jsem se s problémem ve skladbě Chant 

de linos od André Joliveta, což je skladba z 50. let 20. století. Původně to bylo pro smyčcové 

trio s harfou a byla k tomu sólová flétna, pak samotný autor to přepsal pro klavír. 

Ale je to velice náročná věc a navíc je náročná emocionálně, takže pokud by člověk byl 

nějaký citlivý, zdálo se mu, že ta hudba je moc strašně, řekněme přímo. A setkala jsem 

se s jedním korepetitorem, který řekl, že to nerad hraje, že je to pro něj technicky obtížné 

a je to obtížné emocionálně. Musela jsem se obrátit na dalšího, který byl techničtější. 

Co byste doporučila klavíristům, kteří chtějí korepetovat flétnu? Co byste jim vzkázala? 

První, co je – nezkoušet hrát hlučně. Pak druhá věc je opravdu dávat pozor na tempa a na to, 

jak to tempo udržet – nejjednodušší příklad jsou koncerty od Stamice nebo od Mozarta, 



   
 

6 
 

kde jsou takové repetitivní osminy. To je hrozně důležité, to je součást té hudby. 

A nejdůležitější je poslouchat, poslouchat, poslouchat, co nejvíc zkoušet a hrát a případně 

poslouchat masteclassy v komorní hudbě, kterých je hodně. A obráceně flétnisti by se neměli 

bát a ptát se korepetitorů, co umějí ten repertoár, co s ním pracují – co hrají deset, dvacet let 

flétnový repertoár – a ptát se jich, protože oni znají různý triky a umí poradit. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s prof. Václavem Bernáškem 
violoncellista, pedagog HAMU 

16.6.2021, HAMU v Praze 

Co by měl bezpodmínečně klavírista vědět o vašem nástroji, než přijde na první zkoušku? 

Jestli tomu dobře rozumím, tak ono se to dá říct obecně, což platí asi pro všechny kombinace 

– řekněme s houslistou nebo flétnistou, případně také se zpěvem. Violoncello je takový 

nástroj, který se jaksi do povědomí těch sólových nástrojů, což housle byly už daleko dříve 

jaksi využívány, to violoncello se dostalo do takového širšího koncertního povědomí 

později, v souvislosti s vývojem techniky a všeho kolem toho - samozřejmě také těch 

školených studentů a tak dále, kteří se zdokonalovali u výborných cellistů a tak dále, 

a tak dále. Ten cellista sám o sobě může na pódiu předvést violoncello v podobách nějakých 

barokních suit a tak dále, ale takovou doménou toho všeho je spolupráce s klavírem, 

kdy ten sólista, řekněme, ten violoncellista spolu s kolegou u klavíru – rád bych tu zdůraznil, 

že jde o tzv. a přesněji řečeno spolupráci, klavírní spolupráci, nikoliv o doprovod. Vím z úst 

několika kolegů, kteří na toto byli velmi citliví – na tuto vazbu, když se to jaksi zveřejnilo, 

že „u klavíru“ nebo taky „doprovod“. To není pravda. To je člověk, který je partnerem, 

významným partnerem. Dokonce jsou skladby z klasického období – Mozart, Beethoven, 

Mozart pro housle, Beethoven první sonáty pro cello – to je psáno pro klavír a housle, 

pro klavír a violoncello. Tam to není otázka, jestli bude nějakým způsobem dominantní, 

tam ty důvody byly někdy jiné. Byla to otázka toho, že se to dílo věnovalo někomu z těch 

zámožných, kteří jaksi ten život kumštýřský a tu kariéru těm skladatelům umožňovali. 

A oni se tímto jaksi revanšovali s tím, že ten part byl nějakým způsobem dominantní, 

byl určující, nebo podpůrný, nebo myslelo se na toho ne tak zcela dokonalého spoluhráče, 

což v tom profesionální světě samozřejmě není. Tady jde o to, že ten pianista, 

ten do té spolupráce vstupuje s plnohodnotným partem s tím, že to může z mnoha důvodů 

ten pozdější výkon, když se to dílo studuje, velice ovlivnit. A já mohu říct ze své zkušenosti, 

co jsem od malička chodil na koncerty, tak mně utkvěl, a také později tady na škole jsem 

měl tu čest, se například setkat s profesorem Alfrédem Holečkem, pianistou. Legenda, 

opravdu legenda. To byl pán, který když byl mladý, tak jezdil s Janem Kubelíkem 
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už na velká turné. Ten prostě poznal tu elitu světových hráčů, kteří se dávali jaksi 

do té spolupráce a zase si ty pianisty také patřičně vybírali. A to že byl tento pan profesor, 

Alfréd Holeček, už v té době jaksi na začátku své kariéry, partnerem takového esa, 

no tak to něco znamenalo. Když jsem na tu školu přišel a už jsem věděl, byl tu Josef Hála 

například, byl tu – já pocházím z Kladna – prof. Jiří Hubička, pianista. A teď je otázka, 

jak se na to podíváme. Byli pianisté, kteří svoji kariéru výhradně orientovali na sólové hraní, 

což byl kupříkladu – alespoň jak já jsem to vnímal a měl jsem tu čest si s ním zahrát sólo 

v Brahmsově druhém klavírním koncertu – pan Ivan Moravec, který prostě byl sólistou. 

On do té komorní spolupráce nějakým způsobem nevstupoval, byl výhradně jaksi takto 

nastaven, a tak ta jeho kariéra celá probíhala. Pak jsou samozřejmě ti pianisté velikých jmen, 

kteří čas od času do nějaké vazby s nějakým tím nástrojem vstupují a mají to prostě rádi 

a oživuje je to a tak dále. A ten výkon zase dostává jiné parametry a tak dále. 

A pak je samozřejmě ta skupina těch pianistů, kteří, bych řekl, tuto formu své prezentace 

a svého jaksi vyjadřování vítají a je to jejich taková doména. A to si myslím, že je velká síla 

tady u nás. Samozřejmě ty evropské země, ty kulturní s tou historií, to mají. Tam ti lidi jsou, 

ale ta určitá specifika tady toho – té vazby – tak on ne každý k tomu nějakým způsobem, 

bych řekl, ne přistupuje, to bych se nechtěl nikoho dotknout, ale prostě je to otázka té vnitřní 

představy, nějakého toho charakteru a hlavně schopnosti se vcítit a trošku respektovat toho 

druhého s tím, že je to spolupráce na stejné úrovni a že ti pianisté, kteří třeba tady v té škole 

pomáhají vzrůstem studentů, tak určité penzum odvedou tím – té mechaniky, kdy ten student 

to musí nastudovat, musí si to nějakým způsobem do té hlavy dostat. Ten trojúhelník – 

to srdíčko, ta ruka, ten mozek, ta mozkovna, která to všechno řídí, tak se to tak pomalu 

vyrovnává a do tohoto světa má pianista možnost jaksi nahlédnout, aby toho člověka jaksi 

vyhmátl, co na něj může, jakým způsobem. A pak je otázka té finální přípravy, 

když už se potom oba jaksi – mluvím o té situaci ve škole, jak to tady učíme – 

tak už v té generálce jsou už pak oba partneři. A tam samozřejmě v té školní podobě – 

alespoň jak to pozoruji – pianisté těm děckám, v tom nejlepším slova smyslu, pomohou, 

inspirují je. Jsou charaktery mezi námi, že s někým můžete hrát, s někým to nejde, nefunguje 

to, prostě takový ten úplně přirozený vztah, kdy ti lidi si „sednou“. To víte sama. To je prostě 

o něčem jiném a z toho je to potom poznat.  
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Jsou nějaká technická omezení violoncella, která ovlivňují souhru a zvukovou vyváženost 

ve vztahu ke klavírnímu doprovodu?  

Já vám rozumím, to už se jde do takových, bych řekl, detailů profesních. Každý ten nástroj 

ve spojení s klavírem, mluvíme teď o té spolupráci, tzn. ať je to dechový nebo smyčcový, 

tak u těch dechařů je to otázka té jejich fráze a dechu a tak dále, u nás je to otázka smyčce, 

je to otázka jakýchsi pravidel spojených jak s levou a pravou rukou, což je otázka té základní 

výuky, ale nicméně v tom finále, v tom koncertu to nehraje roli. Tam jsou takové věci, 

že když si člověk jen tak historicky vzpomene, když napsal Antonín Dvořák jeden 

z nejkrásnějších koncertů, nebo podle mě alespoň, koncert pro nástroj a orchestr, v tomto 

případě violoncellový koncert, tak se tomu dost dlouho bránil a cello považoval za to, 

že to dole bručí, nahoře piští a že uprostřed není slyšet. On to nedělal s nějakým opovržením, 

to vůbec ne, ale nějakým způsobem se mu do toho nechtělo, až slyšel a tak dále, 

to je povídání na někde jinde. Nicméně ho napsal, ale faktem je, že ten nástroje v jakési 

té barvě a té největší síle – on obsahuje ty vysoké oktávy, to se právě posunulo v té moderní 

interpretaci potom, že jsme se z těch barokních poloh nízkých dostali do poloh vysokých 

a tam samozřejmě to musí být kultivované a tak dále, a tak dále. Tam je otázka potom, 

že do toho vstupuje funkce pravé ruky a tam ta fráze, nějaká drobounká figura a tak dále, 

tak tam ten pianista, jak to má už potom v repertoáru, tak už o tom vědí. To jsou takové fígle, 

kdy se musí trošku počkat, musí se nechat dodýchnout, protože tam to cello zpívá. 

A dalo by se tedy říct, který druh té techniky… 

Já vám něco řeknu, vy jste pianistka a když si spolu sedneme, moje zkušenost, a budeme 

hrát Dvořáka Klavírní kvintet A dur, tak sedíte vy u klavíru a před vámi po vaší pravé ruce 

se tvoří ten oblouček smyčcového kvarteta s tím, že – to mám ověřené už za celou svou 

kariéru – když je na pódiu tedy křídlo, veliký formát, a tam v tom místě, kde to křídlo tvoří 

takový ten zářez, kde je ten šroubek na to upevnění té desky, víte v tom místě, tam když 

si sedne cello v tom momentě, tak je to velmi nevýhodné a akusticky velmi nesrovnané, 

protože to cello v té střední poloze s nějakým způsobem pojí s tou levou rukou klavíristy. 

To cello se obtížně v té rovině prosazuje s tím, že se to dá vyřešit tak, že si sedne viola 

na místo toho cella a hraje se v té pozici, že cello je na kraji. První houslista, proti němu 

je cellista anebo se to cello musí posunout tak, aby měl za zády buď „Petrof“ 
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nebo „Steinway“ – ten nápis, a tam už to tak nevadí. Záleží na tom, jak se samozřejmě 

ten pianista citlivý a také se možná budete ptát na otevřenou /zavřenou desku. Ten nástroj 

musí být otevřen, ale teď je otázka, jak ten pianista je citlivý, jak ten ansámbl je schopný 

reagovat, nějakým způsobem se dohodli na rozsahu dynamik a tak dále. Osobně si myslím, 

že by to mělo být otevřeno, i když jsou místa anebo i hráči, kteří jdou radši s tím polovičním 

nastavením té desky, ale v každém případě to potom snižuje tu barevnost toho nástroje. 

Myslím, že to byste se určitě ptala, to by měl být tak ten nástroj, jak byl míněn. Samozřejmě 

se to odvíjí od akustik – když je Martinů sál prázdný, tak je to úplně jinak, než když 

je naplněn, to samé v Rudolfinu. Mám takovou zkušenost, když už se ptáte na takové 

ty specifika – já jsem měl tu čest, jako člen Kociánova kvarteta před, už je to moc, dvacet 

let, natočit Brahmsův klavírní kvintet f moll s panem Janem Panenkou. To je jeden z těch 

pánů, který plní tu funkci, jak jsme o tom říkali, jak sólista, tak komorní hráč, tak partner 

do sonát a tak dále, naprosto nadčasová osobnost té doby, bych řekl, v té generaci. My jsme 

točili v Rudolfinu, prázdný sál, všecko. Ta kombinace smyčcový kvartet a klavír nastavit 

pro zvukaře není úplně jednoduchá. Z určité zkušenosti už se ví, co nefunguje a pak se hledá. 

Tu první frekvenci se skutečně hledalo, i když věděli, byli to mistři, všecko. A pořád ne a ne. 

Nakonec nás posadili za klavír. Takže ten klavír byl otevřen do sálu, na kraji té forbíny, toho 

pódia a my jsme seděli za. Takže my jsme pana Panenku ani neviděli, téměř ani neslyšeli. 

Já jsem do rána nespal, tedy osobně, já nevím, jak kolegové, ale nicméně jsme si na to zvykli 

a je to takový snímek, který si myslím, že můžu klidně spát. 

Máte nějakou radu, jak se neztratit v rychlých pasážích, ad lib.? Je lepší pro klavíristu 

sledovat akcenty nebo změny smyku? 

Nechci se vyhnout té odpovědi, ale to je tak velmi citlivé, a to je na tom tajemství 

té spolupráce, té schopnosti těch partnerů, že já nejsem ten hlavní a ten klavírista si to myslí 

zase opačně. Ten cellista je potřeba, aby tyhle věci byly zcela zřetelně. Jednak, aby se o nich 

také pohovořilo: „Nějak si myslím, že ta představa je taková.“, aby se to dalo nějakým 

způsobem realizovat. Potom samozřejmě u těch lidí, kteří spolu hrají, setkávají se častěji, 

tak už se tyto věci vědí. To jsou třeba drobounké notičky, rychlé notičky, které vám, to cello 

je nějakým způsobem posazeno před tím klavírem a ono to odlétne do toho sálu 

a teď ten pianista má napřažené uši. A jsou věci, které se musí prostě dohodnout, 
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že se s tou akustikou musí nějakým způsobem počítat a že to například v Rudolfinu 

a ve velkém sále, takové ty drobné notičky – osminové, šestnáctinové – to vám v tom velkém 

prostoru zanikne, a to se musí – u toho cellisty je to otázka pravé ruky, levé ruky, samozřejmě 

obou, že ty věci nějakým způsobem vnímá a tomu pianistovi dává signál, že nějakým 

způsobem – ale jak říkám, to už je tak. Když sem jezdil velký mistr, pan houslista Szeryng, 

to byl fenomenální hráč a měl tu Prahu moc rád, jezdil sem moc rád, hrál úžasně. S ním 

jezdil pan klavírista – z mého pohledu to byl tenkrát starý pán (on byl mladší, než já jsem 

dneska) – a to byl takový poslušný pán, který umožňoval tomu sólistovi, respektive tedy 

panu Szeryngovi, v té plné kráse rozezvučet ty jeho nádherné housle a ty fígle v těch 

sonátách i ty drobnosti tohohle typu, určité barvy, určité odstřihy dynamik, prudké změny 

v dynamice, kdy prostě člověk musí nějakým způsobem udělat zvukovou korekci v tom, 

že ono to nejde hned v tom okamžiku. Musíte s tím nějakým způsobem pracovat. To jsou 

potom detaily, které jsou z té nejvyšší dívčí školy. Takže to už pak je na těch dvou, třech 

a pak už se tam odvíjí ta komořina v tomto smyslu. Ale já jsem tomu nevěřil a až jsem se sám 

o tom přesvědčil, o těchto detailech, které se trošku obtížně takto vysvětlují. 

Já to teď vnímám jako posluchač, my jsme kvartetní kariéru skončili po čtyřiceti letech 

a já chodím do Rudolfina poslouchat ty studenty. A přesně to, co mi bylo řečeno, když jsme 

do toho prostoru vstupovali, tak se opakuje u těch dalších. Mělo by se tomu prostoru 

přizpůsobit a samozřejmě ta kombinace s tím klavírem, o které se teď bavíme, 

tak pro to violoncello je to velmi důležitý aspekt. Protože jak jsem říkal – možná někdy 

by se stalo, že to cello nějakým způsobem v jisté poloze není tak bych řekl dominantní 

barevně nebo zvukově, a tak se tomu musí pomáhat. To je otázka i tady, abychom 

to těm „študáčkům“ vtloukali jaksi, že to takhle bude a nikdy jinak nebude. Tak to prostě je. 

Na co musíte nejvíce na hodinách klavíristu upozorňovat? 

Já jsem se dostával do situace, kdy před nás předstoupil klavírista nebo před nějaký kvartet 

nebo trio. To už od prvních tónů bylo jasno, do jaké míry je ten člověk ten typ, který jde 

do toho kolektivního cítění a který je přece jenom tak sólověji orientován. A jaksi v té chvíli 

nebylo toho moc k řešení, protože to nebyla otázka zkoušení na týden, my jsme se sjeli před 

koncertem a měli jsme na to dvě hodiny, abychom si prostě nějakým způsobem ujasnili 

podobu té finální varianty, jak to pojmeme, a nakonec jsme ještě nevěděli o svých 
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možnostech výrazových, jak ten člověk se projeví v té chvíli. Ale pokud to nějakým 

způsobem prostě bylo možné si tyhle věci…, tak se to tak vlaze oťukávalo: „A kdyby 

náhodou jste mohla…“ a tímto způsobem, tak musí člověk být opatrný. 

Ale při té dlouhodobější spolupráci se třeba u toho cella, když přijdou třeba Brahmsovy 

sonáty - jsou dvě, ta e moll je taková psaná výrazně tomu cellu a tam jde o to, aby ten pianista 

tak harmonicky velmi jaksi respektoval a pomáhal mu s těmi melodiemi. Je tam takový quasi 

menuet v takové jakési romantické podobě, tam je potřeba, aby ten pianista, tam je potom 

takové trio rozevláté, aby tam se rozehrál – tam jsou takové nádherné pasáže – aby to prostě 

dostávalo takové vlny, a to ten pianista může výrazně ovlivnit ten celkový dojem z toho, 

to samozřejmě pomůže tomu cellistovi. No a pak tam jsou fugy, a to je dost obtížné 

a tak dále. To jsou takové věci, které v té finální podobě, když se to potom jaksi dostane 

do té koncertní podoby. Pak je další věc, a tou je mikrofon. A tam tyhle věci, o kterých 

se tu ne tak přesně vyjadřuji, nicméně tyto detaily hrají několikanásobně vyšší roli, protože 

to, co pojmou určité poměry akustického sálu, který má nějaké parametry – krásné zvukově, 

s určitým dozvukem – tak to ten mikrofon vám říká: „Ne, já jsem to ucho.“, a to je velmi 

nekompromisní a tam se tyto detaily ukáží bezpodmínečně, protože to vám odkryje nějaké 

nesouhry nebo názorově jinak, nějakým způsobem toto tam musí šlapat, jinak potom nějaké 

stříhání a toto – to už potom není muzika. 

Jaký je nejobtížnější repertoár vašeho nástroje na souhru s klavírem? A jaký kmenový 

repertoár by měl klavírista znát? 

Ten cellový repertoár je vedle houslového repertoáru asi tak srovnatelný, je obtížností otázka 

těch houslových škol a té cellové školy, řekněme české. Příprava pro ty hráče je jaksi zásadní 

a ty etudy, které tady byly na pražské konzervatoři v té historii, jak se to budovalo, 

tak ty základy jsou skvělé a samozřejmě se z toho potom odvíjí možnosti těch vrcholných 

skladeb, které jsou pro to počítány. Samozřejmě jsou to Beethovenovy sonáty, 

jsou to Brahmsovy dvě velké sonáty, ale je dvacáté století, nádherný je samozřejmě barokní 

čas. Pak jsou tam díla, která se přeberou od houslistů – je to slavná Franckova sonáta, která 

pro toto naše téma je jedna z dominantních a úloha toho pianisty je neuvěřitelně obtížná, 

je to obtížný part. Mimochodem existuje soutěž pro klavírní spolupracovníky, když to řeknu 

tak trošku, abych se nikoho nedotkl, ale tam se skutečně předvádí ten repertoár těch pianistů 
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a ta Franckova sonáta je jedním ze stěžejních děl, kterými se ti uchazeči nebo respektive 

ti soutěžící tam hodnotí. Takže u nás je to taková věc, jako že jsou to violoncellisté, například 

Luigi Boccherini – Ital, ve španělsku tvořící u dvora, napsal celou řadu děl – cellista. 

Tzn. je to už historicky k tomu vedeno, že cello dospělo k té výrazné sólové podobě. 

No a pak samozřejmě jsou tady koncerty, ten poslední čas, ti Francouzi a Rusové – 

Šostakovič a tak dále a tak dále. Ten repertoár je naprosto špičkový a k tomu jaksi vyzráli 

skvělí violoncellisté. A myslím si, že i ta Praha má stále co říct – tady z naší školy jde, 

z hudební akademie z Prahy se to stále drží na vysoké úrovni. Mluvím teď o cellistech, 

samozřejmě houslisté a další a další. Ale když už jsme se dotkli toho cella, tak i tady je radost 

si ty děcka poslechnout i teď, po té hrůzné situaci, když si člověk představí, že tady někdo 

přišel na školu na dva roky dělat magisterské studium a z toho celý rok a část jsme prakticky 

byli odříznuti, respektive za určitých, ale velmi nedůstojných podmínek se učilo (období 

pandemie, pozn.). Prostě té muzice to nesedí, nejde. Myslím si, že při těch zkouškách, 

co jsme teď viděli se to nijak významně neprojevilo. Je to pro ty děcka samozřejmě škoda. 

Jaký by měl být dle vás ideální klavírista? Já vím, že jste se této otázce chtěl vyhnout. 

Já se tomu tak ani nechci vyhnou, ale já bych tady mohl říct jako příklad… ale já ta jména 

řeknu rád a s úctou a tím neřeknu všechna jména, protože ti lidé, co tu jsou, tak každý jsme 

nějaký, každý jsme nějak nastaven. Mohou být charakterově jaksi odlišní kumštýři, 

ale je tam ten hlavní akcent, co můžeme říct, je ta schopnost do toho „študáčka“ nahlédnout, 

do té dušičky a dát mu prostřednictvím té své síly, prostě ho do toho vtáhnout a inspirovat. 

Tady je Stanislav Bogunia, pan kolega, to je dirigent. On je tedy i zároveň dirigent, 

a ten do té partitury vidí trošku jinak a on je schopen hrát z partitury, což u nás ne každý 

je toho tak úplně schopen. To není jednoduchá záležitost. A on tomu sólistovi, v našem 

případě tady, anebo pedagogům, se kterými hraje, s těmi velkými hráči, tak on přináší 

v případech, když se interpretují koncerty – cellové, houslové a tak dále – tak on tam vnáší 

ty prvky toho orchestru tomu studentovi nebo tomu kolegovi sólistovi a tím ho úžasně 

motivuje a povyšuje tu záležitost někam výš k tomu ideálu. Samozřejmě ten orchestr 

je nenahraditelný, nicméně je to tak jaksi bráno, pro to nastudování se ty úpravy 

pro ty dva nástroje dělají, aby se to dílo mohlo nastudovat a poznat a tak dále. 

Pak tam byl ten pan profesor, už nežijící, Josef Hála. To si pamatuju, to byl typ jak sólista 
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a tak dále, to byl typ - ten když k tomu sedl, tak ten vám tam rozehrál takovou atmosféru, 

že vám fakt nezbylo, než hrát na nejvyšší své úrovni. Když byla předehra – a to nechci říct, 

že to nedělají ti ostatní – ale mně to jenom z toho mládí utkvělo, když už se o tom mluví, 

tak ta inspirace pro toho kolegu, spoluhráče, tak to bylo velice silné. A pak jsou tady takoví 

ti lidé, kteří tomu obětovali celý život – Šaroun, bohužel zemřelý Jaroušek Šaroun – 

to je otázka pro pěvce, naprosto zásadní. Tam je další z těch kvalit, které těm pěvcům 

pomáhají a tak dále – tam se do toho nechci pouštět, ale tam je téměř ten jeho vklad je jaksi 

těžce nahraditelný. 

Mohl byste tedy nějakým způsobem shrnout zásadní vlastnosti, které by měl klavírista mít? 

Mohu říct, že ta spolupráce, to setkání těch dvou charakterů – když bych to takhle nazval – 

tak tam buď ty individuality na sebe narazí, nebo se nějakým způsobem dohodnou, nebo 

začnou nějakým kompromisem řešit určitou věc, což se ovšem během toho vlastního hraní, 

tak upřímně řečeno, moc nedá, protože aby to zůstalo v nějakém konfliktu, to nejde. Takže 

buď se ty lidi mají čas poznat, anebo se potom jeden přizpůsobuje druhému. A to je to, 

o čem jsem mluvil. Tady byl ten pan Szeryng, mistr, který měl člověka, který absolutně 

dýchal za něho. To bylo tak dokonale podřízeno té funkci toho sólisty, ale on toho 

nezneužíval, ale tak to prostě bylo. A pak samozřejmě když přijde nějaký ďáblík, nějaký 

temperament, který prostě nějakým způsobem tam vráží výrazně sebe a nemá možnost, nebo 

chuť, nebo není čas, tam to prostě narazí a už to nejde. Tam si pak ty lidi řeknou, tak s těma 

nehraju. S tím já už nemůžu hrát, protože tam je to tak rozdílný. Ta muzika je vysoce 

emotivní, kdo postrádá nějakou emoci, tak nemá smysl, aby to vůbec dělal. Ale zase 

na druhou stranu – všechno má svou hranici, a právě to tajemství, co tady se všecko povídá 

a co se téměř úplně nedá, co se víceméně ví a co se cítí, ale jako říct, napsat skripta, jak bude 

vypadat kolega spolupracující u klavíru, tak to se dost obtížně dá říct. To vám řeknu 

na rovinu. Rád bych na to odpověděl, ale to upřímně řečeno neumím. Je to velmi 

individuální. Věřte tomu, že stačí, aby se člověk blbě vyspal a je všechno jinak. Víte, když 

namalujete obraz, tak ho třikrát přemalujete, roztrháte, neprodáte. Jakmile vám na pódiu 

zapnou mikrofon, světla, teď! A vy to nemůžete vrátit. To je to velké tajemství té živé 

interpretace, těch muzikantů, kteří prostě jdou na ten trh s tímto rizikem. Je lepší být 

připraven na 120%, aby to bylo na 80%. Abyste věděl, že to tak bude, že to níž neklesne. 
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Pak je otázka pocitová – jaksi té nervové stránky – ne každý je tak odolný, s určitým vývojem 

se zlepší nebo přijde nějaká životní situace a už se to všechno dostává někam – v plus nebo 

i mínus, to se všechno může měnit. Ale tyto věci u nás hrají obrovskou roli a o to je to, 

bych řekl, cennější a ten fakt, že tam člověk přijde a hraje vám tam celý večer sám, je na tom 

pódiu sám, on prostě tvoří a drží vás tam dvě hodiny v napětí, které prostě neumíte popsat, 

které jsou prostě jen z něho, on vás vede, on vás povznese, že se dostanete někam jednou za, 

já nevím, jak dlouho. To jsou tyto věci, které jsou úžasné, neopakovatelné a stojí 

to za to se tam pachtit. Řeknu vám, že když se vám pak trošku podaří koncert, kde to vůbec 

nečekáte – sedne to, všechno sedne, všechno je dobře, je akorát zima, je akorát teplo, je tam 

světlo, vy jste nějakým způsobem, nic se nestalo a to, co jste hledala, tak tam najednou 

je. Přijde druhý den – dneska jsem nespal… a zase je to jinak. Tam je otázka, že to neklesne 

u těch profíků, opravdu je to tak, že by to nemělo samozřejmě. Ale ty pocity 

tam pak zůstávají, na to dobré se zapomene. A přesně při té dlouhodobější spolupráci, 

ve dvou, třech, čtyřech – představte si čtyřicet let spolu! Čtyři chlapi nebo ženy dvě, 

dva muži a tak dále. To jsou věci, které hrajou. Potom nejde jenom o to hraní a o to to prodat, 

ale to zázemí, to osobní každého. Tam se potom ty názory tříští, tam se dělali zkoušky – 

my jsme dělali pokusy, respektive jsme to přejali od kolegů z Talichova kvarteta, 

kdy se ze čtyřhodinových až pětihodinových zkoušek udělala tříhodinová zkouška a dalo 

se minutu a půl každému na to, aby se vyjádřil slovně k tomu, co si myslí, 

jak by si to představoval. To se dělá na kvalitních mezinárodních konferencích nějakých 

muzikologů – dá se jim dvacet minut a stop, konec. A zjistilo se, že za ty tři hodiny udělalo 

víc práce než za pět hodin, protože se nějakým způsobem emotivně do toho, ty názory 

se tříští a tak dále. Kompromisy to jsou krysy, to si taky někdy říkám. Ono to není vždycky 

řešení. Nicméně zdravý kompromis je něco, co už pootevírá přece jenom, aby si všichni 

uvědomili, že to chtějí a pak se to nějakým způsobem všechno realizuje. Víte tam byla jedna 

taková vzpomínka, kdy jedni členové z kvarteta říkali: „Víte, to jsou doby, kdy vadí jeden 

druhému, že dýchá.“, pak přejde mrak a všecko zase jede. A to je o té, síle, o té vzájemnosti 

a o té schopnosti se vcítit a respektovat se a mít se i trochu rádi. 
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Chtěl byste ještě něco vzkázat nastupující generaci klavíristů? 

Jestli tedy můžu, to není nějaký moje zpovídání. Já jsem měl štěstí v životě, že jsem studoval 

úplně jiný směr, vystudoval jsem střední průmyslovou školu a dělal jsem muziku jako 

koníčka. A podařilo se mi, což je tedy to moje poděkování nahoru, že se z toho koníčka stala 

profese. Já jsem neabsolvoval pět, šest let konzervatoře, já jsem se to rok po průmyslovce 

učil – všechny ty dějiny a kontrapunkty – no učil, prostě jsem to do sebe nějak natloukl, 

abych vyhověl alespoň částečně jakémusi přijímacímu aktu, se kterým mi bylo do určité 

míry pomoženo, protože já jsem skutečně neměl těch pět let za sebou. Já jsem hrál výborně 

na piano, líp než někteří kolegové tady, co dělali jiné nástroje a všechno jsem to znal. Já jsem 

znal dějiny hudby, já jsem nechápal, že někdo měl dvojku nebo trojku, to jsem vůbec 

nechápal, jak je to možný. To jsou krásný pohádky, pro mě to bylo něco, já jsem tím žil. 

A že se mi podařila tato profese, tak to je něco zcela výjimečného, to se ne každému tak nějak 

nastaví. Nicméně, ti, kteří se rozhodnou pro to a rozhodují – teď ty dětičky malé, teď jsem 

byl na nějaké soutěži malinkých cellistů, to je ten potěr. Je to dojemný a krásný. A ty děcka 

netuší, co je možná čeká a je to takový dětský, všechno je to takový bezprostřední a tak dále. 

Ale je vidět, jak ty talenty jsou a jde o to, abychom všichni udělali všechno pro to, 

aby se to nějak nezvrhlo, protože ta situace, co se teď děje – je to pro ten kumšt obtížný. 

Ti lidé, kteří se do toho vrhají a měli určité rozjeté projekty, tak teď budou velmi obtížně 

jaksi na ně navazovat. To si dovedu představit, ti lidé, kteří jsou v tom jaksi volném 

zaměstnání, nejsou nějakým způsobem zajištěni a mají svoji zcela individuální formu toho 

seberealizování, to doufám, že ta odvaha do toho jít, že nepomine a že bude přáno, 

jak se shora, tak z těch nejvyšších míst našich tady, které to mohou ovlivnit, aby ten kumšt, 

Praha nebo Čechy zůstaly tak, jak to bylo a mělo to svoji perspektivu. Ten svět se trošku 

mění, víme všichni sami, co se děje v té Evropě a tak dále, ale ta muzika, tady ten střed, 

ti Francouzi, Němci, my i Maďaři, Rusové a všecko, tady ta Evropa je v tomhle smyslu 

nesmírně bohatá. A ta naše maličká země, to jsou tak neuvěřitelně hudební hodnoty, které 

snad nepominou, že to bude opravdu a zároveň tu budou růst ti další, další, další 

instrumentalisti, pěvci. Aby se to prostě nějak nepokazilo a všichni jsme tomu tak nějak 

fandili, u nás profíků včetně a aby se tak trošku vrátil ten svět, který tak trošku pominul – 

těch našich rodičů, ono se víc muzicírovalo, ono to bylo trošku jinak nastavené, samozřejmě 
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nebyly ty prostředky, televize, rádia, všechno bylo jinak, nicméně v tom světě to je, 

v té takové amatérské rovině, že na vysoké škole se nějaký chemik nebo matematik může 

přihlásit do houslového oddělení. To tam bývá na těch univerzitách. A on zůstává nějakým 

amatérem, ale zůstává to v něm. To jsou lidé, kteří potom naplňují ty sály, kteří jezdí na svoje 

kurzy, setkávají se – já mám ohromnou zkušenost pětadvacetiletou, šestadvacetiletou, 

to je holandská skupina, to jsou lidé ještě v rámci svých profesí, ale už jsou tam i ti, kteří 

ukončili a teď jim tam naskočí ta muzika. Plné kalendáře, oni jsou aktivní, to všecko, 

a tím se ta muzika vlastně jakoby oživuje, oni jsou na koncertech – tzn. tvoří to víceméně 

poučené publikum. Tak tyto věci, aby se nám podařilo udržet pro ty další. To všem přeju! 
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Příloha č. 3: Rozhovor s doc. Stanislavem Boguniou  
klavírista, dirigent, pedagog HAMU 

22.6.2021, HAMU v Praze 

Jaká je Vaše příprava před první zkouškou? 

Jde o to, jestli jsem tu skladbu už hrál nebo je pro mě nová. Druhá věc je, jestli si myslím, 

že sólista tu skladbu také ještě nikdy nehrál a je to pro něj nové, anebo tzv. vskakuji 

do rozjetého rychlíku a při jeho pětistém provedení si zahraju s někým, s kým jsem to sice 

v životě nehrál, ale tím pádem to znamená - malinko se budu přizpůsobovat. Pokud jsme 

na tom oba stejně, že se oba pouštíme do studia nového repertoáru, obzvláště jedná-li 

se pak o premiéru soudobé skladby, kterou nikdo nikde nehrál, neexistuje nahrávka, 

neexistuje někdo, s kým si o tom můžete popovídat, jak to vlastně má vypadat – to jsou 

dva různé aspekty, a ta příprava je pochopitelně tímto velice různorodá. Pokud, i to se stane, 

přijde sólista, který řekne: „Prosím vás pěkně, vy už jste to tolikrát hrál a s tolika lidmi 

a já to budu hrát poprvé.“, ale to neznamená, že mu řeknete: „Prosím vás, tak to budete hrát 

tak, jak vám řeknu já.“, protože zaprvé nikdo nejsme neomylný, zadruhé každý jsme jiný 

a zatřetí pro mě je to vždycky radostná událost, protože opět uslyším novou verzi skladby, 

kterou, dejme tomu, jsem hrál několikrát a pokaždé je to strašně zajímavé, protože proto 

je hudba zajímavá v tom, že kdyby hráli všichni stejně, tak si uděláme jedno CD, jedno 

DVD, namnožíme ho sto tisíckrát, nebo i vícekrát a tím skončíme. 

Když tedy vezmeme ten druhý případ, že jste tu skladbu nikdy nehrál, tak jaká tomu tedy 

předchází příprava? 

Možná bych to přirovnal k přípravě partitury pro dirigenta, protože samozřejmě nestačí 

si nastudovat klavírní part. Pro mě je prioritní, co se děje u sólisty. Přiznám se, mám takovou 

metodu, nedělám to vždycky, ale občas si zahraju pravou rukou part sólisty a levou rukou 

part levé ruky klavíru a to, co je mezi tím, na to se dívám. To je trošičku syndrom japonských 

očiček, od shora dolů, jak čteme partitury, čímž se přibližujeme k Japoncům, protože 

my čteme zleva doprava, Japonci čtou se shora dolů, což je návod na čtení partitury a návod 

na čtení jakéhokoliv partu, pokud klavírista s někým hraje, protože nemá jenom svůj part, 

ale také part sólisty. Pokud hraje klavírní kvintet, tak má čtyři party a k tomu klavír. Toto 
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je pro mě dost prioritní. Ptali se mě lidi, jestli si ten part zahraju na klavír a jestli 

si ho zazpívám. Přiznám se, že ne – zkuste si zazpívat Franckovu sonátu, aby to k něčemu 

bylo, to už bych opravdu musel být velmi zdatný zpěvák a stejně si myslím, že by to zrovna 

nebylo ono. Ale je určitá analytická cesta, ve které si člověk řekne: „Aha, tak takhle!“ 

a pak je věc, která je otázka praxe, kdy musíte umět hodně předvídat. Já jsem vždycky tvrdil, 

že spolupráce s partnerem, sólistou, je otázka nikoliv interpretace, ale předvídání. Pokud 

vy nevíte, co se stane o notu dopředu, co se stane, tak pouze konstatujete to, co už se stalo, 

ale vy neumíte předvídat, co se může stát. Tak jako dirigent v podstatě musí předvídat, 

co ten orchestr dělá, proto dává gesta, kterým orchestr vede. Pokud začne dávat gesta, 

kterými konstatuje, co ten orchestr právě odehrál, tak orchestr mu pak řekne: „Tak pane 

dirigente, hlavně se neztraťte a držte se nás!“ Toto vám může říct sólista, pokud nebudete 

postupovat způsobem, o kterém jsem se teď rozpovídal. 

A odhadujete předem problematická technická místa, která mohou nastat? 

Ne, neodhaduji. Podívejte, odhadovat problematická místa, to by museli všichni hrát stejně. 

Pro někoho je problematické místo měkké nasazení v pianu, u někoho je problematické 

místo po klidné ploše zrychlit na nějaký krkolomný lauf v šestnáctinách. Jsou lidi, u kterých 

se to vůbec nestává, jsou lidi, u kterých to musíte trošku předpokládat. Vždycky se něco stát 

může. Nemůžete si říct: „Tam se stát nemůže nic.“ Toto je alibismus pianisty, nechci říct 

doprovazeče, ale klavírního partnera. Vy tu musíte být od toho, abyste korespondovali 

a v podstatě ideální pro mě je, pokud mám možnost spolupracovat s partnerem, který tímto 

způsobem zachází se mnou, jako s tím klavírem taky, takže je to pak něco, na co se člověk 

těší a je to hrozně hezké. 

Jak probíhá zkoušení? Máte nějaký postup (nejprve rytmus, pak zvukové vyvážení) nebo 

k tomu přistupujete intuitivně?  

Velice krásná, velice široká otázka, já ji malinko zlehčím, omlouvám se za to. Nejdůležitější 

je, pokud je to partner, se kterým spolupracuji poprvé, tak je zaprvé se mu představit. Pokud 

vypadá exoticky, tak se ho jemně zeptat, v jaké řeči můžete komunikovat. Přiznávám, 

ne všichni Japonci, ne všichni Korejci umí česky. I když těch Japonců je čím dál tím víc 

a není nic krásnějšího, než když vás v Tokiu na letišti uvítá člověk, který vám česky řekne: 
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„Já jsem tak rád, že jste dobře přiletěl a já budu hrát na housle.“, pak už je to o něčem 

jiném. Ale docela vážně – možná, že se někdy zeptám: „Jak celkově tuto skladbu budete 

pojímat? Klasicky nebo nějak objevně, neotřele?“, nebo já nevím, jakých výrazů bych 

použil. Jsou i lidi, kteří přijdou a řeknou: „Prosím vás pěkně, budu hrát tak, jako jste to ještě 

s nikým nehrál.“ To je svým způsobem trošku podezřelé, protože pokud to chce realizovat, 

tak já na to stejně přijdu během prvních pár taktů, co začneme hrát. Tak jako upozornit 

mě na to… Ne, že by těch lidí bylo hodně, ale vždycky se najdou exoti, co vás tímto 

způsobem pobaví, ale zaplať Pán Bůh, v mém životě patří tito lidé k těm nula celá koma, 

já nevím, kolik promile. Zaplať Pán Bůh, jsem za to rád. 

Jak komunikujete s partnerem případné neshody na tempo, pojetí? Přizpůsobujete se zcela 

nebo diskutujete a snažíte se partnera přesvědčit o svém pojetí? 

Já vám řeknu jednu strašně zajímavou věc, která mě napadla teď, vlastně díky vaší otázce. 

Já jsem se nikdy s nikým takovým v životě nesetkal. Já nevím, jestli jsem vyvolený nebo co. 

Vím, že kolegové občas přijdou a řeknou: „Prosím tě, hrál jsi někdy s tímto a s tímto? 

To už, proboha, ne!“ Nevím proč se mi tito lidé vyhýbají. Ne, nevzpomenu.  

Snažíte se partnera přesvědčit o svém pojetí? 

Odpověď je velice jednoznačná: ne, nesnažím se, protože když od začátku vidím, že se jedná 

o člověka, kterého naprosto chápu, jehož interpretační záměr je mi naprosto jasný, vidím, 

že je to muzikant s velkým M, navíc velice příjemný člověk, se kterým je dobrá spolupráce, 

to automaticky znamená, že toto všechno je rázem vyřešeno Pokud si řekneme: „Prosím vás, 

já bych na tomto místě…“ a on řekne „Víte a já bych taky možná…“, to jsou takové krásné 

věci, které z toho dělají tu velkou zajímavost. Ale naštěstí se mi v životě nestalo, abych, 

dejme tomu, s někým interpretoval Beethovenovu Kreutzerovu sonátu, která již samotným 

Ludwigem van Beethovenem je napsána pro klavír a housle, zdůrazňuji nikoliv obráceně. 

A když mi houslista řekne: „Prosím vás, tady v té volné větě nehrajte tolik silně, protože 

já jsem sólista.“, už se mu nesnažím vysvětlit, že: „Vy jste sólista, ale doprovázíte. Podívejte 

se na text tyto hudby, nejen na svůj part.“ Přiznám se, já jsem se s tím ještě nesetkal 

a předpokládám, že v mém věku mi to už ani nehrozí. 
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Jaké doporučení byste měl pro začínající klavírní partnery pro společné začátky a konce, 

agogiku? Jde nejdříve o vizuální/periferní kontakt nebo jen poslech? 

Já bych to trošku zjednodušil. Tyto věci už jsou velice specifické a tzv. přicházejí poté, 

ale já bych poradil kolegům, kteří se rozhodnou pro stejný lidský úděl, jako jsem se rozhodl 

před lety já, že budou chtít být tzv. komorní partneři našich sólistů, zpěváků, a tak dále, 

a tak dále, ať v mládí nastudují co největší repertoár. Důvod je velmi jednoduchý a velmi 

prozaický. Zaprvé – mladý mozek pojme daleko víc. Vezměte si dneska se naučit španělsky 

v osmdesáti letech. Můžete být pilná, jak chcete, ale nedokážete to. Pětileté dítě v mateřské 

školce se to naučí, protože jeho mozek je tabula rasa. Když mladý interpret, mladý 

posluchač, klavírista, začne studovat tyto sonáty, písňové cykly a tak dále, on má na to čas. 

Jeho mozek pojme neskutečnou kapacitu všeho možného. Když se dostane do tzv. kolotoče 

života a je „dobrej“ a je „žádanej“, tak má čím dál tím míň času na to, aby sám sebe něco 

naučil. A pokud nemáte minimálně takových sedmdesát, osmdesát procent základního 

repertoáru zvládnutého, tak pak se může stát, že vám někdo zavolá a řekne: „Prosím 

vás pěkně, tento pan sólista, onemocněl mu klavírista, byl byste tak dobrý, je to důležitý 

koncert, on by o něj nerad přišel. Hrajete běžný repertoár?“ a vy omdlíte, protože zjistíte, 

že ten jeho běžný repertoár jste v životě nehrál. A to za den nedáte dohromady. A řeknou: 

„On hraje to a taky Brahmsovu sonátu a taky… A pak hraje Dvořákův Klid lesa a Rondo, 

a tak dále, a tak dále. A jako přídavek…“ a vy řeknete: „Není problém.“, tak to je prima. 

Když řeknete: „Já ten základní repertoár neumím.“, ten člověk začne být trochu podezřelý. 

Může být kongeniální, ale najednou něco chybí, ta šíře toho repertoáru. Prosím vás, sólista 

musí mít pouze svůj repertoár, my musíme mít repertoár několika různých sólistů, 

od houslistů po violoncella, violy, přes dechové nástroje. Vezměte si jen, jak obrovský 

repertoár je pěvecký. Každý pěvecký hlas má svůj repertoár, k tomu si vezměte operní árie, 

a tak dále, a tak dále. Čili toto se pak zvládnout nedá. Pokud to člověk v mladém věku 

zvládne, je to ohromné plus a je to v podstatě kapitál, ze kterého může čerpat celý život. 

Myslíte tedy, že ta šíře repertoáru už dá klavíristovi takovou zkušenost, že pak neřeší 

společné začátky, konce? 

Ne, ne, ne, my si trošku nerozumíme. Musí to řešit, ale on už má základ. Podívejte se, když 

postavíte dům, tak nejdřív musíte mít pevné základy. Pokud ho postavíte na kousku dřeva, 
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tak přijde první vichřice, která vám ten dům prostě skácí. Když uděláte pevný základ, 

tak na něm můžete postavit ten krásný dům. A ten krásný dům to je to, o čem vy mluvíte – 

nuance, řešení problémů, tohle, tohle…, ale musí to mít pevný grunt. Kolo z hliněných 

nohou je už z historického hlediska vždycky podezřelé. 

A jak tedy potom řešíte agogiku a začátky, je vizuální kontakt důležitý? 

