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SOUHRN 

 

 Tato diplomová práce představuje osobnost Josefa Suka, významného houslisty  

20. století, který navázal na své slavné předky – Antonína Dvořáka a Josefa Suka.  

Popisuje Mistra nejen jako houslistu, ale také jako komorního hráče, dirigenta a pedagoga. 

Vedle osobnosti tohoto slavného houslisty práce poukazuje na českou houslovou školu, které 

byl představitelem a kvalitou své hry se zařadil mezi světovou špičku houslové hry. Popsána je 

zde i spolupráce s několika dalšími umělci, jež v kariéře Josefa Suka zaujímají důležité místo. 

Kromě Sukovy kariéry práce poodhaluje i jeho soukromí a názory. V závěru je obsažen i 

rozhovor s PhDr. Janou Vojtěškovou, autorkou výstavy o Josefu Sukovi, která byla pro mou 

práci velkým přínosem.  

 

 

 

SUMMARY 

            This thesis presents personality of Josef Suk, the great violinist of the 20th century, who 

followed his famous ancestors – Antonín Dvořák and Josef Suk. Describing Master not only as 

a violinist, but also as a chamber musician, conductor and pedagogue.  

Besides personality this famous violinist the work pointing on Czech violin school, which he 

representatived and his quality of playing the violin was on the top of the violin elite on the 

world. There is describe co-operation with the others artists, who have important place in his 

life. Excipting Suk´s path work undrapes his private and ideas too. In the end of work is 

interview with PhDr. Jana Vojtěšková, the author of exhibition about Josef Suk, which was big 

benefit for my thesis.   
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ÚVOD 

           Josef Suk se stal představitelem české houslové školy, který se zařadil kvalitou své hry  

a interpretace mezi současnou světovou houslovou elitu a navázal tak na slavnou tradici české 

houslové školy, kterou představovali čeští houslisté, profesoři a žáci konzervatoře v Praze. 

Charakteristický pro něj byl jeho nádherný tón, který dokázal vytvořit na svůj nástroj a který 

nemá obdoby a dle mého názoru už nikdy takový tón neuslyšíme, protože on byl skutečně 

jedinečný.        

            Tato diplomová práce popisuje osobnost Josefa Suka, která mi vždy byla velmi blízká. 

Pojednává o rodinných předcích, životě, sólové, komorní a pedagogické činnosti tohoto 

významného českého houslisty.  

          Diplomovou práci s názvem Josef Suk - významný český houslista 20. století, jsem si 

vybrala zejména proto, že tohoto umělce velmi obdivuji a chtěla jsem o něm zjistit i další 

informace, které jsem doposud nevěděla. Práce je rozdělena do deseti kapitol, které podrobně 

popisují činnosti Josefa Suka. V první kapitole stručně představuji představitele české houslové 

školy, na níž Josef Suk navázal. Následují kapitoly, které popisují hudební a zároveň rodinné 

kořeny Josefa Suka, jeho studium a bohatou koncertní kariéru od sólového hraní, přes komorní 

hru až po jeho pedagogickou činnost. Samostatnou kapitolu jsem věnovala i výčtu nejrůznějších 

ocenění a vyznamenání.  

          K poslední kapitole, věnované podrobnému popisu výstavy Josefa Suka v Českém muzeu 

hudby, která byla pro mou práci velkým přínosem a obsahuje také rozhovor s autorkou této 

výstavy, jsem přiřadila ještě další dvě podkapitoly. Podkapitola Soukromí Josefa Suka 

představuje Sukovu manželku, která byla po celý život jeho velkou oporou a několik slov o ní 

do této práce určitě patří. Diplomovou práci uzavírá podkapitola s názvem Pocta Josefu Sukovi 

a je jakousi vzpomínkou na poslední rozloučení s Mistrem Josefem Sukem. 

          Vzhledem k tomu, že o tomto slavném houslistovi doposud nevyšla žádná odborná 

literatura, čerpala jsem informace převážně z internetu, z televizních pořadů a zejména 

z výstavy o Josefu Sukovi, která obsahovala několik novinových recenzí, rozhovorů, fotografií 

a mnoho dalšího. Velkým přínosem pro mě byly i rozhovory s profesorem Jiřím Tomáškem, 

houslistou Miroslavem Ambrošem a autorkou výstavy, paní PhDr. Janou Vojtěškovou.   

 

 

 

 



7 
 

1 ČESKÁ HOUSLOVÁ ŠKOLA   

              V roce 1808 se několik českých šlechticů rozhodlo založit v Praze společnost - 

,,Jednotu pro zvelebení hudby v Čechách“, která nabídla konkrétní podmínky k uskutečnění. 