Málokterá skladba řeší na začátku nějaké agogické problémy, ony většinou přijdou 

po nějakém čase. Mně se zatím vždycky povedlo, že jsem na základě toho úvodu, 

kdy už se vlastně trošičku rozkoukáte a najednou začne být jasné zhruba v jakých intencích 

se ten sólista pohybuje. A řeknu – téměř nikdy se mi nestalo, abych toho člověka neodhadnul. 

Když si řeknu: „Aha, to je tzv. ten typ – takový vyrovnaný, agogické změny budou spíš trošku 

méně, protože určitým způsobem je to taková kánonická vyrovnanost a rovnováha.“, 

pak jsou lidi, kteří když už zvednou housle pod bradu, tak je mi jasné, že když přijde první 

accelerando, no tak to bude cesta na divokém koni až do pekel. Ale těším se na to, protože 

si řeknu: „Tak kam až půjde, než si zlomí vaz?“ a oni většinou ti dobří si ten vaz nezlomí 

a o to je to zajímavější. A týden na to hrajete s velmi usedlým člověkem, který nádherným 

způsobem hraje volné věty z Brahmsových sonát, ale když hraje Cigánské melodie, 

tak si řeknete: „No, tak zřejmě živýho cikána ještě neviděl.“, ale prosím vás, nikdo z nich 

není – to je ten lepší a tamten onen ne. Díky tomu, že máme oboje tzv. k dispozici, 

o to je to krásnější. 

Jaká je problematika nástrojů, se kterými spolupracujete? Jsou nějaké problémové polohy 

nástroje, které by mohl klavír svým zvukem překrýt? 

Klavírista může překrýt sólistu na jakýkoliv nástroj. Na housle, na violu, na trombon, 

na tubu! Já jsem hrál s jedním vynikajícím holandským tubistou, který hrál na tubu Montiho 

Čardáš – dovedete si to představit. Samozřejmě, že jsou určité polohy – vezměte si nízkou 

polohu ve flétnách, vezměte si nízkou polohu v hobojkách, kteří se vždycky snaží nějakým 

způsobem na to myslet a srovnat se s tím, že tato otázka se bude muset nějakým způsobem 

řešit. Ale podívejte, dobrá skladba je napsaná tak, že jí nemusíte pomáhat. Když vidí autor, 

že se hobojista dostane do polohy, kde tzv. se nepohybuje v tom nejkrásnějším možném, 

no tak do toho klavíru nenapíše čtyři f a akordické běsnění a člověk si řekne: „Pane Bože, 
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jak to zahrát, aby ten člověk nebyl jen vidět?“, pak to jako není možné. A pak jsou špatní 

autoři a těm se snažím vyhýbat. 

Ale přesto, myslíte, že se dá nějakým způsobem specifikovat poloha, kde dochází k těmto 

zvukovým nerovnostem? Lze tedy například říct, že nižší polohy nástrojů se hůře 

prosazují? 

Ano, já budu velice konkrétní. Ta doba je už sice asi třicet let zpátky, ale bylo období, 

kdy u nás byla spousta – já samozřejmě pochopitelně žádné jméno neřeknu – ale byla 

spousta skladatelů, kteří byli funkcionáři nejrůznějších institucí. A oni kromě toho, že byli 

funkcionáři, tak taky komponovali, což bylo neštěstí. A že komponovali pro nástroje, kterým 

nerozuměli, to bylo neštěstí dvojnásobné. Resumé bylo bohužel velmi jednoznačné: zkuste 

tuto skladbu odmítnout. A to se rovnalo popravě sebe sama. No a pak jsme se naučili 

těm skladbám pomáhat. Také jsem byl svědkem toho, když autor byl přítomen první zkoušky 

a sólista řekl: „Víte, mistře, ale tyto tóny já už na nástroji nemám.“, a tak jsme se dozvěděli: 

„Tak tam, pánové, něco hrajte, hlavně, ať to není moc dlouhé.“ Tuto dobu jsme už překonali. 

Dneska už ne, dneska už i naši přední funkcionáři píší krásnou hudbu, věřte tomu. Něco 

o tom vím. 

A když se k tomu ještě jednou vrátím, je tedy možné říct, že např. klavír ve své hlubší poloze 

(už ze své podstaty – dlouhé struny, velká ozvučná skříň) může sólové nástroje překrýt? 

Pokud je skladba dobře napsaná, tak ne. Ale uvedu vám příklad, který bude trošku o něčem 

jiném, a sice: existuje spousta skladeb, které jsou autorizovány pro dva různé nástroje. 

Příklad: Brahms klarinetové sonáty rovná se violové sonáty, příklad: Prokofjev flétnová 

sonáta udělaná Davidem Oistrachem pro housle, II. houslová sonáta. Vezměte si, kolik verzí 

Franckovy sonáty existuje – původně pro housle, transkribovaná pro violu, Franckem 

udělaná pro violoncello, Jean-Pierrem Rampalem udělaná pro flétnu s klavírem a nevím, 

je docela možné, že i pro jiné nástroje, se kterými jsem se nesetkal. Samozřejmě, 

že flétnovou verzi nemůžete hrát jako s violoncellem, i když ten klavírní part je naprosto 

stejný. A musíte vycházet z toho – a pozor, teď bude hrát flétna. A neříct si: „No jo, 

on minule to hrál ten a ten pán na violoncello, a to jsem tomu nemusel tzv. pomáhat 

a teď musím ubrat, protože flétna má svoje omezení.“ Naopak jsou zase polohy, 
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kdy si řeknete: „No ale to cello tady v tomhle místě tak krásně znít nemůže, protože 

v té horní poloze už to je přece jen trošku přes čáru.“ To je prostě specifikum různých 

nástrojů. Já nejsem proti tomu, když je skladba alternativně, dejme tomu, u Brahmse 

jak klarinetové, tak violové sonáty, které jsou na vlas stejné. Obě zní krásně. Co mě někdy 

trošku vadí, když si někdo, v domnění, že může všechno, začne přepisovat pro svůj nástroj, 

ve kterém působí tzv. posvěceně a já nevím, jak bych to nazval. Existuje jeden americký 

klarinetista, který pro klarinet předělává Mozartovy houslové sonáty, což je tragédie. 

Abychom byli konkrétní, on předělal i Dvořákovu Sonatinu pro klarinet s klavírem a nejen, 

že ji předělal, on ji posunul o tón níž, takže ta skladba je v F dur a nepřál bych vám slyšet 

výsledek. Bohužel byl jsem jednou donucen se toho zúčastnit. Bylo to pro mě velice 

zajímavé, protože tato klarinetistka, která to hrála – odehrávalo se to mimo naši republiku – 

říkala: „No, budeme hrát Dvořákovu sonatinu, to už jste musel hrát alespoň tisíckrát.“, 

tak jsem říkal: „Je to docela možné.“, „A zkoušet nemusíme.“ Já jsem otevřel noty a místo 

prvního akordu v G dur jsem ho uviděl v F dur, a to jsem omdlel poprvé ve svém životě. 

Pak, když jsem se probral, tak byla zajímavá věc – dokud jsem hrál, tak ty ručičky 

poslouchaly, pak nastal jeden takt pauzy a moje ruce se automaticky vrátily do G dur. 

A já jsem takhle zpocenej z pódia neodcházel. Já bych prosil tímto všechny lidi, kteří 

si myslí, že té skladbě pomůžou tím, že když Kreutzerovu sonátu udělají pro trombon, 

tak to není nejšťastnější. Tímto jim moc děkuji.  

Když byste měl vybrat nástroj, se kterým je spolupráce nejproblematičtější, tak který byste 

vybral? 

Nejproblematičtější je zpěv, protože řešíte nejen zvukový balanc. Druhá věc je, že vy musíte 

dýchat s tím sólistou. Nemusíte dýchat s houslistou. Já netvrdím, že houslista během 

koncertu nedýchá. Dost pravděpodobně ano, protože nekončí po první větě bledě fialový. 

Ale pokud nebudete dýchat s pěvcem, tak můžete hrát muzikálně jak chcete a inteligentní 

pěvec vám dá najevo, že to není zrovna ono, popudlivější vás začne fackovat v první 

zkoušce. Není se co divit. A pozor! Kdykoliv zkouším s pěvcem, tak to si ten pěvecký part 

doma, pečlivě zamčen, abych nebyl slyšet, opravdu si ho zazpívám, protože většinou 

pochopím - asi takhle bude dech. Na místech, kde si nejsem jistý, s tím se vůbec nerozpakuji 

a řeknu: „Prosím vás, mistře nebo promiňte, madam, bude nádech tady nebo až tam, 
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abych věděl.“ Oni jsou za to velice vděční. Když se zeptáte, velice rádi vám řeknou. 

Jsou velké diference – jsou lidé, kteří utáhnou neskutečné fráze, jsou lidé, kteří musejí dýchat 

častěji. A nemůžeme říct: „Proboha, toto je horší pěvec, protože dýchá častěji.“, 

to je naprostý nesmysl. To je otázka individuální. 

A kdybyste měl jmenovat nějaký nástroj? 

Těžko říct, spíš jsou otázky, který nástroj je vám příjemnější, ale to je věc velice subjektivní. 

Pro mě jsou velmi jaksi preferovány housle, možná tím, že jsem v životě nejvíce hrával 

s houslisty, ale pozor! Housle nebyly první nástroj, se kterým vůbec v životě spolupracoval. 

Paradoxně bylo to violoncello, paradoxně to nebyl nikdo jiný, než můj kolega na Akademii 

múzických umění, bylo to v Ostravě na konzervatoři a byl to dnešní pan profesor Miroslav 

Petráš. To byl první člověk, se kterým jsem si sedl za klavír a nebyl jsem tam sám. 

Od té doby jsem vždycky rád, když tam je někdo vedle mě. Důvod je velice prozaický. 

Já se na pódiu sám strašně bojím. A ta představa, že je tam v krajním případě ještě někdo, 

kdo v krajním případě má smyčec v ruce, což se může při eventuální potyčce docela hodit, 

tak mám pocit lepší. Proto pro mě ano – když tam ten člověk vyleze se mnou, 

je to pro mě hezčí. Nehledě k tomu, že on krásně hraje a já si to můžu poslechnout. 

Ještě se zeptám jinak, u kterého nástroje se musíte nejvíce zvukově „krotit“? 

Marně vzpomínám. Ne, to vám opravdu jednoznačně neřeknu. Podívejte, to nezáleží 

na nástroji, to záleží na hráči. Já znám člověka, u kterého se musíte krotit – teď nebudu 

jmenovat nástroj - a za týden vylezete s někým jiným a nechápete, proč jste se před týdnem 

musel krotit. A naopak jsou věci, u kterých si řeknete: „No tak to je naprosto normální, 

zaplať Pán Bůh, že s takovýmto nástrojem se tak krásně hraje.“ A při další produkci zjistíte, 

že „každej jsme nějakej“. Takže asi takhle. 

A když jste před chvílí zmínil, že třeba flétna zní oproti violoncellu méně, 

nebo např. kontrabas není vždy úplně znělý… 

No, to bych byl velmi opatrný. Člověk měl možnost zahrát si s takovými lidmi, 

jako je Radomír Žalud nebo Jirka Hudec, tak člověk má pocit, že oni hrají na violoncello, 

protože jejich virtuozita je nepřekonatelná. A když si vezmete naše flétnisty – vezměte 

si naše flétnisty z Rádia, ze SOČRu. Nikdy se mi nestalo, když jsem dirigoval SOČR, 
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že bych musel říct: „Dámy a pánové, prosím vás, trošku uberte, protože teď bude flétna, 

která nebude slyšet.“ Nikdy! Protože tam sedí Robert Heger, tam sedí Mário Messany 

a člověk se na ně podívá a ještě řekne: „Pánové, nemusíte tak moc, my vás dobře slyšíme.“, 

ale jsou lidi, kteří i kdybyste na kolenou klečeli, tak to z nich nedostanete. Nikdo nepřekročí 

vlastní stín. Jsou instrumentalisti, kteří jsou vynikající, kteří jsou průměrní a já nechci říct, 

že jsou špatní, ale jsou trošku míň dobří. A v tom je otázka kdy a za jakých okolností. 

Vím, že jste dnes už říkal, že i ta technická problematika je vysoce individuální, ale přesto 

– dá se odhadnout ze sólistova partu, že tady má např. řadové staccato - budu muset 

být opatrnější v tempu, tady je kratší smyk, musím hrát méně, atd.? 

Já se přiznám, ono podle toho, když se přiblíží inkriminované místo, podle toho, jakým 

způsobem se ten sólista chová k nástroji, tak už můžete trochu odhadnout. Když vidíte, 

že jsou určité problémy – třeba já rád od začátku pozoruji pravou ruku. Jednak 

pro mě je pravá ruka je pro mě důležitější než hlava, protože dávat nástupy hlavou 

je vždycky z hlediska třeba posluchače a publika, to je: „Proč on furt kejve hlavou?“ Když 

se podíváte z pozice klavíristy na pravou ruku sólisty, tam je všechno. Čili já jdu podle pravé 

ruky. A najednou zjistíte, že odhadnete, jak se ta pravá ruka s tím smyčcem chová a řeknete 

si: „Tak asi takhle“ Není řečeno, že se spletete. Zkuste předvídat, zkuste předvídat, jestli 

zítra bude pršet. Nemůžete, i když budete dvojnásobnou doktorkou meteorologie, tak přijde 

málo mráčků anebo více mráčků a pak začne pršet. A pak si řeknete: „No ten má báječnou 

techniku pravé ruky, to bude gejzír, to bude radost!“ a pak zjistíte, že nebude. My musíme 

chtít předvídat, ale my nesmíme říct: „My to umíme.“ 

Když jste zmínil, že u smyčcových nástrojů je dobré sledovat pravou ruku hráčů, dá se něco 

v tom smyslu říct i o dechových nástrojích? 

Specifikum je úplně v něčem jiném. Já se přiznám, teď možná, ať se na mě kolegové 

u dechových nástrojů nezlobí, ale já si trošku od začátku, když s ním začnu spolupracovat, 

tak si prohlížím nikoliv pravou ruku, ale barvu obličeje, ta napoví hodně. Jsou fantastičtí 

hráči na dechové nástroje, u kterých máte pocit, že si s tím nástrojem jenom povídají. Jsou 

lidi, u kterých máte pocit, že se jedná o život a začnou mít nepříčetný výraz v očích a začnou 

měnit barvu obličeje. Pak musíte být na pozoru. Většinou otázka tempa nebude 
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tak jednoznačná. Vezměte si, kolik je míst ve zmíněné Prokofjevově sonátě buď pro flétnu 

nebo pro housle, ta flétna může hrát daleko rychleji. Ona je daleko pohyblivější. A pokud 

je fenomenální flétnista, tak houslista může s uznáním pokyvovat hlavou a říkat si: 

„Kéž bych takhle měl flétnu!“ 

Jakou máte zkušenost s nasazením u dechových nástrojů a co byste poradil k tomuto 

tématu začínajícím klavírním partnerům? 

Není to moje doména. Ne, že bych nikdy, chraň Bůh, nehrál s flétnisty, hobojisty a tak dále, 

a tak dále, dokonce jsem před lety doprovázel dechové soutěže, hrával jsem léta Concertino 

Praga, kde byla spousta dechových nástrojů a tak dále, ale nepatřím do kategorie, dejme 

tomu, kolegy Daniela Wiesnera nebo mého kolegy Petra Adamce, jejichž doménou skutečně 

byly dechové nástroje a víceméně tam se pohybovali. Byla to jejich parketa. Já bych řekl – 

dávejte pozor na toto a na toto, protože v tom tolik zkušeností nemám. A podle mě si každý 

musí tyto věci vyzkoušet sám. Můžete vycházet z toho, kdo to dělal přede mnou, jak to dělal 

přede mnou. Já se sám přiznám, když jsem přišel na Akademii múzických umění, tak první 

moje kroky směřovaly do třídy pana profesora Josefa Hály, protože když jsem ho uzřel 

živého, tak to jsem se poklonil až na zem, protože jsem měl pocit, že andělé sestoupili 

z nebes a říkal jsem: „Pane profesore a mohl bych se na Vás chodit koukat, jak hrajete?“ 

a on byl velice potěšen a na můj dotaz: „A pane profesore, jak vy to děláte?“ skromně 

odpověděl, že neví. A takový už byl on. A jedna z nejkrásnějších otázek, která 

se mě kdy povedla – já jsem jednou říkal: „A pane profesore, s kým vším vy už jste hrál?“ 

a on řekl: „Zeptej se spíš, Stáníčku, s kým jsem nehrál, bude to kratší.“ A on měl pravdu. 

Jaká jsou Vaše doporučení, tipy a „fígle“, když už cítíte, že by mohlo dojít k nějaké zvukové 

dysbalanci? Otevíráte/zavíráte klavír, používáte levý pedál, omezujete pravý pedál, 

zkracujete úhoz? Jak s tím pracujete? 

Prosím vás, to je strašně široká otázka. Já bych ji velmi zjednodušil. Otázka otvírání/zavírání 

klavíru, otázka levého pedálu – pozor s tím opatrně, levý pedálem nezkorigujete zvuk, 

zkorigujete barvu. A jakmile během jedné fráze zmáčknete levý pedál, tak to je zvukový 

propadák, opatrně s tím. Dodnes mi není jasné, kdo vymyslel levý pedál a z jakého důvodu, 

možná jenom proto, aby to bylo symetrické, aby ten pedál tam nebyl jenom jeden anebo 



   
 

28 
 

se inspiroval tím, že když jede v autě, tak taky ty pedály, že jich je víc. Což o to, ale prosím 

vás pěkně, já mám na to jednoduchý návod. Dokud precizně neslyším ty nejmenší a – 

jak bych to řekl – ty nejdůležitější hodnoty z toho sólistova projevu, tak je mě moc. A to není 

– pozor, uber, teď hraj forte, teď hraj piano. Teď hrej přizpůsobivě. Ale pozor na jednu věc – 

aby se z Beethovenových, Mozartových a Brahmsových sonát nestal dobře utajený 

doprovod klavíru, který je sotva slyšet. Toto si autoři nepřáli. Taky pozor, nepřáli si – hrej 

tak, že stačí, že sólista bude vidět, víc mě nezajímá. Teď už záleží na tom, jak na to. Pokud 

máte čas zkoušet, ve zkoušce se dá všechno vymyslet. Stanou se věci, že tzv. jdete na pódium 

a zeptáte se jenom sólisty: „Prosím vás a děláte v první sonátě repetici nebo nikoliv?“, 

protože jste se v životě neviděli a hrát musíte taky. A nemůžete předvídat, kde bude třeba 

zvukové korekce a tak dále. Návod je velmi jednoznačný: přestávám-li slyšet, ubírám. 

Ale na miligramech, to je jako kdyby v lékárně položili na tu váhu kilogram. Ne, to jsou 

miligramy. 

A je tedy nějaký návod na to, když vznikne situace, že už to méně nejde? Máme méně 

používat pravý pedál (kterým vzniká víc alikvótních tónů) nebo zkusit zkracovat ještě více 

krátké noty? Nebo jak se v těchto situacích chovat? 

Nesmíte se na mě zlobit, ale já vám odpovím jedním příslovím, které rád používám. 

„Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky.“ Ani jednou v životě se vám nestane tzv. totéž, abyste 

si řekla: „No jo, ale vždyť vlastně před – já nevím – deseti lety tamten Josef Novák, nebo 

jak se jmenoval, ten tam vlastně taky to…“ – ani jednou. Až začnete hrát s robotem japonské 

výroby, který bude hrát čistě, bez chyb, dokonce se bude usmívat na publikum, pak to bude 

o něčem jiném. Já prosím Pána Boha, aby k tomu nedošlo. 

Určitě, ale spíše mám na mysli, že člověk si časem vykrystalizuje určité principy, kterými 

si může pomoct. 

Prosím vás pěkně, to je princip zkušenosti. Mladí lidé, kteří neprošli tím vším, 

čím už v životě projít mohli, tak víceméně si řeknou: „Aha, tak jsem o zkušenost bohatší, 

protože tento člověk mě – já nevím – tempově uštval, zadruhé nemohl jsem ho utáhnout, 

zatřetí hrál tak při zdi, že už jsem nemohl hrát míň.“ Nastřádáte spoustu zkušeností, 
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pak si řeknete: „No, nemůže být každý den posvícení.“ Setkáte se ve svém životě i s těmi 

lidmi, pokud je jich co nejmíň, je to o to krásnější. 

Jaká problematika může nastat při koncertě? 

Musíte se připravit na to, že když lezete na pódium – když byste měla možnost připojit 

sólistu na EKG před tím, než jde na pódium a pak v ten moment, když vyleze 

před vyprodaným sálem, kde je, dejme tomu, v japonských sálech průměru tři a půl až čtyři 

tisíce lidí, všichni s notami v ruce a všichni koukají na vás a čekají, co přijde, tak to EKG 

by vypadalo zřejmě trošičku jinak. Musíte s tím počítat. Dneska – my jsme se v dnešní době 

naučili hrát před prázdným sálem, kde jsou postavené jenom kamery (období pandemie, 

pozn.). Já mám kolegy, kterým toto vadí víc než vyprodaný sál a mají panickou hrůzu. 

A říkají: „Já se nemám o koho opřít, s kým mám chytit oční kontakt, s kým? S kamerou? 

To přece nejde!“ A když se na pódiu stane, že tzv. se blíží katastrofa – podívejte, nikdy nejde 

o život. Stát se může cokoliv. A pro mě jedna z krásných vět, které jsem v životě slyšel 

a přiznám se, že z úst toho člověka to bylo, když David Fjodorovič Oistrach řekl: 

„Co by to bylo za umělce, který by nevydržel pár minut ostudy na pódiu.“ Toto řekl největší 

umělec, z mého pohledu největší umělec vůbec, který kdy po této planetě chodil 

a za to ho mám rád ještě víc. 

A na koncertě tedy následujete ve všem sólistu nebo se ho snažíte např. brzdit, když začíná 

nekontrolovaně zrychlovat? 

Sledovat samozřejmě. Musíte, musíte sledovat. Takové to – už sledovat nemusím – 

to je cesta do pekel, to ne. Otázka začít ho brzdit v domnění, že už se schyluje ke katastrofě. 

Nikdy nemůžete odhadnout, jestli on to nezvládne dřív, než vy ho začnete brzdit. A byla 

by to škoda. Pokud je to renomovaný umělec, tak si nějakým sedmým smyslem řekne: 

„Aha, tak teď to budu malinko… nějak to zkorigujeme, nějak se to dá dohromady.“ 

Já se vám přiznám, já jsem za celý svůj život nezažil koncert, kde by tzv., existuje 

to pořekadlo, „spadl řemen“. Nikdy. Vždycky, když něco, tak se to nějakým kouzelným 

způsobem prostě nějak zaonačilo, no a vždycky to nějak dopadlo. A pak najednou člověk 

zjistil, že z řad publika přišli lidi a říkali: „No to bylo krásný. Ono to tak nějak prostě… 

Na to budeme vzpomínat.“ Když se tzv. nic nestane, tak ti lidi, samozřejmě, jsou velmi 
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spokojeni, protože takhle si to přáli. A když jim dopřejete trošku adrenalinu s tím, že lidi, 

kteří tu skladbu znají, se začnou chytat za kraj té židle, na které sedí jejich soused před ním, 

tak i to stojí za to. Proto já jsem rád, že ještě neustále hrají lidi. Představte si, kdyby existoval 

umělec, který se v životě nesplete. Zaprvé bych mu nevěřil a zadruhé bych řekl: „Já bych 

vám přál, abyste se spletl alespoň jednou, alespoň uvidíte, jak je to krásný.“ 

Snažíte se sólistu před výkonem povzbuzovat nebo ho necháváte koncentrovat? Jaká 

je vaše zkušenost? 

Povzbuzovat?! V čem?! To jako mám říct: „Hrejte dneska krásně!“ Uvědomte si, 

že on má v ruce smyčec a já ne. Ne, to nemůžete. Podívejte, jak s kým. Já jsem měl takový 

zajímavý oblouk, třeba když si vezmete sólisty, tak já jsem s jedním z prvních lidí, se kterým 

jsem začal spolupracovat trvale, tak to byl Václav Hudeček, se kterým jsem opravdu osm 

a půl roku, devět, odehráli, já nevím, kolik set koncertů a tak dále. A jestli jsem ho před 

koncertem povzbuzoval? Zaprvé nechápu, proč bych to dělal. My jsme si povídali 

o tak krásně prozaických věcech. A když něco, a teď a tamto a ono… Málokdy jsme 

si povídali: „A víš, teď v té první větě, v tom Brahmsovi, budeme hrát tohle a tohle.“ 

Ne, to byla otázka toho, co se bude dít na pódiu. Jsou lidi, kteří řeknou: „Prosím vás, 

nemluvte na mě.“ a tzv. jdou do sebe. A to už vidíte prostě, že je kolem něj zvukové vakuum, 

nevnímá nic, nekouká, zavřené oči. Jsou lidi, kteří si čtou detektivku, jsou lidi, kteří 

si pouštějí na tabletu, já nevím, Toma a Jerryho, prostě vymyslete si. Ale povzbuzovat ne. 

A taky vycítíte. Vycítíte člověka, který chce být sám a vycítíte člověka, který se na vás kouká 

a řekne: „No tak sice za půl hodiny jdeme hrát, ale proč jsi na mě přestal mluvit?“ 

To poznáte. Mně osobně jsou sympatičtí lidi, kteří jsou tzv. normální. A přehrada ve vědomí, 

ta se stane tím momentem otevření dveří na to pódium, ale aby člověk už v té šatně… 

Jsou lidi, kteří trpí tak neskutečnou trémou, že nemůžou ten den jíst, den před tím nespí, jsou 

nervózní, všechno jim padá z ruky. Pak vylezou na pódium a je to geniální. Já jsem jednou 

viděl nádherný americký film, a to byly dokumenty sestříhané v Carnegie Hall ze šatny 

sólistů a z těch momentů, kdy ten tzv. člověk, co otvírá dveře na to pódium. A to bylo 

natočeno skrytou kamerou. A pak se zeptali těch sólistů, jestli souhlasí, aby se to do toho 

filmu dalo. A jedna z nekrásnějších věcí, tak tam je velký Jascha Heifetz, který stojí 

a teď ten člověk, který otvírá ty dveře se takhle na něj dívá a říká: „Mistře, vy jste dneska 
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takovej trošku pobledlej. Máte vyprodáno, můžete bejt klidnej.“ a on se takhle na něj dívá 

a říká: „Samueli, víš, já mám takovej pocit tady v žaludku, jak bych ti to… Máš někdy takovej 

pocit?“ a on říká: „No, mám. A to většinou, když sním zkaženou rybu.“ A to je poslední věta 

a v ten moment se otevřou dveře a ten Jascha Heifetz vleze do tý vyprodaný Carnegie Hall. 

Ale mně ta povídka o tý zkažený rybě a o tom přirovnání… Každej jsme nějakej. Já vím, 

že jsem se strašně rád bavíval v Rudolfinu – tam byl takový legendární pan Vilím, který 

pouštěl lidi na pódium. Co ten mi všechno vyprávěl! Včetně toho, že od nějakých dirigentů 

jim od úst odebíral rozhořenou cigaretu se slovy: „Mistře, na pódiu s cigaretou ne!“ 

a on říká: „Kdybych si nezapálil, tak tam nevylezu!“ Nevím, kdo to byl. Ale naštěstí 

prý nevylezl ani jeden, to ten pan Vilím uměl. Ale vždycky dbal na to, aby se ten dotyčný 

nevrátil pro taktovku, kterou si zapomněl. 

Jaký by měl mít spolupracující klavírista kmenový repertoár (např. se smyčcovými 

nástroji? A jaká je podle Vás nejtěžší věc na souhru, co jste hrál, která bez alespoň jedné 

zkoušky nelze provést? 

Já vás zklamu. Víte, co je nejtěžší na souhru? Ta nejjednodušší věc. Vezměte si z pozice 

klavíru. Svjatoslav Richter údajně jednou prohlásil: „Co je pro vás, mistře, nejtěžší?“ 

a on říkal: „No ta Sonáta Facile Mozartova.“ A oni říkali: „No prosím vás, vy, který hrajete 

ty Rachmaninovy, Prokofjevy, Mussorgsky!“ a on říkal: „Ale tam je všechno slyšet 

v tom Mozartovi!“ A já vám řeknu – zahrát volnou větu z Dvořákovy Sonatiny, která byla 

napsána pro děti! A zahrát ji krásně! Samozřejmě když zahrajete Kreutzerovku, 

tak ona za sebe mluví sama. Pokud to není v uvozovkách „hudební kopyto“, tak to musí 

zahrát dobře, protože ten Beethoven ji naplnil takovým způsobem, že nemáte šanci úniku. 

Ale jednoduchou věcičku… Vezměte si nádherného Dvořáka, vezměte si Romantické kusy, 

vždyť to jsou písničky! A zahrajte je dobře! Kmenový repertoár, podívejte, kromě toho, 

co ještě bylo nenapsáno, tak všechno. Vždycky přijde někdo. Když přijede sólista z ciziny, 

tak vám přiveze nějakou skladbu z té země. Já jsem se nedávno naučil pár věcí z Norska, 

neb jsem hrál s jednou norskou houslistkou, takže umím skladby od Halvorsena, od … 

mě se to plete s těma hokejistama ti skladatelé. Ale jsou to skladatelé, kteří se hrají dneska. 

Ona říkala: „Já bych si tak strašně ráda zahrála, protože já jsem Finka… Vy znáte Sibelia, 

že?“ a já říkám: „Ano, my známe.“ Rautavaara se jmenoval ten skladatel! Krásný, ano. 
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Všechno v 10/4 taktu. Já jsem to nedokázal spočítat, musel jsem se to naučit a tím pádem 

už je to repertoár taky, takže jestli v tenhle moment píše někdo nějakou skladbu pro housle 

s klavírem… My jsme nedávno hráli nádhernou skladbu Juraje Filase pro housle a klavír 

s Ivánkem Ženatým. Nedávno jsme natočili Romanci Jiřího Gemrota, to jsou moderní 

skladby napsané před chvilkou, ale dneska už je to kmenový repertoár, protože 

už se s tím zacházelo. A jestli někdo teď něco píše, tak to je to, co vy musíte pak do toho 

repertoáru zařadit.  

Jak vnímáte postavení klavírní spolupráce jako oboru? 

Já strašně rád na tuto otázku odpovídám, protože ji dostávám často. A vždycky strašně 

rád odpovídám zvesela, protože zaprvé mně přijdou ty odpovědi veselé, protože 

to je takový… Řeknu vám jeden veselý příběh, když jsem před lety dostal telefonát, 

notabene od hudebníka, což mě na tom pobavilo nejvíc, a který zněl: „Prosím vás, pane 

Bogunia, ještě umíte hrát na klavír nebo už jenom doprovázíte?“ Tak to jsem se pobavil 

velice srdečně. A pak jsem se jednou pobavil, a to už je hodně dávno, když na jednom – 

nebudu říkat, kde, nebudu říkat za jakých okolností – ale visel plakát na koncert, na kterém 

se hrály sonáty Mozarta, Beethovena, Franck a tak dále. Plakát byl takhle krásně ručně 

malovaný, visel na návsi a tam bylo napsáno: „Dnes koncert“, pak byla taková čára a bylo 

pod tím napsáno: „Koncert se koná v místní Sokolovně, vstupné padesát korun a taky 

tam bude klavír.“ A mně se to tak strašně líbilo, že jsem si ho po koncertě vzal domů, protože 

ta lidová tvořivost, ta je neskutečná. A jestli se ptáte z pozice – jestli si klavírní partner 

připadá jako dvojka – prosím vás pěkně, ano. A já to proto dělám. A já jsem se rozhodl 

před lety, že to takhle dělat budu. A pokud si někdo připustí to slovíčko „dvojka“ s nádechem 

nostalgie, ukřivdění, smutku, nespravedlnosti, tak, prosím vás pěkně, jděte rychle od toho! 

Minul jste se povoláním. Děkuji. 
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Příloha č. 4: Rozhovor s Mgr. Janou Brožkovou 
hobojistka, pedagog HAMU 

18.6.2021, HAMU v Praze 

Co by měl bezpodmínečně klavírista vědět o vašem nástroji?  

Tak znalost nástroje korepetitora, který se hodlá věnovat tomuto povolání a rozhodl se, 

nebo je přidělen k dechovému nástroji, speciálně tedy k hoboji, tak určitě by měl předem 

trošičku vědět, o co se jedná. Předpokládám, že klavíristé a korepetitoři vyškolení na AMU 

a na konzervatoři, tak určitě přijdou s naším nástrojem do styku, ale měl by určitě vědět 

o způsobu tvoření tónu něco, o hobojovém strojku, o našem rozsahu a o našich rejstřících 

tónových. 

Co konkrétně by tedy měl, např. o strojku, vědět? 

Problematika strojku je asi ta nejzásadnější, o které by měl klavírista něco vědět, protože 

co se týče ozvu tónu, tak se někdy stává, že náš tón se neozve přímo na tu dobu, kterou 

klavírista předpokládá, ale ozve se to nepatrně později. Takže on už musí předvídat podle 

nádechu toho hráče takové malinké zpoždění. Když se potom nacvičuje nástup stejný, třeba 

v nějaké choulostivé větě pomalé, tak je potřeba, aby on předjímal a trošičku viděl 

do budoucna, kdy asi se to tomu hráči ozve, a to se samozřejmě nejlépe nacvičuje potom lety 

praxe. 

A dá se říct, že má na ozev tónu vliv dynamika a rejstřík?  

Na ozev tónu určitě dynamika má vliv, samozřejmě ve vyšší dynamice, ve forte, 

v mezzoforte, není tak problematické nasadit ten tón, ale v extrémních dynamikách – 

v pianissimu, v nějakém dolce režimu, tak se může stát, že ten ozev není úplně přesně 

na tu dobu a ozývá se později. A samozřejmě má na to vliv i poloha toho nástroje. Poměrně 

hůř se ozývají tóny v nižší poloze a samozřejmě stejně tak je to i ve vysoké extrémní poloze. 

Je třeba připomenout, že hoboj disponuje v podstatě jenom třemi oktávami. 
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Existuje tedy v tomto ohledu určitá podobnost mezi hobojem a fagotem, jako dalším 

dvouplátkovým nástrojem? 

Podobnost hoboje a fagotu určitě je, vzhledem tedy k tomu strojku a k těm dvěma plátkům 

a vlastně i podobný způsob tvoření toho tónu, takže tam určitě podobnost je velká. 

Jsou nějaká technická omezení vašeho nástroje, která ovlivňují souhru, tempo, nebo 

zvukovou vyváženost ve vztahu ke klavírnímu doprovodu?  

Co se týče tempa nebo nějakých problematických technických pasáží, skoků přes více oktáv, 

tak to bych řekla, že je taková individuální věc toho jednotlivého hráče, protože to vždy 

závisí na tom, jak je technicky vybaven. Samozřejmě, když má nějaké problémy technické 

a třeba se mu to špatně ozývá nebo tu technickou pasáž musí zahrát pomaleji, 

tak to už je potom na domluvě individuálně s tím klavíristou, aby s tím počítal, a to tedy 

při těch korepeticích v podstatě trénuje, nacvičuje. 

Je nějaká poloha/rejstřík vašeho nástroje, který v doprovodu klavíru zaniká? 

Co se týče rejstříku hobojového, tak si myslím, že hoboj patří k takovým těm průraznějším 

nástrojům, čili všeobecně vzato bych neřekla, že má vyloženě problémy v nějakém rejstříku 

se prosadit s klavírem. Určitě je třeba poznamenat, že záleží na tom, jestli klavír je na půlku 

nožky nebo na celou, jestli je otevřen zcela, to už zase volíme vzhledem k těm skladbám, 

které hrajeme. Některé skladby vyžadují trošku klavír přitlumit, některé zas snesou i klavír 

jaksi silnější. Ale neřekla bych, že je úplně potřeba se nějakým způsobem přizpůsobovat, 

všeobecně vzato, v rejstříku hoboje, který by měl problémy v určité poloze. 

Když už jsme zmínili otevřený klavír, jak se k této problematice stavíte? Doporučujete 

někdy klavír i zcela zavřít? 

Dynamika klavíru a síla, si myslím, také záleží na kvalitě nástroje, protože někdy 

se setkáváme s poměrně nekvalitními nástroji. Někde třeba v nějakých prostorách, 

kde nemají úplně dokonalý nástroj, tak to už se musí individuálně k tomu přistupovat, podle 

toho, jak to zní, ale v případě, že je kvalitní nástroj ve spojení s kvalitním klavíristou, 

tak si myslím, že si můžeme dovolit i ten klavír klidně otevřít. Pokud se jedná tedy o skladbu 
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komorní, originál napsanou pro hoboj a klavír a nejedná se o nějakou transkripci, úpravu 

třeba z orchestrálního materiálu pro klavír. 

Existuje více variant postavení hráče na pódiu vzhledem k optimální zvukové vyváženosti 

a zároveň dobrému kontaktu s pianistou? 

Postavení hráče na pódiu je určitě důležité. Samozřejmě vždycky vycházíme z akustiky, 

ve které se právě nacházíme, protože někde může být více halu, někde je akustika spíše sušší, 

ale takovým jaksi vodítkem si myslím, že může být to, že vždy by měl ten hráč, ten sólista, 

mít dobrý kontakt s klavíristou, ale zároveň by měl mít svůj korpus natočen co nejvíce 

možná do sálu, aby i barva tónu nebyla zkreslená nějakým odrazem od stěny nebo od pultu. 

Takže to je to, co bych k tomu mohla říct. 

Na co musíte nejvíce na hodinách klavíristu upozorňovat? 

Korepetitora upozorňovat na hodinách, si myslím, že je třeba, ale nemohu vyjádřit úplně 

všeobecnou poučku, na co nejvíce ho upozorňovat, protože vždycky vycházíme 

z momentální situace, z technických dispozic hráče, z jeho dynamických možností. Myslím 

si, že bych mohla možná poznamenat to, že někteří klavíristé mají takový nešvar, že mají 

spíše tendenci hrát v silnější dynamice, aniž by si uvědomili, že třeba toho sólistu můžou 

krýt. Také to záleží na tom, jak je ten klavírní part hustě napsaný, protože někdy skladatel 

už předjímá tu dynamickou disproporci a třeba to upraví už přímo v tom klavírním partu. 

Jaký je nejobtížnější repertoár vašeho nástroje na souhru s klavírem? Můžeme zmínit 

i kmenový repertoár pro hoboj a klavír. 

Tak souhra hoboje a klavíru, bych primárně řekla, závisí na obtížnosti těch partů. 

Čím je obtížnější part hoboje i klavíru, tak tím je souhra náročnější. Samozřejmě záleží také 

na období, ve kterém je skladba napsána. Samozřejmě znám spoustu soudobých skladeb, 

které jsou napsány tak, že v podstatě nejdou úplně přesně v souhře zahrát nebo jsou 

i tak napsané, aby nebyly v souhře přesně interpretovány. Ale myslím, že bych mohla jednu 

takovou kmenovou, klíčovou skladbu pro hoboj a klavír uvést, která je prostě taková 

už klasická, ale zase je velmi dobře poznat, jestli hráči jsou perfektní v souhře a tuto skladbu 



   
 

36 
 

máme poměrně často v repertoáru a zařazuje se i do mezinárodních soutěží a jedná se o Suitu 

Klementa Slavického. 

A budeme-li mluvit o repertoáru, který se hraje při všech zkouškách, konkurzech, 

tak co by měl klavírista znát? 

Tak znalost repertoáru klavíristy určitě přichází i s praxí, ale pokud začíná, tak by se měl 

zaměřit samozřejmě na ten základní repertoár. Začala bych nějakými barokními koncerty, 

jako Händel, Vivaldi, potom klasicismus Wolfgang Amadeus Mozart – koncert, Kramářův 

koncert a potom právě nějaké ty soudobější skladby 20. století. Určitě Poulencova sonáta, 

Dutilleuxova sonáta, Saint-Saënsova sonáta. 

Jaký by měl být podle Vás ideální klavírista a jaké jeho vlastnosti jsou podle 

Vás nejdůležitější? 

Tak vlastnosti korepetitora určitě závisí na několika věcech. Když se někdo rozhodne toto 

provozovat, rozhodne se, že to bude jeho zaměstnání, odloží své sólistické ambice a věnuje 

se této práci, tak by o tom měl být přesvědčen. Bohužel jsem se setkala i s klavíristy, kteří 

někdy mají pocit, že tedy nedosáhli toho svého vysněného cíle a že toto je něco jako 

podřadného nebo ne dostatečně naplňujícího, což samozřejmě se projeví i v tom přístupu 

kolikrát. No ale tedy když už se do toho pustí, tak by určitě měl vědět, co dělá a jak to bude 

dělat. Měl by mít vlohy pro souhru, pro vcítění se do druhého a jak už jsem poznamenala, 

měl by samozřejmě o tom nástroji, se kterým spolupracuje, i něco vědět. 

Jaké jsou nejčastější zlozvyky klavíristů ve spolupráci s vaším nástrojem (na zkoušce 

i na pódiu)? 

Já jsem o otázce zlozvyků korepetitorů přemýšlela a samozřejmě to v první řadě závisí 

na jejich povaze a na jejich talentu, na jejich schopnostech, ale někdy se mi zdá, že mají 

pocit, že není potřeba tak často ty korepetice provozovat. Protože to znám z praxe, protože 

my samozřejmě hrajeme sami. Potom, když už ten repertoár je v nějakém tvaru, 

tak už přizveme tedy korepetitora a hraje se, korepetuje se s klavírem. A ze zkušenosti vím, 

že pro studenty je strašně důležité opravdu korepetovat velmi často, aby si zahráli skladbu 

vcelku, aby měli celkovou představu o harmonii, o průběhu té skladby, o stavbě té skladby 
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a s tím máme někdy problémy, protože korepetitorů je málo a jsou vytíženi, takže 

to je takový trošku nešvar, který bychom rádi nějakým způsobem trošičku upravili. 

No a potom možná jedině zmínit to, že někteří klavíristé – to už jsem říkala před chvilkou – 

mají tendenci, hlavně v případě, že jejich part je obtížnější a mají nějaké technické problémy 

tam, že hrají a používají silnou dynamiku, a to se potom musí regulovat společně 

s tím hobojem a sólistou. 

Jaké jsou další aspekty spolupráce klavíru a nástroje, se kterými by měl být dle Vašeho 

názoru každý dobrý klavírista obeznámen? Něco, co tu ještě nezaznělo, něco, co byste 

chtěla mladým klavíristům vzkázat? 

No tak já nevím, co bych korepetitorům vzkázala. Každopádně určitě si nemyslím, 

že spolupráce tohoto typu se sólisty je nějakým způsobem podřadná nebo nenaplňující. 

Určitě bych mohla jmenovat celou řadu profesorů, klavíristů, kteří se tomu věnovali celý 

život. A možná by bylo hezké na závěr zmínit kromě dvou mladých jmen, které si nechám 

na závěr, tak jedno jméno korepetitora a klavíristy, se kterým jsem několik let dlouhých 

spolupracovala, a to je prof. Petr Adamec, který spolupracoval dlouhá léta s Václavem 

Hudečkem, s Bohuslavem Matouškem a pak vlastně dlouhou řadu let působil v naší 

hobojové třídě a já na něj velmi ráda vzpomínám. Letos oslavil osmdesátiny, takže 

mu tím posílám i vzkaz a blahopřání. A z těch mladých korepetitorů, se kterými 

se teď setkávám a opravdu myslím, že jsou na dobré cestě a jsou to výborní hráči, 

tak je Miloslava Machová a Alena Grešlová. 

  



   
 

38 
 

Příloha č. 5: Rozhovor s Jakubem Čechem 
fagotista, student HAMU 

1.10.2020, HAMU v Praze 

Jaké máte zkušenosti s klavíristy? Stalo se, že jste někdy narazil na klavíristu, 

který Vám doprovod pokazil? 

Korepetitoři jsou samozřejmě různí, stejně jako lidé jsou různí, takže najdeme korepetitory, 

kteří nám výkon pokazí, ale také takové, kteří nám výkon vylepší. Hrál jsem jednou 

s klavíristou, který tam dal takový drive, že opravdu jsem najednou o sto procent ten výkon 

vylepšil. 

Je pro Vás lepší pocit hrát s klavíristou nebo sám? 

Ono je to různý, záleží od skladby ke skladbě. Samozřejmě se špatným klavíristou 

se vždycky hraje špatně a s dobrým klavíristou se hraje prakticky vždycky dobře. 

Jaká je tedy podle Vás role klavíristy? 

Samozřejmě je to společná záležitost. Takže je potřeba, aby korepetitor byl vnímavý, 

samozřejmě já musím být taky vnímavý k tomu, jak ten klavírista hraje, to je taky důležité. 

A myslím, že se to nedá říct úplně takhle jednoznačně, protože jsou skladby, 

kdy je ten nástroj opravdu ten hlavní a pak zase, většinou sonáty - když hraju třeba sonátu 

Saint-Saënse, sonátu pro fagot a klavír, tak tam je to vyloženě společné dílo, kde ten fagotista 

i ten klavírista by měli vědět, jak to bude, ten koncept celé té skladby. 

V jaké fázi studia skladby probíhá první zkouška? 

To dost záleží na tom, jak moc cvičím. V momentě, kdy už tu skladbu zahraju, vím, 

že už to tam je, tak si ji v pohodě zahraju s korepetitorem. Rozhodně je zbytečné, když 

to tam člověk ještě tam nemá, tak je to zbytečná práce. 

Jaká je první zkouška s klavíristou? Co na ní řešíte? Říkáte klavíristovi dopředu 

o technických obtížích, kterým je třeba přizpůsobit doprovod nebo to necháváte zcela 

na něm? 

Na začátku je to takový test v podstatě, takový skok do neznáma. Já to prostě dělám tak, 

že tu skladbu vezmu, zahraju si to s ním a když proběhne celá ta skladba v pohodě, 
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tak si řekneme jenom nějaké konkrétní věci. Když je tam vyloženě nějaký problém, 

že se třeba někde nemůžeme vůbec sejít, tak to si samozřejmě řekneme, ale vždycky 

to nechám nejdřív proběhnout. Neříkám mu věci nějak extra dopředu, maximálně když vím, 

že mám na to jenom jednu zkoušku, že si to zahrajeme s tím korepetitorem třeba jednom 

jednou, tak tam si to samozřejmě řekneme. Pokud víme, že na to máme víc času, 

tak si to řekneme takhle. 

Necháte si od klavíristy poradit? Řešíte s ním koncepci díla? Výraz, dynamiku, agogiku? 

Dost záleží na tom, co mi řekne. Když mi do toho mluví tak, že mi přijde, že to dává smysl, 

tak si to rád poslechu. A taky to záleží člověk od člověka. 

Očekáváte, že bude mít klavírista poznámky i k intonaci? 

Ne, že bych to vyloženě očekával, ale není mi to vůbec divné. Když sám vím, že jsem 

to zahrál intonačně blbě, tak není vůbec divné, když mě na to ten korepetitor upozorní. 

Samozřejmě slyším dobře, tak to poznám sám, takže by to nemusel říkat, ale když sám vím, 

že to nebylo úplně OK, tak ať to klidně řekne. 

Zasahuje do zkoušení pedagog hlavního oboru? 

Můj pedagog mně do toho zasahuje, jednak mně, ale i tomu klavíru. Když tam něco nevyjde 

a je třeba, aby mě v tom klavír víc podpořil, tak mu to řekne, nebo třeba když mě překrývá, 

tak to mu taky řekne. Takové základní věci. 

Jak ukazujete začátky a konce? Přemýšlíte nad tím nebo je to věc instinktu? 

Pohyby při nástupech jsou důležité, klavírista musí nějak poznat, kdy se začíná. Ale jsem 

zvyklý, že oni to poznají většinou hodně dobře a nemusel jsem to nikdy řešit nějak extra. 

Ještě když jsem byl na konzervatoři, tak tam jsem to řešil, protože jsem byl zvyklý, že jsem 

v podstatě prakticky nedal nástup a ten klavír začal se mnou. Ale pak mě můj pan profesor 

naučil, že mám dávat nástupy, ale většinou to vychytávají opravdu výborně. Jediné, kdy jsem 

si musel ty nástupy opravdu připravit, bylo na absolventském koncertě se smyčcovým 

kvartetem. Tam opravdu jak je těch lidí víc, tak tam jsem musel aktivně dávat nástupy 

a hlídat, kdy kdo začne, kdy kde je nějaké zpomalení a v podstatě si to oddirigovat 

tím nástrojem. Tak to byla v tomhle trošku jiná zkušenost. 
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Máte pocit, že vás někdy klavíristi přehlušují svou hrou?  

Že by mě přehlušovali, to se mně teď nestává, ale teď hraju s dobrými klavíristy. 

A setkal jste se s klavíristou, u kterého byste byl rád za větší zvukovou podporu? 

Větší podporu, ono záleží samozřejmě, když člověk zajde do nějakých extrémů, 

tak se dá vymýšlet všecko možný. Ale teď tím, že teď hraju většinou opravdu s výbornýma 

korepetitorama, tak tenhle problém nemám. 

Jak řešíte problém, kdy s klavíristou máte na nějaké místo diametrálně odlišný názor? 

Já jsem měl to štěstí, že jsem většinou tohle nemusel až tolik řešit. Většinou jsem se s tím 

člověkem shodnul na té hudební představě. Mně dokonce přijde, že ta muzikalita je nějakým 

způsobem přirozená, to znamená, že pokud člověk nechce nějaký nesmysl, a stejně 

tak pokud po mě ten korepetitor nechce nějaký nesmysl, tak se většinou dá najít nějaký 

kompromis a jsou s ním vlastně oba spokojeni. 

Co je pro Vás důležité před veřejným vystoupením? Má vás klavírista povzbuzovat/mlčet? 

To hodně záleží na člověku. Samozřejmě, když mám toho korepetitora rád, tak si s ním rád 

popovídám i před koncertem. Záleží také na tom, co je to za hraní. Někdy když je to nějaké 

těžké hraní, tak si před tím rád odpočinu, jdu se napít, na vzduch, to se s lidmi zas tolik 

nebavím. Když na mě začne mluvit, tak mně to nevadí. Ale záleží na mnoha faktorech. 

A na pódiu? Je něco, čím Vás může podpořit? 

Například když přijdu a ten korepetitor se na mě podívá, usměje se třeba, to člověka potěší. 

Takže Vás svým chováním může povzbudit k lepšímu výkonu. 

To je pravda, to mně přijde, že je nejenom u klavíru, ale obecně. Když si sednu v orchestru 

vedle někoho, kdo působí mrtvě, znuděně, tak se mi hraje hůř, než když tam přijde někdo, 

kdo je v pohodě a aktivní. Když hraju s nějakým opravdu dobrým orchestrem, 

tak je to zážitek, když se tam ta energie přelívá mezi jednotlivými nástroji, 

má to ten společný dech. To mně přijde důležitý, i u toho klavíru, že když máme společný 

dech, tak to je super.  
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Když klavírista nehraje podle vás, snažíte se mu to říct nebo svoji hru přizpůsobujete? 

Tohle většinou dělám dost instinktivně, protože mám většinou docela jasnou představu, 

jak to chci zahrát. Pokud do toho ten klavír nějakým způsobem nezapadá, 

tak mu to samozřejmě řeknu, ale říkám vždycky jenom ty věci, ke kterým mám vyloženě 

reálnou argumentaci - proč by to tak mělo být. A většinou mám zkušenost, že když takovou 

argumentaci člověk má, tak i on to z toho pochopí a nemusím ho do toho nějak nutit. 

Existují nějaké technické obtíže fagotu, o kterých by měl klavírista vědět? 

Když bude ten fagotista třeba ještě trošku amatér, nebo když nemá ještě tolik zkušeností, 

tak se může stát, když tam bude nějaké velké piano (to se někdy stane i mně) tak fagotista 

zkusí nasadit a ten vzduch tam nedojde úplně a nasadí ten tón trošku později. Tak to je pak 

těžké pro toho klavíristu to vychytávat. Samozřejmě, ideálně by to mělo být tak, že to vezme, 

spustí a jede to. Ale někdy může být tohle problém. 

A co byste klavíristům vzkázal? 

Přijde mi, že u tohoto jsou to úplně základní věci jako vnímat, i lidsky toho člověka, hudebně 

vnímat, klidně se i zeptat, když mu něco nebude jasné. Když má ten korepetitor drive, 

tak je to taky super. A taky bych chtěl všem korepetitorům poděkovat, protože někdy, když 

hrajeme třeba Glinkovo Patetické trio pro fagot, klarinet a klavír. Tam fagot a klarinet, 

to není nic extra těžkého, ale klavír…!! Tak za tohle si opravdu cením korepetitorů. Někdy 

tam nemáme nic extra těžkého, samozřejmě musíme tam dát výraz atd., ale většinou se stává, 

že tu techniku tam opravdu musejí nacvičit ti klavíristi, a to někdy klobouk dolů. 
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Příloha č. 6: Rozhovor s doc. Ludmilou Čermákovou 
klavíristka, pedagog HAMU 

18.6.2021, HAMU v Praze 

Jaká je Vaše příprava před první zkouškou? 

První, co udělám je prohlídnout si svůj part, odhadnout případně nějaké technické problémy, 

jaké budu mít já a jaké bude mít sólista, to se dá už i z těch not docela dobře odhadnout 

předem. Pak se soustředím tedy na ty technické problémy a teprve až mám celý ten part 

v obraze, tak si někdy poslechnu i nahrávku, abych odhadla tempa, případně nějaké 

zvláštnosti, které mě čekají. 

Zpíváte si při své přípravě případně sólový part?  

Většinou ne, ale tím, jak ho sleduji, tak si představuji, co mě asi čeká. 

Jak probíhá zkoušení? Pracujete spíš individuálně, nebo postupujete po jednotlivých 

složkách – nejdřív rytmus, pak dynamika, atd.? 

Já mám tedy opravdu ráda postavit skladbu na rytmu. To je pro mě to nejdůležitější a pokud 

sólista nemá smysl pro rytmus, tak je ta práce velmi obtížná a většinou se nepovede. I když 

to na korepeticích nastudujeme, tak přijde koncert, zvedne se adrenalin a všechno se vrátí 

do původních kolejí. Takže já se snažím vystavět ten part na rytmu, samozřejmě mluvíme 

i o muzice, ale to je pro mě opravdu až ta druhá záležitost. A pak se snažím, abychom 

na to měli společný pohled na tu skladbu, abychom se nerozcházeli absolutně diametrálně 

v hudebním názoru i v tempovém, i v rytmickém. 

Jak komunikujete se sólistou případnou neshodu v názoru na tempo apod.? 

To je strašně individuální, protože někdy se snažíme domluvit, někdy je ten klavírní part 

tak obtížný a ten sólový part tak lehký, že samozřejmě on může hrát ve svém rychlém tempu, 

ale klavírista to nezvládne. Takže je potřeba dospět k nějakému kompromisu a většinou 

se to daří. Protože i když se shodneme na nějakém tempu a on si bude trvat na svém, 

tak přijde koncert a stejně se vrátí do toho svého tempa, tak já už jsem pak odsouzena 

jen ho následovat. 
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Co byste doporučila začínajícím klavíristům s klavírní spoluprací - jak na společné začátky 

a konce, agogiku?  

No je pravda, že někteří jsou od Boha nadáni, že dokáží naprosto přirozeně ukázat začátek. 

Dost důležité je to u dechařů. Se smyčcovým nástrojem to není takový problém, ale někteří 

dechaři opravdu potřebují se ten pohyb naučit. U některých to jde samo, u některých 

je potřeba se to naučit a několikrát opakovat. A většinou je to vždycky dobrodružství, 

jestli se to povede nebo ne. Konce už jsou mnohem snazší. 

Jaká je problematika nástrojů, se kterými spolupracujete? Vy jste spolupracovala se všemi 

nástroji, dá se mluvit všeobecně o nějaké poloze, která nezní? 

To je také velmi individuální, protože někteří sólisté jsou tak geniální, že jim to zní všude – 

ať už to jsou smyčcaři nebo dechaři. A u těch ostatních – já mám takovou svoji zásadu, 

že toho sólistu vždycky musím slyšet. A pokud ho neslyším, tak je chyba ve mně. On prostě 

vím, že nepřidá, tak se musím přizpůsobit já. 

A jaké jsou tedy ty fígle, jak toho dosáhnout, abychom sólistu nepřekryli? Asi nejde 

spoléhat jen na levý pedál, zavřený klavír, to situaci moc neřeší. Tak jak k tomu 

přistupujete vy? 

Je docela důležité, alespoň pro mě, mít klavír otevřený. Alespoň na malinkou nožičku, 

protože ze zkušenosti vím, že ten zvuk je mnohem příjemnější do sálu a vlastně i pro mě. 

Fígle – no občas je třeba použít levý pedál, ale buď si musí třeba sednout jinak ten sólista, 

pokud v určité partii ten zvuk má nějaký úzký, tak je potřeba ho malinko natočit. U dechařů 

se třeba natočí úplně obráceně, aby zvuk šel přímo do posluchačů a ne na mě. Takže 

tím se zvětší a zatím jsem neměla problém, že bych někoho přehltila zvukově. 

A jaké jsou specifické technické obtíže jednotlivých nástrojů? Protože jste už zmiňovala, 

že je možné předem odhadnout, kde sólista bude mít problém, tak jaké jsou ty jednotlivé 

potíže? 

Problém je také podle toho, jak k tomu přistoupí ten sólista. A problém je, jaká je ta hudba 

– u staré hudby, baroko. Stará hudba je komplikovaná spíš ve vytváření těch ozdob, 

a to děláme většinou společně a snažíme se dobrat k nějakému hezkému cíli. U romantiky, 
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pokud cítíme tu hudbu stejně, tak většinou ten problém nenastává. Možná některá arpeggia, 

tak je potřeba se domluvit, jestli já zahraji akord na první tón nebo až na ten poslední, to jsou 

takové detaily, které se pak řeší už jen mezi námi dvěma. 

A jak na rychlé, ad libitum pasáže, při kterých se musí klavírista „trefit“ jedním akordem 

do virtuózní pasáže? Je lepší se dívat na smyčec nebo domluvit si nějaký opěrný bod? 

Já spíš se snažím, aby měli správnou agogiku, aby to mělo logiku ta jejich kadence. Pokud 

to má logiku, tak se vždycky trefíte. Ale pokud se třeba zastaví na taktové čáře, 

to už se dá těžko odhadnout, kdy přijde ta správná doba. Ale když je to logické hraní, 

tak asi nenastanou problémy velké. 

Jak řešíte problémy s nasazením – někdy je potřeba vyčkat, než se tón rozezní apod.? 

Je to tak? 

Je, určitě. Já si myslím, že nejdelikátnější je pro mě hoboj. Tam je to tedy opravdu těžké, 

aby to spustilo v tu správnou dobu. To už je riziko podnikání. To můžeme mít nacvičené 

a přijde koncert, je tam vlhko, horko, přesně jako dneska a ten nástroj hraje úplně jinak. 

Takže já jsem zvyklá s nimi dýchat, jako se zpěváky. A snažím se, když už se nadechne, 

tak vystihnout ten správný okamžik. To se opravdu přesně nedá říct, jak to udělat. Musí 

se s nimi dýchat. 

A když porovnáme hoboj s fagotem, který je stejně tak dvouplátkový nástroj, tak jaký 

je u nich rozdíl? 

No řekla bych, že u toho fagotu přece jenom, jak je to hlubší ta barva, tak se to tam i trošku 

ztratí, když se zrovna úplně nepovede ten nátisk, ale u hoboje – třeba Poulencova sonáta, 

když má začít v pianku, jemný tón, tak je to opravdu velmi těžké. 

A jak je to například s lesním rohem, protože to je také velmi technicky náročný nástroj, 

tak jsou u něj také nějaká specifika? 

Já, co mám zkušenosti, tak jsem neměla velké problémy s nástupem s lesními rohy. Zatím 

jsem měla asi velmi šikovné studenty všechny. 
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A jaké máte zkušenosti s kontrabasem? Je nějaká poloha, která se přes klavírní zvuk 

obtížně prosazuje? 

S kontrabasem mám trošku problémy s hodně hlubokou polohou, protože tam už opravdu, 

nevím, jestli je to jenom moje ucho nebo všech klavíristů, ale tam když je rychlá technika 

ve spodní dynamice a ještě ve spodní poloze, tak je to hodně náročné. Tak tam už spoléháme 

na intuici a vlastně na rytmus a na tempo, že se tedy sejdeme někde výš a budeme spolu. 

Tam je to opravdu dost těžké odhadnout. Je to takový jeden chuchvalec zvuku, kde těžko 

jde odhadnout jednotlivé šestnáctky třeba. 

Jaká problematika může nastat při koncertě? 

No já mám ráda, když máme dobré svědomí oba dva a máme ten koncert připravený alespoň 

na sto procent. Protože i když se něco stane, tak vždycky těch devadesát devět tam zůstane 

a výsledek je skvost. Ale nikdy nevíte, co vás potká. Měla jsem studenty – zvlášť, když hrají 

zpaměti – takže přeskočí nejenom řádek, ale přeskočí stránky, přeskočí do jiné harmonie, 

takže to bývá velké dobrodružství. A většinou je to pak na tom klavíristovi. 

Brzdíte sólistu, když zrychluje nebo jdete s ním? 

Pokud je to hodně, tak se ho snažím brzdit, ale pokud on má klapky na očích a klapky 

na uších a jede si svůj part, tak už mi nezbývá, než se mu přizpůsobit a nějak to se ctí dohrát. 

Ale snažím se je držet, protože mám vlastní zkušenost, že na koncertě má vždycky člověk 

pocit, že hraje pomalu. A pak když slyší tu nahrávku, tak zjistí, že to bylo neobyčejně jiné 

tempo, než si představoval. Takže se snažím je brzdit, pokud to jde. Ale pokud ten sólista 

zrychluje vehementně a neslyší, nevidí, nevnímá ani klavír, tak musím jít za ním. Bez toho 

se neobejdeme. Ale třeba v mezihrách se snažím vrátit tempo zpátky. 

Snažíte se sólistu před výkonem povzbuzovat nebo ho necháváte koncentrovat? Jakou 

máte zkušenost? 

To je velmi individuální. Snažím se vždycky povzbudit a snažím se být hodně klidná. A také 

ty studenty už znám, takže vím, co si na koho můžu dovolit a co mají rádi. 
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Jaký je na souhru nejobtížnější repertoár nástrojů, se kterými spolupracujete? Když 

to vezmeme např. od violoncella, tak jaký je kmenový repertoár a co je nejobtížnější 

na zkoušení? 

No tak dost komplikovaná je, co jsem hrála, např. Debussyho cellová sonáta. To není úplně 

jednoduché. Hindemithovy sonáty, ať už smyčcové nebo dechové. Nejjednodušší jsou 

asi ty romantické věci. Barokní hudba není tak technicky náročná ani pro ten klavír nebo 

cembalo, ani pro ty sólisty, ale tam je důležité vystavět ty skladby pomocí těch krásných 

ozdob, agogiky, dynamiky, a to se vlastně může dělat korepetice od korepetice a pořád 

to je jiné. A ještě i na koncertě, pokud jsou oba vnímaví, tak mohou vlastně dotvářet celou 

tu skladbu. 

A kdybychom ještě měli zmínit konkrétní obtížné skladby na souhru pro konkrétní 

nástroje? 

Tak s kontrabasy jsem měla teď velmi obtížné Hertlovy skladby. To byla pro mě absolutní 

novinka a bylo to těžké jak pro klavír, tak pro sólistu. Ani ne tak na tu souhru, jako technicky 

zvládnout ty party. Ty byly velmi obtížné.  

A u fagotu? 

U fagotu jsem hrála krásné věci, třeba od Zdeňka Lukáše, Dutilleux – stejně tak hoboj, fagot, 

to jsou velmi těžké klavírní party, to opravdu člověk musí dřít, jako sólistickou sonátu. 

Jsou nějaké specifické obtíže u houslí? 

Tak u houslí je to vlastně podobné jako u cella. Možná je jednodušší ten zvuk, protože u cella 

také když přijdou ty hlubší polohy, tak se musí člověk hodně stáhnout, aby to cello bylo 

dobře slyšet. U houslí většinou tyto problémy nejsou. Stejně tak u fléten. Také jsem jich 

pár odehrála, takže ty se nesou až moc někdy a člověk je musí krotit, aby nebyly příliš sólové. 

Jak vnímáte postavení klavírní spolupráce jako oboru? 

Je pravda, že já jsem nikdy klavírní spolupráci ani korepetice nestudovala, nevím, 

jak je to teď, jestli se otevřely už nějaké ročníky… 
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Studuje se pouze v zahraničí. 

V zahraničí, ale u nás ještě ne. Ale je fakt, že jsem od malinka už na hudební škole prostě 

hrála komorní hudbu se zpěváky, se všemi možnými nástroji, takže já myslím, že jedině 

praxe toho klavíristu naučí, co je důležité a jak se k tomu partnerovi chovat, ale to nádherné 

– ta spolupráce prostě je nenahraditelná. 

A co byste ještě na závěr vzkázala klavíristům, kteří se tomuto oboru chtějí věnovat? 

Já nemám žádné motto, ale je pravda, že prostě ta komorní hudba je, jak jsem říkala, 

nenahraditelná a jsou z toho krásná přátelství a nejkrásnější jsou ty emoce na koncertě, 

když se povede, že ti dva tak spolu cítí, že i na tom pódiu dokáží tvořit a udělat něco úplně 

jiného, než si nastudovali na korepeticích. Tak to je prostě nádhernej pocit! 
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Příloha č. 7: Rozhovor s Janem Forestem 
violista, student HAMU 

27.9.2019, HAMU v Praze 

Jaké máte zkušenosti s klavíristy? Stalo se, že jste někdy narazil na klavíristu, 

který Vám doprovod pokazil? 

S korepetitory mám v celku dobrou zkušenost, párkrát se vždycky stane, že je nějaký špatný 

nástup nebo že tam klavírista zahraje něco jiného, ale vyloženě že by mi něco pokazil, 

to určitě ne.  

Ovlivňuje klavírista nějakým způsobem Váš výkon?  

Klavírista určitě musí ovlivňovat ten výkon, protože to je vlastně spoluhráč, tak tam dodává 

svoji vlastní energii, nápady, takže určitě ano. 

A v čem Vás konkrétně ovlivňuje? 

Ovlivňuje mě, když třeba pospíchám nebo naopak zpomaluju, tam mi nějakým pokynutím 

dá najevo, že třeba jsem moc rychle a ať radši zpomalím. 

A jste rád za tyhle připomínky od klavíristy? 

Ano, jsem rád za takové připomínky, protože často si právě neuvědomuju, že třeba zrychluju 

nebo zpomaluju. 

Je pro Vás lepší pocit hrát s klavíristou, nebo sám? 

Jestli je pro mě lepší hrát sólo, nebo s klavírem? Asi teď už s klavírem. Dřív to možná bylo, 

že sólo, že jsem si myslel, že mám větší svobodu jakoby, ale zjišťuju, že ten klavírista 

mi poslední dobou dává dobré připomínky a zlepšuje to celkovou tu hru, celkové 

to vystupování. 

Kdo určuje tempo? 

To tempo nasazuje většinou sólista, ale stane se taky, že to ukáže klavírista. Pokud třeba 

začíná sám, tak to jinak ani nejde. Anebo když tam má víc rytmických hodnot a sólista třeba 

jenom dlouhou notu, tak je rozumnější, aby to ukázal ten doprovod, kvůli tempu. 
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Jaký vidíte největší problém ve spolupráci s klavíristou? 

Největší problém ve spolupráci s klavírem – možná takový nějaký nepochopení schopností 

toho nástroje, že třeba po mě ten klavírista chce něco a ono to není úplně jednoduchý, 

má prostě jinou představu, jak ten nástroj funguje. 

A ve které rovině - tempové nebo třeba v dynamické, v čem konkrétně? 

V který rovině, možná tak v dynamický a v technický asi hlavně. 

A uvedl byste nějaký konkrétní příklad? 

Tak třeba myslím tu dynamiku, kdy on chce, abych zahrál ještě silněji a už to nejde, 

nebo naopak slabší, to je většinou, že chce, aby to bylo slabší, ale to častokrát nemůžu.  

Jaká je první zkouška s klavíristou a kdy probíhá?  

K té první zkoušce s korepetitorem dochází většinou když už tu skladbu mám nějakým 

způsobem zažitou alespoň že ji dokážu zahrát bez toho, abych se zasekával u nějakých 

technických obtíží. A pak spolu už děláme tu hudbu, takže nějaký agogický věci, dynamiku 

a tak. 

Říkáte klavíristovi o svých technických obtížích ještě před tím, než začnete hrát? 

O těch technických problémech se mu snažím spíše neříkat, i když on na to vlastně brzy 

přijde sám. Ale často se stane, že ho musím upozornit na to, že třeba nějakou technickou část 

musíme zahrát pomaleji nebo tam do toho nějak zpomalit. Ono to častokrát vychází, 

že to do tý hudby i pasuje, že nějaký ty technický místa, když se nepatrně zpomalí, 

tak to nevadí. 

Co pro Vás obecně znamená „těžké místo“? 

Myslím tím třeba nějaký velký skoky do poloh nahoru, že tam člověk nedojde po prstech, 

ale musí tam skočit, a to je třeba nepříjemný. 

A když s klavíristou máte na něco odlišný názor, kdo má to rozhodující slovo? 

Co se týče tohohle rozhodování, tak by to určitě měl být nějaký kompromis mezi těma 

dvěma. Myslím si, že neexistuje nějaká absolutní pravda, myslím si, že nejlepší 

je se o tom pobavit a najít nějaký společný řešení. 
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Zasahuje do toho i pedagog hlavního oboru? 

Pedagog do toho zasahuje až ve fázi, kdy už to je víceméně hotový. Já jsem rád, 

když přijdeme k pedagogovi a je to na devadesát procent dotvořený a on to pak už jenom 

vlastně dotvaruje. 

Může být ta samá skladba s každým klavíristou jiná? 

Když hrávám skladbu s více korepetitory, po nějaké době třeba, tak určitě je v tom velký 

rozdíl. Zažil jsem, že jeden korepetitor to chtěl hrál skoro v polovičním tempu, nějakou 

danou věc a s tím druhým to bylo pak mnohem rychlejší. 

Necháte si od klavíristy poradit?  

Od korepetitora si nechám poradit.  

I celkovou koncepci, nebo jenom dílčí věci? 

S korepetitorem řešíme vlastně i ten celek, protože on mi dodá vlastně tu druhou stránku. 

Častokrát to není jenom doprovod, ale jsou to dva vyrovnané hlasy a já osobně mám tendenci 

se zahledět do toho svého partu a nevnímat okolí, tak je dobrý, když on mi řekne: „Pozor, 

tady mám já melodii,“ nebo „Tady na sebe navazujeme.“ 

Musí se klavírista tedy přizpůsobovat? 

Myslím si, že v některých místech je to rozhodně tak, že sólista má volnou plochu 

a korepetitor se mu musí přizpůsobit, ale často je to o vzájemný dohodě. 

Jak ukazujete začátky, konce, agogiku? Přemýšlíte nad tím nebo je to zcela intuitivní? 

Ukazování agogiky a nástupů a podobných věcí je pro osobně celkem obtížný. Když jsem 

hrál v kvartetu, tak tam spoluhráči měli problém s tím, že se málo hýbu, že to ukazování 

mi moc nejde. Je to něco, na co se musím hodně soustředit a nejde mi to přirozeně, 

tak se na tom snažím pracovat a je to furt těžký. 

Máte pocit, že Vás někdy klavíristé přehlušují svou hrou? Nebo naopak: setkal jste 

se s klavíristou, u kterého byste byl rád za větší zvukovou podporu? 

Tahle otázka, jestli ten korepetitor nebo ten klavír přehlušuje to sólo, je také hodně otázkou 

toho místa, kde hrajeme. Může taky záležet na konkrétním místě v tom sále, někde třeba 
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zní víc ten klavír, protože třeba je zrovna nasměrovaný nějak. A taky záleží na tom, jestli 

ten kryt toho klavíru je otevřený na tu malou nožičku, nebo tu větší. 

Co je pro Vás důležité před veřejným vystoupením? Má Vás klavírista povzbuzovat/mlčet?  

Před koncertem se snažím se svým korepetitorem tak nějak, aby to bylo uvolněný, 

tak se snažíme bavit asi o úplně jiných věcech, abychom neupozorňovali na to, že teď bude 

teda ten koncert a že máme být nervózní a tak.  

A co byste klavíristům vzkázal? 

Korepetitorům bych tak možná doporučil, aby někdy byli ohleduplnější. Zažil jsem, 

že si trval na svým, i když to třeba nebyla pravda. Vždycky nějak se domluvit.  
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Příloha č. 8: Rozhovor s Dominikou Gúberovou 
hornistka, studentka HAMU 

2.10.2020, HAMU v Praze 

Jaké máte zkušenosti s klavíristy? Stalo se, že jste někdy narazila na klavíristu, 

který Vám doprovod pokazil? 

Moje zkušenosti s korepetitory bych zhodnotila celkem pozitivně a většinou se mi nestává, 

že by to korepetitor nějak hodně pokazil, možná párkrát se stalo, že se jim tam něco 

nepovedlo nebo tak, ale v tu chvíli si my musíme hájit to svoje a nebrat ohled na to, 

co tam oni hrají. A tedy v mnoha, mnoha případech to bylo super, že mě podpořili a hrálo 

se mi mnohem lépe s nimi. 

Je pro Vás lepší pocit hrát s klavíristou nebo sám, je klavírista na jevišti podporou? 

Určitě je pro mě klavír na jevišti podporou, protože když musím hrát sólo, tak jsem 

tam sama, nemám žádnou fyzickou podporu a takhle se mi hraje mnohem lépe. 

Jaký vidíte největší problém ve spolupráci mezi hornou a klavírem? 

Myslím si, že největší problém tam ani není, spíš možná někdy, když ti klavíristé nejsou 

úplně připraveni na každou zkoušku, my se pak na ně nemůžeme spolehnout. My, když 

začínáme zkoušet s klavíristou, tak už máme většinou ten part neříkám, 

že na 100% zvládnutý, ale už ho máme zvládnutý a když klavírista přijde nepřipravený, 

tak je to pro nás takové demotivující, že se nemůžeme posunout dál. 

Co řešíte na první zkoušce? Souhru, zvukové vyvážení, frázování? 

Na první zkoušce řešíme většinou to, aby to do sebe nějak zapadlo, abych byla já přesně, 

aby byl klavírista rytmický a aby ta skladba do sebe zapadla a až potom později si myslím, 

že se řeší takové ty věci, jako frázování, dynamika. Samozřejmě já, když hraju, tak se snažím 

to hrát nejlépe, jak umím, primárně jde o to, abychom se sladili dohromady. 
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Říkáte klavíristovi dopředu o technických obtížích, kterým je třeba přizpůsobit doprovod 

nebo to necháváte zcela na něm a čekáte, jak zareaguje? 

Většinou klavíristovi nemusím říkat dopředu o mých problémech a technicky náročných 

místech, protože oni hrají s hornisty často – tedy pokud nejde o nějakého začínajícího 

korepetitora, ale většinou už oni přesně vědí, kde to máme my náročné, kde potřebujeme 

chviličku počkat a pomoct s něčím.  

Necháte si od klavíristy poradit? Řešíte s ním koncepci díla?  

Určitě si myslím, že je dobré, když korepetitor projeví svůj názor na tu skladbu a když 

mi řekne něco, co se mu nelíbí, tak určitě si nechám od něho poradit, protože jsem jen pouhý 

student. 

A jste ráda za poznámky o intonaci nebo by Vám do toho klavírista neměl zasahovat? 

Jo, myslím, že někdy se stává, že intonace není tak, jak by měla být a tím pádem 

ten korepetitor to slyší určitě lépe než my hráči, protože já se někdy soustředím na úplně jiné 

věci než na to ladění. Takže to bych zas neměla tak říkat, ale někdy si myslím, že je to dobré 

a ten klavírista slyší, že tam ty odchylky ještě nějaké jsou, takže když mi to řekne, tak já jsem 

jen ráda. 

Jak ukazujete začátky a konce? Přemýšlíte nad tím nebo je to věc instinktu? 

Myslím, že začátky ukazuji víceméně již intuitivně, protože pro nás je to přirozené, protože 

když začínáme, tak se nadýchneme a záleží na tom, jestli jdeme hrát nějakou lehčí, těžší 

skladbu nebo pomalejší, rychlejší. My už jsme na to zvyklí, že vždycky ten nádech odpovídá 

tomu, co jdeme hrát. Takže to už mezi sebou vycítíme si myslím. 

A když se Vám během vystoupení nelíbí tempo, řešíte to nějakým speciálním pohybem, 

snažíte se to nějak ukázat nebo vůbec o tom nepřemýšlíte? 

S tímto mám trošku problém, protože já většinou jsem ta, která to zpomaluje a která 

si na to nedává pozor. Většinou klavírista, korepetitor, mě musí táhnout dopředu, takže vím 

o tom a v tomhle bych se měla určitě zlepšit, že i já bych měla být ta, která mu udává 

to tempo, která mu to nějak vyjadřuje, co má on dělat. 
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Máte pocit, že Vás někdy klavíristé přehlušují svou hrou? Nebo naopak: setkali jste 

se s klavíristou, u kterého byste byli rádi za větší zvukovou podporu? 

Ano, stává se to někdy, že ten balanc mezi korepetitorem a hráčem není úplně dokonalý, 

řekněme. Myslím si, že častější je to pianových místech, kde bychom potřebovali, aby hráli 

trošičku méně, abychom tam i my nemuseli hrát tak silně a většinou potom v těch silnějších 

je to tím, že jsme žesťový nástroj, tak ten balanc si myslím, že je úplně v pořádku, 

že si ten klavírista to může taky užít a hrát naplno. 

Co je pro Vás důležité před veřejným vystoupením? Má Vás klavírista povzbuzovat/mlčet?  

Myslím, že záleží na tom vystoupení, na té obtížnosti, na které se připravujeme spolu a když 

je to něco, na co jsme se připravovali déle a oba dva víme, že je to velmi důležité, 

tak si myslím, že oba dva cítíme, že bychom se měli před tím vystoupením koncentrovat 

a nějak zbytečně si nevyprávět nějaké příběhy anebo vtipkovat před tím vystoupením. 

A naopak když je to něco běžného, že oba dva víme, že to není úplně důležité, tak úplně 

v pohodě spolu mluvíme o běžných věcech a potom jenom jdeme a zahrajeme. 

A na pódiu? Je něco takového, čím Vás může klavírista povzbudit? Jaké chování 

od něj očekáváte? Nebo si ho vůbec nevšímáte? 

Tak na pódiu je to většinou tak s korepetitorem – myslím, že se to stává hlavně 

na konkurzech, kam my přijdeme a s tím korepetitorem nejsme tak sehraní. 

A tam je vždycky někdo nový. Takže tehdy nám určitě pomáhá, když je ten korepetitor 

příjemný a když se na nás usměje i během toho hraní. Že vím o tom, že on ví, že tam jsem 

já a že tam je pro mě, protože tak by to mělo být. A to mi určitě vždycky pomůže, když 

je milý a když se během toho hraní na mě podívá a registruje, že já tam stojím a že tam hraju. 

Když klavírista nehraje podle Vás, snažíte se mu to říct nebo svoji hru přizpůsobujete? 

Určitě mu to řeknu, když se mi něco nelíbí a když jsem s něčím nespokojená. 

Co byste vzkázala klavíristům spolupracujícím s lesním rohem? 

Já si myslím a většinou tedy říkám, když se mě někdo ptá na takové věci, že jsem na to ještě 

mladá, že když mi je sedmdesát, tak už můžu rozdávat nějaké rady, ale obecně si myslím, 
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že při všem platí, že hrát to ze srdce a s láskou k té hudbě a neřešit věci kolem toho nějak 

extrémně. 
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Příloha č. 9: Rozhovor s Mayuko Ichikawa 
kontrabasistka, studentka HAMU 

2.10.2020, HAMU v Praze 

What experience do you have with accompanists? Has it ever happened that 

an accompanist messed up the accompaniment? 

My first experience with an accompanist was when I first entered the College of Music 

in Japan and at the first rehearsal, it was the very first time for me to play solo with the piano, 

he actually played really nice but it wasn´t really much together, so the first rehearsal 

we played he just started to play in a different tempo. And that really surprised me, 

and I was really confused, like, how can I make it better? But in the end, we just rehearsed 

and rehearsed, and we could play better and better, so that is my experience. 

Who makes the decisions during communication at a rehearsal? 

The last decisions during the cooperation, it is hard to say, but basically, I have them because 

I play the solo part, but I am not always right so then we discuss more and more and I also 

ask my professor and also the pianist´s professor. Then we compare what is better and then 

we decide kind of together always. 

How does the professor advise you during a rehearsal? Does he do it? 

During a lesson, my professor always gives me advice about technique of course, but also 

how to play with the piano. For example, not many pianists are used to playing 

with the double bass. It is a string instrument, but it is a bit different from the violin 

or another instrument because sometimes we have quite far to reach for the tone 

and the pianist should wait. So he usually advises about these technical things, like „You 

should wait at this point,“ or „Go slower,“ or „Faster,“ or something. He always advises me 

about these things, for when I play with a pianist. 

Do you take the accompanist´s advice? 

I do accept advice from my accompanist, always, because, it is difficult to say, 

but we two play the same music, we two are musicians and we create the same music, 

so why not take advice from him or her, from the pianist? 
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Even about intonation and tuning? 

About the intonation, it is always better when the pianist tells me when I am wrong 

or out of tune or something because I think I play well but with intonation it is always 

something, higher or lower and it is always there so it is better that he tells me, and we fix 

it together. So I also say „Please, tell me always.“ 

How do you show beginnings and endings? Do you have to think about it or is it a matter 

of instinct? 

Ok, about the beginning and the ending of a piece, I think about it because I think 

how we begin and end is quite important. 

Which gestures do you use? 

About the gestures, I always take the bow and show it like this (sways the bow across 

the strings, nt.) and it gives information also about the tempo and atmosphere. Also, 

at the end I show with the bow and move the head also or the whole body. 

What do you mostly work on together at a rehearsal? 

So, the most important things to solve at the rehearsal is the style, like the direction 

in the music. Dynamics is also very important, because for when the pianist plays stronger 

so that I cannot hear myself playing but it is all about atmosphere, about the music. 

Do you sometimes feel that the accompanists are too loud or have you ever played with 

a pianist from whom you expected a greater support in sound? 

About the balance with the accompanist, sometimes someone plays so loud that I really have 

no chance to go over the piano but sometimes it can be a motivation for me. If there is forte 

and he plays really loud, it can motivate me to play a better forte myself. And for the piano 

places, if the piano plays very softly, it also helps me achieve a better direction of the music. 

What is important for you before a public performance? Should the accompanist cheer 

you up or be silent? 

Before the concert it is always better to have a conversation with the accompanist because 

I tend to get quite nervous right before the concert, like five minutes before the concert I start 

to get nervous, like my heart is beating faster and faster and I need to calm down but when 
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I do it myself it does not work so it is always better to talk to him, get a good motivation 

and positive thinking and to go on stage with that positive thinking.  

And what about on stage? Is there something like that? 

On stage I feel very supported when I see that the accompanist is looking at me and that 

they care about me and the performance and know when I am nervous, so that gives 

me support. 

When the accompanist doesn´t play according to you, do you tell them or do you modify 

the way you play? 

If I am not satisfied with the accompanist, I do not tell him, it is just one concert 

and I definitely do not tell him I was not satisfied and just finish playing with him. 

What message do you have for the accompanists? 

So as a double bass player I would tell the accompanists to always watch the bow very 

closely because it gives them the tempo and dynamics, so always take care of the bow. 
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Příloha č. 10: Rozhovor s MgA. Marcelem Javorčekem 
klavírista, pedagog HAMU 

18.6.2021, HAMU v Praze 

Jaká je Vaše příprava před první zkouškou? 

Tak ono v tomto oboru člověk už nějakou dobu jaksi figuruje, pohybuje se v něm a zaobírá 

se s ním a dá se to rozdělit na takové tři nějaké okruhy. Jeden – věci, které už se hrály, takže 

ten přístup je samozřejmě bez těch prvotních epizod. Pak je ten, co člověk zná z doslechu, 

takže tam je to také přímější, ten vstup do té hudby. No a pak takový, který v životě neslyšel 

a který absolutně netuší, co to je. Takže je potřeba čím jdeme dál – do té druhé a třetí skupiny 

– tak dohnat to, co chybí vůči té první. Člověk musí poznat tu hudbu, musí ji znát a já mám 

vždycky nejradši, když znám ten celkový zvukový obraz, tzn., že velmi preferuji nahrávky 

a rád si to pustím, abych to dostal do hlavy rychlým a velmi bezproblémovým způsobem, 

protože pak se člověk zorientuje ve všem a eliminuje třeba i nějaké špatné pochopení, špatné 

čtení třeba těch věcí. Pro mě nejdůležitější v přípravě je si to poslechnout, no a pak, když 

to člověk samozřejmě zná, už to hrál, tak to zatím nemusíme řešit. Když to znám z doslechu, 

tak člověk zná samozřejmě jenom takové ty stěžejní momenty, ale to mnohdy nebývá 

to nejtěžší, těžší je takové to mezi – samozřejmě přechody a tyto věci, čímž zjistí, 

co je vlastně potřeba, co tam vlastně je. Nejdůležitější je tu věc znát, vědět, co v těch 

zákoutích je, co v té skříni máte schované a nejenom, že je pěkná skříň. 

Zpíváte si například k tomu sólistův part – leckdy to asi ani nejde – nebo Vám jen projíždí 

hlavou. Jak s tímto pracujete? 

Pokud je hudba dobře napsaná, tak v podstatě se přidá jenom další linka – to známe 

i ze samotné klavírní hry, kdy člověk hraje dvouhlas, pak si k tomu přidá další a vlastně 

pořád se tam přidávají pásma a toto je vlastně další, poněkud zvukově zajímavější zvukové 

pásmo a zpívat ani není potřeba, protože jaksi je to otázka času, kdy člověk tu stejnou hudbu 

bude hrát sám, takže s tou hudbou jako takovou se setká přímo aktivně v tom hraní. 

A samozřejmě, že je potřeba znát, jak jsem říkal na začátku, že člověk musí znát tu věc. 

Stejně to poznání v sobě zahrnuje i to, že budu vědět samozřejmě, že tu melodii 

má i ten nástroj, protože mnohdy je ta faktura natolik plná, že na to občas nezbude 
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ani kapacita zjistit, že ta hudba má to hlavní třeba někde úplně jinde. Takže nezpívám si to, 

to není nezbytně nutné, to dělal Glenn Gould a ten se tím zabavil velmi. Zpívat není potřeba 

a že bych ho studoval ten part sám – naopak, z toho klavírního partu je potřeba koukat 

na ten sólový a ne z toho sólového na ten klavírní, tedy tak bych to jakoby otočil.  

Odhadujete předem problematická místa, která mohou nastat? Např. když mají dechy 

velké skoky/přefuky, tak bude potřeba čas nebo když bude dvojité staccato, tak bude tempo 

opatrnější atd.? 

No tak svým způsobem jste naznačila, kudy se to jakoby ubírá ta práce. Tam to, co jste říkala 

na konci – dejme tomu, nějaké technické problémy, ale neřekl bych ani technické problémy 

té skladby, ale spíš technické problémy toho hráče. Protože vlastně na jeho dispozicích 

záleží, jak bezproblémová bude celá akce nebo nebude, nebo na kolik to bude instruktivní 

nebo na kolik se posuneme do trošičku profesionálnějšího levelu, když to vezmu takto. 

Takže, že bych studoval ten part a podíval se, protože jste se ptala na ten sólový part, 

tak z toho sólového partu ne. Já vždycky řeším tu hudbu jako hudbu a jestli do toho někdo 

troubí nebo zpívá, to už je jeho věc.  

Jak probíhá zkoušení? Zkoušíte zcela intuitivně, nebo v tom máte nějaký systém – nejprve 

srovnáte např. rytmus, pak zvukové vyvážení atd.? 

Všechny verze, co říkáte. Na té první zkoušce jde o to se tím hlavně nějak prokousat, jako 

vlastně zjistit, co je to za hudbu, byť ji člověk zná. Tak něco jiného je, když se na to jídlo 

díváte, nebo když ho jíte, nebo když ho vaříte. To přece jenom přináší trošku jiné nasazení 

a jiné problémy, takže vlastně veškeré varianty toho přístupu člověk kombinuje tak, které 

jsou nejvíc vhodné a v podstatě nejrychleji k cíli. A cíl je to, aby člověk nějakým způsobem 

získal, ne že navrch, ale přece jenom aby věděl „která bije“, když to řeknu takto. Takže mám 

rád, když jsou ty věci intuitivní a samozřejmě čím víc jsou ti studenti vzdělaní jakoby 

kumštýřsky nebo hudebně a víc jsou nasměřováni profesionálně, tak tím méně se toho mluví 

a víc nic nemusí člověk říkat, protože některé věci jsou prostě jasné. A to potom musím říct, 

že je strašná úleva. Ale jak říkám, prokousat se tím a chytnout nějakou tu ručičku v tom 

kompasu správným směrem je občas trošku dřina, ale tak to k tomu patří. 
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Řešíte se studenty i intonaci? 

No intonace je samozřejmě součást produkce jako takové, takže dříve nebo později 

na to stejně dojde. Snažím se nechávat toto v dikci pedagoga hlavního oboru – tedy 

jak u těch dechů, tak i u zpěváků, u kterých jsem rovněž. A vím, že to jsou vlastně spojené 

nádoby s dalšími problémy, takže to není jen tak, že člověk řekne – výš, níž a že jim to bude 

fungovat jako když otočíte knoflíkem. Kéž by, bohužel to tak není. Takže se snažím být 

v tomto střídmý, ale samozřejmě, když už mám vyvrtanou díru do ucha, tak už to prostě 

musím říct. 

Jak komunikujete se sólistou případnou názorovou neshodu, např. na tempo nebo pojetí? 

Co se týká pojetí vůbec skladby jako takové obecně, tak samozřejmě je potřeba se vzdělávat 

v tom, jak číst zápis. Protože to není jenom o tom, jak to má být rychle, jak to má být nahlas 

– ostatně, to může být šlapací autíčko na tom stejně. Ale vlastně zjistit, jaká emoce je tímto 

naznačena, jaká myšlenka, jaký vývoj, jaký sled těch emocí, jaký příběh – já nechci, 

aby to působilo epicky, to jako není epická záležitost, ale myslím příběh ve smyslu sledu 

charakterů, sledu nálad, sledu emocí. A to se dá vyjádřit tolika způsoby a dojít jakoby 

k podobnému dojmu. Takže je to rozhodně na nějaké diskuzi, na hledání. Já bych neřekl 

kompromisu – na mě kompromis působí tak zvadle trochu, ale jako hledání nějaké syntézy 

než kompromisu. To je těsně vedle to slovo a mám pocit, že má takový směr kupředu 

než kompromis. To už je jako: „Co budeme dělat?“, je to jen, aby se někdo nějak neurazil. 