Na každý nástroj byl do Prahy angažován umělec s povinností hrát v orchestru a současně  

i vyučovat. Ve stejném roce byla založena Pražská konzervatoř a tím byl položen jeden ze 

základních kamenů české houslové školy, která se tak mohla organizovaně rozvíjet.  

Způsob výuky prvních učitelů houslového oddělení svou myšlenkovou a pracovní podstatou 

byl natolik přesvědčivý, že se ve velmi krátkém období proměňoval v tzv. tradici pražské 

houslové školy, která vzbuzovala stále větší pozornost evropské hudební veřejnosti. Její základ 

byl tvořen již v samých počátcích českého houslového umění, které v průběhu 17. a 18. století 

bylo spojeno nerozlučně s vývojem naší i evropské hudby.1 

                Housle pro své zvukové, barevné a dynamické schopnosti získaly dominantní úlohu 

v různých instrumentálních souborech a do dnešní doby jsou základem barevnosti velkého 

symfonického orchestru. Svou geniální čistou jednoduchostí soustřeďují housle v sobě takovou 

výrazovou sílu, přesvědčivost a mohutnost živého, organického projevu, že je můžeme označit 

jako jeden z unikátních výtvorů lidského ducha. Tato fakta jsou stálou a mocnou inspirací žáků 

i učitelů houslové hry, kteří jsou ochotni vyvíjet maximum osobního úsilí pro zdokonalení a 

osvětlení všech principů, na kterých je úspěch k plnému pochopení tohoto nástroje založen. 

Výjimečná návaznost učitelů a jejich žáků, se stala svými zakládajícími osobnostmi:  

B. V. Pixisem, M. Mildnerem, A. Bennewitzem a O. Ševčíkem, bránou k světovosti pražské 

houslové školy. Byl to vliv, který inspiroval mnohá světová střediska do té míry, že se nejednou 

stal zárodečným impulsem k vytvoření pedagogických programů umožňujících alternovat 

myšlenkovou podstatu, vloženou českými pedagogy, do dalšího vývoje výuky hry na housle.2 

V Čechách a na Moravě se houslová hra vyšší úrovně rozvíjela zpočátku jen u jednotlivců, kteří 

však brzy odcházeli do zahraničí. Po založení Pražské konzervatoře se houslová hra začala 

rozvíjet. 

                 Houslista Josef Suk byl přímým následovníkem české houslové školy, jejíž hlavní 

představitele bych zde ráda uvedla.     

 

                                                           
1 FOLTÝN, Jaroslav a Pavel KUDELÁSEK. 200 let houslového oddělení Pražské konzervatoře. Praha: Pražská 

konzervatoř ve spolupráci s nakl. Jc-Audio, Netolice, 2012, s. 8. ISBN 978-80-87132-24-1. 
2 FOLTÝN, Jaroslav a Pavel KUDELÁSEK. 200 let houslového oddělení Pražské konzervatoře. Praha: Pražská 

konzervatoř ve spolupráci s nakl. Jc-Audio, Netolice, 2012, s. 9. ISBN 978-80-87132-24-1. 
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1.1 Bedřich Vilém Pixis (1786-1842) 

Bedřich Vilém Pixis byl původem Němec. Pocházel z Menheimu, kde studoval housle u 

Ignáce Fränzela3 a později se učil houslové hře v Hamburku u G. B. Viottiho. Společně se svým 

bratrem, klavíristou Janem Petrem Pixisem, absolvoval několik sólových vystoupení v Praze. 

Prosadil zde veřejné kvartetní produkce a byl primáriem svého kvarteta. V roce 1807 se stal 

koncertním mistrem orchestru Stavovského divadla a zřetelně tak vstoupil do společenského 

povědomí pražského publika. Od roku 1811 začal vyučovat na Pražské konzervatoři, kde jako 

pedagog vycházel z individuálních dispozic svých žáků a učil je podřídit se autorovu záměru. 

Jeho nejlepšími žáky byli Josef Slavík, Jan Václav Kalivoda a Čeněk Čermák.  

 

1.2 Josef Slavík (1806-1833) 

Houslista Josef Slavík byl nejslavnějším žákem Bedřicha Viléma Pixise. Od čtyř let 

cvičil pod vedením svého otce Antonína a ve dvanácti letech byl přijat na konzervatoř.  

Hrabě Rudolf z Vrbny, u něhož v kvartetu devítiletý Josef zastával funkci primária, mu celou 

dobu hradil náklady na studia. V roce 1823 dokončil školu a po několika sériích koncertů 

v Praze odjel do Vídně, kde se stal členem císařské kapely. Ve Vídni se také roku 1828 seznámil 

s Nicolou Paganinim a zahrál mu jeho slavnou Campanellu, kterou znal jen z poslechu. 