Takže podstata je to, co je v tom zápise. Další věc – jsme na vysoké škole, už nejsme 

na konzervatoři nebo na střední, natož na základní, kde jaksi učitel má takový ten direkt 

v tom, jak to má být. A myslím si, že je nejvyšší čas studenty připravit na profesionální 

působení a tím, že vlastně spolupracuji s mnoha orchestry, sbory a vším možným, 

tak se člověk dnes a denně přesvědčuje o tom, co je vlastně nezbytně nutné. A je jasné, 

že mnohdy jsou podřízeni dirigentovi – třeba zpěváci nebo v orchestru hráči, ale tady 

vzhledem k tomu, aby byl kladen důraz na jejich výkonnost, tak se preferuje sólová hra 

a u sólové hry musí mít jasno ten sólista. Takže i co se týče třeba hraní na koncertě nebo tak, 

tak se snažím, aby všechno šlo za nimi, aby to byla jejich zodpovědnost. Samozřejmě v míře 

kolegiální, ne že bych měl radost z toho, že si někdo někde nabančí, ale ať si vyzkouší, jaké 

to je bez té berličky s přátelským zázemím, když to řeknu takto. Protože rok se rokem sejde 
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a budou stát na vlastních nohách už úplně a tam už se nebude nikdo ptát, jestli potřebují 

pomoc nebo něco, nebo podržet v něčem. Tam už musí být součástí a vlastně všichni jsou 

na tom potom stejně v tom orchestru, tam prostě nejde, aby se někdo vezl nebo se za někoho 

schovával. Bohužel nečest výjimkám v tomto případě. 

Jaká je problematika nástrojů, se kterými spolupracujete (trombon, tuba)? Jsou nějaké 

problémové polohy nástroje, které by mohl klavír svým zvukem překrýt? Nebo jsou nějaké 

technické obtíže těchto nástrojů, o kterých by měl klavírista vědět (skoky, dvojité/trojité 

staccato, nasazení v extrémních polohách)? 

Pokud vezmu už vyloženě koncertní vystoupení, kde člověk hraje s trombonem – vezmu 

první tento nástroj – tak osobně nějaké velké omezení, že bych na něco musel dávat pozor, 

jako netřískat dveřmi, nebo, že bych si musel něco pamatovat, to mě nějak nenapadá, 

ani bych se nerad až takto jakoby uhýbal nějaké problematice, protože si myslím, 

že ten nástroj není ani příliš hluboký, ani příliš vysoký, ani příliš slabý, ani příliš jakoby 

hlučný. Samozřejmě umí udělat randálu dost, co si budeme povídat, ale svým způsobem 

je docela mrštný, ohebný, což mě velmi těší. A tyto problémy tam úplně nevnímám. Naopak 

zase je to o tom, jak s tím dotyčným, protože tam nejste korepetitor a upřímně toto slovo 

označující někoho, kdo bude vlastně „do blba“ opakovat – ko-repetice – že bude „do blba“ 

opakovat s někým, až do nějakého zbláznění, nepovažuji ani za grunt tohoto poslání, tohoto 

oboru, ani za jeho profesionální podobu. Pokud to vezmeme takto, že tam jsou dva partneři, 

tak už by měli být na takové úrovni, že vlastně tyto věci už jsou tak nějak automaticky, 

že nemusím říkat: „Tak tři, čtyři, teď!“ a takové, to prostě pozná člověk z nádechu. Nádech 

je součást hudby a tak dál, takže to jsou věci, které jsou naprosto organické v tomto. A jenom 

taková, bych řekl, až zajímavá věc – samozřejmě člověk řeší zvukovou stránku a třeba určité 

dimenze v sále a přišli jsme třeba na to, že v sále Martinů, když má člověk pocit, že klavíru 

je moc, že se musí zavřít. My jsme zjistili pravý opak, což se mi i v různých orchestrech – 

v Pražské komorní filharmonii, v České filharmonii a různě – se mi osvědčilo, že čím chce 

hrát člověk potišeji, tak ten klavír musí být otevřený. Protože on obzvláště ještě 

s tím trombonem vlastně dělá takovou vedlejší, řekl bych možná až skoro hlavní věc, 

že mu učiní určitou zvukovou parabolu a pak ten zvuk se tedy nese nádherně. Takže to byla 

jen taková, řekl bych, spíš libůstka, že vlastně se nám ztrácel ten nástroj v tomto sále 
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a pak když se ten klavír otevřel, tak teprve to dostalo veškeré alikvóty, které byly žádoucí 

a které byly vítané. 

Druhý nástroj je tuba. S tubou jsem začal hrát později a musím říct, že ze začátku jsem 

byl velmi překvapen, protože člověk samozřejmě ten nástroj zná, ale nikdy ho neslyšel hrát 

úplně sólově. Přece jenom se s tím člověk nesetkává tak často a i těch studentů na škole tady 

není příliš mnoho na to, aby to byla běžná věc. Překvapilo mě, nakolik je tuba jakoby zvučný 

a zároveň pohyblivý nástroj a byl jsem natolik zavalen alikvóty, zvukem, že já jsem vůbec 

na první zkoušce nevěděl, co hraju. Tak jsem si prvně říkal: „Tak jako já nevím, jestli tady 

budu vůbec potřeba!“, protože já jsem měl pocit, že to není vůbec slyšet. Samozřejmě, 

že pak už se v tom člověk – jak se rozkoukáte ve tmě, tak rozposloucháte i ve zvuku tuby. 

Takže nakonec se nám povedlo docílit vyváženého přátelství, když to řeknu takto. Ale chvíli 

jsem byl takový překvapený teda! A musím říct, že jsem nečekal až takovouto „peřinovou 

plnost“, bych řekl. 

A je na to nějaký fígl? Např. méně pravého pedálu, který ještě vytváří další alikvótní tóny, 

nebo více se zaměřit na tzv. voicing (vytahování jednotlivých hlasů), jít spíše 

po té horizontální lince, než jen po harmonických strukturách? 

No přesně bych to řešil tímto způsobem, že jako méně pedálu, vytahování určitých hlasů. 

Zajímavé, že mnoho transkripcí i co literatura často používaná tedy tubou, tak je posazen 

vlastně klavírní part, pokud je to třeba barokní věc, jako příliš vysoko, takže to má člověk 

pocit, že ta hudba chodí po hlavě, že je jakoby vzhůru nohama, ale holt s tím se toho asi nedá 

moc dělat. Občas jsem zkoušel třeba i různé verze např. v oktávách nebo i různé verze 

plnosti, protože to jsou samozřejmě party vypracované někým jiným, to nejsou originální 

party, takže zkouším si i takto hrát ty party po svém, protože jsem se barokní hudby taky 

něco nahrál, takže můžu i v tomto jaksi posloužit, když to řeknu takto. Ale rozhodně méně 

pedálu, méně zvuku a ten zvuk, aby se snažil naopak jakoby proniknout přes tady tuto 

„hmotu“, bych řekl, zvukovou. Ale pokud se už pak jedná o nějaký koncert, kde je prostě 

tutti, tak tam holt už jde všechno stranou, tam už se prostě hraje „o sto šest“. 
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Jakou radu byste dal začínajícím klavíristům, jak na začátky, konce, agogiku? 

Pokud se jedná o obor tuby a trombonu, tak si myslím, že nic extra specifického 

v tom přístupu bych nehledal. Já se vždycky snažím, aby ten přístup byl svým způsobem 

jednoduchý a byl jakoby jeden, protože tím, že jsem začínal, nebo ne začínal, ale jedním 

z mých předchozích a zároveň současných působení je i se zpěváky, tak tam vlastně 

je to dechový nástroj jako takový a vlastně velmi niterně napojený na lidskou existenci, takže 

si myslím, že tam je potřeba, aby se docílilo velké přirozenosti a pak není vlastně potřeba 

nic řešit a jenom řešit jakoby tu hudební a zvukovou stránku. Takže nějaké vizuální kontakty 

jsem nepovažoval nikdy za nějak moc nutné, protože mi přišlo vhodnější to všechno, 

jaksi veškerou pozornost, soustředit do zvuku a do ticha kolem toho zvuku a myslím si, 

že ta komunikace je tam pak velmi přesná, když se tomu ti lidi naučí. 

Takže u nástrojů jako je tuba a trombon není problém s nasazením nebo s nějakým 

zdržením v ozvu tónu? 

U trombonu a u tuby jsem nezaregistroval nějaký problém neozvu nebo nějakého špatného 

spouštění strojku nebo něco takového, což samozřejmě nemají strojek. Ale že by člověk 

musel jako na něco extra dávat pozor? Těžko říct, samozřejmě, že pokud se bude jednat 

o žáky základních uměleckých škol a třeba nižších ročníků na konzervatoři, tak tam určitě 

mnohé problémy budou, ale pokud se bavíme o studentech vysoké školy, tak si myslím, 

že už by tyto věci měly být vyřešeny, ostatně jako každý nástroj má svoje, takže nevidím 

tam nějaký zásadní problém. 

Jaká problematika může nastat při koncertě? Cokoliv Vás napadne, co musíte se sólistou 

řešit. 

Pokud se jedná o sólistu na trombon a tubu, tak v podstatě vše už se soustředí vlastně 

na hudbu a na toho dotyčného hráče. Takže vlastně pokud jsou nějaké problémy, tak to jsou 

problémy jeho osobnostní, soustředění, trémy, zkušeností a vlastně všech těchto atributů, 

které člověk jako profesionální hudebník řeší celý život. Pak se vlastně můžeme bavit o tom, 

jakým způsobem se vlastně koncentrovat, nepřepálit start, prostě všechny tyto věci – jakým 

způsobem funguje třeba tep, kdy prostě mu najednou „rupne v kouli“ a prostě má pocit, 

že hraje pomalu, ale má o polovinu kratší skladbu najednou. Takže vlastně všechny tyto věci, 
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ale zase to je záležitost obecně hudební a není to záležitost konkrétních nástrojů, takže jsem 

zase nezaznamenal nic, co by se nějak vymykalo práci se zpěvákem, práci s mladými 

pianisty, když to řeknu takto, nebo jakýkoliv jiný obor. Myslím, že v tomto případě 

už se to začíná šikovat všechno stejně, že už začínají převládat hudební problémy, které 

by měly převládat vždycky – tedy mezi námi. 

A snažíte se tedy brzdit sólistu, když zrychluje? 

Pokud se stane na pódiu, že se ten tvar vyloženě nepovede a že prostě z důvodu trémy, 

z důvodu krátkého dechu vycházejícího z trémy a já nevím – cokoliv, jakýkoliv tvar, který 

se stává už značně neovladatelný, tak samozřejmě to už člověk řeší na místě, na to není 

jednotný recept. Tam už v tom také hrají roli zkušenosti, mnohdy už to člověk může 

odhadnout, pokud zná dotyčného studenta, že má sklony k tomu se splašit, nebo naopak 

být velmi zpátečnický třeba. Osobně se snažím, zase to, co jsem říkal před chvílí, 

aby ta zodpovědnost byla na něm, aby si vyzkoušel. Ostatně jeden špatně zahraný koncert 

ve škole v životě zas není taková strašná pohroma. Myslím si, že výrazně 

víc je pro něj zkušenost. To mu můžete stokrát říkat, ale pak když to zjistí na vlastní kůži, 

zjistí, co se stane. Samozřejmě pak občas vlaju já taky, což není dvakrát příjemné, protože 

člověk tam musí být zároveň jako ten, co mu pomáhá, zároveň musí být ten, co to zachrání 

a zároveň ten, co nakonec dostane ještě „čočku“ na konci, takže ona to je taky … taková 

hezké práce. 

Snažíte se sólistu před výkonem povzbuzovat nebo ho necháváte koncentrovat? 

Jaká je ta komunikace před vystoupením? 

Komunikace před vystoupením – důležité je vystoupení, důležitá je ta hudba, důležité je to, 

co je na pódiu a snažím se tomu samozřejmě přizpůsobit to, co je před tím. Upřímně, nějaké 

povzbuzování si myslím, že patří spíš do střední školy, že tady jsme už na vysoké škole 

a že tady už by měla být každého věc, aby sebe natolik znal – už přece jenom je to minimálně 

deset let, deset až patnáct, co se hudbou zaobírá na trošku profesionálnější úrovni, takže 

už by měl sám sebe poznávat natolik a znát, že někdo rád chodí, někdo rád sedí, někdo 

rád si ještě hraje do poslední chvíle, někdo je rád sám, někdo rád se třeba baví, někdo se rád 

odreaguje. Jaksi mohu nabídnout asistenci u všech těchto možností přípravy – 
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rád se pobavím, koncentraci mi to ve většině případů nerozhodí. A rád jsem i sám, 

rád koukám z okna, budu dělat cokoliv, všechny varianty jsem si vyzkoušel a všechny 

varianty víceméně použít lze. Ale samozřejmě jsou různá období i v životě i různá období 

studentského života, kdy člověk preferuje tu, či onu možnost. 

Jaký je na souhru nejobtížnější repertoár nástrojů, se kterými spolupracujete? 

Jaký je kmenový repertoár, který hraje každý trombonista a tubista? 

Co se týče repertoáru pozounu a tuby, tak je to jako veskrze všechny dechové nástroje. Občas 

se tam najde něco ze staré hudby, v tomto případě se jedná o transkripce, no a pak se nám 

skladatelé, kterých se ve 20. století nakupilo tolik, že už přemýšleli, pro koho by tak psali – 

nechci, aby to vyznělo nějak posměšně, já jsem to myslel teď čistě jenom pro odlehčení 

situace, tak se samozřejmě začali věnovat i těmto nástrojům. Hindemith – samozřejmě 

ten nenechal na nikom nit suchou, ale i mnoho dalších. Samozřejmě Francie tím vyloženě 

proslula, tím 20. stoletím a literaturou pro všemožné nástroje. Ale stejně tak mnoho studentů 

si nechá třeba posílat noty z Ameriky od amerických skladatelů, takže vlastně tak trošku 

dohání to, co historie na ně zapomněla v tom případě. Ostatně některé nástroje nejsou 

ani tak staré – tuba nemá ještě ani dvě stě let, nebo plus/mínus zhruba byly první verze tohoto 

nástroje. Takže v tomto případě jsem rád za kombinaci těchto dechových nástrojů a vlastně 

třeba zpěváků, kdy zpěv, klavír a housle patří k nejvíce obsazovaným, co se repertoáru týče, 

odvětvím. A vlastně veškerý důraz klavírní literatury je v klasice a v romantismu, baroko 

vlastně okrajově, protože klavír ještě nebyl zcela vyvinut a 20. století samozřejmě taky. 

Takže jsem rád, že člověk si to repertoárově jakoby vyváží tím pěveckým repertoárem, 

kdy vlastně vyplní to mezidobí, kdy si dechové nástroje toho moc nezahrají – myslím tedy 

tu klasiku a romantiku. Tam opravdu se jedná – to jsou kousky, vyloženě na kusy, takže 

to těžiště repertoáru je hodně v tom 20. století. No a samozřejmě, že každý ve 20. století 

chce být originální, takže člověk občas trochu kouká, co tam máme. 

A existují nějaké skladby, které jsou na souhru tak obtížné, že se nedají odehrát na „jednu“ 

zkoušku? 

Já s oblibou říkám, že co se repertoáru nebo skladatelů týče, tak klavíristé byli asi zřejmě 

po celá ta staletí velmi pilní muzikanti, což zní hezky, ale má to takový jeden neduh, 
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že ty věci mnohdy nejsou nějak jednoduché a tím, že klavír je nástroj, který si vystačí sám 

se sebou – nepotřebuje vlastně nikoho k sobě a je to vlastně plnohodnotný hudební tvar, 

bych řekl, tím, že je harmonický a melodický zároveň, tak mnohým skladatelům klavíristům 

to nestačí a jsou rádi, že jim do toho ještě někdo pár tónů zahraje tak pro přikrášlení. Takže 

ty věci jsou mnohdy mnohem těžší než klavírní věci. Samozřejmě mluvím třeba o Brahmsovi 

klarinetových sonátách a tak, ale tam ten klarinet to zahraje prostě z listu a není co řešit 

a ten klavír opravdu má co dělat. O cellových sonátách to vůbec nemluvě, ale samozřejmě 

už před chvílí zmíněný Hindemith, kdy třeba tubová sonáta – její klavírní part je naprosto 

nehratelná záležitost a trombonová sonáta Hindemithova je opravdu těžká. Je to tedy skvělá 

hudba, musím říct, že až big beat, což je obor, který je mému srdci velmi blízký. Tam si tedy 

člověk dá do těla u Hindemitha. Ostatně obecně si myslím, že třeba Hindemith nebo 

20. století má mnoho tedy velmi vypíchnutých klavírních partů. A skoro si myslím, 

že mnoho z nich by stálo za samostatný obor pianisty. Koncertního sólového pianisty, který 

by se věnoval tady těm, aby to byla jeho doména, protože pokud máte dělat všechno a ještě 

toto, tak to už je trochu za hranicí možností. 

Přistupujete někdy k úpravám klavírních výtahů? A jak při tom postupujete? 

Tak klavírní výtahy, to je kapitola sama o sobě. Rozhodně existují dvě verze – to je třeba 

autorizovaná verze skladatele, který má verzi pro klavír a kterou třeba později 

instrumentoval a pak jsou ty obrácené, kdy se z orchestrální partitury udělá výtah. Ty jsou 

zase, jako veškeré lidské chování a činění, rozdělené do povedených a nepovedených verzí, 

což ani člověk nic jiného čekat nemůže. Ty povedené se hrají fajn, samozřejmě to odpovídá 

i tomu zvuku toho originálu, což je to taková náhražka svým způsobem. Rozhodně člověk 

nemá každý den za „zadkem“ orchestr, aby si to mohl vyzkoušet a bylo by fajn, kdyby 

to tak bylo, ale dobře víme, že to tak není. Takže musíme sáhnout po této, jak říkám, jakoby 

náhražce. Tolikrát jsem si říkal – udělám takovou vsuvku – proč neexistují – máme počítače, 

máme audiotechniku, nebo máme možnosti změny obličeje, Photoshopy a jiné programy, 

kdy vám vezmou určité body a podle těch bodů můžete dělat, co jste v životě nedělala, 

tam je samozřejmě mnoho variant, co s tím lze dělat. Proč neexistuje něco podobného 

pro sólové nástroje, třeba i klavír, kdy by vlastně podle toho, jak ten sólista hraje, 

aby to nějaký počítač vyhodnotil a udělal ty verze toho doprovodu, vždyť to v dnešní době 
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není žádný problém toto. Oproti tomu, když tam posadíte, v tomto případě mnohdy 

až zoufalého korepetitora, který musí zahrát věc, která není hratelná a občas nejde 

ani upravit, protože to předivo je natolik komplikované, že ta věc nemá šanci, aby se tomu 

ani zdaleka podobala, tak vlastně toto by mohlo být řešení. To jsem jenom udělal takovou 

vsuvku. Takže to mě vždycky napadne. Řešil jsem to na svých studiích, jsem hrál klavírní 

koncerty tak, že jsem tedy hrál na velké reproduktory a hrál jsem prostě s tím sólistou, 

ale není to to, když je to podle vás. Vy se prostě vezete. Takže vrátím-li se zpátky k tématu 

klavírních výtahů, tak u těch je potřeba to hrát po svém. Já vracím se zase k tomu, co jsem 

říkal na počátku, mám rád to setkání s tou původní zvukovou stopou nebo s tím, 

jak to vlastně zní. Jak to zní i v tom orchestru, protože mnohdy není potřeba tam hrát nějaké 

věci. To, co je napsané v tom výtahu není slyšet, je to zavádějící, ta hudba je naprosto jiná. 

Někdy stačí třeba jednodušší, někdy naopak plnější, prostě jiný, někdy to třeba i sedí – 

jak jsem říkal více a méně povedené verze. Takže tam rozhodně dochází k velké úpravě. 

A ta úprava není, že bych si ji napsal do not, ale člověk už natolik zkušeností má, že jak něco 

chce, tak už to tak spustí. 

Je něco, co byste vzkázal mladším kolegům? 

Vzkaz mladším kolegům? Asi takový, že člověk nikdy neví, kam ho život zavane a jakákoliv 

všestrannost je vždycky vítána. A člověk se vlastně diví, že v životě má dveře otevřené ten, 

kdo umí jakoby víc věcí. Nejenom, že firmy, co vyráběli sportovní auta, vyrábí sportovní 

auta v kombíku a dieselu a všechny možný nesmyslný kombinace, ale sem směřuje svět, 

že ta věc bude svým způsobem multifunkční. Takže je strašně fajn, když je někdo skvělý 

sólista, ale známe od Rubinsteinů a Richterů a všech těchto, bych řekl, až naprosto 

hvězdných jmen, že vlastně kdykoliv měli večírek, tak si sedli a přehráli množství trií, 

cokoliv pro ně nebyl problém, prostě brali to tak, jak to přicházelo. Byli neuvěřitelně zruční, 

sečtělí a měli vlastně rozhled i přes ten repertoár, prostě, že uměli svých dvaatřicet sonát 

a konec prostě a tam skončil svět. Takže můj vzkaz je takový, ať se nevyhýbají žádné hudbě 

a ať se ve všem snaží najít své potěšení, protože pokud člověk bere hudbu jako práci, 

tak je o potěšení ochuzen a ten život je potom takový příliš nudný. 
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Příloha č. 11: Rozhovor s Mgr. Halkou Klánskou 
klavíristka, pedagog HAMU 

18.6.2021, HAMU v Praze 

Jaká je Vaše příprava před první zkouškou? 

Tak příprava před první zkouškou by měla vypadat, si myslím, úplně stejně, jako když 

se člověk připravuje na sólový výkon. Já to tedy dělám tak, že nejdřív studuji svůj part 

a potom, když už mám takový ten základ přečtený a vím, o čem to je, vím, kam směřuje, 

jak to vlastně dopadne celé, tak potom se podívám na part sólisty. Ale někdy, hlavně 

u modernějších věcí je pro mě důležité, že dneska už je taková technika, že si můžu pustit 

cokoliv na YouTube. Čili, když přijde nějaká úplná moderna, tak ještě možná dřív, 

než otevřu noty, tak si poslechnu, co mě čeká, co tam má sólista, aby do toho člověk šel 

už s nějakým pocitem, o čem ta skladba bude. 

Zpíváte si k tomu někdy ten sólistův part, nebo Vám jen probíhá hlavou? Jak toto vnímáte? 

Sólový part studuji podle toho v čem, když je to klasika, tak to člověku stačí vidět 

ten rytmický plán v notách, pak nepotřebuji vědět, jestli tam má nějaké složité intervaly nebo 

tak. Samozřejmě, když je romantická hudba nebo moderna, tak potom je pro mě důležité 

ty složitá místa se naučit i zpívat, ten part toho sólisty, a hrát si to s ním. Protože vždycky 

je to šok, když se člověk něco naučí doma sám a potom přijde do té hodiny, tak je to vlastně 

vždycky šok, že ten nástroj tam člověku hraje úplně něco jiného, než čekal, tak aby ten šok 

byl co nejmenší. Snažím se to tím eliminovat. 

Odhadujete předem problematická místa, která mohou nastat? A jaká místa to jsou? 

Pro každého korepetitora, myslím, že je velmi důležité odhadnout problém toho partu 

sólového, ať už se jedná o rytmický problém – nějaké 5/8 takty, 7/8 takty – anebo odhadnout 

místo, kde bude mít ten sólista problém sám – např. když má flétna nějaké „hady“, hodně 

technické místo, tak se snažím to rozklíčovat a zapasovat se už do toho předem, aby to mělo 

nějakou formu. Takže toto je určitě potřeba odhadnout dopředu, než dojde ke zkoušce 

a ta souhra je pak daleko jednodušší už i na té první zkoušce. 
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Jak probíhá zkoušení? Probíhá spíše intuitivně nebo pracujete na určitých hudebních 

složkách (rytmus, zvukové vyvážení, ladění)? 

Práce se studentem je strašně individuální. S každým studentem se musí pracovat trošičku 

jinak. Jsou studenti, kteří mají rytmické problémy, i na vysoké škole se najdou tací, že rytmus 

je pro ně velký problém, tak s těmi začínám rovnou přes rytmus. Zahrajeme si to od začátku 

do konce, zjistíme, co on nechápe a dopracujeme rovnou. Pak jsou studenti, kterých také 

není úplně málo tady, kteří jsou prostě úplně úžasní, mají nastudovaný i ten klavírní part 

dopředu, půjčí si v knihovně noty, podívají se, co tam má klavír, pustí si to na YouTube, 

takže už vědí a těmi se už takové jednoduché věci dělat nemusí. Tam už od začátku 

pracujeme na hudbě, a to je radost samozřejmě. 

Jak komunikujete se sólistou případnou neshodu na tempo nebo pojetí? Přizpůsobíte 

se zcela nebo se ho snažíte přesvědčit o změně? 

No v téhle spolupráci, aby se člověk přizpůsoboval úplně studentovi ve všem, to samozřejmě 

nejde, protože podle mého názoru každá skladba má nějaké své ideální tempo, ideální průběh 

a už léty se to tak vyprofilovalo, takže když přijde student a má na něco úplně jiný názor, 

tak se samozřejmě nenásilnou formou, ale postupně se snažíme najít nějaký kompromis. 

Ale já se hrozně bojím u té korepetice, abych právě těm lidem nevnucovala svůj názor 

až moc. Takže pokud to není úplně diametrálně odlišný názor, to by se člověku i špatně 

hrálo, tak se snažím přijmout, když to není úplně špatně, tak se snažím přijmout i názor 

toho studenta. A ono je to někdy hrozně obohacující, protože člověk přijde na to, že leckdy 

se nějaké detaily dají zahrát jinak a je to i přínos pro tu skladbu potom. 

Co byste poradila začínajícím klavíristům - jak na začátky a konce, agogiku? Je třeba 

ze začátku spíše potřeba vizuální kontakt, periferní? 

Samozřejmě začátky a konce skladeb, to je vždycky problém. Někomu to jde úplně samo, 

některý student ukáže úplně přirozeně, někomu to nejde, tak se snažíme vždycky třeba 

na počítání, dát si nějaké doby vnitřně a ukážu zpočátku já a vlastně ho musím naučit, 

aby potom byl schopen ukázat mně. A konce jsme nikdy moc nějak neřešili. To já se snažím 

poslouchat a vlastně teď mě napadá, že jsem dospěla do takového stavu, že už se na ty lidi 

nepotřebuji ani koukat, že mě to naopak jako ruší. Já hraji hlavně s flétnami, takže když 



   
 

71 
 

oni se tou flétnou snaží jako něco uzavřít, že se kolikrát trefím hůř, než když jenom 

poslouchám a nechám to na intuici, ten konec. Takže periferně je samozřejmě sleduji, 

to je jako jasné nebo v některých místech je i nutím, aby se na mě podívali, aby ten kontakt 

tam proběhl. Ono i pro ty posluchače je to příjemné, když vidí, že ten korepetitor 

s tím sólistou komunikuje, ale v podstatě už proto, abychom byli spolu to úplně nepotřebuji. 

Jaká je problematika nástroje, se kterým spolupracujete? Jaké jsou problémové polohy 

nástroje, které by mohl klavír svým zvukem překrýt? Jaké jsou technické obtíže sólisty 

(skoky, různé technické prvky, u kterých je třeba být obezřetný s tempem, a další)? 

Tak já spolupracuji hlavně s flétnou a taky dřív jsem dělala hodně housle. Velký rozdíl 

ve spolupráci s těmito dvěma nástroji – hlavně flétna je hodně specifický nástroj v tom, 

že spodní poloha v podstatě vůbec nezní a ty vršky naopak – když bych to tak měla říct – 

řvou. Takže musí člověk úplně pečlivě sledovat, v jaké té poloze se ta flétna zrovna pohybuje 

a pak se opravdu snažit - levý pedál hodně používám v těchto pasážích, protože ta flétna 

se nemá šanci prosadit potom. Problém je, když flétnisti hrají transkripce. Pokud hrají svůj 

repertoár, tak je to vlastně fajn, protože ten skladatel, který pro tu flétnu píše, tak už ví, jaké 

má bolesti ten nástroj. Teď je velká obliba, boom, to, hrát transkripce houslové, takže jsme 

hráli Chačaturjanův houslový koncert pro flétnu, kde housle pořád hrají vlastně na struně 

„G“, to je prostě strašně emotivní hudba a ta flétna tam něco jako „prská“, s prominutím, 

a není vůbec slyšet. Takže já mám psáno „ff con fuoco“ v notách a hraji pianissimo s levým 

pedálem, aby vůbec ta flétna trošku vynikla, takže to je maličko problém, ale všechno 

je řešitelné, aby to nějak vypadalo. 

Je ještě nějaký další fígl na místa, kde dochází ke zvukovému dysbalancu, nejen použití 

levého pedálu, ale např. méně pedalizace nebo zkracování not atd? 

Mě učil pan profesor, protože já jsem dělala komořinu hodně i ve škole, tak aby byl 

ten nástroj vždycky slyšet v problematických polohách, že je důležité odstiňovat alikvóty. 

Aby v té poloze, co hraje ten nástroj, aby bylo těch alikvótů co nejmíň. To znamená, 

když hraje flétna v dolní poloze, já si můžu dovolit hrát víc v diskantu, ale v té poloze, 

co hraje to absolutně eliminovat nebo vlastně hrát méně basy. Ty basy vytváří hodně 

alikvótů, tak aby to prostě nekrylo ty alikvóty flétny. Čili hodně se zaměřovat na to v jaké 
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poloze hraji já, v jaké poloze hraje flétna. Pokud hrajeme ve stejné, tak je to hodně 

nebezpečné a pak se to řeší: levý pedál, pravý pedál pryč, ale pokud hraje flétna v diskantu, 

tak si můžu dovolit se do toho opřít v těch spodcích trošku. 

A když bychom teď přešli vyloženě k té technické stránce flétny – je něco, na co si musí 

dát klavírista pozor a co je patrné již ze sólistova partu, že to bude problém? Např. dvojité, 

trojité staccato, skoky do různých poloh atd.? 

Určitě. Obtíže lze odhadnout, pokud s ním hrajete déle, lze odhadnout na první pohled 

už v těch notách, protože víte, co jim nejde. Ale samozřejmě na vysoké škole, možná něco 

jiného je to na konzervatoři, že tam se asi člověk musí přizpůsobovat víc, tady se člověk 

samozřejmě přizpůsobuje taky, ale snažím se je „dokopat“ k tomu, aby to bylo co nejméně. 

Aby prostě tím ta skladba netrpěla, když v Poulencově sonátě přijde dvojité staccato 

a oni to místo hrají dvakrát tak pomalu, tak potom s tou sonátou to nemá nic společného, 

to prostě potom vytrhne úplně z kontextu, posluchače to vytrhne z pozornosti, takže 

se snažím jim moc neustupovat v tomto a spíš je donutit, aby se to naučili. Ale samozřejmě, 

to si člověk může dovolit na zkoušce, když přijdete na pódium a hraje se tzv. „na ostro“, 

tak už člověk dělá jenom všechno pro to, aby to nějak dopadlo, čili se přizpůsobuji úplně 

stoprocentně. Tam už nenutím nikoho do ničeho, protože ono je to slyšet, když člověk 

se snaží třeba zrychlovat nebo když cítí, že sólista zpomaluje, tak mu nějak udávat tempo 

akcenty nebo kývat hlavou, to už člověk na koncertě nemůže. To už by bylo vůči tomu 

sólistovi takové netaktní. 

A které konkrétní technické prvky to tedy jsou, na které si musíte dávat pozor a už dopředu 

víte, že mohou být problematické? 

Konkrétně u flétny má každý technické problémy úplně jiné. Někomu opravdu nejde dvojité 

staccato, trojité staccato, někdo má problém prostě s přechodem přes dvě oktávy, 

s přefukováním tónů, že se to vždycky ten vrchní tón ozve o něco později, než by měl. 

To už potom člověk musí toho člověka dobře znát, aby věděl, kde ho tlačí bota 

a už to očekávat dopředu, ale že by se řeklo: „Tady toto je vysloveně, tady mají všichni 

flétnisti problém.“, to bych neřekla. Protože technicky zdatní flétnisti zahrají všechno. 
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A u houslí je něco takového? 

No já si myslím, že u houslí a u všech nástrojů je to je tak, ale vždycky bych řekla, 

že je to dané tou individualitou toho člověka, co na to hraje. Každému jde něco jiného, někdo 

zahraje arpeggia v děsivém tempu, že člověk ani nestíhá a někomu to nejde. Je to případ 

od případu, podle mě, a nedá se říct. A ti mají samozřejmě dvojhmaty, houslisti – těžká věc, 

u flétny zase je to intonace. Myslím si, že ještě víc, než technické problémy se tam řeší 

intonace. To je vlastně padesát procent té práce v hodině, co já s nimi, když jsem s nimi 

sama, když je tam pan profesor, tak si to řídí on, ale když jsem s nimi sama, tak vlastně 

řešíme intonaci. Protože oni jsou ve spodních polohách vždycky nízko, ve vrškách vysoko, 

tak aby se to k tomu temperovanému ladění klavíru přizpůsobilo, to je pro ně asi největší 

obtíž technická, bych řekla. 

Takže klavírista by měl zasahovat do intonace sólisty? Protože myslím, že leckdy k tomu 

máme ostych, protože si říkáme, že to přece musí slyšet apod. 

Určitě. I na vysoké škole se řeší problémy s intonací a pokud to neřeší profesor hlavního 

oboru, když jsme tam ve třech, tak cítím jako svoji povinnost to tomu studentovi říct a zahrát 

mu ten tón, aby si ho zahrál s klavírem, aby slyšel. Protože třeba ani v harmonii on to tolik 

neslyší, ale když mu potom zahrajete konkrétní tón, tak on slyší třeba ten rozdíl čtvrt tónu 

a je hrozně překvapený, že až tak falešně hraje. Tak to je nutno řešit, myslím, jak u houslí, 

tak u flétny. Protože když někdo hraje falešně, tak to hned každý slyší. Jestli někdo udělá 

něco agogicky tady takhle, tak to už je individuální věc, ale prostě ta čistota toho tónu 

je hrozně důležitá. 

Přizvete někdy kvůli dynamickému vyvážení třetí osobu, aby Vám řekl, jak to zní? 

Třetí osobu u toho nepoužívám já osobně, ale chodíme na korepetici s profesorem hlavního 

oboru, je tam tedy ten pan profesor, který má učit, sedím tam já, sedí tam student. Takže 

on je takové to naše třetí ucho, který ten balanc hlídá. A hlavně v té třídě 

se to tak ani nepozná. Ale když potom člověk přijde do sálu, každý sál je jiný, tak potom 

je fajn mít někoho třetího, kdo si vleze do poslední řady, do první řady a řekne: „Klavír 

je moc, je potřeba ubrat spodky, ubrat vršky.“, tak to je samozřejmě velmi důležité. 

Ale někdy studenti nebo já je k tomu vedu, aby si to v těch hodinách nahrávali. 
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A z té nahrávky se pozná, i oni, přestože ta nahrávka ten zvuk neudělá takový, tak oni slyší, 

kde je už potřeba přidat nebo třeba i rytmické věci jsou strašně slyšet na tom, takže 

to je taková pomůcka, která je hrozně prospěšná. 

A mají flétnisti problémy s nasazením – je někdy potřeba vyčkat, než se tón rozezní apod., 

nebo s nádechy? Jak s tím pracujete? 

Flétna, jako každý dechový nástroj, je specifická tím, že oni musí dýchat, takže dechy se taky 

hodně řeší, ale to řeší profesor hlavního oboru, do toho já vůbec nemluvím. Nicméně 

je potřeba s tím člověkem dýchat. Někdy, když je problematická věc, tak zjistím, že na konci 

skladby jsem úplně udýchaná, stejně jako oni, protože člověk ty nádech řeší s nimi. 

V případě, že člověk ví, kde ten nádech mají – buď to už intuitivně vycítí nebo si někdy 

nádechy i píšu do not, určitě je to užitečné vědět, že tam bude ta mikroskopická pauzička. 

A když si člověk dýchne s tím člověkem, tak potom nemůže přijít dřív. To je taková moje 

léty vypracovaná pomůcka, že já už vím v některých skladbách, že jsou místa, kde ti lidi 

dýchají. Když potom někde to člověk řeší jinak, tak si to musím napsat, protože to je nezvyk. 

A jsou u flétny, podobně jako u hoboje, také místa, kdy víte, že jim tón spustí později? 

Jsou taková místa? 

Na rozdíl od hoboje, kde mají problémy s ozvem ty nástroje horší, tak ta flétna to nemá 

až tak. Jedině možná v úplně pianové dynamice, že se ten tón jim hned neozve, ale toho 

je tak minimum, že v podstatě s tím flétna problém nemá. To si můžou s houslisty podat 

ruce, že tam se to obvykle ozve hned. Takže to je docela prima. 

Jaká problematika může nastat při koncertě? Např. brzdíte sólistu, když zrychluje? 

Problémy s tempama a rytmem by se měly řešit v těch hodinách. Potom, když 

jde tzv. „do tuhýho“ a jede se „na ostro“ na koncertě, tak pak už člověk může jenom sólistovi 

držet palce a sobě, aby se sólista neztratil. Nicméně jsem tady zrovna minulý týden hrála 

absolventský koncert, kde sólistka, úplný rytmický zázrak není, a ještě dostala nervy 

na koncertě, takže pak přeskakovala takty a do meziher mi nastupovala a docela to bylo 

drsný. Musím říct, že v tom okamžiku člověk nemůže nic jiného dělat, než sledovat ten její 

part a chytat, aby do toho publika šlo co nejméně a aby to publikum nepoznalo. Takže 

je potom člověk trošku zapocenej, ale i to se stane a pak už člověk musí jenom bojovat. 
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Tam už jde vlastně o to, že jsme na stejné lodi jako ten posluchač, nebo ten student, nebo 

ten sólista a je to náš společný zájem, aby to dobře dopadlo, to se potom musíme podporovat. 

Snažíte se sólistu před výkonem povzbuzovat nebo ho necháváte koncentrovat? 

Těsně před koncertem je to zase hrozně individuální. Člověk tady ty lidi za ty léta, co s nimi 

hraje už dobře zná. Já mám velké specifikum, že se se všemi svými studenty tykám, takže 

jsme vlastně jako kamarádi, jdeme pak na pivo po koncertě, takže už je potom opravdu dobře 

znám a odhadnu, co tomu člověku pomůže. Obvykle kluci jsou takoví pohodáři, 

že ti si někam zalezou, fouknou si pár tónů a neřeší to, nebo si povídáme o úplně jiných 

věcech, než je hudba před koncertem. U holek je to trošičku specifické, protože ty to všechno 

více emotivně prožívají, takže tam je někdy potřeba pohladit a podpořit a povídat 

si o té hudbě – jak ten začátek a jak to budeme dělat. Někomu pomáhá prostě už se dostat 

do té atmosféry koncertní předem už v zákulisí a někdo zas to vůbec nechce. 

Zase je to strašně individuální. A jsme na tom vlastně všichni stejně, že někdy se tam 

podporujeme navzájem. Taky bych úplně na závěr chtěla říct, že jsem si myslela, když jsem 

začínala s korepeticí v nějakých čtyřiadvaceti letech, tak jsem na konzervatoři chodila 

do toho zákulisí a tam byly staré paní profesorky, přes šedesát, už v důchodovém věku, 

tak jsem si říkala: „Ty se mají!“, taková zkušenost, ty už určitě nemají nervy a chodí 

tam prostě na to pódium, jako by se nechumelilo a člověk pak zjistí, že jak jde čas, 

že je to vlastně úplně naopak, že ta zodpovědnost je vlastně ještě větší a že ty nervy jsou 

ještě větší než měl člověk za mlada, takže to je moje zkušenost s korepeticí všeobecně, 

že to není lepší. 

Ještě jsme neprobíraly otevřený a zavřený klavír u flétny, tak jakou máte s tímto 

zkušenost? 

Flétna je v tomhle velmi problematický nástroj – zvukově, aby se prosadila. A záleží hodně 

na sále, kde se hraje. Třeba když se hraje ve větším sále s krásnou akustikou, ve velkým, 

tak je lepší alespoň na půlku ten klavír otevřít, protože on se jinak dusí a i ten flétnista u toho 

klavíru špatně ten klavír slyší, není to prostě precizní zvuk. V menších sálech obvykle klavír 

zavírám úplně nebo tam dávám nějaký špalíček, aby to nebylo úplně udušené, ale myslím, 

že ta flétna potřebuje spíš toho klavíru vždycky míň, takže jestli jsem hrála v životě jednou, 
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dvakrát, že chtěl profesor úplně otevřít klavír, ale to je opravdu vzácnost, takže obvykle 

hrajeme na tu půlku, když je dobrá akustika a je dobrý flétnista a má dobrý nástroj 

a má dobrý zvuk, tak to je tak asi ten ideál. 

Jaký je na souhru nejobtížnější repertoár nástroje, se kterým spolupracujete? 

Z repertoárového hlediska si myslím, že jsou hlavně ty soudobé věci velmi obtížné. 

Ta klasika, to už všichni znají, mají to v uchu, vědí, jak to hrát, ale třeba Jolivet - Chant 

de linos, to je taková skalní skladba, kterou tady každý chce studovat a málokdo 

na to má technicky, a to dát dohromady je vždycky velký problém. I souhra s klavírem, 

tak to víme, že to vždycky bude spousta hodin korepetic navíc, aby se to vůbec slepilo 

dohromady. Flétna má taky spoustu francouzské hudby, ať už klasické nebo moderní, 

a to je hudba, která nemá mantinely, tam je to hodně o fantazii, a to samozřejmě 

na to zkoušení je vždycky horší, než když člověk ví, že je to prostě na čtyři, Mozart, 

a že se jede v jednom tempu. Tak asi ty soudobé věci a francouzské jsou problém trošku. 

A jaký je základní kmenový repertoár flétny? 

Ze základního repertoáru flétnového jsou to rozhodně dva Mozartovy koncerty, to je taková 

klasika, je to na všech konkurzech, takže to každý flétnista, myslím, už od konzervatoře 

ho to po celý život provází. Z českých koncertů je tam Vilém Blodek, takový oblíbený 

koncert, Martinů sonáta, to je úplně základní. Z těch sonát Martinů, Prokofjevova Sonáta 

D dur, Poulencova Sonáta, ta je nádherná a hodně se hraje. Potom jsou to francouzské věci 

– všechny možné fantazie – Fauré – to jsou spíš menší věci a z těch velkých potom Jolivet 

Chant de linos, Ibertův koncert – to už je takový vysokoškolský repertoár. Nielsen má krásný 

koncert, takže asi z toho. 

Jak vnímáte postavení klavírní spolupráce jako oboru? 

Já si myslím, že postavení klavírní spolupráce u nás je nadstandartní. Když to srovnám, 

když jsem měla možnost sledovat, jak to probíhá na jiných vysokých školách v zahraničí, 

tak myslím, že to, co máme tady – že každý student má svého korepetitora vlastně minimálně 

na jednu hodinu týdně, a to my jim samozřejmě ještě dáváme před koncertem hodiny navíc, 

tak si myslím, že to je absolutní nadstandard. Třeba na vysoké škole v Luzernu jsou 
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tři korepetitoři na celou školu a ti posluchači mají možnost tří korepetic před koncertem – 

za rok tři korepetice. A pokud chtějí víc, tak si musí toho korepetitora hodně dobře zaplatit. 

Takže si myslím, že ti studenti tady u nás ani nevědí, co mají. 

A vnímala jste někdy názory lidí, kteří velmi svérázně odlišovali sólovou hru a klavírní 

spolupráci brali jako méněcenný obor nebo myslíte, že toto už je tady minulostí? 

Myslím si, že klavírní spolupráce je velmi specifický obor a samozřejmě jsou špičkoví lidi, 

jako třeba Mirek Sekera nebo Vašek Mácha, kteří zvládají dělat na špičkové úrovni úplně 

obojí. Samozřejmě potom, když člověk se hodně zabere do těch korepetic, tak potom 

na to sólové hraní ani nemá kapacitu, to je třeba můj případ. Já ale musím říct, že jsem 

po tom ani netoužila hrát sólově. Mě vždycky bavila komořina, já mám ségru houslistku, 

takže jsme spolu hrály od malička a mě to vlastně od začátku hrozně bavilo, takže já jsem 

ani ty ambice neměla. A samozřejmě je to o ambicích, když někdo na to má talent a je jakoby 

schopen zvládnout obojí, tak pak je to vlastně ideál, že si dělá ty korepetice vlastně k tomu 

jenom pro radost. Ale myslím, že oba dva ty přístupy jsou úplně v pořádku, že někdo 

to sólové hraní nepotřebuje, někdo zase je víc sólista a dělá si to korepetici jen tak vedle. 

V podstatě ten korepetitor by měl být schopen být i sólista, to samozřejmě, protože ty party 

v té komořině jsou někdy tak náročné, že jsou někdy možná i kolikrát náročnější, 

než to sólové hraní. Ale ještě je tam jedno specifikum, že nemusíme hrát zpaměti. 

A to si myslím, že je třeba můj případ – já jsem měla hrozný problémy, když jsem hrála 

sama zpaměti. A v podstatě to, že tam má člověk ty noty, i když ty party stejně znáte zpaměti 

a některé mezihry se ani nedají hrát z not, tak pořád tam ty noty jsou a máte tam někoho 

vedle sebe, nejste tam sám, takže to je vlastně strašně osvobozující pro mě. 

Ještě mě napadá otázka problematiky klavírních výtahů? Jak s nimi pracujete, upravujete 

si je? 

Problematika klavírních výtahů, to je úplné specifikum korepetitora – neoblíbená disciplína, 

alespoň já to tak mám. A samozřejmě záleží na tom, kdo ten výtah dělal. Pokud to dělal 

klavírista, tak je to obvykle tak krásně udělané, že se to dá zahrát i všechno, ale v devadesáti 

procentech případů je nesmysl hrát všechno, protože ono to ani nezní dobře, je to přehuštěné 

potom a ten sólista nemá šanci se prosadit. Já to řeším tak, u koncertů, které moc neznám, 
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že si pustím nahrávku, jak to zní v tom orchestru a udělám si v tom výtahu – prostě 

zakroužkuji si ty věci, které jsou důležité, které jsou slyšet a potom se to snažím upravit tak, 

aby se to hrálo co nejlépe i za cenu toho, že tam třeba člověk v harmonii hraje jiný obrat 

nebo spoustu věcí i nehraje, aby to vyznělo ku prospěchu toho sólisty. Ale třeba takový 

Ibertův koncert je tak výborně napsaný, že i když se tam hraje úplně všechno, tak to zní 

i líp než třeba ten symfoňák, protože ten je přehuštěný a asi dělal Ibert ten výtah sám, mám 

takový pocit, že to je úplně geniálně udělané. 

Je něco, co byste chtěla budoucím klavíristům v tomto oboru vzkázat nebo je něco, 

co tu ještě nezaznělo? 

Budoucím klavíristům, kteří se chtějí věnovat korepetici bych vzkázala, že to především 

musí mít hodně rádi, tu práci, musí mít rádi hudbu, musí mít rádi lidi, studenty a potom 

ta práce má smysl. Takže prostě jenom bezbřehá laskavost a mít to hodně rád. To je asi tak, 

a potom je to hrozně naplňující práce, radostná. 
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Příloha č. 12: Rozhovor s doc. Štěpánem Koutníkem 
klarinetista, pedagog HAMU 

16.6.2021, HAMU v Praze 

Co by měl bezpodmínečně klavírista vědět o vašem nástroji, když přijde na první 

korepetici?  

Co by měl vědět klavírista o klarinetu, když přijde korepetovat. Já tedy se zastavím hned 

nad tím slovem korepetovat – já to nemám rád. Protože pro mě je to vždycky klavírní 

spolupráce. Ti dva umělci se vždycky sejdou k tomu, aby vytvořili nějaké hudební, zvukové 

dílo, a tudíž to není jenom otázka korepetice. Tomu je tak možná, když jsou to děti, 

tak v začátcích určitě klavírista korepetuje víc, než hudebně spolupracuje. No ale klarinet, 

já myslím, že v těch intencích, kdy máme na mysli studium na střední škole, na konzervatoři, 

či na vysoké a později, tak je to určitě věc toho klarinetisty, aby ten nástroj byl takový, 

že se o to klavírista nebude muset starat. Jediné je dynamické rozpětí, si myslím, že klavírista 

by nikdy neměl používat maximálního fortissimo, pakliže nehraje sám. 

Jsou nějaká technická omezení vašeho nástroje, která ovlivňují souhru a zvukovou 

vyváženost ve vztahu ke klavírnímu doprovodu?  

Tak samozřejmě se dá určitým způsobem předpokládat, že klarinet v některých polohách 

je méně znělý. To je v té střední, někdy i v té spodnější poloze. Nahoře je znělejší, ale zase 

už je to na klarinetistovi, aby ty rejstříky vyrovnal. Takže zase jsme u toho, že musí vycházet 

ta interpretace z toho, co to dílo potřebuje. Není to úplně podlehnutí nástroji, ale je to vlastně 

vystihnutí myšlenky, kterou ten komponista do svého díla vetknul. 

A když klavírista zatím pracuje se studentem, který toto úplně ještě neovládá, tak je nějaká 

technická obtíž, o které by měl vědět a které by se měl přizpůsobit? 

Já si myslím, že skladby se vybírají podle toho, aby ten dotyčný klarinetista ji zahrál 

na nejlepší možné úrovni a kvalitě a ten klavírista mu může v určitých věcech pomoci v tom, 

že mu nedovolí dělat chyby z neznalosti. Takže by měl tu skladbu předem znát, aby věděl, 

co vlastně se dá očekávat, a potom ta určitá osobitost provedení by měla být v intencích 

slušné estetiky a možnosti, které vlastně interpretace a stylovost té skladby dovoluje. Já jsem 

měl velké štěstí, že jsem vlastně nikdy toto nemusel řešit, protože až do konce konzervatoře 
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mě doprovázela matka, která byla koncertní pianistka, hrávali s otcem duo nejdřív, potom 

s bratrem trio a já jsem to doma všechno poslouchal a maminka samozřejmě se mi věnovala 

maximální mírou. Takže mi přišlo naprosto normální, když pak vynikají pianistka, Zorka 

Zichová, mě převzala na vysoké škole, že se mi taky tak věnovala. A potom, když jsem učil, 

tak Irenka Černá se prostě těm studentům věnovala kdykoliv bylo potřeba, tak byla 

k dispozici. A to je, myslím, hlavní devíza toho pianisty spolupracujícího. 

A dal jste také na hudební názor klavíristy nebo pouze na názor pedagoga hlavního oboru? 

Vždycky to dílo vzniká ve spolupráci s tím klavíristou a pakliže je to třeba koncertní kus, 

kde je větší míra svobody pro toho sólového klarinetistu, tak ten doprovazeč akceptuje jeho 

tempa a potřeby. Ale pakliže jde o jiný druh skladeb, jako jsou sonáty, suity a podobné – 

fantazie, tak je to vždycky dílo společné a pak je potřeba využít znalostí a schopností 

zkušeného pianisty. A pakliže máte začátečníka v tomto oboru klavírní spolupráce, 

tak to dílo vzniká společně. Já jsem hrával vždycky s profesionály, kteří ty skladby znali 

nebo byli koncertní umělci, jako třeba František Malý, nebo Stanislav Bogunia, se kterými 

byla snadná práce, nemusel jsem jim nic nikdy říkat, ale vzpomínám si na dobu, kdy jsem 

byl angažován v Japonsku v klavírní škole, Franz-Liszt-Gesellschaft Schweitz-Japan 

se to jmenuje, u Richarda Franka, který mi dal za úkol naučit asi dvanáct klavíristek 

klarinetový repertoár. Takže jsem tam strávil tři týdny tím, že jsem osm hodin denně hrál 

postupně s různými klavíristkami a ten základní klarinetový repertoár jsem s nimi probíral. 

Pak to vždycky takových dvě, čtyři, šest provedli na koncertě ta díla. No koncert byl takový, 

že se na mě dvě klavíristky vystřídaly a já jsem hrál třeba šest skladeb. Takže díky tomu, 

že jsem už tehdy věděl, „zač je toho loket“ – hrát na klarinet, tak jsem to naštěstí vydržel, 

ale byla to taková pěkná práce. A musím říct, že byly hodně chápavé. Co se týče techniky, 

nebyl nikdy žádný problém, ale ty tempa, jak jste měla právě na mysli, tak ty jsem musel 

korigovat. A vždycky pan profesor říkal: „Já jsem je tady učil, že tady asi budete hrát 

v rozevlátém tempu a vy to hrajete krásně rytmicky!“, tak jim řekl: „Hrajte rytmicky!“. 
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A co je obecně pro dechaře horší, když vám klavírista nasadí moc pomalé nebo moc rychlé 

tempo? 

Já si myslím, že to se prostě s profesionálem nestane. Když se ta skladba nazkouší, a že jsem 

vždycky měl tu výhodu, že jsem nikdy nespěchal na to, aby skladba byla druhý 

den po setkání nebo po příletu hraná, takže tento problém se vyřeší během zkoušek 

a domluva tomu pomůže a nějakým způsobem se ta tempa vždycky sjednotí. A nakonec, 

když hrajete duo, tak je to vždycky kompromis obou, protože oba musí nějakým způsobem 

najít stejnou řeč pro danou skladbu. 

Existuje více variant postavení hráče na pódiu vzhledem k optimální zvukové vyváženosti 

a zároveň dobrému kontaktu s pianistou? 

Tak samozřejmě člověk hledá ideál nějaký a myslím si, že asi vyšel ten ideál v tom oblouku 

klavírního křídla a mnohdy jsem hrál i s otevřeným klavírem, protože pianisti byli 

na tak vysoké úrovni, že hráli krásně slabě i při otevřeném klavíru a on má mnohem hezčí 

zvuk. Já miluju diskant, když zvoní, a to když se přivře ten klavír, tak je z toho „bedna“, 

ať dělá klavírista, co dělá. Tak otevřený je prostě nejlepší a navíc, když tam člověk i stojí, 

tak ten zvuk toho klarinetu, když stojím mírně šikmo, abych pravým okem třeba viděl 

na obličej klavíristy, tak hraju mírně šikmo k němu a ten můj zvuk se odráží od té klavírní 

zdvižené desky. 

Na co musíte nejvíce na hodinách klavíristu upozorňovat? 

Vždycky dynamika neboli hlasitost hraní. Je potřeba hrát slaběji, než většinou jsou studenti 

nebo i vystudovaní klavíristé jsou zvyklí hrát sami velmi expresivně, výrazně a hlavně 

hlasitě. S tím nástrojem můžou hrát hlasitěji jen když ten nástroj mlčí. Když klarinet nehraje, 

tak si můžou dovolit svoji dynamiku, ale v podstatě, u koncertu speciálně, musí být mnohem 

slabší dynamika, ale v sonátách se musí najít kompromis, aby skladba vyzněla, jako když 

je to jeden nástroj jenom. 

Jaký je nejobtížnější repertoár vašeho nástroje na souhru s klavírem? 

Nejtěžší repertoár na souhru bývá většinou když je skladba rytmicky komplikovaná 

a překvapivě, když není student úplně na nejvyšší hráčské úrovni, tak to je slyšet v klasické 
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hudbě, protože tam ty drobné běhy musí být pohromadě a tam i v tom Weberovi – myslím, 

že Grand duo, to je takový prubířská skladba, prubířský kámen – Grand duo od Carl Marii 

von Webera, kde je klavír velmi exponován a klarinetista hraje úplně stejné škály a musí 

to být pohromadě, tak to si myslím, že stojí za dlouhé zkoušení. 

A jaký je tedy kmenový repertoár, který by měl každý klavírista znát? 

Klíčový repertoár klarinetisty je poměrně dlouhý. Začíná u Mozartova koncertu, pak jsou 

Weberovy koncerty, Grand duo. Postupně Schumann Tři fantastické kusy třeba, a pak když 

postoupím dál, tak sonáty od Brahmse, Poulenca, Debussyho Première rhapsodie – 

to je zajímavý kus jak pro klarinetistu, tak i pro toho klavíristu, protože je to přepis 

z orchestru a je zajímavé, i když to potom člověk hraje s klavírem, jak to v tom orchestru 

je jiné, když hraje s orchestrem. Protože přece jenom ten klavírista je podvolnější a dokáže 

reagovat na drobné nuance, zatímco ten orchestr je mnohem setrvačnější a klarinetista 

se musí snažit hrát, pokud možno, ne příliš vlastní licenci. 

Jaký by měl být dle vás ideální klavírista? 

Já myslím, že klavírista, „korepetitor“, ale klavírista spolupracující je umělec, který by měl 

především mít vynikající estetickou morálku, znalost stylů, takže by to byl vlastně 

spolupracující umělec. A vzniká vždycky dílo. A musí být také adaptabilní, hodně 

adaptibilní a jak jsem říkal už na samém začátku – vždycky si na to udělat dost času, 

aby pro oba, k oboustranné spokojenosti, vzniklo krásné hudební dílo. 

Jaké jsou další aspekty spolupráce klavíru a klarinetu, se kterými by měl být dle Vašeho 

názoru každý dobrý klavírista obeznámen? Nebo je něco, co byste budoucím klavírním 

partnerům chtěl vzkázat? 

Já myslím, že klavírista spolupracující, který je na začátku své dráhy klavírního 

spolupracovníka, by měl si zjistit, jaký ten klarinetový repertoár je, poslechnout 

si ho v různých provedeních, aby věděl, co ho všechno může potkat, a pak si samozřejmě 

na to udělat ještě vlastní názor. Mnohdy stačí udělat si ten vlastní názor při hraní, protože 

nadaný umělec, klavírista, to dokáže rychle. A největší přínos pro vznik a vytvoření nové 

interpretace je v tom, když to vlastně člověk pozná sám a ani moc neví zpočátku – my jsme 



   
 

83 
 

dřív také neměli žádné nahrávky, nebyly ty možnosti jako jsou nyní, kdy si na YouTube 

pustíte cokoliv chcete a mnohdy se tedy dozvíte věci, které i sami poznáte, že takhle tedy 

ne. Takže si myslím, že na základě uměleckého vzdělání, včetně znalosti stylů nejenom 

hudebních – v hudbě, ale i v malířství a architektuře – je cesta k tomu, udělat svou práci 

dobře.  



   
 

84 
 

Příloha č. 13: Rozhovor s Adamem Lasákem 
tubista, student HAMU 

2.10.2020, HAMU v Praze 

Jaké máte zkušenosti s klavíristy? Stalo se, že jste někdy narazil na klavíristu, 

který Vám doprovod pokazil? 

Zkušenosti s korepetitory – nikdy mi nikdo nic nepokazil, ba naopak mě spíše podrželi 

a motivovali. 

Je pro Vás lepší pocit hrát s klavíristou nebo sám? 

Rozhodně jako hudební celek vnímám spolupráci s klavírem. 

Jaký vidíte největší problém ve spolupráci tuby s klavírem? 

Největším problémem ve spolupráci s klavírem bývá ta souhra, tempa a také posazení – 

abychom na sebe prostě viděli. 

Která jsou nejproblémovější místa pro souhru? 

Nejproblémovější místa jsou, kde je změna metra v podstatě – třeba v koncertu Johna 

Williamse, tam je hodně změn. 

Jaká je první zkouška s klavíristou? Kdy k ní dochází? 

Většinou bych to měl mít nastudované od začátku do konce a až potom tedy přichází 

ta spolupráce s klavírem. 

Co na ní řešíte? 

Řešíme na ní, aby to mělo celkovou formu a potom, až to dostane ten drive jakoby trošku, 

tak řešíme dynamiku a menší detaily. 

A co je největším problémem po zvukové stránce? Stane se, že klavírista tubu svým zvukem 

přehluší? 

Největším problémem při té spolupráci z hlediska dynamiky je, když klavír hraje forte 

ve spodních polohách, protože většinou ta tuba je napsaná v těch spodních polohách a když 

se to bije dohromady, tak se stane možná i někdy, že klavír přehluší toho interpreta. 
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Říkáte klavíristovi dopředu o technických obtížích, kterým je třeba přizpůsobit doprovod 

nebo to necháváte zcela na něm?  

Nechávám to na něm většinou. Čekám, aby reagoval spontánně a on většinou ucítí, 

kde je něco tiššího, tak třeba ubere a tak dále. 

Zasahuje do toho pedagog? 

Rozhodně zasahuje do našeho výkonu. 

A říká také nějaké poznámky klavíristovi? 

Většinou to nechává na něm. Většinou to nechává na jeho inteligenci. 

Necháte si od klavíristy poradit? Řešíte s ním koncepci díla? Výraz, dynamiku, agogiku? 

Rozhodně ano. Nechávám si od korepetitora poradit, protože má věcné poznámky a má také 

třeba větší zkušenosti než já. 

Necháváte si poradit i v intonaci? 

V podstatě bavíme se o tom na začátku a pak už intonaci neřešíme. 

Jak ukazujete začátky a konce? Přemýšlíte nad tím nebo je to věc instinktu? 

Se začátky to máme vždycky tak, že se nadechnu a jakoby ukážu gestem. 

Máte pocit, že vás někdy klavíristé přehlušují svou hrou? 

Na HAMU tady rozhodně ne. Korepetitor mě v podstatě nepřehlušuje, ta spolupráce 

je dobrá. 

A naopak: setkal jste se s klavíristou, u kterého byste byl rád za větší zvukovou podporu? 

Já myslím, že rozhodně. Můj korepetitor by mě mohl, podle mě, více podpořit - co se týče 

zvuku a nasazení. Když hraje ten korepetitor naplno, tak i ten hráč, tomu hráči se hraje lépe 

a vkládá do toho větší úsilí. 

Co je pro Vás důležité před veřejným vystoupením? Má Vás klavírista povzbuzovat/mlčet?  

Můj korepetitor se většinou koncentruje na ten výkon. 

A co osobně preferujete Vy? 

Já jsem radši, když se koncentrujeme. 
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Takže spolu nekomunikujete? 

Komunikujeme, ale každý má prostě ten svůj prostor, aby se hodil do pohody a tak dále. 

A na pódiu? Je něco, čím by Vás mohl podpořit (mimo samotný hudební výkon)? 

Při koncertě mám rád, když se korepetitor i usměje a dává najevo, že ho to baví. Prostě když 

vyzařuje dobrou náladu, tak je to lepší. 

Když klavírista nehraje podle Vás, snažíte se mu to říct nebo svoji hru přizpůsobujete? 

Když korepetitor nehraje podle mě úplně, tak mu to řeknu. Rozhodně se vždycky 

s ním dá domluvit a vždycky vyslyší moji prosbu. 

A co bys vzkázal klavíristům doprovázející tubu? 

Takže všem korepetitorům vzkazuju – jděte do toho naplno a dělejte to rádi a doprovázejte 

tubu, protože je to fakt super. 
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Příloha č. 14: Rozhovor s Jiřím Molčanem 
trombonista, student HAMU 

1.10.2020, HAMU v Praze 

Jaké máte zkušenosti s klavíristy? Stalo se, že jste někdy narazil na klavíristu, 

který Vám doprovod pokazil? 

Určitě mě může podpořit, určitě mě může i shodit. To se týká všech nástrojů, myslím. 

A ta podpora, ta je hodně cítit, že když ten klavírista se do toho dokáže vžít, opřít, tak dokáže 

být obrovskou podporou. A naopak nějaký ležérní korepetitor úplně nepodpoří, 

a pak ten výkon může být i horší nebo slabší. 

Je pro Vás lepší pocit hrát s klavíristou nebo sám? 

Pro mě osobně je lepší hrát s klavíristou kvůli té podpoře a že tam nejsem na tom pódiu 

tak sám. Těch sólovek není psáno zase tak úplně mnoho a většinou s tím korepetitorem právě 

ta podpora je příjemná. 

Jaká je první zkouška s klavíristou? Co na ní řešíte?  

První zkouška s korepetitorem probíhá zhruba v nějaké takové půlce toho nastudování 

té skladby, kdy už jakmile se rozhodnu, že nějakou skladbu budu hrát a začnu ji studovat, 

tak oslovím korepetitora, předám mu noty, aby měl čas se na to připravit a pak jakmile 

já už jsem si jistý tou skladbou, tím, co bych tam chtěl zahrát a jak bych si to představoval, 

se tedy sejdeme. 

Necháte si od klavíristy poradit? Řešíte s ním koncepci díla? Výraz, dynamiku, agogiku? 

Když se sejdeme s korepetitorem poprvé, tak většinou tu skladbu projedeme durch, od vrchu 

dolů, abychom zjistili, co tak nějak obsahuje, kdo v jaké části má jaké hraní a poté 

se věnujeme kratším úsekům. Tam samozřejmě jsem otevřený nějakým poznámkám toho 

korepetitora. Mnohdy jsou věcné, protože můj korepetitor byl většinou zkušenější 

než já nebo byl starší, takže mi mohl leccos předat, nějaké poznámky, co hráli i lidé přede 

mnou jinak. Takže některé poznámky jsou užitečné a některé naopak ne. 
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Jaký typ připomínek od klavíristy očekáváte? Měl by Vám klavírista říct i o intonaci? 

Za připomínky od korepetitora, co se týče ladění, tak jsem vděčný, protože sám to mnohdy 

neslyším a trombon třeba intonačně leze mnohdy nahoru. Dost často, v drtivé většině 

případů. Takže za poznámky od korepetitora jsem opravdu rád vždycky. 

Říkáte klavíristovi dopředu o technických obtížích, kterým je třeba přizpůsobit doprovod 

nebo to necháváte zcela na něm?  

O nějakých problematických místech – ať už technicky nebo hráčsky – korepetitorovi 

dopředu nijak neříkám. Ono to většinou vyplyne v průběhu té první zkoušky, 

kdy si to projedeme celou tu skladbu a už tam je poznat, kde jsou nějaké mezery nebo 

kde je potřeba zvolnit, kde naopak se dá zrychlit, kde se dá přidat, kde ubrat. Většinou 

to tak vyjde samo. Dopředu neupozorňuji. 

Může se stát, že klavírista někdy přehluší trombon? Stalo se Vám to někdy? 

Že mě klavírista přehluší se může stát docela jednoduše. Hlavně třeba v nějakých lyričtějších 

částech, kde trombon hraje v nižší dynamice, tak tam pokud se korepetitor neuhlídá, 

tak dokáže velice snadno ten trombon potopit a přehlušit. 

A naopak, žádal jste někdy klavíristu o větší zvukovou podporu? 

S nedostatečnou dynamikou od klavíristy jsem se zatím asi nesetkal. Vždycky byla 

dostačující, že jsem měl možná štěstí na takové korepetitory, kteří mi byli oporou a když 

vyloženě viděli, že já hraju naplno, tak do toho šli se mnou taky naplno. 

Zasahuje do zkoušení pedagog hlavního oboru? A zasahuje i do hry klavíristy? 

Můj pedagog hlavního oboru do práce klavíristy přímo nezasahuje, řekl bych. Spíše ho třeba 

v určitých místech může nějak pobídnout nebo vyzvat k nějaké větší, já nevím, 

rozvášněnosti nebo muzikálnosti, nebo naopak můj pedagog řekne nahlas tu problematiku 

trombónu, která se v tom místě vyskytuje a mnohdy ten korepetitor dá spíš na toho pedagoga 

než na hráče – jakožto studenta tady Akademie.  

Jak ukazujete začátky a konce? Přemýšlíte nad tím nebo je to věc instinktu? 

Začnu odzadu – konce jsou asi jednodušší na ukázání, protože tam to přímo vyplyne nebo 

jde jednoduše slyšet, kdy ten tón na tom trombonu končí. A začátky se dávají podle skladby, 
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podle části - zdali nastupuje nějaká rychlá nebo pomalá. Při začátku v pianu a v pomalém 

tempu stačí pouhý nádech a korepetitor to pochytí, při nějakém ostřejším a techničtějším 

začátku je vhodnější, aby ten sólista, ten trombonista ukázal mávnutím nástroje například. 

Takže si na to dáváte pozor, vnímáte to, že ten pohyb musíte udělat? Nebo je to zcela 

intuitivní? 

To mávnutí a ukázání korepetitorovi je mnohdy nutné, bez něj se některé skladby nedají 

zahrát. 

Co je pro Vás důležité před veřejným vystoupením? Má Vás klavírista povzbuzovat/mlčet?  

Před samotným vystoupením mi přijde příjemnější navození nějaké přátelské atmosféry, 

kdy ten sólista a korepetitor by měli být nějak alespoň lehce v přátelském stavu, 

komunikovat spolu a tím pádem nějaká ta uvolněná atmosféra před koncertem pomůže 

mnohdy víc než horečnaté povzbuzování nebo nějaké, nevím, proslovy. Možná jenom 

přátelská atmosféra a takové příjemné popřání k úspěšnému výkonu. 

A na pódiu? Je něco takového? Nějaký kontakt, nebo to už vůbec nevnímáte? 

Na pódiu nějaká komunikace asi existuje a nějaká podpora – samotnou hudbou lze podpořit 

se vzájemně a někdy postačí kývnutí, malý úsměv a může to udělat divy. 

Když klavírista na zkoušce nehraje podle vás, snažíte se mu to říct nebo svoji 

hru přizpůsobujete? 

Pokud korepetitor nejde podle mých představ a nemůžu nebo brání mi v tom, co bych 

tou skladbou chtěl říct, nebo jak ji zahrát a pokud je to opravdu už za hranou, 

tak to samozřejmě říkám, protože o tom to je – konzultovat spolu a vzájemně vytvořit 

nějakou souhru – kvalitní a příjemnou. 

A máte nějaký vzkaz pro klavíristy, kteří doprovází nebo chtějí doprovázet trombon? 

Buďte přátelští a milí a užívejme si to spolu. 
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Příloha č. 15: Rozhovor s MDDr. Ondřejem Papežem  
houslista, student HAMU 

27.9.2019, HAMU v Praze 

Jaké máte zkušenosti s klavíristy? Stalo se, že jste někdy narazil na klavíristu, 

který Vám doprovod pokazil? 

Zkušenosti s korepetitory mám vesměs dobré, protože jsem spolupracoval s korepetitory, 

kteří už měli spoustu zkušeností. Nicméně stalo se mi, že mi výkon pokazili a zejména tím, 

že nedodrželi, co jsme si domluvili na zkoušce, zrychlovali v mezihrách, překryli 

mě zvukem. 

Ovlivňuje klavírista nějakým způsobem Váš výkon? Je pro Vás lepší pocit hrát s klavíristou 

nebo sám? 

Určitě, klavírista je součástí toho výkonu, je to tak myšleno už od skladatele a tím, 

co si domluvíme na zkoušce. Tam je potřeba domluvit se na tempech, dynamice, na rubatech 

– to jsou technické věci, ale i na náladě, na emocích, na prožitku, na tom, co si z toho 

má posluchač odnést. Jestliže na pódiu to potom korepetitor naruší, tak tím strhne a ovlivní 

výkon toho sólisty. Nejenom tím, že ho znervózní, ale tím, že ho dotlačí do nějaké jiné 

nálady, než by ta skladba měla mít podle umělecké koncepce. 

Může tedy ovlivnit klavírista Váš výkon i pozitivně? 

Ano, může ho ovlivnit i pozitivně tím, že naopak ty emoce a nálady, které jsou žádoucí 

a na kterých jsme se shodli, že tak to chceme, takže to podpoří tím hraním.  

A když dojde na pódiu k nějaké improvizaci, tak jak toto přímo na pódiu komunikujete? 

Přímo na pódiu už je těžko něco říct nebo šeptnout nebo nahodit, ale lze nějakými gesty, 

nějakými pohyby těla naznačit, že chci jít dopředu s tempem nebo teď potřebuju silnější 

dynamiku – typicky nástup na notu je úplně jiný v pianissimu, je úplně jiný ve fortissimo, 

takže ten korepetitor, i kdybychom si to dopředu nedomluvili, tak podle toho nástupu, podle 

té energie, která v něm je, už dopředu ví, v jaké bude dynamice a jakou to bude mít náladu. 
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Jaký vidíte největší problém ve spolupráci s klavíristou? Co je nejvíce potřeba řešit? 

Nejvíc je potřeba s klavíristou všechno dojednat dopředu, aby potom na pódiu nevznikala 

nějaká nedorozumění, aby potom nešel každý svojí cestou a vlastně aby to nebyl potom 

souboj mezi sólistou a klavíristou, ale musí to být provedení dopředu dohodnutého kusu. 

Myslela jsem tím spíše specifické zvukové problémy, tempová omezení atd. 

To už nemyslíme na pódiu, ale při zkoušení. 

Ano, při zkoušení. 

Při zkoušení je největším problémem souhra v rubatech, tzn. sehrát se tempově, protože 

skladby jsou komplexní, jsou rozsáhlé, mají různé části, které mají různá tempa. Nejsložitější 

je sladit si tempové přechody mezi jednotlivými částmi, zejména ve fantazijních kusech, 

které obsahují spoustu rubat, aby ten korepetitor věděl přesně tempový umělecký záměr toho 

sólisty. Nemusí to být nadiktováno tomu korepetitorovi, může proběhnout určitá diskuze, 

ale musí být potom pro oba jasné, co je výsledkem, co je cílem a jak to bude provedeno 

na pódiu. 

Kdo má tedy poslední slovo o tvaru té skladby? 

Já myslím, že poslední slovo, tady na akademické půdě, má určitě pedagog, který dohlíží 

nad celým procesem zkoušení a korepeticemi, ale potom v profesním životě je to určitě 

nějaký konsenzus, nějaká domluva mezi oběma. Možná trošku důležitější slovo 

má ten sólista, který má vlastně hlavní ten part – řekněme, že ten klavír je tam doprovodný. 

Ale jsou skladby, kde také hlasy jsou vyrovnané a oba mají právo do toho rovnocenně 

mluvit. 

Je pro Vás klavírista nějakým přínosem, posouvá Vás kupředu? 

Já myslím, že spolupráce s klavíristou vždycky posouvá každého dopředu, protože dostává 

nové zkušenosti. I spolupráce s novým korepetitorem nebo s jiným člověkem, jakýmkoliv, 

dodává nové zkušenosti, které je potom možné použít dál a vždycky je to profesní osobní 

růst v té umělecké rovině. A myslím, že instrumentalisté jsou od začátku vedeni právě 

ke spolupráci nejenom s korepetitory, ale i v různých instrumentálních uskupeních – dua, 

tria – takže jsou na to zvyklí a časem, když jsou potom přivedeni k tomu hrát čistě sólovou 
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skladbu, tak to je potom pro ně na pódiu možná nový zážitek, což je pro klavíristu nezvyklé. 

Ten to má myslím opačně. 

Jaká je první zkouška s klavíristou? Co na ní řešíte?  

Myslím, že je tradiční, že houslisté jdou na první zkoušku s korepetitorem už tak, 

že jsou schopni zahrát celou skladbu a vlastně si představit ten doprovod pod ním. Určitě 

vědí o nějakém uměleckém směru nebo umělecké koncepci - o tom, jak to dílo budou 

interpretovat, a to se snaží potom tomu korepetitorovi sdělit na té první zkoušce. Takže 

na první zkoušku přichází houslista už poměrně připraven a je lepší, nebo myslím, 

že to tak většina dělá, nejdříve s korepetitorem projít problematická místa tempových 

přechodů, rubat, která jsou třeba oproti tradiční interpretační praxi jiná – můžeme chtít udělat 

něco jinak, než se běžně dělá, a proto je potřeba to korepetitorovi nejdříve říct, 

aby si to napsal do not nebo zapamatoval a abychom při prvním přehrání řešili už konkrétní 

věci a nehráli každý sám za sebe. 

Zasahuje do toho pedagog hlavního oboru? 

Na Akademii do toho většinou pedagog zasahuje. Záleží na tom, jestli je k dispozici, jestli 

je na zkoušce přítomen. Někdy dá studentům důvěru a řekne: „Vyzkoušejte si to sami.“, 

ale určitě před vystoupením se několikrát zúčastní korepetic. 

Liší se Vaše provedení stejné skladby s různými klavíristy? 

Každá skladba, když se hodně hraje, když se hodně provádí, má určitou interpretační tradici 

a korepetitoři, kteří jsou zkušení ji předpokládají. To znamená, když právě máme možnost 

hrát s korepetitorem, který je zkušený, tak já předpokládám, že on předpokládá, 

že to budeme hrát určitým způsobem a je právě potřeba mu říct, pokud chceme některá místa 

hrát jinak – kde a jak. 

I když má každá skladba svoje tradice, tak je přesto možné, že klavírista může výslednou 

podobu díla ovlivnit tak, že vyzní pokaždé trochu jinak? 

I když má každá skladba zajeté tradice, každý korepetitor do ní vnáší, tak jako každý umělec, 

kousek sebe, takže dá se určitě říct, že s každým korepetitorem ten zážitek – i hráčský, 

i posluchačský je jiný.  
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Co je pro Vás důležité před veřejným vystoupením? Má vás klavírista povzbuzovat/mlčet?  

A na pódiu? Je něco takového?  

Před vystoupením, já osobně, se radši soustředím na všechna ta místa a já jsem vlastně 

spíš nerad, když se se mnou korepetitor snaží bavit o počasí – odvést pozornost. Já bych 

se spíš potřeboval soustředit na to hraní vlastní. A potom na pódiu myslím, že je důležité 

velké semknutí a to, že ten korepetitor je naprosto „nalepený“ na tom sólistovi. A pokud 

sólista se odchýlí od něčeho, co je domluveno, tak ten korepetitor má velký úkol skočit přímo 

za ním a v ten moment nepokazit to provedení a nedat publiku vůbec znát, že se stalo něco 

špatně. 

Máte nějaký vzkaz pro klavíristy – jak by měli přistupovat k houslistům, nebo nějaké 

poselství pro ně? 

Ve spolupráci s houslisty jsou určitá specifika, která vychází z technických možností 

nástroje, tzn. špatně houslistům zní spodní rejstříky – na struně „G“, na struně „D“, potom 

techniky pizzicata, řadového staccata. To znamená, že nedokážeme vyloudit nebo 

nedokážeme dosáhnout tak velké dynamiky na spodních strunách při použití pizzicato, 

řadového staccata, spiccata. To jsou všechno věci, které by se měly diskutovat s houslistou 

a na všem se při zkouškách domluvit. To je jedna věc. A druhá věc je potom pódium, 

kde hlavní úlohou klavíristy je - ať se stane, co se stane – vždycky být se sólistou a podpořit 

ho a vlastně absolutně se na něj „nalepit“.  
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Příloha č. 16: Rozhovor s Terezou Podsedníkovou 
klarinetistka, studentka HAMU 

27.9.2019, HAMU v Praze 

Jaké máte zkušenosti s klavíristy? Stalo se, že jste někdy narazila na klavíristu, 

který Vám doprovod pokazil? 

Zkušenost s korepetitory mám vlastně jenom dobrou – ať už korepetitoři ze školy nebo 

i studenti, nebo jiné osoby, se kterými jsem hrála, tak vždy se mi s nimi spolupracovalo 

dobře a nikdy se nestalo, že by mi můj výkon pokazili. 

Jak vypadá ideální spolupráce s klavíristou? 

Určitě je pro mě důležité, abychom si sedli lidsky a také záleží na tom, jak často s ním 

zkouším. Když je dílo nazkoušené pořádně, tak potom není vlastně problém. A i když 

si třeba nerozumíme a zkoušíme spolu a řekneme si co a jak, tak potom se to dá. 

Ovlivňuje klavírista nějakým způsobem Váš výkon?  

Určitě ovlivňuje můj výkon. Tam vlastně záleží na mnoha faktorech i toho daného okamžiku 

nebo toho výstupu. Ovlivňuji ho i já, i ten korepetitor. 

Jakým způsobem? 

Tak já ho můžu ovlivnit vlastně vším, ať už třeba svojí nervozitou – vždycky se může něco 

stát. To stejné i korepetitor – najednou si třeba může říct, že tohle místo chce jinak a udělá 

ho jinak, já s tím třeba nebudu počítat a výkon je hned změněn. 

Je pro Vás lepší pocit hrát s klavíristou nebo sama? 

Je to jak kdy. Někdy hraji radši sama, ale asi by to mělo být tak, že každý radši hraje 

s klavíristou, protože na tom pódiu není sám. Ale někdy si třeba nesednete s klavíristou nebo 

tam můžu mít nějaké rytmické potíže a ten klavír mě může mást. 

Jaký vidíte největší problém ve spolupráci s klavíristou? Na co si nejvíce musíte dávat 

pozor? 

Tak pro mě je hodně důležité, abychom našli ten společný čas na zkoušení a když 

už ho najdeme, tak abychom si jasně stanovili, jaké bude tempo a jak cítíme toto místo a toto. 
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Spíš mi jde o to, co řešíte na zkoušce nejčastěji? Jestli jsou to tempové nebo dynamické 

záležitosti? 

Na zkouškách řešíme asi celkovou koncepci toho díla, celkové tempo nebo rozdílné tempo 

v jiných částech, i dynamiku – aby klavír nepřekrýval klarinet a naopak třeba. Kde hrajeme 

spolu a kde má být výraznější klavír. 

Která místa musíte víc zkoušet z hlediska vlastností svého nástroje? 

Tak z hlediska vlastností by se mohlo jednat akorát o ladění, aby klavír s klarinetem ladili 

a jinak se zkouší problematická místa většinou pro ten klarinet, protože klavírista už to umí 

samozřejmě. A většinou to jsou pro mě například nějaká těžší rytmická místa. 

Stalo se Vám, že Vás někdy klavírista svou hrou zvukově překrýval? 

Stávalo se mi to s jedním korepetitorem, který byl opravdu takový temperamentní povahou, 

a to se vlastně i odráželo v té jeho hře, takže moc nedbal na to, jakou silou, jakou dynamikou 

hraju já, ale někdy naopak to pro mě bylo výhodou, že mě to vlastně vyburcovalo k větší 

té aktivnosti. 

A ve kterých místech? Je nějaký rejstřík, kde se toto stává častěji? 

Například ve středním, šalmajovém – neboli hluchém rejstříku se to stává často, že klavírista 

přehluší klarinet, když o tom neví nebo nedává si na to pozor, že je to zrovna tato poloha. 

Může Vám klavírista v něčem pomoct nebo poradit? 

Určitě se to stane, ať už třeba na pódiu, když mně se něco nepovede, například 

při hře zpaměti může sólista vypadnout, klavírista jede dál, anebo se přizpůsobí vlastně mně, 

kdy já začnu třeba v nějakém místě a on to chytne, protože má před sebou tu partituru. 

Na zkouškách mi taky může pomoct svým názorem na skladbu, nebo i pořád jsme v té roli, 

že já jsem žák a on je učitel, takže má třeba i více zkušeností, tak mi může poradit s různými 

věcmi. 
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Jaká je první zkouška s klavíristou? Co na ní řešíte? V jaké fázi studia skladby se tato 

zkouška odehrává?  

Na první zkoušku s korepetitorem přicházím, když už znám koncepci a mám ji nějak 

udělanou po svém, koncepci celého díla, ale kdyby korepetitor měl něco zásadního proti, 

tak si samozřejmě vyslechnu jeho názor a zkusím si to ještě nějak sama předělat. 

Řešíte s klavíristou své technické obtíže – že mu dopředu řeknete – tady na mě počkej, 

tady pomaleji atd.? 

Ne, tak o technických problémech neříkám korepetitorovi, myslím, že by ho to možná 

ani nezajímalo, ale říkám mu většinou o nádeších, které jsou třeba neobvyklé a pokud hraji 

nějakou dynamiku jinak, než je například napsaná v notách, tak mu to oznámím ještě před 

tím, než začneme zkoušet. 

Jak ukazujete začátky a konce? Přemýšlíte nad tím nebo je to věc instinktu? 

Myslím, že ukazování agogiky a nástupů je automatické. Ukazování nástupů záleží 

i na charakteru skladby. Například když začínám hrát pomalou skladbu, tak samozřejmě 

neukážu takhle rychlý nástup (ukázka, pozn.), ale jemné jenom posazení a důležitý 

je pro mě oční kontakt s korepetitorem. Většinou už jsme na sebe tak naladěni 

po tom zkoušení, že vlastně víme, co a jak. 

Když se vrátím ke zvukové stránce – byla byste ráda u klavíristy za větší zvukovou podporu? 

Asi se mi to nestalo, že by někdo hrál tak málo, že bych potřebovala, aby přidal. 

Co je pro vás důležité před veřejným vystoupením? Má Vás klavírista povzbuzovat/mlčet?  

Tak záleží asi na dané situaci, ale například můj korepetitor mi před výkonem říká vtipy, 

což mi většinou moc pomáhá a zapomenu na ten stres, který je obvyklý. 

A když hrajete stejnou skladbu s různými klavíristy – liší se to nějak? 

Když hraji skladbu s odlišnými korepetitory, tak vždy je malinko jiná, protože každý 

korepetitor, který tu skladbu už hrál třeba víckrát, tak ji má nějak naučenou a vždy 

ji tak interpretuje a liší se akorát v těch odlišnostech, které chce ten interpret. Maličkosti. 
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A na pódiu? Může Vás něčím klavírista povzbudit? Je něco takového? 

Tak pokud máme mezi sebou ten oční kontakt a vidím, že jsme vlastně na stejné vlně, 

tak je to pro mě povzbuzující a hraje se mi dobře. 

Jaká je nejobtížnější skladba v repertoáru pro klarinet a klavír ke společnému 

nastudování? 

Hráli jsme třeba Sonatinu pro klarinet a klavír od Josepha Horovitze a ta byla obtížná i třeba 

z toho důvodu, že není tak obvyklá, nehraje se tak často, takže jsme ji oba museli nastudovat 

nově a pak ji nově dát dohromady. Ne, že by byla jedna z nejobtížnějších, ale vlastně to, 

že není tak častá, tak jsme ji neznali ani jeden. 

A kdyby to měla být skladba technicky nejobtížnější? 

Technicky nejobtížnější skladba pro klarinet je určitě Nielsenův koncert, potom i koncert 

Jeana Francaixe nebo Aarona Coplanda. 

A ve spolupráci s klavírem? 

Ve spolupráci s klavírem je to například Weberovo Grand duo, kde jsou obtížné oba dva 

party a stejně technicky vyrovnané, stejně technicky obtížné. 

Máte nějaký vzkaz pro klavíristy, jak přistupovat klarinetistům nebo je něco, co byste 

jim doporučila? 

Korepetitorům bych doporučila, aby se snažili být na stejné vlně nebo souznít s tím svým 

kolegou, to je podle mě nejdůležitější na té spolupráci. 
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Příloha č. 17: Rozhovor s prof. Vladimírem Rejlkem 
trumpetista, pedagog HAMU 

18.6.2021, HAMU v Praze 

Co by měl bezpodmínečně klavírista vědět o vašem nástroji?  

Já si myslím, že když přijde korepetitor na první zkoušku, že by se měl napřed asi trošku 

s tím nástrojem seznámit dopředu. Měl by asi vědět, jaké jsou jeho možnosti, jaké jsou jeho 

přednosti, jaké jsou jeho nedostatky při využívání v hudbě. Myslím si, že by měl mít 

asi nějakou představu o tom dynamickém rozsahu toho nástroje. Myslím si, že trubka je mezi 

těmi dechovými nástroji nástroj v podstatě, co se týče šíře dynamiky, nejlépe vybaven 

a myslím si, že ta vrcholná část té dynamiky je velice často využívána. Takže si myslím, 

že i ten klavírista by samozřejmě měl mít nějakou představu, jak s tou trubkou bude hrát 

dejme tomu pianissima a jak s ní bude hrát fortissimo. A to si myslím, že je takový základ 

toho, co by měl ten korepetitor na první zkoušce s trumpetistou vědět. 

Jsou nějaká technická omezení vašeho nástroje, která ovlivňují souhru a zvukovou 

vyváženost ve vztahu ke klavírnímu doprovodu?  

Já se domnívám, že takovým hlavním, nechci říct nedostatkem, ale takovou věcí, kterou 

trumpetista trošku trpí, je otázka výdrže. To si myslím, že je docela důležitá věc 

a ten klavírista, který je zvyklý korepetovat třeba nějaký smyčcový nástroj, tak musí počítat 

s tím, že ten trumpetista v podstatě nemůže nepřetržitě, dejme tomu, hodinu korepetovat. 

I když se tam vyskytnou nějaké problémy, tak se ty problémy musejí řešit nějak postupně. 

Musí se počítat s tím, že ten trumpetista potřebuje také nějaký odpočinek, že je to poměrně 

fyzicky náročné nejen co se týče nátisku jako takového, ale i co se týče dýchání a s tím musí 

ten korepetitor trošku počítat. Myslím si, že není možné, aby ten korepetitor měl třeba 

představu, že před koncertem se bude ještě hodinu zkoušet. To si myslím, že u většiny těchto 

dechových nástrojů není moc možné. Myslím, že ta skladba, nebo ten koncert, který 

se chystá, musí být připraven dlouhodobě, musí být připraven delší dobu a většina hráčů 

na dechové nástroje pak před samotným koncertem už má možná nějakou akustickou 

zkoušku nebo něco, ale není možné už tam pilovat nějaké věci. To si myslím, že je asi hlavní 

nedostatek nebo hlavní věc, kterou musí ten korepetitor vědět. 
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Je třeba, aby byl klavírista obezřetný při nasazení tónu (např. v některých polohách), jako 

je tomu např. u hoboje? 

Je podobný problém s nasazením i u trubky, když se nad tím zamyslím. Samozřejmě 

optimální je, když ten hráč ten tón spustí tak přirozeně, jak má, ale může se někdy stát, 

že to nasazení je buď tvrdší, může být někdy později nebo někdy dokonce i dříve, prostě 

podle toho, jak se zrovna povede a ten korepetitor asi, jestli to není první korepetice, 

tak si myslím, že s tímto je seznámen a musí být na to trošku připraven. 

Je nějaká poloha/rejstřík vašeho nástroje, který v doprovodu klavíru zaniká? 

Stává se to někdy? 

Já myslím, že určitě. Já mám takovou neblahou zkušenost ze soutěže Pražského jara, 

kde jsem byl předsedou mezinárodní poroty a tam bylo vystoupení trumpetisty s klavíristou 

a ti kolegové z poroty se na mě otáčeli s dotazem, jestli ten klavírista si to nespletl a jestli 

nemá soutěžit na soutěži pro klavír. Protože skutečně i ta trubka, ačkoliv je to velice silný 

nástroj, potřebuje nějaký prostor k tomu, aby zněla. V tomto případě se prostě stalo, 

že většinou tu trubku klavírista kryl, ač se to zdá trošku neskutečné, ale možné to je. 