Spřátelil se zde také s Franzem Schubertem, který mu věnoval svou Fantazii C dur, op. 159,  

a Fryderykem Chopinem4, který byl přísným kritikem, ale o Slavíkově umění se vyjadřoval 

vždy velmi kladně. Josef Slavík vynikal zejména jako houslový virtuos, o němž kritiky psaly 

jako o českém Paganinim. Zpočátku tíhnul k virtuositě, ale později jeho projev vyzrál. 

Komponoval též houslové skladby virtuózního charakteru, například Houslový koncert fis moll, 

Caprice D dur, Houslový koncert a moll a Variace na G struně. Slavík se stihl proslavit jen 

krátce, protože zemřel již v sedmadvaceti letech. Jeho ostatky jsou uloženy na vyšehradském 

hřbitově. 

 

 

 

                                                           
3 Ignác Fränzl (1736-1811), skladatel, houslista, žák Jana Václava Stamice 
4 ,,Je to Paganini, ale omládlý, který časem přeskočí prvého. Vezme posluchači řeč a káže lidem plakat, ba více, 

on káže plakat i tygrům.“ ŽÍDEK, František. Čeští houslisté tří století. Praha: Panton, 1982, 2. vydání, s. 65.  
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1.3 Mořic Mildner (1812-1865) 

Po smrti B. V. Pixise byl v červnu roku 1843 jmenován profesorem houslové hry jeho 

žák Mořic Mildner. Bývalý sekundista Pixisova kvarteta rozvíjel dále komorní hudbu v Praze, 

hrál i v triu Bedřicha Smetany. Jako pedagog rozvíjel Pixisův odkaz a přikláněl se více 

k francouzskému stylu hry, zavedl hru unisono. Mildner vedl žáky k ovládnutí nástrojové 

lehkosti a interpretační elegance, kterou se francouzská houslová hra vyznačovala především. 

Jeho žáky byli například Jan Hřímalý, Vojtěch Hřímalý a Ferdinand Laub. Krátce před svou 

smrtí vyjádřil profesor Mildner souhrn svých vychovatelských zásad a tím naznačil cesty, 

kterými by se měla pražská houslová škola ubírat, aby zůstala věrná své tradici:  

,,Podstatou a charakterem pražské školy by měla být snaha o všestranné vzdělání, podpora 

osobnosti každého žáka, vedení k samostatnosti a objektivitě s rozvojem tvořivosti a vkusu. 

Základ by měla tvořit perfektní technická vybavenost, která dotváří skladatelův záměr a 

pomáhá sloužit interpretovanému dílu.“5 

 

1.4 Ferdinand Laub (1832-1875) 

Nejlepším žákem Mořice Mildnera byl Ferdinand Laub. Narodil se 19. ledna 1832 

v Praze a jeho otec ho učil na housle od čtyř let. V únoru 1843 hrál Pecháčkovy Variace na 

uherské písně a Houslový koncert A dur Josefa Maysedera ve Stavovském divadle, kde si ho 

všiml právě Mořic Mildner a nabídl mu bezplatné doučování. Když se pak zanedlouho stal 

profesorem Pražské konzervatoře, přijal Ferdinanda Lauba za svého žáka a rovnou do druhého 

ročníku. Ferdinand Laub byl prvním českým houslistou světového jména a významně se podílel 

na rozvoji české hudební kultury. Odrazovým můstkem mezinárodního věhlasu se stala série 

londýnských koncertů v Královském divadle, kde společně s ním vystoupilo několik dalších 

houslistů světových jmen: Charles Bériot, Heinrich Wilhelm Ernst a Henri Vieuxtemps.  

Za své vystoupení byl Laub následně označen za největšího mistra, jemuž vzdala hold i 

královna Viktorie. Zastával funkci koncertního mistra ve Výmaru, kam byl přijat po Josephu 

Joachimovi, a primária kvarteta Ruské hudební společnosti v Moskvě.  

Vyučoval na konzervatoři v Berlíně, kde byl současně koncertním mistrem pruské dvorní 

opery. Při cestách Evropou se v roce 1860 setkal s Bedřichem Smetanou, který ho dokonce 

doprovázel při veřejném koncertě na klavír. Vynikal především přednesem Beethovenova 

                                                           
5 FOLTÝN, Jaroslav a Pavel KUDELÁSEK. 200 let houslového oddělení Pražské konzervatoře. Praha: Pražská 

konzervatoř ve spolupráci s nakl. Jc-Audio, Netolice, 2012, s. 28. ISBN 978-80-87132-24-1. 
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Houslového koncertu D dur. Počet jeho koncertů se rapidně zvyšoval a možná přispěl i 

k brzkému skonu. 18. března 1875 v Griesu u Bolzana Ferdinand Laub zemřel.  