A dá se označit nějaká konkrétní poloha, kde se toto může stát častěji, např. ta nižší poloha 

při hutnějším doprovodu klavíru? 

Myslím, že to říkáte správně, že to je takto možné. Ta spodní poloha trubky je sice velice 

hezká, dokonce můj profesor vždycky říkal, že se mu hrozně líbí trubka v nižší poloze, 

ale není tak průrazná, takže i ten korepetitor musí i tady s tímto trošku počítat a jestliže chce 

tu krásu toho zvuku té trubky také nějakým způsobem ukázat, tak musí se tomu trošku 

přizpůsobit. 

Existuje více variant postavení hráče na pódiu vzhledem k optimální zvukové vyváženosti 

a zároveň dobrému kontaktu s pianistou? 

Já si myslím, že to, jak stojí trumpetista na pódiu, je o několika možnostech. Vždycky 

to trošku řešíme, jak u koho, jak taky kdo má, dejme tomu, silný tón, jak třeba má ostrý tón, 

protože mnohdy pomůže jen, když ten trumpetista nehraje přímo do publika a trošičku 

se uhne stranou, tak možná taková ta ostrost, která tam někdy může být, se tím tlumí. 
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Ale musím říct, že vždycky před koncertem nebo před nějakou takovou zkouškou v podstatě 

tohle řešíme. Vždycky je otázka, jestli ten trumpetista má stát přímo, tedy korpusem, 

k publiku nebo jestli má stát trošku stranou. Většinou volíme tedy tu verzi, že přece jenom 

nehraji úplně přímo, ale někdy je zase lepší, aby – nevím, teď mluvíme o korepetitorech, 

takže s klavírem to není asi tolik - ale v orchestru mnohdy se může stát, že ta trubka, 

když nestojí přímo proti publiku, není úplně zřetelná. 

Jste zvyklí hrát s otevřeným klavírem nebo ho spíše zavíráte? Jaký je na to Váš názor? 

My většinou otevíráme částečně klavír, protože to je lepší pro spolupráci toho korepetitora 

s tím sólistou – hlavně proto, aby ten sólista dobře slyšel, co se v tom klavíru odehrává. 

A když se ten klavír zavře, tak to není mnohdy úplně tak výrazné a konkrétní, ale někdy, 

když pak probíhá třeba zkouška půl dne, tak mnoho mých kolegů je radši, když se ten klavír 

zavře, aby to nebylo příliš hlučné. 

Na co musíte nejvíce na hodinách klavíristu upozorňovat? Např. příliš silná dynamika, 

potřebný čas na nádech, rytmická souhra. Co je tím nejčastějším problémem? 

Já to takhle nedokážu asi říct, který ten problém je nejhlavnější při té korepetici – jestli 

je to rytmus nebo dynamika. Musím říct, že dost často mám trochu problém s určitou 

rytmičností, protože mám takovou zkušenost, že hlavně když je to někdo nezkušený, 

ten korepetitor, tak většinou trošku prosazuje ty svoje sólistické vlohy třeba, které 

má a některé ty rytmické věci, které vlastně ten dechař, když to vezmu vůbec všeobecně, 

má zažité z hraní v orchestru, kde se vyžaduje přesná rytmická struktura toho hraní, 

tak tam někdy může dojít k nějaké prostě kontroverzi mezi korepetitorem a sólistou, 

tím hráčem na trubku. 

Jaký je nejobtížnější repertoár vašeho nástroje na souhru s klavírem? Můžeme zmínit 

i kmenový repertoár pro trubku a klavír. 

To se dá určitě říct. Já si myslím, že trubka nemá zas až tak moc klasických koncertů, ale ty, 

které má, což je koncert Josepha Haydna a Johanna Nepomuka Hummela, to jsou koncerty, 

které každý trumpetista hraje. Takže když ten korepetitor chce korepetovat trubku, tyto věci 

by měl znát. Samozřejmě je pak problém třeba s modernějšími koncerty, teď mě napadá 
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třeba z francouzské školy André Jolivet Concertino, které je velice obtížné, protože 

je to vlastně výtah z orchestru a vlastně myslím, že je to dost problematické vždycky, jestliže 

my připravujeme na hodinách třeba koncerty, které jsou pro orchestr, s doprovodem 

orchestru a je udělaný nějaký klavírní výtah. Takže vždycky je tam nějaký problém – 

většinou někdo ten klavírní výtah napíše a je to napsané tak, že třeba ten korepetitor musí 

umět asi z toho klavírního výtahu vytáhnout to podstatné a to, co je tam třeba nehratelné 

nějakým způsobem si upravit. Tady bych jmenoval asi toho André Joliveta nebo Henri 

Tomasi. To jsou koncerty pro trubku, které v tomto jsou asi velice obtížné. 

Jaký by měl být podle Vás ideální klavírista? Jaké vlastnosti klavíristy jsou podle 

Vás nejdůležitější?   

Mě teď napadá, že musí mít hlavně čas na ty korepetice. Ale samozřejmě pak korepetitor 

musí mít především trpělivost. Trpělivost s těmi, které korepetuje, protože se mnohokrát 

stane, že korepetitor hraje ty skladby již po několikáté, ale zrovna korepetuje s někým, 

kdo to třeba hraje poprvé s klavírem. Takže si myslím, že taková ta trpělivost toho 

korepetitora je strašně důležitá a myslím si, že ačkoliv jsem předtím říkal, že trumpetista 

nemůže třeba korepetovat hodinu denně nebo v tu chvíli hodinu vcelku, tak přece jenom 

je asi důležitá určitá spolupráce toho korepetitora, určitá podpora toho sólisty nebo toho 

studenta v tu chvíli, aby v podstatě ta skladba došla k tomu cíli, kam směřuje. 

Jaké jsou nejčastější zlozvyky klavíristů ve spolupráci s vaším nástrojem (na zkoušce 

i na pódiu)?  

Mezi ty zlozvyky korepetitorů – já asi bych nerad něco úplně jmenoval, ale někdy mě dovede 

trošku k zoufalství takové to zkracování předeher a meziher. Na jedné straně to chápu, 

ale na druhé straně je potom někdy trošku problém, že se stane – že pochopím, když někdo 

korepetuje podesáté nějaký koncert, tak třeba nechce hrát tříminutovou předehru. Ale potom, 

když se to má třeba provést na koncertě a dejme tomu, že ten sólista slyší tu předehru poprvé 

v životě, tak asi také to na klidu nepřidá. To mi někdy přijde až moc zbytečně přehnané 

a snažím se vždycky na toto při korepeticích upozornit a alespoň upozornit na to, že to někdy 

chceme slyšet celé. 
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Jaké jsou další aspekty spolupráce klavíru a nástroje, se kterými by měl být podle Vašeho 

názoru každý dobrý klavírista obeznámen? Něco, co tu ještě nezaznělo a myslíte, 

že je důležité. 

Jestli vzpomenu ještě nějaké nedostatky nebo nějaké věci, které by ten korepetitor měl znát, 

aby mohl s trubkou úspěšně korepetovat – myslím si, že je tam důležité, hlavně u mladého 

člověka, u toho mladého pianisty, aby byl trochu připraven na ten repertoár, který ho čeká. 

To znamená, já vím, že každý z nás – někdo třeba zahraje věci lépe z listu, někdo se to musí 

více naučit. A v tom případě si myslím, že nějaká příprava je důležitá. Je to asi o tom, co jsem 

před chvílí mluvil, takový ten základní repertoár, že by ten korepetitor si měl alespoň trošku 

připravit sám a přijít – nechci říct na sto procent připravený s tím doprovodem, ale přece 

jenom s takovou globální znalostí toho díla. Jinak, co se týče jiných nějakých dalších 

problémů, co by ten korepetitor měl vědět a co by se mohlo někdy stát, je to, co už jsem tady 

zmínil, že ta práce s doprovodem trubky musí být trošku intenzivnější a ne, co se týče délky 

času. V ten moment, kdy se pracuje, kdy se korepetuje, tak by se tomu měla věnovat veškerá 

pozornost, protože když se ten hráč na trubku unaví, tak pak už se samozřejmě jen kupí 

chyby a ta práce ztrácí trošku smysl. 

Chtěl byste ještě něco vzkázat začínajícím klavíristům s tímto oborem? 

Já nevím, jestli jsem vůbec oprávněn něco pianistům vzkazovat, ale já bych to řekl asi tak – 

já se domnívám, že co já mám zkušenosti tady z naší školy, tak ty korepetitory, co znám, 

tak se s nimi pracuje výborně a jsou to lidi, kteří v podstatě korepetují nejen třeba dechové 

nástroje, ale korepetují třeba i zpěv nebo jiné nástroje, smyčcové, a dokáží 

se v tom pohybovat. Prostě v tu chvíli, co je potřeba, tak oni dokáží toto nabídnout. Takže 

si myslím, že bych těch mladým, tedy jestli mluvíme o těch mladých, kteří začínají, 

doporučil, aby se od těchto zkušených korepetitorů učili. Mám teď na mysli třeba prof. Petra 

Adamce, který tady léta korepetoval a který korepetoval smyčcové nástroje, korepetoval 

pozouny, korepetoval různé nástroje i jako hlasy, smyčce. Tak si myslím, že tady vždycky 

byli lidi, mezi korepetitory, od kterých se ti začínající mohli učit a myslím si, že to tak pořád 

asi nějak funguje. 
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Příloha č. 18: Rozhovor s MgA. Miroslavem Sekerou 
klavírista, pedagog HAMU 

16.6.2021, HAMU v Praze 

Jaká je Vaše příprava před první zkouškou s instrumentalistou? 

Příprava je různá, podle toho, jak závažný program nás čeká na pódiu. Ale samozřejmě, 

že se předpokládá, že na zkoušku přicházíme všichni připraveni s tím, že známe nejen svůj 

part, ale i part toho kolegy, se kterým chystáme koncert. To si myslím, že je jasný předpoklad 

a s tím, samozřejmě, že má každý interpret také svou vlastní vizi, protože ta zkouška 

je o tom najít ten příběh, který oba dva (nebo více – tři, či větší seskupení) vyprávíte 

posluchačům. Takže ta zkouška slouží k tomu, abyste si sjednotili příběh a pohled 

na konkrétní skladbu.  

Jakým způsobem studujete sólistův part? Probíhá Vám v hlavě? Zpíváte si ho? 

Lze to i u vysoce virtuózních skladeb? 

Je pravdou, že pokud se hraje opravdu virtuózní skladby, kdy ten klavír má zástupnou roli 

orchestru, tak si rád poslechnu, dejme tomu na YouTube, pár provedení, protože 

pochopitelně nehrávám často, dejme tomu, některé skladby, takže rád si poslechnu jiné 

kolegy. Ale úplně nejlepší cestou je samozřejmě studium, kde si ten klavírista otevře noty 

a udělá si svůj vlastní názor, protože pochopitelně dnes žijeme v době, kdy můžeme na jedno 

kliknutí pustit jakéhokoliv interpreta a jakoukoliv interpretaci, ale trochu ztrácíme ten vlastní 

pohled. Takže si myslím, že pokud je čas a pokud je nálada, tak si myslím, že nejlepší cestou 

je otevření si not, nastudování a hlavně udělat si ten svůj vlastní názor. 

Jak odhadujete předem problematická místa, která mohou nastat? Podle čeho analyzujete 

instrumentalistův part, abyste předvídal nějaký problém? 

Já mám to štěstí, konkrétně pokud se bavíme o spolupráci klavír – housle, tak jsem začal 

studovat jak klavír, tak i housle jako tříleté dítě. Housle jsou pro mě nejbližším nástrojem 

a pokud se bavíme o komplikovaných částech, tak mně ještě pomáhá – nechci, 

aby to vypadalo jako vychloubání se – ale je pravdou, že pokud klavírista disponuje ještě 

absolutním sluchem, tak si může udělat pár bodů, co se týká tónů, na které se připraví a když 
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už je slyší, tak zpravidla už ví, že si má připravit ruce na danou polohu na klaviatuře. 

Co se týká těch komplikovaných věcí, je to samozřejmě na dohodě a na zkoušení. Protože 

já pořád říkám: oni jsou partneři. Není to tak, že by někdo přišel jako diktátor a řekl: 

„Já to budu hrát takovým způsobem a ty si mě chyť, ty dělej cokoliv, ale já si to budu hrát 

po svém.“, takhle to moc dobře nefunguje, pokud je nastavena spolupráce tímto směrem. 

Takže já vítám demokracii a vítám najít ten společný pohled na danou skladbu, protože 

ať se nám to líbí nebo ne, to hudební partnerství je asi podobné jako partnerství v životě. 

Budu hrát pravděpodobně s tím, s kým cítím podobně hudbu. 

Pomáhá Vám, jako houslistovi, že znáte problematiku smyků – že např. víte, že když přijde 

řadové staccato, tak musíte být s tempem opatrnější? Je pro klavíristu devíza – 

znát technickou problematiku nástroje? 

To zcela určitě, samozřejmě každý nástroj dýchá jinak. Je to otázka zvyku, to se nedá toto 

všechno naučit. Nevím, jestli si mohu dovolit toto říct, ale jako bývalému houslistovi 

je mi konkrétně dost jasno, co se týká techniky hry na housle a myslím si, že umím dýchat 

co by jejich klavírní partner, nebo se alespoň o to snažím. 

Jak probíhá zkoušení? Na jakých hudebních složkách pracujete? Může si v tom klavírista 

udělat nějaký systém – nejdříve srovnat rytmus, pak zvukové vyvážení, ladění. 

Nebo je to zcela intuitivní záležitost? 

Záleží na tom, o jaké spolupráci mluvíme. Pokud mluvíme o spolupráci klavírista/pedagog 

a jeho student, tak pochopitelně tam těch problematik poodkrýváme daleko víc, to je jasné 

– samozřejmě zvuk. Ono je to ještě dost zajímavé v tom, že spousta muzikantů neklavíristů, 

když vidí ten náš velký nástroj, nedej Bože, když ho ještě otevřeme, tak se z něho stane 

démon a všichni se před naším klavírem cítí být malí. A samozřejmě, že ten strach z toho 

zvuku klavíru je přirozený, ale já se snažím ukázat, že máme taky barevný klavír a právě, 

že otevřený nástroj dává průchodu větším a krásnějším barvám. Navíc já vzhledem k tomu, 

že mé příjmení je Sekera, tak já si nemůžu absolutně dovolit bouchnout do klavíru, 

takže v tomhle já mám další výhodu. 
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A stalo se Vám někdy, že Vás nutili hrát se zavřeným klavírem? Je těžké si prosadit 

otevřený klavír? Může být toto pro klavíristu problém? 

Paradoxně problém někdy nastává třeba právě v těch školách, protože já se domnívám, 

že na těch konzervatořích, na základních uměleckých školách, kde ta kvalita klavíru není 

veliká, tak se snaží všichni ucpat veškeré otvory, ze kterých ten zvuk klavíru vychází. 

Ale pokud se budeme bavit o velkých sálech a o festivalech – nejenom u nás, ale i v zahraničí 

– tak otevřený klavír je pro komorní spolupráci naprostou samozřejmostí. 

Jak komunikujete s instrumentalistou případnou názorovou neshodu? Snažíte se dojít 

nějakého kompromisu nebo se zcela přizpůsobíte? Jak tato komunikace probíhá? 

Pokud se jedná o opravdu virtuózní skladbu, dejme tomu pro housle nebo lesní roh, 

tak předpokládám, že sólista se svou opravdu technicky obtížnou záležitostí moc dobře ví, 

co chce zahrát a jakým způsobem a já se tedy stahuji do té role, kdy se snažím 

být tím orchestrem a tím dirigentem, který mu udělá ten největší komfort. Takže tam bych 

se dokázal přizpůsobit. Ale třeba pokud budeme mluvit naopak o sonátách, kde ty nástrojové 

složky jsou naprosto rovnocenné, tak tam, budu se asi opakovat, ale tam je důležité najít 

společný příběh, protože samozřejmě hudba vypráví a musí vyprávět samozřejmě jednotně. 

Takže tohle si myslím, že je nejdůležitější. 

Jak se vypořádat se začátky a konci, agogikou? Je lépe se ze začátku soustředit 

na vizuální/periferní kontakt nebo pouze na poslech. Co byste doporučil začínajícím 

klavíristům? 

Teď mě napadá, podíváme-li se například do notového materiálu, kde máme, dejme tomu, 

melodii pod jedním obloučkem, tak na začátku se samozřejmě podíváme na sebe – 

já se podívám na smyčec, kdy začne, to je celkem jasná věc. Potom si samozřejmě ta melodie 

žije svůj život a je ukončena, takže si umím představit, že právě třeba ten kontakt toho 

klavíristy může být, musí být samozřejmě na začátku, ale potom i na tom konci. Zmiňovala 

jsi periferní vidění, což je hezké, protože pokud máme krásný a lesklý klavír, tak občas 

vidíme i odraz našeho partnera hudebního, takže to je taky dobrá věc. 
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Když se potom dostaneme do fáze, kdy už toho kolegu známe, tak je to také asi spíše otázka 

intuice, že s ním dýcháme. 

Přesně tak, je to otázka samozřejmě množství zkoušení nebo možná ne snad 

ani tak množství, ale kvality zkoušení a také pochopitelně pokud hraji s partnerem, 

se kterým hraji osm let, tak si myslím, že tam už se dějí věci na vlnách telepatie. Takže 

to je také krásná věc. 

Jaká je problematika nástroje, se kterým spolupracujete? Jsou nějaké problémové polohy 

houslí, které by mohl klavír svým zvukem překrýt? Jsou nějaké technické obtíže 

instrumentalisty, které by měl klavírista sledovat? 

Já myslím, že obecně můžeme mluvit o spodních polohách, kde samozřejmě záleží na tom, 

jak autor napsal pro konkrétní nástroj jakou polohu, ale je pravdou, když jsou tam méně 

znělé struny – konkrétně u houslistů je to třeba struna „D“ – tak je samozřejmě potřeba, 

aby byl klavírista trochu ohleduplnější. Možná další věc, která stojí za zmínku je například 

pizzicato právě v těchto spodních polohách, kde houslista se samozřejmě může vizuálně 

snažit ukázat, že brnká, ale když klavírista do toho tzv. buší, tak z toho posluchač moc nemá. 

Takže to jsou možná takovéto detaily, ale říkám – je to všechno otázka opravdu praxe 

a zkušeností, protože samozřejmě když někdo jde poprvé do velkého sálu, tak asi bude hrát 

trochu jinak než ten, kdo tam jde po padesáté. 

Jak s touto situací – když slyšíte, že by mohlo dojít k nějakým zvukovým dysbalancím – 

zacházíte? Levý pedál, obecně méně pedalizace, zkrácení úhozu? Jaké jsou rady a tipy 

k tomu, když tato situace nastane, abychom nemuseli využívat jen levý pedál? 

Já se přiznám, že levý pedál mám rád, protože nabízí zase trochu jinou barevnost, která 

se dá hezky střídat s tím čistým zvukem klavíru, ale je pravdou, že samozřejmě s ním 

nemůžeme jaksi řešit úplně všechno. Musíme si také uvědomit, že klavírista hraje také 

pokaždé na jiný nástroj, což si málo kdo uvědomuje. Takže my pokaždé pracujeme na něčem 

úplně jiném a úplně jinak. Zatímco ti instrumentalisté mají své nástroje, oni s nimi cvičí, 

oni s nimi cestují, hrají s nimi ve velkých, malých sálech. My se pokaždé seznamujeme 

s jiným nástrojem, což samozřejmě máme velkou výhodu – nemusíme a ani nemůžeme tahat 

svůj nástroj. Na druhou stranu zase nevíme, co nás čeká, takže tohle je také další zkušenost, 
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jak se seznámit s tím klavírem. A moje zkušenost je taková, že člověk musí k tomu 

přistupovat trochu optimisticky, musí si vždycky najít něco hezkého i z toho nejhoršího 

klavíru někde v nejzapadlejší vesničce, protože myslím si, že jedině takto mu to ten klavír 

snad částečně vrátí daleko lepším zvukem. 

Když se vrátím ještě ke zvukovým problémům, jaké rady ještě můžete doporučit kromě 

levého pedálu? Jak se zvukem zacházet? 

Pokud je klavír v úplně ne nejlepší kondici, tak si umím představit, že se nějakým způsobem 

přivře, i když jsem tady tedy celou dobu hájil výhody otevřeného klavíru, ale samozřejmě, 

že toto lze. A také samozřejmě lze jít dynamicky o dvě, o tři níž. To si také umím představit. 

Ale samozřejmě, že ideál je ten krásný klavír a úžasná akustika. 

Jak má klavírista pracovat s technickými obtížemi instrumentalisty – např. rychlé, 

ad lib. pasáže, kde se klavír má „trefit“ do sólisty? 

Já si myslím, že je to také otázka inteligence toho hráče, protože samozřejmě, že v jeho 

zájmu přece je, že když už hraje takto virtuózní záležitost, tak aby ho ten orchestr nebo 

dirigent, potažmo klavírista, aby ho prostě pochopili, aby s ním vždycky zahráli správně. 

Pochopitelně když přijde quasi sólista, který si myslí, že si může udělat úplně cokoliv 

a potom se diví, že ho někde někdo nechytil, tak si myslím, že to opravdu nemusí být jen vina 

toho klavíristy, potažmo dirigenta, potažmo orchestru. Takže si myslím, že všechno 

má nějakou logiku a pokud ji dokáže muzikant rozklíčovat, tak je jasná každému. 

Jaká problematika může nastat při koncertě? 

Já si myslím, že taková netypičtější problematika je, že se prostě někdo ztratí, že přestane 

hrát a tady samozřejmě přichází asi i okamžik, kdy zachraňuje klavírista, že on má, stejně 

jako dirigent, partituru, on má part i toho dalšího partnera, takže teď přichází ten krušný 

moment, kdy samozřejmě nesmí přestat hrát, nesmí říct: „Tak a začneme od písmene N.“, 

to si myslím, že je úplně nejhorší, ale umím si představit, že třeba nějakým způsobem 

smyčkou zopakuje frázi a že třeba i zahraje tu melodii kolegy. Ale samozřejmě je to noční 

můra. 
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Když se stane, že instrumentalista začne zrychlovat (což se např. u studentů stává), 

tak se ho snažíte brzdit nebo jdete s ním? 

Konkrétně studentům říkám a vlastně je varuji, že pokud zrychlí, tak já zrychlím s nimi. 

Protože já jsem špatný dirigent, já se s nimi snažím dýchat a pokud se prostě rozhodli, 

že půjdou do záhuby, tak já půjdu s úsměvem s nimi. Takže tím je varuji a tu zodpovědnost 

házím na ně. 

Snažíte se sólistu před výkonem povzbuzovat nebo ho necháváte koncentrovat? 

To je možná otázka z řady psychologie, protože si myslím, že pracujeme s velkými 

individualitami a každý je jiný. Umím si představit, že někoho budu konejšit, že všechno 

dobře dopadne, umím si představit – a jsou takové případy – že si říkáme nějaké provokativní 

věci, že se to určitě nepovede a proč to vlastně děláme a půjdeme radši někam jinam, 

že i tohle je dokáže povzbudit, takže to je samozřejmě velká individualita. 

Jaký je na souhru nejobtížnější repertoár nástroje, se kterým spolupracujete? Můžeme 

zmínit i kmenový repertoár, který by si měl klavírista dopředu nastudovat, když chce 

spolupracovat se smyčcovými nástroji?  

Já myslím, že ten klasický repertoár je celkem jasný. Pokud se budeme odrážet 

od klasicistních autorů, tak je to Mozart, Haydn, Beethoven, tak to jsou samozřejmě skvosty, 

ale pokud se ptáme, který nástroj je nejobtížnější, tak samozřejmě já miluju spolupráci 

s houslisty, protože člověk podle pohybu pozná, kdy začíná fráze – zpěváci to samé. 

Oni se nadechnou, my víme, kdy máme s nimi začít hrát, ale úplně nejhorší spolupráce 

je asi klavír a klavír, protože tam máte klapku, která je kolik? Centimetr a půl, 

dva centimetry vysoká a když si neukážete – leckdy jsou ty klavíry vlastně proti sobě, takže 

mu vidíme jenom obličej, ale netušíme, jestli už teď zmáčkne tu klávesu, takže 

pro mě je úplně nejtěžší spolupráce klavír a klavír. To si myslím, že je velice těžké. 

A když se vrátím ke smyčcovému repertoáru, tak napadá Vás nějaký smyčcový repertoár, 

který je skutečně tak náročný, že se musí hodně zkoušet a nejde ho zahrát po jedné, 

dvou zkouškách? 

Jedna z nejtěžších záležitostí literatury pro housle a klavír, tu mám teď čerstvě za sebou. 

Točili jsme s Josefem Špačkem nové CD a točili jsme nádherné Mýty, to jsou tři části. Mýty, 
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které pojednávají samozřejmě o řecké mytologii a jsou to Mýty Karola Szymanowského, 

což je fantasticky barevná, nádherná, impresionistická hudba a tam opravdu musí člověk 

stejně dýchat – ten partner klavírista a houslista. Takže to jsou skladby, které za jednu, 

dvě zkoušky neuděláte. 

A jak je to s vyhlášenými díly – jakou jsou např. Franckova sonáta a Brahmsova díla. 

Myslíte, že pokud toto má klavírista v repertoáru, že se toto dá provádět i na menší počet 

zkoušek? 

Určitě, záleží samozřejmě na tom, kolik už má klavírista za sebou provedení, ale konkrétně 

Frackova sonáta, to je vlastně takový highlight doby 19. století a pochopitelně, že si tuto 

sonátu chtějí zahrát všichni houslisti, ale nejenom houslisti, ale dokonce i kontrabasisti, 

flétnisti a i violisti. Takže to je opravdu jedna z nejkrásnějších sonát pro housle a klavír. 

Jak vnímáte postavení klavírní spolupráce jako oboru? 

Já si myslím, že ta klavírní spolupráce s jinými nástroji je pro každého studenta, klavíristu, 

nezbytnou součástí, protože pochopitelně ač bych to všem přál, aby byli fantastičtí sólisti, 

tak se to povede opravdu hrstce. Ale i ta hrstka bude samozřejmě spolupracovat s jinými 

instrumentalisty. My žijeme v době, kdy ta všestrannost je velice potřeba, protože 

pochopitelně doba není jednoduchá a pokud se někdo opravdu chce dokázat uživit 

a mít radost z té hudby, tak musí umět všechny disciplíny, to znamená zahrát klavírní 

koncert, umět odehrát recitál, ale být i spolehlivým a inspirativním partnerem pro jiné 

nástroje. 

Máte nějaký vzkaz, doporučení nebo povzbuzení pro nastupující generaci klavíristů, 

kteří se chtějí věnovat klavírní spolupráci? 

To hudební soužití, když můžete s někým sdílet hudbu, tak to je opravdu jedna 

z nejkrásnějších věcí a je to jako v životě: ve dvou se to lépe táhne a pokud je možnost, 

tak bych všem mladým doporučoval, aby si při jakékoliv příležitosti společně zahráli a těšili 

se z hudby, protože je to připraví do toho profesního života daleko lépe. 
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Příloha č. 19: Rozhovor s prof. Ivanem Štrausem 
houslista, pedagog HAMU 

16. 6. 2021, HAMU v Praze 

Co by měl bezpodmínečně klavírista vědět o vašem nástroji? Jsou nějaká technická 

omezení vašeho nástroje, která ovlivňují souhru a zvukovou vyváženost ve vztahu 

ke klavírnímu doprovodu?  

Klavírista by měl především vzít v úvahu, že máme oba dva rozdílné velikosti beden. 

Zatímco s cembalem bylo ještě možné hrát fifty-fifty, jak začaly klavíry, tak se to začalo 

trochu vychylovat, ale pořád, protože to byla doba cremonské houslové školy, která vyráběla 

nádherné zvučné nástroje, tak zatím klavír ještě neměl tak velkou konkurenci. Zhruba 

na počátku 18. století byl zvukový vývoj houslí dokončen, zatímco klavíry začal bytnět, 

a to je ten největší problém, který nás všechny trápí. Na druhou stranu my jsme dostávali 

pevnější basový trámec a pevnější struny, takže trochu se to vyrovnávalo, ale přece jenom 

ne moc. Klavírista by toho měl o houslistovi vědět velice mnoho, pokud samozřejmě se chce 

věnovat profesionální spolupráci. Například by měl vědět, že když se hraje uprostřed 

zvukového registru – oba dva, což jsou případy například Beethovenských a Mozartovských 

sonát, tak že ti houslisti tam velice často zanikají. Klavír to musí brát velice pečlivě v potaz. 

Ale jinak si můžou klavíristé dovolit poměrně dost do toho šlápnout v okamžiku, kdy mají 

tu hlavní úlohu a teď se jedná o ten balanc, protože většina klavíristů je ceněna za to, když 

dokážou hrát pianissimo. 

Existují tedy u houslí nějaká technická omezení, která mají vliv na sílu zvuku, 

nebo existují nějaké technické prvky, které ovlivňují tempo? 

Myslím si, že prvků, které musí vzít klavírista v potaz je velice mnoho. Například že krátké 

smyky znějí méně než smyky dlouhé a vůbec tam, kde nemůžeme použít váhu celé ruky, 

tak je ten nástroj malý velice znevýhodněn. Já vám to předvedu: (ukázka na houslích, pozn.) 

Tohle je smyk, kterému se říká spiccato, a jak slyšíte a jak vidíte, tak je velice krátký. (ukázka 

na houslích, pozn.) Tohle je smyk, kterému se říká sautillé a je také poměrně krátký, 

i když o něco malinko delší. Arpeggio (ukázka na houslích, pozn.) je souhrn velice krátkých 

not. A proti tomu, když vezmete kantilénu (ukázka na houslích, pozn.), tak vidíte, že ten zvuk 
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je nepoměrně větší a tohle všechno musí brát klavírista v úvahu. Jestliže hrajeme tady 

(ukázka na houslích – vysoko na struně „G“, pozn.), a současně s námi v téže poloze hraje 

klavírista, tak se musí hodně mírnit, aby ten houslista do toho pořád nemusel tak moc. Všude, 

kde nemůže využívat houslista váhu celé ruky, ale musí vést buďto (ukázka na houslích, 

pozn.) takto lehounce, nebo ty krátké smyky, jak jsem ukazoval, tak tam všude je zapotřebí, 

aby to klavírista vzal v úvahu. Na druhou stranu ve většině případů má klavírista možnost 

zabrat třeba do basu, protože je od nás velice daleko a když já mám nějakou kantilénu tady 

(ukázka na houslích, pozn.), tak ta kantiléna svítí a k tomu může ten klavírista opravdu 

do toho basu trošku malilinko přitlačit, pokud je to potřeba samozřejmě. V mnoha případech 

je to dokonce nezbytně nutné, protože klavír má hlavní úlohu právě v tom basu a houslista 

někdy dokonce i doprovází, což je třeba případ Brahmsových sonát a tak dále. Co se týče 

váhy celé ruky, tak tam když ji můžeme použít ať už je to kantiléna (ukázka na houslích, 

pozn.), anebo ať už je to i kantiléna ve výškách (ukázka na houslích, pozn.), 

tak tam se můžeme opravdu spolehnout, ale jestliže má houslista akordy, tak se celkem samo 

sebou rozumí, že se klavírista připojí na ten druhý akord – na ten druhý dvojhmat (ukázka 

na houslích, pozn.). A ten rozdíl může být buďto takhle rychlý (ukázka na houslích – rychlé 

překlopení smyčce v akordu, pozn.), anebo (ukázka na houslích – velice pomalé překlopení 

smyčce v akordu, pozn.), a to už je velikánský rozměr, který musí vzít klavírista v úvahu. 

Na tom se musejí samozřejmě domluvit, protože všechny ty agogické změny a dynamické 

změny, tak musejí probíhat souběžně.  

Jak se neztratit v sólistových rychlých rubatových (ad libitum) pasážích? (např. sledovat 

akcenty, změny smyku, kývnutí) 

Aby spolu hráli dohromady, to je prvotní zásada správného klavírního spolupracovníka, 

protože se musí tomu houslistovi pověsit na krk a ten ho nesmí setřepat. Bez ohledu zejména 

tam, kde se jedná o doprovody jako u Paganiniho nebo Ernsta nebo virtuózních skladeb, 

tak zejména tam, kde houslista potřebuje prostor pro své technické obtíže, 

tak tam ten klavírista musí být ve střehu a vyhovět mu bez ohledu na logiku svého partu, 

případně na logiku tempovou nebo rytmickou. A to je takový úzus, který platí ve všech 

případech, takže prostě dokud on nezabere, prostě dokud se tam (ukázka na houslích, pozn.) 

tohle neozve, tak neuhodím. A když vidím, že se připravuje a udělá (ukázka na houslích, 



   
 

112 
 

pozn.) bum, tak je to snadné, abychom se tam vešli. Na to existuje například takový fígl, 

který umějí ti lepší dirigenti, a sice když je zapotřebí udělat pizzicato, jako například v konci 

prvního dua Bedřicha Smetany, kde to je (ukázka na houslích, po nahlas počítaných 

dlouhých notách přichází pizz., pozn.), tak se nikdy nesejdou, musí houslista udělat (ukázka 

na houslích, pozn.), pak se sejdou zcela bezpečně, to mám vyzkoušený. Takže po této 

stránce, kdo se nedokáže trefit na jakýkoli houslistův tón, tak by to neměl dělat.  

Existuje více variant postavení hráče na pódiu vzhledem k optimální zvukové vyváženosti 

a zároveň dobrému kontaktu s pianistou? 

Ano. Co se týče postavení na pódiu, klavírista slyší a vidí taky houslistův zvuk, záda a ruce. 

Protože když se vám takhle otočím, vy jste klavíristka, takže když se takhle otočím, 

tak je jasný, že ten pohyb rukou je vidět. Ale ten zbytek už nesmí houslista udělat, protože 

jeho housle musí být naprosto dokonale paralelní vůči prostoru a jakmile se trošku otočí 

takhle dozadu, tak okamžitě třetina zvuku mizí. My s tím máme strašný problémy, protože 

než si na tohle houslisté zvyknou při studiu, že se nesměj otočit za žádných okolností, 

tak to strašně dlouho trvá. Navíc ještě v této Galerii (Galerie HAMU, pozn.) je jeden 

zajímavý úkaz, a sice ona je to bývalá konírna, že jo. Odsuď jezdila koňská dráha, koňská 

pošta z Prahy do Vídně, tady byla konečná stanice a byly tady koně, což je taky poznat. 

V té Galerii jsou ta jednotlivá stání poměrně jasně vymezena a ten oblouk střechy má určitý 

bod, ve kterým housle znějí dvakrát tolik. Je to asi tak třicet centimetrů nebo kolik a když 

se tam ten houslista postaví a zůstane více méně nehnutě stát, to znamená nesnaží se, 

aby se pořád takhle pohyboval, tak má šanci, že ty jeho housle skutečně zdvojnásobí zvuk, 

přestože v těch ostatních částech je to v uvozovkách normální. Tak to jsou taky věci, které 

je zapotřebí vzít v úvahu, a v žádném případě se nesmí houslista otočit dál než do té roviny. 

A nejvýhodnější je těch patnáct – dvacet stupňů proti paralelní rovině a tam pak je ho slyšet 

nejvíc, protože pokryjí celých těch zvukových sto osmdesát stupňů. Takhle to vypadá, 

jestliže stojí před klavíristou. Jestliže stojí jinde, když je tam třeba někde méně místa, 

tak si může stoupnout do výkroje klavíru, což je taky proveditelný a v mnoha případech 

se to děje, protože v menších prostorách opravdu třeba to není ani ten velký klavír, 

ale je možný se tam do toho výkroje vejít, tak sice může stát, aby na toho klavíristu takhle 

viděl, ale zase se nesmí takhle otočit, pač v okamžiku, když se otočí víc než takto, tak zase 
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tahle část publika mizí. Tak to jsou takový zákonitosti, které je zapotřebí, aby klavírista 

věděl, a když se mu houslista otočí, no tak trošku ještě ubral, řekněme.  

Jsou houslisté zvyklí hrát s otevřeným klavírem? 

Ano. V poslední době se houslisté velice často snaží, aby si klavírista otevřel klavír, ze dvou 

důvodů. Jednak to hezky vypadá, protože to piano je estetický artefakt jako takový a zadruhé 

proto, že jestliže zvednete klavír jenom na tu malou nohu, tak ten zvuk jde rovnou takhle 

přímo. Kdežto když ho zvednete na celé víko, tak se tam vytvoří jakási zvuková koule 

a z té zvukové koule může pianista mnohem lépe odečíst, jestli hraje dohromady, to hlavně, 

ale za druhé, jak moc silně hraje, protože je to ta bezprostřední reakce toho, co už mu letí 

do sálu. A to je velice dobré a také navíc to má ještě přínos v tom, že ty hořejší alikvóty 

klavíru při malé nožičce jsou osekaný, kdežto na všech deskách je nutno natáčet s otevřeným 

klavírem, protože radši si stoupne kousek dál, ale aby tam byla celá barevná škála toho 

krásnýho piana.  

Na co musíte nejvíce na hodinách klavíristu upozorňovat? 

Hlavně řešíme se všemi muzikanty, ať už je to komořina, nebo ať už je to tedy sólové hraní, 

balanc, protože některý hlas je důležitý, některý je méně důležitý, někdy stačí jeden tón, 

který je vypíchnutý a najednou to dostane jiný význam, někde stačí malinko zaváhat na dvou 

tónech a najednou ta fráze zase dostane svůj původní význam tak, jak to asi skladatel měl 

na mysli, ať už Beethoven nebo Mozart nebo všichni tihle géniové, a na to je potřeba 

upozorňovat, že buď jednak je tam tahle možnost. A za druhé, že by ten projev měl být 

vyčištěný, protože my bychom se měli snažit, a to je taková obecná zásada, abychom z toho 

zápisu vytěžili co možná nejvíc všech duchovních kvalit, protože hrajeme výtvory lidí, 

jejichž duchovní svět se stal majetkem celého kulturního světa. Dneska jestli je to v Jižní 

Americe nebo na Antarktidě, tak tomu Bachovi, Beethovenovi, Mozartovi ti lidé, kteří 

se o to trošku zajímali a jsou v tom mírně vzdělaní, rozumí po celým světě. 

No to je neuvěřitelný. Že jeden člověk vytvořil tak závažná sdělení, zejména teda v případě 

Beethovenově, že tomu, té závažnosti sdělení rozumějí lidé na celém světě, jestliže 

jim to interpret správně přetlumočí. My jsme interpreti, tedy tlumočníci, a je na nás, 

abychom značky, ty symboly, které se vyskytují v notových řádkách, tak abychom 
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je přečetli, porozuměli jim, spolkli je, přetavili a dali najevo, že takhle to ten skladatel 

myslel. A jen tak mimochodem, jestliže se to člověku podaří, aby opravdu se snažil 

především hrát skladatele, tak v mnoha případech se mu podaří, aby neměl trému. Protože 

ten proud od skladatele skrze mě, já jsem nedůležitý, k publiku je to, co vás potom zajímá 

nejvíc ze všeho a co se snažíte, aby teda publikum z toho mělo.  

Jaké jsou podle Vás nejčastější zlozvyky klavíristů ve spolupráci s vaším nástrojem 

(na zkoušce i na pódiu)? 

Největším hříchem klavíristy spolupracujícího je, když hraje nahlas a nerespektuje to, 

co je v notách. Litera scripta manet, sice můj přítel Oldřich František Korte měl takovou 

zvláštní zásadu, že noty pramálo souvisí s hudbou, to je jenom povšechná informace, 

a důležitý je, co z té povšechné informace ten interpret udělá. Ale přece jenom, jestliže 

se člověk snaží maximálně vyplnit záměry skladatelů, zejména těch největších, 

ale i těch ne úplně největších, tak vždycky neudělá špatně a vždycky je to lepší, protože to, 

co ten skladatel vymyslel je lepší než to, co vymýšlí ten interpret.  

Jaký je nejobtížnější repertoár vašeho nástroje na souhru s klavírem? 

Nejobtížnějším repertoárem jsou skladby, kde musejí oba hráči cítit všechny změny 

a všechny nuance zároveň – tempo, dynamiku, agogiku, rytmus – a i ty nejmenší změny vzít 

v úvahu a provést je tak, aby bylo jasný, že takhle to ten skladatel myslel, my tomu 

oba dva stejně rozumíme a dáváme to najevo. To je veliké mistrovství, které je požadováno 

od interpretů, celkem samozřejmě.  

A které skladby by neměly chybět v repertoáru klavíristy? 

Spolupracující klavírista by měl mít především schopnost, aby se strašně rychle učil. 

Nejcennější klavíristé jsou ti, kteří dokážou hrát z listu. Já jsem měl tu čest spolupracovat 

kdysi dávno s legendou našich doprovazečů, Alfrédem Holečkem, a jednou jsem se ho ptal, 

jaký byl jeho největší stresový zážitek. A on mi říkal: „No, my jsme zkoušeli se Suzanne 

Danco, vynikající francouzskou zpěvačkou, Visuté zahrady Arnolda Schönberga, 

což je dodekafonická skladba, kde je u každé noty nějaká posuvka. A z jedné strany mi koukal 

do partu Charles Munch a z druhé strany Igor Markevič, tak to byl můj největší stres.“ 
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Což jsem říkal: „Tak to se Vám teda nevidím, protože aby měl kolem sebe člověk takovýhle 

souhvězdí, tak to se mu hned tak nestane.“ Nicméně on to ustál, mimo jiné i proto, 

a to je taky zajímavá vlastnost, že četl tři takty dopředu. To znamená, že jeho krátkodobá 

paměť byla vycvičená tím způsobem, že ve skutečnosti hrál něco úplně jinýho než četl. 

A jenom paní Pilařová věděla, že čte tři takty a dokázala mu ty tři takty dopředu otočit tak, 

aby on teda byl neustále v tom předu a dokázal to všecko pochytat. A tahle schopnost 

je vlastní mnoha klavíristům, teda těm lepším klavíristům, protože ta krátkodobá paměť 

u muzikantů je hrozně důležitá. Samozřejmě, my si musíme pamatovat celé skladby 

a tak dále, ale třeba když se hraje v orchestru nějaká neznámá skladba, tak je zapotřebí, 

aby člověk četl neustále minimálně o takt, ale taky třeba o řádek dopředu, pamatoval 

si to a dal těm prstům posun, pokyn, aby udělaly, co je v těch notách napsáno. A to je hrozně 

důležitá vlastnost. Proto taky já vyžaduju od svých posluchačů, aby se učili hrát dobře z listu, 

protože v orchestrální praxi to budou potřebovat. Samozřejmě, můžou se to naučit plus 

mínus předem, ale i já sám ze své minimální orchestrální praxe vím, že tohle čtení dopředu 

je strašně důležitý. No a u klavíristů je to třikrát tolik. Na škole je jeden klavírista, Václav 

Mácha, a ten jednou přišel na hodinu a byl požádán, aby hrál Szymanovskýho Tři mýty, 

přičemž Szymanovského hudba je velice složitá pro klavír, on sám musel být fenomenální 

klavírista, no a Vašek se s tím nějakým způsobem vyrovnal. Když skončil, tak všichni 

ho chválili, a tak, bylo to na hodině, všichni ho chválili a Vašek říkal: 

„No, vono Szymanovskýho hrát z listu není tak úplně jednoduchý.“ Tak to je ukázka toho, 

jak má vypadat klavírní doprovazeč. Jsou to samozřejmě obrovské nároky, ale nejdůležitější 

je, aby on sám i jeho partner měli takový pocit, jakože tím ideálním partnerstvím je něco 

jako manželka - že krýt partnerovi záda, maximálně mu vyhovět, kde to potřebuje prosazovat 

své názory v rozumné míře a uměřeným způsobem, nikoli za každou cenu. Od houslisty 

se ovšem očekává totéž, že vytvoří klavíristovi dostatečný prostor pro jeho prezentaci tam, 

kde je to na místě, po skončení produkce mu náležitě poděkuje a bude naslouchat jeho 

připomínkám. Co kdyby měl náhodou větší pravdu než já? Technicky zdařilá spolupráce 

by totiž měla vyústit do konečného cíle, připravit posluchačům co největší intelektuální 

a emocionální zážitek bez rušivých momentů. Jak zpívá Bedřich Smetana ve Večerních 
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písních: „Jest srdce pěvců nejčistší a všeho hněvu prosté, a co vám zpíval od srdce, 

to ve svém srdci noste.“ Amen. 
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Příloha č. 20: Rozhovor s Márií Varhoľákovou 
violoncellistka, studentka HAMU 

1.10.2020, HAMU v Praze 

Jaké máte zkušenosti s klavíristy? Stalo se, že jste někdy narazila na klavíristu, 

který Vám doprovod pokazil? 

Musím říct, že za dobu mého působení v hudbě jsem nezažila případ, že by korepetitor 

vysloveně můj výkon degradoval, to určitě ne. Ale pokud to vnímáme jako komorní hru, 

violoncello a klavír, vždy je to o profesionální připravenosti obou hráčů. To znamená, 

že ten korepetitor by měl být také tak připravený jako já, takže by neměla nastat situace, 

že nějak zdegraduje můj koncertní výkon. Naopak, stalo se mi, že můj kolega za klavírem 

mě povzbudil, dokonce mi ukázal v hudbě jiné vnímání, ukázal mi jiné cesty, kudy jít dál, 

i když omezeně v tom svém, protože člověk se vždycky snaží nějak nacvičit ten svůj part 

a někdy zapomíná na ty ostatní věci, a naopak ten korepetitor, nebo kolega - komorní hráč, 

může takto pozitivně ovlivnit ten můj výkon. A to se mi děje často. 

Je pro Vás lepší pocit hrát s klavíristou nebo sama? 

Pro mě je lepší, nebo lépe se cítím, samozřejmě, pokud na pódiu nejsem sama. To, že je tam 

druhý člověk je pro mě určitá dávka sebejistoty, ale záleží také na konkrétním hudebním 

díle, protože například J. S. Bach napsal pro violoncello sólové suity a s těmi se cítím velmi 

dobře, když jsem sama na pódiu. Ale jinak, nejsem moc extrovertní typ, a tak jsem ráda, 

když je na pódiu se mnou někdo druhý. 

Jaký vidíte největší problém ve spolupráci s klavíristou? 

Největší problém při této komorní hře, pokud to tak můžu nazvat, je asi souhra. Základními 

jednotkami jsou určitě rytmus, musí se to zapasovat tak jako kostičky na sebe a do sebe, 

takže tak bych to vnímala a pokud už to jsou profesionální umělci, pokud se bavíme na této 

úrovni, že už se nebavíme o nějakém amatérském hraní, tak každý by měl mít nějaký svůj 

individuální přístup, ale dopředu připravený, takže když se ti dva sejdou, můžou si navzájem 

říct, kdo to jak vnímá a mohou se sladit, hráčsky.  

 



   
 

118 
 

Jaká je první zkouška s klavíristou? Co na ní řešíte?  

Pokud se budeme bavit o studiu na nějaké umělecké škole, myslím tedy na konzervatoři 

nebo na AMU, tak předpokladem je, že daní umělci ještě nejsou na takové úrovni, 

že by to byli profesionální sólisti, a potřebují si na první zkoušce dát dohromady 

s tím korepetitorem úplně základní věci. Podle mě na první zkoušce na „akádě“ nebo 

na konzervatoři jsem nikdy neřešila nějaké moc agogické věci nebo dynamické, spíš tam šlo 

o to, abych já si přehrála to svoje dílo, co si cvičím doma s někým druhým, kdo mi dá zcela 

nový pohled do té skladby, takže je to spíš o usazení toho hráče v tom souzvuku. Na první 

zkoušce se jednoznačně musí řešit rytmická stránka, intonace a procentuální vydařenost toho 

mého výkonu. O to jde podle mě na první zkoušce a potom dále se teprve řeší věci jako 

agogické parametry – tady se zastavíme, tam zrychlíme, to už je taková nadstavba. Závisí 

to samozřejmě také na úrovni hráče. Někdo je už hned na začátku takto (ukazuje rukou 

vysoko před očima, pozn.) a někdo tam musí pomalu dojít, to už jsou pak ty detaily, já tomu 

říkám detaily. 

Necháte si od klavíristy poradit? Řešíte s ním koncepci díla? Výraz, dynamiku, agogiku? 

Myslím si, že je důležitá míra citlivosti toho korepetitora, jak bude přistupovat ke svému 

kolegovi. Samozřejmě pokud jsem na škole, snažím se nastudovat nějaké dílo a jsem 

vyklepaná, že jdu na první zkoušku s klavíristou a on na mě začne sypat všechno negativní 

nebo všechny jeho pohledy, které by měly být pro mě pozitivní, ale v dané situaci se cítí 

ten člověk, že vlastně nic neumí. Dobrý korepetitor musí najít v sobě nebo vycítit z toho 

hráče nějakou míru citlivosti, aby věděl, co mu říct, jak mu to říct a kdy mu to říct. 

Asi na to není nějaká formulka. 

Může Vám vůbec klavírista zasahovat do intonace, nebo mu to nepřísluší? 

Očekáváte to od něj? 

Pokud korepetitor vidí, že daný hráč to možná nevnímá, že to neslyší, tak by na to hráče měl 

určitě upozornit. Třeba „Tady nám něco neladí, slyšíš to?“ nebo „Zkus se na to podívat.“ 

Může se stát, že to člověk neslyší v dané chvílí. Ale naopak, když to člověk ví, snaží se s tím 

nějak vypořádat, když je těžké technické místo, a ten korepetitor mu ještě přidá, že jako 

„Na to si ještě sedni“, tak… To je ta psychická stránka té spolupráce, vždy najít 
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ten kompromis. Určitě by korepetitor měl zasahovat do těchto věcí, ale podle 

mě je to na něm, jak to vycítí. 

V jaké fázi studia se odehrává první zkouška? 

Myslím si, že ideální fáze na to, aby se sešel hráč s korepetitorem je, když už to dokáže 

zahrát hráč od začátku do konce, v jednom tempu, nevadí, že v pomalejším, ale v jednom 

tempu a bez větších výpadků a chyb. Tehdy je ideální spolupráce. Ale zase 

je to na té profesionalitě, jak je na tom ten hráč. Někomu třeba pomůže, že si to zahraje 

s klavírem v jiné fázi. Já třeba už to vnímám trochu jinak, už to vnímám jako svoji, dejme 

tomu, nebo spíš kolegovu ztrátu času, že já nejsem stoprocentně připravená, tak proč 

ho tím zatěžovat. Já to vnímám tak, že ta první zkouška je, že oba už jsou profesionálně 

připravení a už to jen dát dohromady.  

Zasahuje do zkoušky pedagog hlavního oboru? 

Můj pedagog se zúčastňoval našich zkoušek, ale měli jsme i separátní zkoušky bez něho, 

kde jsme si vykomunikovali detaily, které se nestihnou vyšperkovat na hodině. A určitě 

do toho zasahuje, protože to jsou zkušení umělci, vědí, co se jak má hrát, jaké jsou zvyklosti, 

a takto to také přednášejí nám studentům, i co se týká komorní hry, jak dohromady 

je to zvyklé hrát nebo jak by to mohlo být, dají vždycky návrh. Takže ano, zasahuje do toho, 

ale vždy jsem měla volnost, že když jsem s něčím nesouhlasila, nebo to bylo proti mému 

uměleckému projevu, tak nás do ničeho nenutili. 

Necháte si tedy od klavíristy poradit? 

Určitě ano, když je to zkušený korepetitor, vždy si nechám poradit. 

Kdo má rozhodující slovo, pokud se vaše názory liší? 

Těžko říct, kdo má poslední slovo. Asi je to na té dohodě, nedá se úplně říct, kdo má poslední 

slovo. Já někdy ustoupím, když vidím, že ten druhý hráč má asi pravdu nebo když mi dá něco 

nového, nějaký nový pohled na tu věc, tak to přijmu a ustoupím. Ale jindy je třeba si dupnout 

a říct třeba „Takhle to teda nebude, protože se mi to nelíbí.“ Vždy je to jen o tom, 

aby se ten umělec cítil dobře. A o tom to je, protože pak to cítí i publikum. 

 



   
 

120 
 

Jak ukazujete začátky a konce? Přemýšlíte nad tím nebo je to věc instinktu? 

Já jsem s tím bojovala, protože to dělám celkem intuitivně a přirozeně, ale ne vždy to funguje 

s každým. Někdy tomu klavíristovi stačí malý nádech, někdy to potřebuje vysloveně vidět. 

Někdy když jsou rozvrhnuté sály, že na sebe špatně vidíme, tak je to taková filozofická 

otázka, ale vždy se dá dohodnout na nějakých znameních kdy začít a kdy skončit, 

ale je to víceméně na nějakém propojení těch dvou hráčů, si myslím. Takže za mě intuice 

vyhrává. 

Máte pocit, že Vás někdy klavíristé přehlušují svou hrou? Nebo naopak: setkala 

jste se s klavíristou, u kterého byste byla ráda za větší zvukovou podporu? 

Setkala jsem se s tím, že mě korepetitor nedostatečně podporoval, co se týče zvuku, a trošku 

mně to vadilo z hlediska mého výkonu. Vždy se snažím podat stoprocentní výkon 

na maximum, ale když tě ten druhý hráč nepodpoří, tak je to těžší. A naopak, když máte 

vedle sebe hráče, který je muzikální a dá tam tu energii, tak to hned vycítíte, a i vy tam dáte 

tu energii. Setkala jsem se s oběma případy, i že mě ten spoluhráč rozhodil, jak hrál potichu, 

i že hrál krásně nahlas, s velkou podporou zvuku. 

Není klavírista většinou spíš víc nahlas, než by bylo potřeba? 

To je zajímavá otázka, do jaké míry je ten umělec schopen vytvořit zvuk a naučit se ho tvořit, 

protože naučit se tvořit silný zvuk, to je škola, aspoň na violoncello, a je to práce. Musíte 

se vědomě nutit hrát jinde (ukazuje na posun smýkacího místa blíž kobylce, pozn.). A potom 

vám nedělá problém hrát s klavíristou, který umí zahrát velké forte. Myslím, že se k tomu 

studenti příliš nevedou – umět hrát dostatečně silně a být tak rovnoměrným soupeřem 

pro ten klavír. Myslím, že se málo o to dbá, a potom se stávají takové věci, že se říká, 

že je třeba zakrýt klavír, protože hráče není slyšet. Myslím si, že je to v tom učit se, 

jak vytvořit dostatečný zvuk, ale důležitým aspektem je nástroj. Každý má jiný nástroj, 

někdo slabší, někdo silnější, takže je to těžké vytvořit tu rovnováhu. Co můžu vytvořit silou, 

nebo ne silou, ale uvolněným tlakem, aby se to neslo, to je škola, to se dá naučit. 

Co je pro Vás důležité před veřejným vystoupením? Má vás klavírista povzbuzovat/mlčet?  

Tak před vystoupením jsem ráda, když se mnou korepetitor komunikuje, nejlépe, 

když vypráví vtipy. Já se tak uvolním a mám myšlenky úplně v jiné sféře a nemám takový 
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stres. Kdyby byl ticho, trošku bych z toho byla nervózní. Takže mám ráda komunikaci, 

ale zase ne příliš, protože to mě taky dokáže vystresovat. 

A co byste vzkázala klavíristům? 

Asi bych chtěla korepetitorům vzkázat, aby nikdy neztráceli entusiasmus a elán z hudby 

a aby si to vždy užívali, tu komorní hru s námi tak, jako my se snažíme si to užít. 

Aby je to nikdy nenudilo. 
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Příloha č. 21: Rozhovor s Martinou Vasilovou 
trumpetistka, studentka HAMU 

27.9.2019, HAMU v Praze 

Jaké máte zkušenosti s klavíristy? Stalo se, že jste někdy narazila na klavíristu, 

který Vám doprovod pokazil? 

Zkušenosti s korepetitory bych shrnula tak, že každý korepetitor je ojedinělý, a je spousta 

korepetitorů, kteří mě spíš podrží a jsou úžasní v té souhře, ale stalo se mi, 

že mi to korepetitor i pokazil. Měla jsem takový relativní pocit už na pódiu a pak když jsme 

odcházeli, tak to bylo horší a horší, protože jsem měla pocit, že se tam opravdu něco stalo, 

a potom, když jsem poslouchala nahrávku, tak to bylo zcela příšerný. Ale nedali jsme 

nic znát na pódiu. 

Ovlivňuje klavírista nějakým způsobem Váš výkon? Je pro Vás lepší pocit hrát s klavíristou 

nebo sama? 

Ano, určitě ano. Klavírista ovlivňuje můj výkon, protože si myslím, že v tu danou chvíli 

na pódiu je rozpoložení jeho tak i moje zcela zásadní. Jestli jsme se dobře vyspali na ten den, 

nemůžeme to dát najevo, ale pořád to v nás je v tu chvíli. Za mě osobně je určitě lepší hrát 

s klavíristou. Nejsem tam sama a můžu se na toho druhýho v něčem spolehnout.  

Jaký vidíte největší problém ve spolupráci s klavíristou? 

Důležité je hodně to dýchání ve spolupráci korepetitora se sólistou, protože klavíristi, 

si myslím, že často zapomínají, že to dýchání je zcela přirozený, i když nehrají na dechový 

nástroj. Takže zapomínají na to, že ta fráze se dá sice krásně klenout, ale bez toho dechu 

to tam nejde. Takže tohle je pro mě asi nejzásadnější. 

Jaká je první zkouška s klavíristou? Co na ní řešíte?  

Na první korepetici přijdu tak, že ten koncert znám jak s orchestrem, když je to verze 

pro orchestr, tak i potom tu verzi pro klavír. Takže přijdu s tím, že vím, jaký nástroj, třeba 

flétny, že tam jsou v pravé ruce, nebo co tam mají fagoty v levé ruce klavíru, abychom 

věděli, který ten hlas z toho vytáhnout, aby to bylo zcela přesný. A taky, na té první zkoušce 
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je profesor, který, když to není zcela v pořádku, naše povědomí o tom tématu, koncertě, 

tak nás navede tím správným směrem.  

A když to není akademická půda? 

Tak tam vždycky musíme mít někoho třetího – nebo je to lepší. Na té první zkoušce 

se snažím s tím korepetitorem být sama, ale pak je lepší znát názor někoho dalšího. 

Co řešíte na první zkoušce? 

Na první zkoušce řešíme nejtěžší místa, která tam jsou jak technicky, tak na dech třeba. Když 

je to dole v piánku, tak aby se to hezky ozvalo, tak potřebuju spíš, aby to bylo dobarvenější, 

ten klavír, aby tam byl ten základ, aby se mi to potom hezky nasadilo. Potom tam řešíme 

i technická místa, kde já se třeba nadechuju, když je tam třeba osminka zkrácená, musí 

to ten klavírista zkrátit se mnou, a podobně. 

Necháte si od klavíristy poradit? Řešíte s ním koncepci díla? Výraz, dynamiku, agogiku? 

Určitě si od korepetitora nechám poradit, protože problematika pro klavír je pro mě místy 

ještě zcela neznámá a je důležité, si myslím, poznat problematiku i toho klavíru. 

Když hrajeme spolu, tak tam nejsem sama. I když jsem jako sólový hlas, tak on je tam jako 

doprovod, takže musím znát i jeho náhled na celou danou věc. Ovšem problém je potom, 

jsou i daní korepetitoři, kteří mají problém, jak bych to řekla… Jsou korepetitoři, kteří jsou 

nedoceněný, takže na těch hodinách to probíhalo i někdy tak, že mi řekli „A bude to takhle 

a takhle a takhle a … hotovo.“, takže si hráli vlastně na tu úlohu toho profesora. Je jich sice 

menšina, ale i takoví jsou. 

Jak ukazujete začátky a konce? Přemýšlíte nad tím nebo je to věc instinktu? 

Začátky a konce skladeb ukazuji podle toho, s kým hraju, kdo mě doprovází. Protože 

když jsem hrála s mojí babičkou, cítila to stejně. Takže tam ty začátky a konce si nemusíme 

ani ukazovat, dýcháme stejně, cítíme to stejně. Ovšem když pak hraju s novým 

korepetitorem, tak tam musím ukazovat hodně, pomalu celým tělem, protože se chci 

nadechnout. 
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A jak řešíte případnou nesouhru na pódiu?  

Při koncertě se snažím dýchat a dělat vše to, co jsme si řekli na těch zkouškách, takže když 

korepetitor nejde úplně se mnou s agogikou, tak se snažím hýbat celým tělem, abych 

ho k tomu donutila, aby šel opravdu se mnou, abychom byli jak jeden člověk. 

Máte pocit, že Vás někdy klavíristé přehlušují svou hrou? Nebo naopak: setkala jste 

se s klavíristou, u kterého byste byla ráda za větší zvukovou podporu? 

Při souhře s korepetitorem jsem se setkala i s tím, že mě korepetitor nedostatečně podpořil, 

s hlasitostí zvuku. Ale to bylo spíš tím, že jsme hráli v jiném sále, než jsme zvyklí a nikdo 

nám neřekl… z toho sálu jsme neměli zpětnou vazbu, jestli je to slyšet, nebo ne, takže jsme 

hráli na malou nožičku, co jsme zvyklí a nebylo to dobře. Takže tam nám spíš chyběla 

ta zpětná vazba. Ale stalo se mi i, že mě korepetitor přehlušil, protože to byl krásný klavírní 

výtah, tak si to patřičně užil. (smích, pozn.)  

Jsou tedy rejstříky, kde trumpetu klavír svým zvukem pohltí, nebo se to nestává? 

U trumpety máme polohu, kde opravdu se může stát, že ten klavír, když se hraje třeba 

v pianissimu, když trumpeta hraje malé fis, malé g, tak ten klavír ji může přehlušit.  

Co je pro vás důležité před veřejným vystoupením? Má Vás klavírista povzbuzovat/mlčet?  

Před vystoupením s korepetitorem zásadně nemluvíme. Máme posunky pouze očima a víme, 

co si o tom myslíme, ale snažíme se soustředit. Soustředit společně, ale mlčenlivě.  

A na pódiu? Je něco takového? 

Před těžkou frází mi pomůže, když ten korepetitor třeba udělá posunek, jakýkoliv, ale vím, 

že je tam se mnou a že to zvládneme. 

Jaká je nejtěžší skladba na souhru s klavírem? 

Nejtěžší na souhru s klavírem a s trumpetou mi přijde Martinů, na rytmus. Po té rytmické 

stránce je tam hodně míst, kde se dokážou lidé honit na pódiu, i když to je tisíckrát 

nazkoušený, tam stačí jedna osminka a je to celé pryč.  

A co byste klavíristům vzkázala? 

Klavíristi, poslouchejte nás a buďte pozitivní. To, že jsme trumpety, neznamená, že jsme 

paka. (smích, pozn.)   
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Příloha č. 22: Rozhovor s Jarmilou Vávrovou  
hobojistka, studentka HAMU 

25.9.2019, HAMU v Praze 

Jaké máte zkušenosti s klavíristy? Stalo se, že jste někdy narazila na klavíristu, 

který Vám doprovod pokazil? 

Tak vesměs mám s korepetitory dobré zkušenosti, ale stalo se mi, že mi klavírista – neřekla 

bych úplně pokazil, ale že to zkoušení i to koncertování bylo vlastně trošku limitovaný, 

protože byl hudebně třeba trošku tvrdší a nepřizpůsobivý, a to potom musím i já na to myslet 

a přizpůsobovat tomu to hraní. Není to úplně pokažené, ale i to se mi stalo. 

Ale nic tak zásadního. 

A co tedy od korepetitora očekáváte? 

No já vlastně od korepetitora očekávám, že to bude ne korepetitor – v tom smyslu toho slova, 

ale spíš spoluhráč nebo v podstatě soubor. Že budeme soubor, kdy spolu budeme nějak 

hudebně souznit a mluvit o tom, jak to budeme hrát hudebně a kde si vyhovět a taková 

spolupráce spíš, než že by to byl někdo, kdo mě jenom doprovází a já mu tady budu říkat, 

jak to má hrát, to ne. Spíš taková spolupráce. 

Ovlivňuje klavírista nějakým způsobem Váš výkon? Je pro Vás lepší pocit hrát s klavíristou 

nebo sama? 

No rozhodně je pro mě lepší hrát s klavíristou, protože jak tam je ta harmonie, tak třeba 

mnohdy je to těžší kvůli ladění, ale je to příjemnější. Už jenom to, že jsem tam s někým 

a i ta hudba mě pak mnohem víc naplňuje, protože to je takový celistvý. 

Takže máte pocit, že klavírista Vás může inspirovat a že může v dobrém Váš výkon 

ovlivnit? 

Rozhodně mě klavírista, když spolu hrajeme i momentálně mi může vnuknout nějakou jinou 

hudební myšlenku a rozhodně je to obohacující s klavírem. 

Jaký vidíte největší problém ve spolupráci s klavíristou? Co je nejobtížnější? 

Nejobtížnější je možná to ladění, že zatímco v orchestru nebo souboru to s každým akordem 

slyšíme jinak, tak na klavíru je to pořád stejné a vlastně to ladění musím hodně upravovat, 
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i když by to vlastně „normálně“ ladilo, ale musím se přizpůsobovat. Ale ona to je taková 

hygiena, takže to je to jediné. 

A omezuje Vás to ještě v něčem dalším? 

No občas může být omezující pro mě, když třeba – ne teď to ladění, ale když bych mluvila 

o nějaké pasáži, která je pro mě třeba náročná, ale ne tolik, jako pro toho klavíristu 

a on to nezahraje, tak já musím zvolnit, přizpůsobit se samozřejmě, protože to je třeba 

opravdu hodně náročný. Ale myslím si, že ti klavíristé už jsou na tak vysoké úrovni. 

Jsou tedy nějaké technické obtíže hoboje, na které by si měl dát klavírista pozor? 

Myslím si, že při té klavírní spolupráci by si měli dávat pozor hodně, v našem případě, 

na to nasazení a na to, když je to v těch nižších dynamikách, tak pro nás - je to možná někdy 

takové hádání, kdy nám to spustí a v tu dobu musí zaznít i ten jejich tón, tak to je asi takové 

nejnepříjemnější. Protože často před nástupem, když je to opravdu v pianu, tak jakoby jenom 

do toho pustíme vzduch a pak až se rozhodneme vytvořit ten tón. Většinou o tom máme 

představu vlastní, ale někdy to prostě nevyjde. Tak to jsou takové – to by se samozřejmě 

nemělo dít, to jsou jen takové ty úskalí, kde se zkrátka může stát, že se nesejdeme na té první 

notě. 

Jaká je první zkouška s klavíristou? Co na ní řešíte a kdy k ní dochází? 

Na první zkoušce s korepetitorem řešíme většinou úplně ty základní věci, jako je souhra, 

a to už musím mít tu skladbu v nějaké fázi, že to zahraju třeba ne úplně v tempu, ale zahraju 

to tak nějak zhruba alespoň, abychom si řekli: „Tady na to pozor, tady počkat, tady potřebuju 

dýchat.“, ale víceméně je to spíš o té souhře, než že bychom řešili nějaké větší detaily 

hudební.  

Říkáte klavíristovi dopředu o technických obtížích, kterým je třeba přizpůsobit doprovod 

nebo to necháváte zcela na něm? 

Většinou na to upozorňuju toho korepetitora, že to místo je pro mě těžké nebo že tady 

to místo, aby nehrál tak pomalu, že mi nestačí dech a vždycky to většinou okomentuju 

a řeknu mu to.  
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Zasahuje do toho i pedagog hlavního oboru? 

Pedagog do toho zasahuje poměrně dost – zvláště ze svých zkušeností čerpá, i když to učila, 

konkrétně moje paní profesorka, už několik studentů, tak většinou některé problémy 

se opakují, tak na to upozorní nebo třeba řekne, že tohle vyznívá špatně. Ano, zasahuje 

do toho dost a říká věci jak mně, tak i té paní korepetitorce. 

Necháte si od klavíristy poradit? Řešíte s ním koncepci díla? Výraz, dynamiku, agogiku? 

Když mi chce korepetitor říct něco o tom díle nebo o své představě, jak to hrát, tak mě to tedy 

vždycky rozhodně zajímá, protože můžu pochopit, jak to třeba i vnímá nebo že mi to přinese 

něco nového a když by mi chtěl poradit – což se tedy, musím říct, že se málokdy děje, 

ale určitě bych si nechala poradit, protože jsou to zkušení hráči. 

Kdo má tedy finální slovo při rozhodování o koncepci díla? 

Ta práce je společná, ale ten úplně finální si myslím, že je spíš o mně, protože já mám naštěstí 

doopravdy vnímavou korepetitorku, která i říká – která má možná podobné názory, takže 

to klape, ale říká zkrátka, že to, jak beru tu frázi nebo co chci udělat, že ona vždycky odcítí, 

vždycky to chytne a říká, že pro ni je příjemné, když to právě vedu, než když pak je někdo, 

kdo o tom nemá takovou představu. Takže finální verzi, dejme tomu, je to moje, ale je to spíš 

i společná práce, nejen jako moje. 

Jak ukazujete agogiku? Snažíte se o to nebo je to intuitivní? 

Agogiku – je to určitě intuitivní, to je jako prvotní, ale když třeba cítím, že to tak necítí 

ten korepetitor, tak rozhodně si pomáhám tělem, anebo si to pak i řekneme, ale to tělo 

i ty pohyby, to určitě dělá svoje.  

Jak ukazujete začátky a konce? Přemýšlíte nad tím nebo je to věc instinktu? 

Úplně prvotní je, že o tom musím mít já jasnou představu – když ji nemám, tak podle mě, 

když ukážu cokoliv, tak to nemůže nikdo chytit. Ale většinou se to spokojí s jasným 

nádechem, který už je třeba v tempu té skladby. Nebo když je to třeba těžší nástup, tak dám 

dvě doby, ale víceméně, když spolu hrajeme dlouho, tak stačí jenom ten nádech, protože 

to známe, a protože už je to jasné. A na konci – to většinou uzavírám úplně lehkým 

zakroucením toho nástroje, ale už to taky není potřeba většinou, protože ten korepetitor 

mě natolik zná, že ví, kdy to skončí. 
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A je tam přesto i to zpoždění, o kterém jste už mluvila? 

Na hoboj určitě když chci zahrát tón, tak to není jenom, že to dám do pusy, fouknu a je to. 

Ale rozhodně chviličku počkám. Je to vlastně úplná setina, ale je to takové jako zadržení, 

natlakování trošku toho dechu, protože tam je ten tlak potřeba a pak to spustí. A myslím si, 

že kdo spolupracuje s těmi dechovými nástroji obecně, tak obecně pro to má větší 

cit a pochopení, že to ví, že s tím počítá. 

Máte pocit, že Vás někdy klavíristé přehlušují svou hrou? 

Co se týče otázky zvuku, tak mám vlastně zkušenost i že mě přehlušil, ale i někdy, 

že by třeba hrát někdy víc. Nebo s takovým větším „ajfrem“ a temperamentem. Ale určitě 

si myslím, že se spíš řeší, že jsou celkově ti korepetitoři spíš jako ztišováni. Že to je u nás 

konkrétně asi trošku častější problém, že hrají jakoby víc. 

A ve kterých polohách se to stává? 

Když už, tak mě spíš napadá ta vysoká, že je asi nejslabší, protože nemá to takový témbr, 

jako ty spodní a střední polohy, ale spíš hrozně záleží, jak je ten doprovod napsaný, jakou 

má ten klavír sazbu. 

Co je pro Vás důležité před veřejným vystoupením? Má Vás klavírista povzbuzovat/mlčet?  

Před veřejným vystoupením mám docela ráda, když se bavíme o úplně jiných věcech 

s tím korepetitorem a neřešíme – vlastně nemám ráda takové to ticho, takové to strašné 

soustředění, protože mě to spíš znervózní. Radši dělám, že vlastně vůbec hrát nejdu. 

A na pódiu? Je něco takového, čím Vás může povzbudit? 

Rozhodně mám ráda, když se na mě korepetitor na jevišti usměje, když si kývneme 

a je to prostě takové to – teď si to jako hezky zahrajeme a žádný stres. 

Když klavírista nehraje podle Vás, snažíte se mu to říct nebo svoji hru přizpůsobujete? 

Když korepetitor nehraje úplně podle mě a je to něco, co mi hodně vadí, tak mu to řeknu. 

Řeknu to většinou vždycky hodně diplomaticky, protože přece jenom se vždycky jednalo 

o studium. Takže ale vlastně i kamarádce bych to řekla hodně diplomaticky, protože 

je to takové pohybování se na tenkém ledě, protože nevím, do jaké míry třeba se to toho 

člověka dotkne. Ale určitě to řeknu, protože představa, že to budu hrát úplně tak, jak nechci, 
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tak to mi nepřijde dobré. Ale znám případy – nejen u mě, kdy to opravdu nejde, a dokonce 

nepomůže ani žádná komunikace, dialog, a ještě se to zhorší, takže jsou i jako paličáci. 

A jaká je nejtěžší věc, kterou jste s klavírem hrála? 

Nejtěžší věc, kterou jsem s klavírem hrála je Suita pro hoboj a klavír od Klementa 

Slavického, ale je to úplně nejkrásnější skladba, kterou jsem kdy hrála. Takže to bylo 

nejtěžší, ale úplně největší zážitek pro mě. A to jsme dávali trochu do kupy, ale vlastně 

to šlo taky rychle. 

A co na tom bylo tak obtížné? 

Na tom byly nejtěžší určitě ty rychlé rytmické věty, protože tam hodně se střídají metra 

a jsou tam i akcenty a těžké doby – je to hodně zmatečné, ale vlastně je to jenom 

o tom to poznat. Takové tam jsou jako „překvápka“, které když to člověk hraje poprvé, 

tak se zděsí, ale jenom ta souhra víceméně, nic jiného – když mluvím o té spolupráci 

s klavírem. 

A je nějaká skladba, která je špatně napsaná pro klavír – ve které například vždy klavír 

přehlušuje hoboj? 

Teď mě napadá, že skladby, které se hrají špatně s klavírem, takže jsou to většinou 

ty orchestrální výtahy. Ty většinou nejsou nejšťastnější. Když bych měla brát v úvahu i tyto 

skladby, tak např. Straussův koncert pro hoboj a orchestr – a když je to pro klavír, 

tak je to podle mě pro toho korepetitora naprosto za trest, protože to není ani tak, 

že by to přehlušovalo, ale je to prostě nehratelné jedním člověkem na klavír, ta orchestrální 

partitura. 

Takže jako sólistovi Vám nevadí, když si klavírista takový part upraví – samozřejmě 

v souladu s partiturou? 

No rozhodně mi nevadí, když si to klavírista upraví podle svých možností. Spíš mi přijde 

důležitější, aby byl v klidu a zahrál to co nejlépe, i když je to upravované, protože když 

potom se tam snaží obsáhnout nějaké obrovské akordy a nevím, co všechno, tak je to potom 

akorát stresující i pro mě, protože to vnáší nějaký neklid. 
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A co byste vzkázala klavíristům, kteří chtějí hoboj doprovázet? 

Asi bych poradila a vzkázala, ať se sami nevnímají jako doprovazeči, ale naopak, 

ať se chovají naprosto rovnocenně, ale zároveň ať to není takový to zatvrzelý – takhle 

se to hraje, takhle to hrát budu, tady je tohle tempo, tady se nepřizpůsobím – ať jsou prostě 

parťáci a nejsou jako sami za sebe jenom jako někdo, kdo tam u toho klavíru sedí a jenom 

se mu tam střídají lidi. Ať to prostě vždycky je o té společné domluvě. A ať je to baví. 
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Příloha č. 23: Rozhovor s Mgr. Alicí Voborskou 
klavíristka, pedagog HAMU 

16.6.2021, HAMU v Praze  

Jaká je Vaše příprava před první zkouškou? 

Tak příprava před první zkouškou samozřejmě spočívá především v tom, že si tu skladbu 

někde poslechnu, pokud jsem ji ještě nikdy nehrála, a udělám si takovou rámcovou představu 

o tempu, o pojetí a vůbec základní pohled na to dílo. 

Jak studujete svůj part? Zpíváte si k tomu např. i ten sólistův? 

Pokud tedy studuji novou skladbu, tak samozřejmě i sleduji part sólisty a i když si ho přímo 

nezpívám, tak ho vnímám, čtu to vlastně jako partituru, hlas navíc. 

Odhadujete předem problematická místa, která mohou ve skladbě nastat? 

Částečně ano, hlavně co se týče hudby 20. a 21. století, tak tam je to komplikované většinou 

co se týče souhry a zhruba nějaká místa určitě odhaduji. 

Jak probíhá zkoušení? Na jakých hudebních složkách pracujete? (rytmus, zvukové 

vyvážení, ladění)  

Já myslím, že pracujeme hned zároveň vlastně na všem, protože v podstatě poprvé, 

bych řekla, že si to zahrajeme v nějakém volnějším tempu, snažíme se vnímat – zvláště 

u těch dechových nástrojů – je důležité s tím sólistou dýchat, vnímat, kde asi pravděpodobně 

se nadechne. Čili nejdříve tu skladbu tak nějak prozkoumáme, tak zhruba právě, najdeme 

nějaká ta problematická místa. Ty zvlášť, bych řekla, procvičíme, dáme si nějaký návod, 

jak tam budeme postupovat. No a pak bych řekla, že postupem času řešíme detaily – 

co se týče dynamiky, agogiky a tempo se zrychluje třeba a tak dále. Je to takový proces 

prostě. 

Jak komunikujete se sólistou? Myslíte, že na Vás dá, nebo komunikujete spíš 

prostřednictvím profesora hlavního oboru?  

Pokud tam pan profesor je přítomen, tak samozřejmě spolupracujeme všichni. Myslím 

tak jako vzájemně se respektujeme a dáme na názor toho druhého. A student, tady v tomto 
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případě na HAMU, nesetkala jsem se tady s nikým, že by kategoricky řekl: „Ne, to nebudu 

respektovat.“, takže ta spolupráce je příjemná a obohacující, si myslím, pro všechny. 

A stalo se Vám to někdy s profesionálem, že byste měli naprosto odlišný pohled na skladbu, 

tempo? A jak toto řešíte? 

To se mi stalo, že jsme měli rozdílný názor na tempo nebo vůbec, ale nějak se to vždycky 

vykomunikovalo. Asi jsem měla vždycky štěstí na partnery umělecké, kde to nebyl prostě 

problém. Nebylo to nikdy úplně diametrálně rozdílné, abychom se nedomluvili. 

A čas to třeba ukázal, že měl ten druhý pravdu nebo nějak se to vykrystalizovalo 

v tom procesu nastudování toho díla. 

Jak na začátky a konce, agogiku? Dáte na vizuální (např. periferní) kontakt 

nebo je to spíše intuitivní záležitost? 

Záleží samozřejmě, jakou skladbu hrajete. Pokud je to nějaká klasika nebo baroko, 

tak si myslím, že právě stačí vnímat toho sólistu periferním viděním a že tam ten závěr není 

nějakým způsobem komplikovaný, abychom se na sebe nedokázali napojit, ale samozřejmě 

v případě komplikovaných skladeb 20., 21. století, třeba u trumpety – Jolivet atd., to je velmi 

náročné na souhru a musíme to mít jednak mnoho nazkoušené, mnoho času věnovat 

zkoušení a vzájemnému poslouchání se a i při tom koncertu, nebo soutěži, nebo vystoupení 

opravdu velmi intenzivně i vnímat pohyby i všechnu ostatní hru těla, aby to dobře dopadlo. 

Není to jednoduché. A je to určitě praxe, to každým rokem s tou klavírní spoluprací 

zkušenost roste. Je to zřetelné prostě. 

Jaká je problematika nástroje, se kterým spolupracujete? Existují nějaké problémové 

polohy nástroje, které by mohl klavír svým zvukem překrýt? 

Ač prostě ten hoboj je takový jemný nástroj, by se dalo říct, tak v podstatě si myslím, 

že je velmi průrazný. A samozřejmě jsou tam nějaké spodní polohy, jako vždycky asi u těch 

dechových nástrojů, kdy je problém a musí být člověk obezřetný při té spolupráci. 

Ale v zásadě se v podstatě jedná jenom o tu spodní polohu, a to samé u té trubky, 

tak samozřejmě čím hraje výš, tak ten nástroj je daleko průraznější a nikdy jsme neřešili 

nějaké zásadní problémy v tomto. Možná třeba při výtahu z koncertů typu Joliveta, 

kdy je opravdu ten orchestr velmi masivní a ten klavírní part je velmi hutný, tak při těchto 
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skladbách je potřeba si na to dát větší pozor. Zrovna u těchto dvou nástrojů, bych řekla, 

že ten problém s překrýváním není úplně to nejdůležitější. 

A jak je to u lesního rohu? 

S lesním rohem nemám úplně takovou zkušenost, možná bych intuitivně řekla, 

že tam ten problém bude trošku větší, co se týče toho překrývání. 

A myslíte, že to jsou zase spíše ty spodní polohy, které mohou být problematické? 

Určitě. Vždycky ty spodní polohy hrozí, že ten klavír může překrýt 

A jsou nějaké technické obtíže sólisty, které musíte sledovat - skoky, různé technické prvky, 

u kterých je třeba být obezřetný s tempem, nebo problémy s nasazením – potřeba vyčkat, 

než se tón rozezní apod.? 

Určitě každý nástroj má své technické obtíže. U hoboje, to je prostě alchymie, tam jsou 

plátky, strojky teda, takže to je opravdu věda. A do toho bych se jako klavírista nerada 

pouštěla, to je opravdu velké umění. Nechci říct, že na tom závisí polovina úspěchu, 

ale možná, že ano v podstatě. Umět si udělat dobrý strojek, který se dobře ozývá, spouští, 

má hezkou barvu, ladí a tak dále. To je opravdu velká věda. 

A sledujete nějaký rozdíl mezi jednotlivými nástroji, že např. hoboj je pohyblivější 

než trubka nebo něco podobného? 

To bych neřekla, že bych tam něco takového vnímala. Vždycky je to otázka kvality dýchání 

a prostě toho sólisty, jak je vybaven. Někdo prostě nemá a souvisí to i s fyzickou kondicí. 

Proto bych řekla, že hodně hráči na dechové nástroje běhají, protože i tím posilují 

svůj dechový aparát, takže někdo udýchá víc a někdo méně. Tam je to vždycky o té výdrži. 

A u trumpety ještě o výdrži nátiskové, bych řekla, hlavně. 

Je možné, aby klavírista už dokázal předem odhadnout nádechy, nebo si to musíte společně 

říct? 

Předem o těch nádeších nemluvíme, protože to vlastně se nedá pouze vizuálně z toho 

tištěného notového partu poznat. Musíme si to dílo zahrát, stačí jednou, a vznikne nějaká 

rámcová orientace, kde se bude dýchat, kde bude potřeba nějakým způsobem vyhovět. 
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A zaznamenáváte tedy třeba u hoboje potíže s nasazením – třeba si hobojista na koncert 

nevybere nejlepší strojek a spouští mu to později – a musíte čekat? 

Samozřejmě jde o to, na jakém stupni hráčském, bych řekla, se ten sólista nachází, pokud 

jde o malé děti, tak tam je to vždycky problém a je potřeba být opravdu ve střehu a často 

se na ten hoboj – to je opravdu velmi fyzicky náročné. Ty děti mohou začínat až od určitého 

věku, prostě se jim motá hlava a tak dále. Samozřejmě tady na vysoké škole se už asi nestane, 

že by si sólista vybral na koncert strojek, který mu nebude hrát, takže je to určitě nějaký 

stupeň vývoje a tady se s tím tedy moc nesetkávám. 

Jaká problematika může nastat při koncertě? Brzdíte sólistu, když začne nervozitou 

zrychlovat? 

To je opravdu strašně široké téma. Opravdu až od psychologie až, já nevím, po nějakou 

fyziku. Tam samozřejmě záleží - hraju s malým dítětem, hraju vlastně s hotovým sólistou 

tady třeba na vysoké škole. Já mám tedy to štěstí, že hraji od malých dětí, přes středoškoláky 

až tady po vysokoškoláky a vlastně to můžu pozorovat svým způsobem – ten vývoj, 

jak opravdu roste člověk v hotového umělce. Takže tady studenti už umí nějakým způsobem 

pracovat s trémou. Někdo chce být v klidu sám, někdo si chce popovídat a zažertovat, 

odlehčit prostě tu situaci. A problémy na pódiu jsou různé. Někdy hrůzné, někdy až groteskní 

a člověk už za ty roky zažil ledacos. Ale samozřejmě, pokud začne zrychlovat nervozitou, 

tak se snažím to tempo nějakým nenápadným způsobem nějak usměrňovat a tak dále. 

Tam prostě záleží a o tom si myslím, že je ta klavírní spolupráce, ta kvalita té klavírní 

spolupráce, že člověk může tomu sólistovi jakoby pomoct, jakoby pozdvihnout ten výkon, 

povýšit ho a bohužel tedy i ponížit. Je to tak. 

Jaký je na souhru nejobtížnější repertoár nástroje, se kterým spolupracujete? 

Když vezmeme např. hoboj a jeho kmenový repertoár? 

Já myslím, že nejobtížnější už jsem řekla, že nejobtížnější je 20., 21. století. 

I na to nastudování i na souhru, takže to určitě. Samozřejmě repertoár hoboje je od baroka 

až po současnost, takže z toho nejnáročnější je toto období, a to i u trumpety. 
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A když vezmeme konkurzní věci, které musí hrát každý hobojista, každý trumpetista, 

tak které to jsou? 

Tak u hoboje určitě Mozartův koncert, ten myslím, že je součástí každého konkurzu 

a u trumpety je to stoprocentně Haydnův koncert, kde je c3, jako nejvyšší tón a na který 

vysloveně všichni čekají, na to místo, jestli se ten tón ozve nebo neozve a Hummelův 

koncert. To jsou věci, které bych řekla, že jsou u každého konkurzu. 

A zmínila jste i Joliveta, který je asi náročný… 

Je to opravdu určitě jedna z nejtěžších věcí, které jsem asi vůbec hrála. Je to André Jolivet, 

trumpetový koncert, kde vlastně v originále je ten klavír i v orchestru, tam je opravdu hustě 

napsaný klavír plus celý symfonický orchestr. Takže když to hrajete s tou trumpetou jako 

klavír, tak tam máte klavír a ještě celý orchestr a prostě i na souhru je to – zatím bych řekla 

– vrchol toho, co jsem hrála. 

A jak se s takovým klavírním výtahem vypořádáváte? Škrtáte v něm? 

No snažím se neškrtat, snažím se být nejdřív tedy poctivá, ale jsou opravdu místa, která 

se nedají zahrát, takže proškrtávám někdy, ano určitě. 

A kontrolujete to např. s orchestrální partiturou? 

Poslouchám to většinou jako nahrávku – jestli to nevadí příliš, někdy třeba i zkonzultuji 

s někým. Takže určitě se poradím, ne že bych si jenom vymyslela něco od stolu – musím 

si to zahrát, musím si to poslechnout, musím si to vyzkoušet i s tím sólistou, jestli třeba 

to zrovna nepotřebuje slyšet tam a tak dále. 

Jak přistupujete k otázce otevřený/zavřený klavír? Jakou máte zkušenost? 

To je tedy také docela zajímavé téma otevřeného klavíru. Většina lidí si bohužel myslí, 

že když klavír zavře, že tím bude hrát méně, ale my víme, klavíristi, že to prostě tak není. 

Je to o barvě samozřejmě a většinou lidé, kteří tomu rozumí, tak mě nenutí do toho 

si ten klavír zavírat. Někdy je to horší a někdy i dlouhé křídlo klidně i zavřou úplně, takže 

to je nepříjemné. Je to různé. 
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Můžete tedy popsat, co se stane, když je klavír zavřený? 

No já myslím, že se ztratí veškeré alikvóty, které klavír má. To je jako byste si vzala trumpetu 

a do té trubky nacpala ponožku z půlky. Ten klavír je takto konstruován, že má být to křídlo 

otevřené. Potom se všechny alikvótní tóny rozezní a ta barva je úplně jiná. Obzvlášť, 

když zavřete krátké křídlo nebo pianino, tak to asi tolik nevadí, ale u toho dlouhého nástroje, 

u koncertního křídla, si myslím, že to je opravdu strašná škoda, že to je ochuzení se o to, 

protože člověk, který umí na klavír hrát, tak to už opravdu není o síle, že by to mělo více 

decibelů nebo prostě něco. Myslím, že ne. 

Jak vnímáte postavení klavírní spolupráce jako oboru? 

No já bych řekla, že tím, že už se říká klavírní spolupráce, tak to je takové nadějné 

pro ten obor, protože velmi dlouho a často se používalo slovo klavírní doprovod, 

a to si myslím, že je tedy úplně neadekvátní, protože v případě sonát, Beethovenových, 

Brahmsových a tak dále, to se vůbec jako o doprovodu vůbec nemůže mluvit. Dost často 

většinou je ten klavírní part mnohem náročnější než ten part sólisty. Takže jsem za to velmi 

vděčná, že se používá tento termín, takže bych řekla, že se to do určité míry zlepšuje. A také 

je to samozřejmě o lidech, jak třeba dokáží – i třeba pedagogové hlavního oboru – nastavit 

před studentem přístup tedy k tomu - je to prostě partnerství, nebo je to jenom nějaký 

korepetitor, který něco jako „pinká“.  Taky může velmi pomoci umocnit tu roli a ona velmi 

důležitá je, protože jak jsem už vlastně řekla, tak může ten výkon neskutečně pozdvihnout 

a prostě i s malým dítětem se dá postavit zázrak na tom pódiu a naopak. Prostě pokud 

tam sedí někdo, kdo toho sólistu vůbec nevnímá a jede si svoje a mlátí do toho a tak dále – 

nereaguje zkrátka, tak pak je to špatné, protože na tom hodně záleží. 

Co byste vzkázala nadcházející generaci klavíristů? 

Ostatním klavíristům, kteří mají zájem o klavírní spolupráci bych vzkázala, ať se určitě 

nebojí a jdou do toho, je to to nejkrásnější, co mohou, podle mě, v hudbě zažít, 

a to je partnerství s někým. V hudbě obzvlášť, pokud si rozumíte i lidsky i hudebně, 

tak je to prostě nejkrásnější, bych řekla, zážitek. A co je strašně důležité je prostě hrát, hrát 

z listu i když prostě nic – člověk má pocit, že zahraje dva takty, tak druhý den zahraje čtyři 

a další den osm a prostě to je jako s fyzickou kondicí. Asi když člověk začne běhat, 
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tak to jde nahoru hrozně rychle a já tu zkušenost mám díky svému tátovi, který byl sice lékař, 

ale amatérský houslista a tím, že neměl, bych řekla, tu profesionální záklopku, takže 

mi tam dával na pult noty a nedokázal si uvědomit, že třeba Kreutzerovka je pro klavír 

sousto, takže já jsem zahrála nejdřív řádek, pak dva a tak dále. Takže díky němu bych řekla, 

že on tu muziku miluje a vlastně pořád jsme muzicírovali o víkendech vždycky na tý chalupě 

naší, takže díky němu, opravdu za to mu vděčím, že jsem se naučila hrát z listu. 

A to je strašně důležité ta schopnost a nebát se toho – to je jako s jazykem, jít do toho 

a necítit se trapně zkrátka, když se to třeba hned nepovede. 
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Příloha č. 24: Rozhovor s MgA. Ondřejem Vrabcem 
hornista, dirigent, pedagog HAMU 

16. 6 .2021, HAMU v Praze 

Co by měl bezpodmínečně klavírista vědět o vašem nástroji? Jsou nějaká technická 

omezení vašeho nástroje, která ovlivňují souhru a zvukovou vyváženost ve vztahu 

ke klavírnímu doprovodu?  

Není toho mnoho, on lesní roh má jednu velkou výhodu, že přece jenom ten jeho zvukový 

výkon je obrovský, takže bývá to často spíš tak, že ten klavírista je ten, kdo je v nevýhodě 

proti lesnímu rohu než naopak. Ale závisí to samozřejmě podle toho, s jak vyspělým hráčem 

hraje, protože když je to profesionální hráč, zvlášť třeba hráč, který je zvyklý hrát v orchestru 

a má opravdu velký zvuk a velkou vyrovnanost toho celého tónového rozsahu, tak v podstatě 

nehrozí, že by klavírista mohl toho hráče někde v nějakém tónovém rejstříku zakrývat nebo 

že by ten lesní roh nebyl schopen zvukově se prosadit na úkor toho klavíru. Ale samozřejmě 

během té práce se studenty na spoustu problémů narážíme, protože ne všichni jsou vyspělí 

tak jako profesionální hráči nebo jako sólisté dokonce. Tak takové typické věci, které 

asi u lesního rohu mohou nastat při spolupráci s klavírem je to, že mladí hornisté mívají 

většinou ve zvyku třeba šestnáctinové noty nebo nějaké technické pasáže tak jako „šmudlat“ 

dohromady a zkracovat a nedávat vlastně každým těm malým hodnotám tu pravou délku, 

co mají mít. Nevím, proč se to úplně děje, ale je vypozorováno, že ve chvíli, 

kdy ten klavírista tohle tomu nepřizpůsobí, tu intenzitu toho zvuku, tak skoro vždycky tyto 

pasáže zanikají. Druhá věc je, že u lesního rohu je samozřejmě podstatně méně výkonný 

ten spodní registr, protože zatímco v té vysoké tónové poloze dokáže lesní roh bez problémů 

překřičet i celý symfonický orchestr, myslím tedy opravdu v té vyšší poloze, tak dejme tomu 

kolem znějícího f malého, tak tam už lesní roh podstatně tou výkonností padá, oproti třeba 

trombonu, kde naopak ten dokáže zase se prosadit velmi naskrz celým orchestrem, tak i tohle 

by měl klavírista vědět u lesního rohu, že prostě jak se blížíme dejme tomu do poloviny toho 

tónového rozsahu směrem dolů, tak vlastně ta výkonnost nástroje klesá a ten hráč, i kdyby 

se přetrhnul v půli, tak vždycky bude potřebovat od toho klavíristy trochu podporu v tom, 

že ten klavírista s tím bude počítat, že prostě směrem dolů musí tomu lesnímu rohu ubrat.  
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Existují také nějaké technické problémy, kvůli kterým hráč nemůže např. dosáhnout 

určitého tempa či potřebuje na tento technický prvek více času (např. dvojité/trojité 

staccato, skoky do různých poloh/rejstříků atd.)? Nebo může mít také lesní roh problémy 

s nasazením? 

Může to vyplynout z některých skladeb, protože samozřejmě, třeba typická věc pro všechny 

žesťové nástroje je to, že pokud hrají delší dobu bez přestávky, tak může dojít k únavě těch 

rtů a třeba k horšímu ozevu, a potom někdy skutečně ten hornista potřebuje malinkou 

chviličku na to, aby na nějaké místa si odrazil, ale většinou my se snažíme při té přípravě 

se studenty na tyto věci se připravovat dopředu, aby oni už s tímhle prostě počítali, 

aby se pak nestalo, že tam ten hornista uprostřed koncertu se najednou zastaví a bude čekat, 

že klavírista to pochopí taky, že on si zrovna potřebuje odpočinout. Takže si myslím, že těch 

věcí, které by musel klavírista o hornistovi vědět dopředu, není mnoho, že skutečně 

to jsou věci, které mohou vyplynout z toho daného repertoáru, ale že bych jako obecně řekl, 

že pro lesní roh je potřeba připravit se takhle, tak to si úplně nemyslím.  

A jak řešíte problémy se zvukovým vyvážením? Když jste zmínil, že ve spodním rejstříku 

mohou nastat. 

Ano, a mám vyzkoušenou teda ještě jednu věc, že poměrně rozhodující je jakým způsobem 

klavírista používá pedál, protože pokud hraje hornista právě v téhle nižší poloze a třeba 

v nižší dynamice, tak pokud ten klavírista příliš nadužívá pedál, tak to skutečně vede k tomu, 

že ta transparentnost hry toho lesního rohu výrazně, výrazně klesá a veškerých 

těch technických pasáží a všeho. Prostě obecně mám vypozorováno, že je lépe, 

když jsou klavíristé v tomto směru úsporní, aby prostě dali příležitost tomu lesnímu rohu 

stále se zvukově prosazovat, aby nedocházelo k mísení toho zvuku. Víme sami, že když 

prostě se ozývají různé disonance v tom klavíru na základě toho, že jsou přeslechy, 

tak se spousta frekvencí maskuje a vlastně lesní roh je na to obzvlášť citlivý. Na druhou 

stranu lesní roh je zvlášť talentovaný na to, aby naopak takovéto situace vyráběl, pokud třeba 

působí ve spojitosti s jinými nástroji, speciálně jsou to smyčcové nástroje, nižší smyčcové 

nástroje, kde on prostě dokáže znásobit ten boom, který tu místnost zaplní takovým tím 

zbytečným balastem, ze kterého pak se neprosazuje vůbec to podstatné. Tak proto je, 

to odbočuju, samozřejmě, ale typické, že lesním rohům se neustále říká, aby hrály méně, 
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ale přitom to často není otázka toho, že by hrály dynamicky moc, ale otázka barvy, která 

zkrátka ten okolní zvuk pohlcuje. Podobné je to u toho klavíru, když hraje s hornistou 

v nízké poloze, že prostě ten klavír je schopen ty frekvence obalit a vymazávat a potom třeba 

ten lesní roh se neprosadí, i když se snaží hrát víc silně. 

Existuje více variant postavení hráče na pódiu vzhledem k optimální zvukové vyváženosti 

a zároveň dobrému kontaktu s pianistou? 

Úplně rozhodně, protože ona je taková trochu tradice stát jako hornista u klavíru tím stylem, 

že vlastně na sebe koukají, nechci říct, čelně, ale že zkrátka hornista stojí jakoby čelem 

naproti klavíristovi a tím pádem hraje korpusem na ten nástroj. Může to částečně fungovat, 

pokud ten klavír je naplno otevřený, protože pak samozřejmě dochází k tomu, že ten zvuk 

toho nástroje se odráží a vlastně v určitých akustických prostorách lze docílit i toho, 

že ten zvuk je tak jakoby ideálněji smísen, ale vede to k tomu, že pokud, a to bývá zvykem 

- když je klavír zavřený, tak potom za tím lesním rohem není žádná odrazná deska nebo 

případně až ta stěna, která je třeba dalších šest metrů daleko nebo více, a to vede zase k tomu 

násobení toho zvuku v tom prostoru a k přeslechům a k nečistotám. Ale bohužel musím říct, 

že řekněme osmdesát procent hornistů má tendenci takto stát a my teda to studentům 

důsledně zakazujeme a sám kdykoli hraju s klavírem, tak se zásadně stavím tak, že vlastně 

korpusem míříme ne přímo do sálu, ale jsme natočeni tak, že vlastně ten korpus míří jako 

kdybyste si představila na tu prvou stranu sálu. Máme dokonce vyzkoušeno, třeba tady 

v Galerii na AMU, kde je ten optimální bod, kam je potřeba mířit, aby ten zvuk skutečně byl 

ideální, a funguje to paradoxně všem studentům úplně stejně, že pokud si takhle stoupnou, 

tak ten zvuk je prostě optimálně vyvážen s tím klavírem. A tohle postavení vede k tomu, 

že ten zvuk lesního rohu vlastně míří na ty posluchače přímo, je daleko transparentnější. 

Jedinou nevýhodou tohoto postavení je to, že ten zvuk výsledný toho ansámblu je trošičku 

více diferenciován, to znamená – vy slyšíte odděleněji to piano a odděleněji tu hornu, 

zatímco pokud stojí hornista tím klasickým způsobem, který teda je furt populární, pardon, 

promiňte, že mluvím trošku pražsky, tak ten zvuk je smísen a je trošičku homogennější 

z hlediska ansámblu, ale bohužel dochází k velkému jaksi zahalování těch různých 

technických prvků a já osobně toho postavení naprosto nedoporučuji. Ale co by mohlo 

hornisty odradit od toho postavení do sálu, tedy korpusem do sálu je to, že oni mají pocit, 
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že na sebe musejí vidět jaksi očima, ale já mám zkušenost, že pokud ten klavírista je vnímavý 

a pokud vy jste vnímavý, tak jediné co potřebujete je se na toho klavíristu vlastně napojit 

a já kdykoli takhle hraju třeba s Danielem Wiesnerem nebo s jinými klavíristy, se kterými 

spolupracuji, tak my se na sebe nedíváme vůbec, protože mně stačí bohatě jenom vnímat, 

jak on dýchá a nebo mi stačí se podívat, což mi tohle postavení vlastně ideálně umožňuje, 

že mu vidím na ruce, takže když máme začít společně třeba nějaký skutečně potichu akord 

a má být krásně spolu, tak vlastně se stačí podívat na ty jeho ruce a je to snazší než když 

si to zbytečně předáváte přes ta gesta, přes ta optická sdělení, protože tam stejně vždycky 

dochází k nějakému zpoždění. Takže ve výsledku, já mám vyzkoušeno, že tento postoj 

je skutečně lepší, ale zatím se ho nepodařilo vymýtit. Přinejmenším tady ve škole 

to důsledně dodržujeme, ale jinde se setkáte s tím postojem opačným. 

Má být tedy klavír při hře s lesním rohem otevřený? 

Já osobně preferuju otevřený klavír, protože je pravda, že mám ve zvyku hrát větší 

dynamickou škálou, takže nebývá většinou problém s tím, že by mě ten klavír kryl. 

Ale i proto, že víme všichni, že když klavír je otevřený, tak jaksi ta bohatost toho zvuku 

klavíru a transparentnost je výrazně větší, než když je přidušený tou deskou. Je to i proto, 

že se snažím většinu těch koncertů, které provozujeme, zároveň točit jako živý snímek, 

neříkám, že na desku, ale při nejmenším pro archiv a pro studium, pro vlastní zdokonalování, 

a víme i to, že ve chvíli, kdy je klavír zavřený, tak ten mikrofonní zvuk je velmi nezdařilý, 

takže je prostě vždycky lépe, když je piano otevřené. Ale přiznávám, že pokud hrajete 

s nějakým studentem, který prostě ten zvukový výkon nemá, tak potom samozřejmě je nutné 

tu desku mít zavřenou. 

Na co musíte nejvíce na hodinách klavíristu upozorňovat? 

Obecně, nechtěl bych dělat nějaký žebříček, protože ono je to taky individuální podle toho, 

kdo doprovází, protože máme klavíristy, kteří jsou spíš ti průbojní a musíte je upozorňovat 

na to, aby zkrátka tomu studentovi dávali trochu víc prostoru, pak máme ale naopak 

klavíristy, které musíte budit k tomu, aby se trošičku angažovali, protože oni prostě jsou 

zvyklí po těch hrozně letech doprovázení se vlastně neustále schovávat, takže to doprovázení 

je pak takové trošičku pasivní. Další věc, často musíte žádat třeba trošičku kreativnější 
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přístup, nějaká ritenuta, rubata, aby prostě zkrátka se v momentě, kdy ten klavír je skutečně 

vedoucí role, tak aby tu vedoucí roli převzali, protože oni prostě mají ve zvyku hrát 

v té pasivní doprovazečské roli od začátku do konce, někdy. Takže to je poměrně častá věc, 

na kterou upozorňujeme. Další věc zase souvisí s tím, kdo hraje, že buď má tendenci trošku 

toho studenta tlačit tempově, anebo ho zase zbytečně táhnout zpátky. Setkáváme se běžně 

s oběma přístupy. Tak to jsou většinou věci, na které musíme nejvíc upozorňovat. 

Na tomto je vidět Váš dirigentský přístup k celé partituře, to je skvělé… 

Možná to bych ještě zpřesnil, nebo chtěl jsem mluvit o tom bodu, že spousta těch klavíristů 

zná jenom ten klavírní part a znají ty skladby pouze podle toho klavírního partu a ono to dost 

ovlivňuje ten způsob jakým hrajete, když víte, že právě to místečko, které máte v pravé ruce 

je pikola a když víte, že to, co máte v levé ruce v nějakém jiném místě ve forte, že jsou čtyři 

trombony a k tomu ještě prostě celá sekce žesťů, tak to vás vybudí k jinému výkonu. A druhá 

věc je, že ten klavírista by měl znát tu povodní podobu těch děl proto, že přestože hrajeme 

s klavírem a víme, že to prostě není orchestr, tak ti studenti, dejme tomu ti nejlepší, 

tak by mohli mít ambici, že by si to někdy mohli zahrát s orchestrem a měli 

by se na ten zvukový výkon a na ten způsob té hry připravovat od začátku. To znamená 

pak se stane, že student je celou dobu zvyklý hrát Mozarta s klavírem, pak přijde 

před orchestr, a byť ten orchestr je maličký, má nějakých 6 - 8 primů, tak najednou zjistí, 

že ho není schopen zvukově utáhnout. A proto je dobré, když ten i klavírista má trochu 

představu, jak ten orchestr zní, jak vypadá ten zvuk a do čeho musí toho hornistu tak trošičku 

tlačit, protože pokud prostě hrajeme Glierův koncert, tak ten klavírista by prostě měl hrát 

velmi aktivně a velmi razantně proto, aby i ten hornista si uvědomil, že prostě takový koncert 

vyžaduje podstatně větší nasazení a že to není takové to mňoukání, které prostě si může 

dovolit, pokud cvičí sám bez doprovodu. Ale samozřejmě mluvíme o tom, že to je pořád 

klavír a nemůžeme chtít, aby ta dotyčná osoba na ten klavír mlátila jako na buben, ale pokud 

tu představu máte, jak to je v originále, tak si myslím, že se tomu blížíte. 
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Zaujalo mě, jak jste říkal, že leckdy ta funkce klavíru není jenom doprovodná, ale přebírá 

někdy vedoucí funkci a ten sólový nástroj v tu chvíli plní tu doprovodnou funkci, takže 

tohle si uvědomit, to je také velmi důležité.  

Protože pak skutečně se s tím setkáváte, zvláště klavíristé, kteří to dělají dlouho. Když jsou 

třeba mladší klavíristé, kteří zase třeba nemají takový smysl pro to doprovázení 

a tu schopnost tolik se napojit a přizpůsobit se než třeba ti starší, tak ale jsou takoví 

„nabušení“ a mají tendenci hrát víc sólověji. Takže ti zase prodávají ten part takový, jaký je, 

a myslím, že když je nějaká taková zdravá rovnováha obojího, tak to může obohacovat 

jak toho studenta, tak toho klavíristu a je to potom i samozřejmě jiná radost takové 

muzicírování poslouchat na pódiu, protože to není jenom takový ten provozní výkon 

hudební, ale je to prostě skutečná snaha tvořit něco velkého, i když to nehrajeme 

v originálním znění, ale jenom s klavírem.  

Jaký je nejobtížnější repertoár vašeho nástroje na souhru s klavírem a také kmenový 

repertoár, který by měl klavírista ovládat? 

Tak samozřejmě takový kmenový repertoár lesních rohů, který hrají všichni stále dokola, 

až je to trošku někdy otravné, tak jsou samozřejmě Mozartovy hornové koncerty. Většinou 

se v českých zemích hraje také hodně koncertů Antonia Rosettiho, určitě Stichovy koncerty, 

Jan Václav Stich Punto, to jsou koncerty, které by měl každý klavírista znát. A potom z toho 

tradičnějšího repertoáru oba Straussovy koncerty, pak jsou to rozhodně Hindemithovy 

sonáty, což mimochodem jsou jedny z těch nejvíce vyzývavých doprovazečských kusů, 

protože je to skutečně oříšek jak pro toho klavíristu…, nebo spíše pro toho klavíristu 

než pro toho hornistu a oba tam prostě mají tolik na práci, že tohle nastudovat dohromady 

je jedna z těch největších výzev pro lesní roh a klavír vůbec. Pak obecně samozřejmě platí, 

že podobná situace může nastat u soudobého repertoáru, ten klavír i lesní roh má více 

samostatnou funkci a náročnější, dejme tomu, zápis nebo vůbec technické prvky, které 

potom toho hráče více zaměstnávají a tím pádem limitují tu schopnost vnímat to své okolí 

při té hře. Tak to souvisí samozřejmě podle toho, jaký repertoár se hraje, ale řekl bych, 

že Hindemithovy sonáty z toho klasického repertoáru jsou to, co skutečně prověří 

tu schopnost mít ucho otevřené na obě strany jak od hornisty, tak od klavíristy, 

jsou asi na prvním místě. 
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Jaký by měl být podle Vás ideální klavírista? 

Já bych si os ideálního korepetitora přál především to, aby měl chuť se stále rozvíjet, 

aby to nebyl člověk, který prostě má pocit, že když se jednou naučil ten part doprovazečský 

a už to desetkrát s někým hrál, tak že se to nedá hrát pojedenácté hrát nějak jinak, nebo úplně 

jinak. Druhá věc je, že je skvělé, když ten klavírista je otevřený tomu, že doprovází studenty, 

že ti studenti potřebují podporu nejen z hlediska dejme tomu třeba i morálního nebo 

psychologického na tom pódiu, protože takový klavírista, který dobře zná úskalí 

těch skladeb, tak ví, že v určitých místech ti hornisté zkrátka dostávají ten zrychlený puls 

a že pokud je ten klavírista vhodným způsobem podpoří, a to může být nejen tou hrou, 

ale i třeba vizuálním kontaktem, nějakým prostě třeba úsměvem, tak to může tomu 

hornistovi všechno hrozně pomoct. Další věc je, já možná odbočím jenom rychle, ale já jsem 

měl třeba štěstí na úplně úžasnou korepetitorku, na které vlastně odrostli, když to tak řeknu, 

skoro všichni hornisté mojí a o něco mladší generace, která právě v těchto dnech ukončuje 

své působení na konzervatoři. Je to paní profesorka Panochová, je to slavné jméno, ze slavné 

dynastie. Tohle prostě byla fenomenální klavíristka. Já jsem měl to štěstí, že ona začala 

působit na konzervatoři právě když jsem já tam začal studovat, tak dokonce mám dojem, 

že jsme se sešli na té první hodině u profesora Toušara, oba jako nováčci, a ona za tu dobu 

nejenom že nasála neuvěřitelnou šíři toho hornového repertoáru, ale především prostě 

dokonale vrostla do té komunity těch hornistů a do teďka platí, že když někdo potřebuje 

doprovazeče na konkurz, mimochodem dnes se koná konkurz do Českého rozhlasu, 

samozřejmě, že všichni okamžitě volali této doprovazečce. Nejen proto, že je skvělá 

muzikantka a že vždycky skvěle doprovodí, ale i proto, že prostě na ty hornisty si vždycky 

našla čas, měla vždycky chuť je podpořit, bavilo jí to, měla ráda ten nástroj. Tohle všechno, 

když se spojí do jednoho, tak vznikne ideální hornový doprovazeč. Jinak samozřejmě každý 

člověk, který má ucho otevřené a který chce zkrátka prostě přijít té hře na kloub, dát ze sebe 

to nejlepší a vnímat to, co dělá ten druhý, kterého doprovází, tak může fungovat tímto 

způsobem taky. 
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Jaké jsou nejčastější zlozvyky klavíristů ve spolupráci s vaším nástrojem (na zkoušce 

i na pódiu)? 

Asi bych nejvíce zmínil ty tempové věci, protože z mého pohledu takové ty nejvíce 

obtěžující zlozvyky u klavíristů jsou právě ty, které souvisí se změnami tempa, protože 

pokud ten klavírista někde hraje trošku silněji než je potřeba, tak s tím se ten hornista popere, 

nebo v nejhorším to publikum neslyší na chviličku dokonale ten lesní roh a slyší víc klavír, 

což úplně asi té hudbě neublíží, ale pokud ten hornista je tlačen tempově dopředu a má nějaké 

obtížné technické pasáže, ze kterých mu stoupá tlak, tak většinou ten pocit toho, že ještě 

ten doprovod vás tlačí dopředu, vlastně ještě zhorší tu, já nechci říct paniku, ale u těch 

mladých studentů to tak může i být, že skutečně začnou zmatkovat, a věci, které by normálně 

zahráli bez problémů, tak najednou prostě vyvezou na skládku, protože ten klavírista prostě 

byl neohleduplný. Stejně tak je to i dozadu, když třeba ten hornista hraje, jak už jsem 

jmenoval Glierův hornový koncert, který je slavný tím, že vyžaduje obrovskou výdrž 

nátiskovou, a ten klavírista se tam na konci první věty začne rozezpívávat a přestane brát 

ohled na to, že ten hornista tam mele z posledního a že to musí dohrát a že to dohraje 

jen pokud ten klavírista mu tam nezačne brzdit, tak to jsou takové situace, které skutečně 

mohou toho hornistu hodně potrápit. Takže řekl bych hlavně ty rytmické věci a potom 

je to samozřejmě třeba když ten klavírista nedává pozor a ten hornista se třeba trošičku více 

nadechne a on mu tam skočí, ale to se stává hrozně málokdy, protože většinou ti klavíristé 

jsou zkušení a málokdy narazíte na to, že ten člověk by takové školácké chyby dělal. 

Jaké jsou další aspekty spolupráce klavíru a nástroje, se kterými by měl být dle Vašeho 

názoru každý dobrý klavírista obeznámen? A co byste vzkázal mladým klavíristům? 

Já asi bych řekl, že ta klavírní spolupráce je svým způsobem to samé jako komorní hudba. 

A pokud prostě přistupujete ke komorní hudbě tak, že si hledíte svého partu, a nemáte ucho 

otevřené, tak prostě to nikdy nebude ideálně fungovat. A není to o tom, že bych respektoval 

dejme tomu v jakém tempu okolní lidé hrají, ale je to o tom, že jsem skutečně napojen, 

že se tomu svému partu dokážu natolik vzdálit, že už ho natolik umím a mám ho natolik 

zažitý, že vlastně jsem schopen neustále sledovat, co se v tom ansámblu děje, a nejen 

z hlediska tempového nebo dynamického, ale i z hlediska emocí a nápadů a toho, 

kam se ty fráze vyvíjejí a jakým způsobem ti hráči najednou vedou, protože víme, 
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že při provedení identické skladby může nastat při třech různých provedeních úplně jiná 

agogika, úplně jiný způsob, kterým to plyne, prostě jenom proto, že třeba jeden jediný 

člověk, který je klíčový, tak prostě mu ten den běží čas trošičku rychleji nebo pomaleji, 

a pokud se ti ostatní na něj napojí, tak může vzniknout další naprosto skvělé provedení, které 

má úplně stejnou kvalitu jako to předchozí. Ale pokud je tam nějaký hloupý hráč, který 

si hledí svého a drží si tvrdošíjně své tempo, tak to potom v horším případě povede k tomu, 

že se ti hráči budou neustále rozcházet, anebo to povede k tomu, že ten tvar se nespojí, 

že ten výsledný tvar té interpretace bude takový nějaký zkostnatělý, neplynoucí. Takže 

bych všem doprovazečům asi poradil, aby byli ideálně dobře připraveni z hlediska toho 

svého partu tak, aby byli připraveni být co nejvíce pozorní tomu, co se děje okolo, aby měli 

obě uši otevřené a aby se snažili toho instrumentalistu, ať už je to houslista nebo hornista, 

co nejvíc podpořit, protože takový doprovazeč, který umí takovým ideálním způsobem 

podpořit toho svého instrumentalistu si může být jistý tím, že ten instrumentalista vždycky 

podpoří jeho a že bude vždycky toho hráče preferovat a že pokud ten klavírista takto 

se osvědčí, tak mu to přinese další a další příležitosti, tím pádem další koncertní možnosti, 

finanční prostředky. Zkrátka je to vzájemná služba, která, když probíhá dobře, tak z ní těží 

obě strany. 
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Příloha č. 25: Rozhovor s Mgr. Danielem Wiesnerem 
klavírista, pedagog HAMU 

16. 6. 2021, HAMU v Praze 

Jaká je Vaše příprava před první zkouškou? 

Teď myslíte vzhledem ke studentům školy AMU, nebo všeobecně?  

Všeobecně.  

No tak záleží na tom, jestli tu skladu konkrétně znám, jestli jsem ji někdy hrál, protože pokud 

mám úplnou novinku, tak samozřejmě potřebuju nějaký čas, abych si tím prošel, 

tou skladbou, rozklíčoval problémy, nacvičil technicky samozřejmě, takže takhle, z tohohle 

hlediska přistupuju k nové kompozici. Pokud se jedná o skladbu, kterou znám, která je třeba 

i notoricky známá, tak se snažím i před první zkouškou si ji opět připomenout a třeba na tom 

najít nějaké nové detaily, prvky, kde by člověk chtěl k tomu přistupovat zase maličko jinak, 

s malými obměnami nebo našel nějaký jiný, vnitřní řád toho konkrétního místa.  

Posloucháte také při studiu nahrávky? 

Přiznám se, že s nahrávkami příliš nepracuju, že se snažím pracovat spíše s notovým 

materiálem, s partiturou. Samozřejmě opět je rozdíl, když už člověk nějakou věc zná, 

tak samozřejmě už má zvukovou představu, většinou velmi konkrétní, o to je to snazší. 

Pokud je to starší období – buď klasicismus nebo romantismus, tak člověk už tu skladbu 

mohl slyšet, i když ji neinterpretoval, tak už je jakési vodítko, ale přiznám se, že velmi rád 

dělám skladbu úplně současnou, a tam samozřejmě se člověk setká s kompozicí, která 

je úplně čerstvá, ještě málem v uvozovkách „na ní schne tiskařská čerň“, dnes samozřejmě 

už je to jinak, ale že nebyla vlastně nikdy provedena, takže tam člověk k tomu může 

přistupovat s čistou vizí.  

Odhadujete předem problematická místa, která mohou nastat? 

Myslím, že ano, že člověk to odhadne i z toho vizuálního vjemu, a to tak, že samozřejmě, 

pokud to jsou technicky obtížná místa, tak jsou to většinou rychlé plochy, kde jsou 

dvaatřicetiny, čtyřiašedesátiny a tak, nebo i šestnáctiny samozřejmě, ale pak samozřejmě 
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jsou i, a to je někdy daleko větší oříšek, rytmická místa, kde vidím, že mají nástroje synkopy 

proti sobě, a to už tuším, že asi bude oříšek, že to bude trošku náročnější na souhru. 

A dají se odhadnout i místa, ve kterých bude nutná nějaká dynamická korekce (problém 

se zvukovým vyvážením)? 

Dá se to odhadnout, je to i kolikrát na tom samotném skladateli, protože samozřejmě 

ta hudební historie je velmi bohatá, je tam mnoho zvučných jmen, ale ne všichni autoři uměli 

psát výborně pro všechny nástroje, takže někdy ten autor napsal do toho klavíru krásnou 

hustou sazbu, kde si klavírista zahraje, ale pokud tam druhý sólový nástroj, ať už housle, 

hoboj, klarinet, cokoliv má znít, tak člověk samozřejmě musí jít s dynamikou dolů. 

Jak probíhá zkoušení? Je to spíše intuitivní záležitost nebo pracujete systematicky 

na jednotlivých hudebních složkách? 

Asi si myslím, že to je více, nechci říct přímo intuitivní, ale vlastně to první zahrání, 

tím vlastně se vzájemně oťukáme takzvaně, a vlastně zjistíme, kde člověka třeba tlačí bota, 

kde já sám vím, že i když jsem tu skladbu připravoval, kde najednou vyvstane nějaký 

problém, o kterém jsem předem netušil, protože když člověk cvičí sám, tak si může 

v lecčems vyhovět, ale pak když hraje to místo s druhým nástrojem, tak zjistí, že buď to musí 

přesně šlapat v určitým tempu a rytmu a v metru, musí se tam vejít, nebo naopak zvukově 

potřebuje propracovat to místo s tím druhým nástrojem, že zjistí, že to zvukově nesedí 

k sobě, že musí ubrat nebo přidat, to jsou taková jednotlivá místa, která člověk zjistí 

až na té první zkoušce, které sám doma při cvičení nerozklíčuje.  

Jak komunikujete se sólistou případnou názorovou neshodu, např. na tempo atd.? 

Tak vlastně v hudebních dílech, když člověk má před sebou hudební partituru, tak tam jsou 

ta tempa většinou předepsaná, i když nemusí být přesně metronomicky předepsané, jak moc 

se to má hrát rychle, ale allegro, presto nebo andante, tam si myslím, že to je jasné. 

No a u té klasicko-romantické literatury, už je nějaká hudební tradice, kde se to hrává 

takzvaně v určitém tempu nebo v určitém výrazu, ale může se samozřejmě stát, že přijde 

sólista, který má vizi, že to chce hrát úplně jinak a pokud mě to přesvědčí, i když třeba 

nemusím s tím souhlasit, ale přesvědčí mě to, že to hraje takovým způsobem, 
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že to je nějakým způsobem jiné a zajímavé, tak ho rád následuju a přizpůsobím se. 

Což u profesionálů to tak bývá. Pokud profesionál to chce hrát jinak, tak má pro to svůj 

důvod a většinou to má rozmyšlené a ví, proč to chce dělat. U těch studentů někdy víme, 

že ti studenti se sami hledají a ne vždy to musí být ku prospěchu věci. Setkal jsem 

se už bohužel i s případy studentů, kteří prohlásili: „Já toho Brahmse v tomhle místě chci 

hrát jinak.“, ale nechtěli to zdůvodnit proč a v podstatě bohužel to byli třeba i studenti, kteří 

ani zde nedostudovali, takže přece jenom ta určitá hudební tradice v tom hraje velkou roli.  

Jak na začátky a konce, agogiku? Je důležitý vizuální/periferní kontakt, nebo stačí 

jen poslouchat a vnímat hráče?  

Vizuální kontakt je důležitý, možná je důležitější spíše zpočátku, kdy si vlastně klavírista 

s tím sólistou na sebe zvykají. Protože dělám více s dechovými nástroji, tak teď budu možná 

více mluvit o dechách, přece jenom každý dechař se trošku jinak nadechuje, má jinou 

dechovou kapacitu a vlastně ta vizuální stránka…, vidím na tom sólistovi, jestli 

už se potřebuje nadechnout, že vlastně potřebuje odfrázovat. Čím déle pak tu skladbu s ním 

studuju, tak samozřejmě jsme na sebe tím dál víc zvyklí a vím, kde bude dýchat, 

ty podrobnosti samozřejmě znám, takže pak už je člověk takzvaně schopen hrát téměř 

se zavřenýma očima u některých případů a může to fungovat.  

Je tedy důležité sledovat dech… 

Ano, u dechařů určitě, protože ti jsou samozřejmě dechem hodně limitovaní, ale na druhou 

stranu se z toho dechu dá opravdu poznat, kdy přijde ta doba nebo kdy po tom nadechnutí 

začneme hrát, což je samozřejmě velmi ku pomoci.  

Takže je nutné sledovat i rty a nátisk? 

No, u dechařů je ta spolupráce vlastně hodně na tom, že člověk sleduje jejich nátisk a jejich 

způsob dýchání, samozřejmě musím naprosto vyhovět, taková ta nezbytná doba, 

než se nadechne a než zase zazní další tón, tak člověk musí vypozorovat, ale vlastně ten dech 

vyjde tak přirozeně, že pak není problém být společně na dobu.  
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Jsou nějaké problémové polohy klarinetu, které by mohl klavír svým zvukem překrýt? 

Určitě u každého nástroje, pokud to není trombon nebo trubka, které jsou samy o sobě 

žesťové nástroje a jsou samy o sobě daleko nosnější, ale ať už jsou to dřevěné dechové 

nástroje nebo smyčcové nástroje, přece jenom u klavíru je to, takzvaně vlastně - když 

to řeknu ošklivě - velká skříň, kde člověk když to rozezní a když to rozezní naplno, 

tak v podstatě ostatní nástroje by neměly šanci, takže to musí člověk hodně korigovat. A také 

je rozdíl, když spolupracuju s klarinety a když na ten klarinet hraje útlá dívenka, která 

má šedesát kilo a když se tam postaví dvoumetrový náš…, dvoumetrový…, no řeknu 

to přímo jménem, Honza Musil, který má dva metry a který když spustí na klarinet, 

tak to samozřejmě je zvuku plná místnost, takže i tohle je důležité, ten fyzikální, fyzický 

aspekt toho jednotlivého hráče. 

A jsou tedy nějaké konkrétní polohy, kde se to stává? 

Přiznám se, že zase až do takové míry…, přece jen jak jsem klavírista, to byl daleko líp 

o tom mluvil klarinetista, takže nejsem schopen říct, že tyhle konkrétní tóny zní míň, to bych 

opravdu musel znát tu problematiku nástroje do všech detailů a úplně nejlépe na to umět 

hrát, což samozřejmě nevím, tyhle věci spíš se snažím vycítit intuitivně. Když slyším, 

že ten klarinet vlastně má trošku tónový takzvaně podstav, tak se snažím jít také dolů v tom 

klavíru, nebo se zeptám toho interpreta: „Je možné hrát v tomto místě víc na klarinet?“ 

a když mi řekne, že ne, tak je jasné, že já se potřebuju přizpůsobit.  

Může na to mít vliv otevřený/zavřený klavír? 

Se zavřeným klavírem nemám moc dobré zkušenosti. Většinou chtějí zavřený klavír sólisti 

zpěváci, nebo tím, že děláme melodram, tak herci, kteří samozřejmě nedělají pravidelně 

s klavírem, ale takzvaně mají hrůzu z toho otevřeného klavíru. Ale nicméně samozřejmě, 

pokud člověk ten zvuk klavíru ovládne, tak ten otevřený klavír naopak dovolí tomu zvuku 

být daleko plastičtější. A naopak, když ten klavír je zavřený, tak do toho podvědomě člověk 

víc tlačí, protože mu připadá, že z toho klavíru lidově řečeno nic neleze.  

Může tedy těmto problémům pomoci správná pedalizace? 

Určitě je důležitá pedalizace, proti levému pedálu nic nemám, když klavír nemá vyloženě 

kantilénu a sólo, tak si myslím, že je to ku prospěchu věci, když se vezme levý pedál, 
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že vlastně to určitě utlumí ten zvuk. Ten pravý pedál, je lepší, si myslím, být trošku opatrnější 

s pedalizací, míň pedálu znamená i míň zvuku a konkrétnější zvuk, takže určitě bych 

se přimlouval za méně pedálu, pokud je to nutné.  

Musíte sledovat také technické obtíže sólisty (skoky, různé technické prvky, u kterých 

je třeba být obezřetný s tempem a další)? 

Já si myslím, že zvládání technických obtíží je dáno zase schopnostmi toho klarinetisty. 

Tím, že vlastně pracuji na HAMU, což je škola už výběrová pro klarinetisty nebo 

pro muzikanty, kteří už si prošli určitě střední školou, ať už konzervatoří nebo hudebním 

gymnáziem, a dostali se sem po zkouškách, takže už z těch dobrých, kteří sem dělali 

zkoušky, už byl učiněn další výběr, takže už by to měli být ti nejlepší, takže je tu řada lidí, 

kteří těch technických problémů zas až tolik nemají. Takže asi se pracuje jinak 

na té vysokoškolské bázi, než kdyby člověk pracoval na konzervatoři, kde ty problémy zase 

budou trošku jiné a kde člověk o to víc musí vyjít těm studentům vstříc. 

Jaká problematika může nastat při koncertě? 

Já myslím, že problém je, když jsou ti sólisti trémisti anebo když hrají zpaměti a něco 

se stane, nějaký výpadek, tak člověk musí rychle reagovat, a pak je velmi příjemné, když 

člověk zná tu skladbu tak dobře, že vlastně podle sluchu je schopen těma očima zabrousit 

na místo, kam asi ten dotyčný sólista skočil a reagovat. Samozřejmě muzikant v publiku 

to pozná, ale kolikrát vlastně posluchač, který není muzikant a přišel si poslechnout hezkou 

muziku, tak vlastně to ani nepozná a ta energie, která čiší z toho pódia jim dá vlastně dobrý 

pocit, že řeknou vlastně: „Já jsem nic nepoznal, ale koncert se mi moc líbil.“, takže vlastně 

člověka to potěší.  

A když začne sólista při koncertě zrychlovat, brzdíte ho? 

Když začne student zrychlovat při koncertě, tak se snažím spíše ho podpořit v tom. Snažím 

se nezrychlovat nějak extrémně, ale na druhou stranu, kdybych neochvějně stál na svém, 

že je určité základní tempo, přes které nejde přejít, tak mi to připadá, jakože vůči hudbě 

je to nefér, že vlastně je to takové trochu pedagogické, že teď v tu chvíli je tady tempo 

sto třicet a přes to tempo nejede vlak. Ale když jsme na pódiu, tak jsem tam vlastně společný 
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tým, a i když je to student, tak v té chvíli je můj partner a měl bych ho podpořit. Tak to cítím 

morálně.  

Snažíte se sólistu před výkonem povzbuzovat nebo ho necháváte koncentrovat? 

Je to asi individuální, jsou sólisti, kteří nejsou velcí trémisti, a jsme schopni oba se uvolnit 

před koncertem, že třeba člověk řekne i nějaký vtípek nebo něco veselého, aby se uvolnila 

atmosféra. Pak je druhý typ sólistů, kteří jsou někde v rohu nebo vzadu a pořád 

se rozehrávají, tak tam člověk intuitivně vytuší, že tam je lepší je nechat, ať se zkoncentrují 

a pak vlastně až na pódiu začneme komunikovat hudbou.  

Jaký je na souhru nejobtížnější repertoár nástroje, se kterým spolupracujete? 

Já tady budu mluvit spíš o tom klarinetu, protože tím, že doprovázím celé klarinetové 

oddělení, tak znám hlavně tu klarinetovou literaturu. Tam bych to rozdělil do dvou kategorií. 

Jednak jsou to skladby, které jsou originální - klarinet s klavírem, což vlastně ten klavír 

zde není doprovodný nástroj, ale party jsou naprosto rovnocenné. U klarinetu je výhoda, 

obrovská, že Brahms napsal dvě naprosto světové a úžasné klarinetové sonáty, kterými 

si musí stejně všichni studenti klarinetu projít, a přiznám se, že i po těch letech, kdy jsem 

to hrál mockrát a mockrát, to člověka tahle muzika neomrzela, je to opravdu geniální, 

jsou to geniální nadčasové skladby. Klarinet má nevýhodu, že nemá příliš mnoho klasicistní 

literatury, ale má spoustu romantických skladeb na klavír originál a já, jakožto velký 

nadšenec do moderní hudby, do hudby dvacátého století, se vyřádím i u té soudobé hudby, 

hudby dvacátého, dvacátého prvního století, kde i třeba klarinetisti přijdou s něčím novým, 

co neznám, tak pokud není stres a je na to čas, tak rád se cokoli naučím a neodmítnu nějakou 

zajímavou novou kompozici. A teď přejdu k té druhé kategorii, a to jsou klarinetové 

koncerty. To je samozřejmě úplně jiná kategorie, ten klavírní part je tam převedený 

z orchestru, takže nikdy nemůže být plnohodnotný zvuk jako zazní v orchestru, takže to beru 

více jako doprovod a nechávám tomu klarinetistovi, aby hrál ten svůj part co nejsólističtěji 

a snažím se přizpůsobit. 

A kdybyste měl jmenovat nějakou kompozici, která je nejproblematičtější? 

Jedna taková velmi problematická kompozice je klarinetový koncert Jeana Françaixe, 

kde ten Françaix napsal samozřejmě ten koncert pro klarinet a orchestr, ale pak právě 
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pro ty edukativní účely napsal klavírní part. Ale jak on měl instrumentální cítění, 

tak to v podstatě napsal do čtyřech osnov. Takže v podstatě ten part, který napsal Jean 

Françaix, je nehratelný, aspoň pro klavíristu. Já jsem se naštěstí k tomuto partu nedostal, 

protože mezitím francouzský klarinetista, teď se omlouvám, zapomněl jsem, jak se jmenuje, 

ale je to velmi oceňovaný a velmi výborný klarinetista, tak inicioval vlastně vznik nového 

doprovodu Françaixova koncertu, který už se takzvaně dá zahrát. Ale je to možná ten nejtěžší 

kus, který existuje pro klarinet a klavír, je to opravdu velmi obtížný doprovod a kdyby měl 

člověk zahrát všechny noty, tak jako to vyžaduje velké úsilí. Na druhou stranu, když člověk 

všecky ty noty zahraje, tak vidí ten bohatý svět toho Jeana Françaixe, ten bohatý 

instrumentář, který tam chtěl, který tam skladatel zanesl. 

Upravujete si tedy klavírní výtahy, třeba podle partitury? 

Je to individuální. Pokud je to dobře napsaný klavírní výtah a pokud je to možný, snažím 

se zahrát všechno. Pokud je nesmyslně napsaný klavírní výtah, tak si to člověk musí upravit, 

protože to ani jinak nejde, protože některá místa i z toho fyzikálního hlediska nejsou možná 

zahrát. Dokonce jsem se setkal, když jsem hrál kdysi sólový part klavírního koncertu 

pro klavír a orchestr K 414, tak jsem požádal jiného klavíristu, jestli by mě nedoprovodil, 

a vlastně jsme zjistili, že ten sólový part toho klavírního koncertu od Mozarta je daleko 

snazší než ten doprovod, než ten klavírní výtah, paradoxně. Ale to je samozřejmě na tom, 

jak který upravovatel to napíše. 

Jak vnímáte postavení klavírní spolupráce jako oboru? 

No, je to různé. Já musím vychválit naši instituci, myslím si, že tady na HAMU 

se k nám všichni chovají velmi pěkně, jakoby ty vztahy jsou tady velmi příjemné a velmi 

umělecké, což je důležité. Důležité je pro mě také, myslím si, že všichni klavíristé vedle 

školy, pokud zrovna není pandemie koronaviru, tak hrajeme i koncerty, takže se snažíme 

skloubit tuto činnost, tak potřebujeme být časově flexibilní a nikdy se mi nestalo, 

že by mi někdo vyčítal, když jsem odjel na koncerty někam, že v té chvíli nejsem na AMU 

a nejsem jim k dispozici, což samozřejmě na této instituci je velmi příjemné. 

No a jak vnímám klavírní spolupráci všeobecně; myslím si, že u těch instrumentů 

na dechové a smyčcové nástroje, že funguje všechno velmi dobře jak má, ale, a to jestli můžu 
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mluvit přímo jako na vás i na kameru, protože jsem se setkal teď nedávno právě s názorem 

zpěváka, který mi říkal, a vy myslím právě doprovázíte na pěveckém oddělení, 

který mi říkal, že vlastně taková ta korepetitorská činnost, že u nás je to brané vlastně jako 

pracovní název pro doprovod. Ale že správně je to, že u zpěváků, že se to venku i studuje, 

a ti lidé i umí dirigovat, ale i hodně znají ten hlas jako specifikum a dokážou těm zpěvákům 

poradit. Což vlastně tady chybí, že vlastně úplně to studium tady není na to. A to byste 

asi spíš mohla líp říct vy než já, protože tu problematiku asi znáte. 

Myslíte, že by se v budoucnu mělo toto řešit? 

Je to asi spíš otázka k zamyšlení, jestli bude třeba mít někdo vůli otevřít tento obor i v Praze 

na nějaké bázi na vysoké škole, nevím, buď na HAMU nebo na nějaké jiné vysoké škole. 

Asi je to otázka do diskuze a možná zjistit, jaký by o tohle byl zájem, ale myslím si, 

že by to určitě do budoucna bylo dobré.  

Co byste vzkázal začínajícím klavíristům? 

Co bych vzkázal začínajícím klavíristům? Možná vhledem k dnešní době, kdy vlastně 

možnosti jsou obrovské, kdy pro mladé lidi je otevřený celý svět, zase pokud zrovna není 

pandemie, ale za normálních okolností je otevřený celý svět, a myslím si, že když člověk 

chce dělat hudbu, že ji musí chtít dělat celým srdcem, že jí musí naplno věřit a musí taky 

pro tu hudbu hodně obětovat. Pokud ti mladí klavíristi cítí, že opravdu tu hudbu mají tak rádi, 

že jí chtějí ten život obětovat a udělat pro ni mnoho a mnoho, tak určitě je dobře, že to dělají 

a budu jim přát do života mnoho úspěchů a mnoho krásných chvil. Pokud by ti lidé 

pochybovali a říkali si, jestli by nebylo lepší jít dělat něco jiného, tak ať radši zváží (smích, 

pozn.). 

 