Je autorem lyrických a virtuózních houslových skladeb – Snění, Romance, Tři koncertní etudy 

a Polonéza. 

 

1.5 Antonín Bennewitz (1833-1926) 

Nástupcem Mořice Mildnera a pozdějším ředitelem konzervatoře se stal jeho žák  

Antonín Bennewitz. Byl koncertním mistrem Stavovského divadla a společně s  

Bedřichem Smetanou a violoncellistou Františkem Hegenbartem byl členem klavírního tria. 

Kladl důraz na pěstování komorní hudby. Na konzervatoři působil třicet pět let, propagoval hru 

v unisonu6, prosadil výuku teorie v češtině a smyčcovou sekci školního orchestru vypracoval 

na evropskou úroveň. Jeho zásluhou vzniklo na konzervatoři budoucí České kvarteto.  

Ve třídě profesora Bennewitze vyrostla řada znamenitých sólistů, komorních i orchestrálních 

hráčů, kteří se stali chloubou českého interpretačního umění. Mezi jeho nejlepší žáky patřili 

František Ondříček, Otakar Ševčík, Jan Mařák a Ferdinand Lachner. 

 

1.6 František Ondříček (1857-1922) 

František Ondříček se narodil do rodiny s muzikantskou tradicí. Jeho otec Jan Ondříček 

byl výborný houslista a hrál v kapele ostrostřeleckého sboru pod Karlem Komzákem.  

Na příjímací zkoušky na varhanickou školu ho připravoval jeho spoluhráč z kapely Antonín 

Dvořák, který později jeho synovi Františkovi věnoval svůj Houslový koncert a moll. František 

Ondříček se narodil 29. dubna 1857 a už jako malý hrál v otcově kapele složené z jeho 

sourozenců. V roce 1872 vystoupil na Žofíně s Fantazií Othello H. W. Ernsta, kde oslnil kritika 

Františka Ulma a pražského houslaře Ferdinanda Homolku, kteří ho doporučili profesoru 

Antonínu Bennewitzovi na konzervatoř. Bennewitz se žáka ujal a za tři roky ho připravil 

k absolutoriu. Po absolvování Pražské konzervatoře studoval ještě v Paříži u Lamberta Josefa 

Massarta. Roku 1879 vyhrál první cenu na Národní konzervatoři v Paříži. František Ondříček 

vynikal oduševnělým přednesem. Jeho hra se vyznačovala virtuózní technikou a procítěným 

výrazem. Koncertoval ve Francii, Belgii, Anglii, Rusku, Itálii a v Americe. Byl prvním, kdo 

                                                           
6 Unisono = jednohlas 
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hrál Dvořákův Houslový koncert a moll v roce 1833. V roce 1919 byl jmenován profesorem 

Mistrovské školy pražské konzervatoře. Pedagogicky působil i ve Vídni na své založené  

Nové vídeňské konzervatoři. František Ondříček zemřel 12. dubna 1922.  

Zkomponoval Fantazie na motivy z Prodané nevěsty, Českých tanců a České rapsodie. 

 

1.7 Otakar Ševčík (1852-1934) 

Jedním ze žáků Antonína Bennewitze byl i věhlasný pedagog, který položil základy 

houslové techniky a vychoval tak tisíce houslistů, Otakar Ševčík. Konzervatoř absolvoval již 

po čtyřech letech Houslovým koncertem D dur L. v. Beethovena. Po absolutoriu se stal 

koncertním mistrem Mozartea v Salzburgu. Po koncertech v Praze mu bylo nabídnuto místo 

koncertního mistra orchestru Prozatímního divadla7, které přijal. V letech 1875-1892 vyučoval 

na konzervatoři v Kyjevě, kde napsal první dva opusy svého slavného díla.8 Od roku 1892 

vyučoval na Pražské konzervatoři, kde se stal vedoucím houslového oddělení po odchodu 

Antonína Bennewitze. Roku 1907 z konzervatoře odešel a usadil se v Písku, kde soukromě 

vzdělával mnoho žáků z celého světa a jezdil odtud učit do Rakouska a Ameriky.  

Jeho nejznámějším výrokem bylo: ,,neumíš-li dobře první dvě noty, necvič třetí“. V roce 1909 

byl jmenován vedoucím mistrovské školy na vídeňské konzervatoři, kde působil až do roku 

1918. Vychoval řadu vynikajících žáků. Jeho opus 1 cvičí již více jak sto let houslisté po celém 

světě. Z jeho českých tanců je nejznámější úprava lidové písně Holka modrooká.  

 

1.8 Jan Kubelík (1880-1940) 

Jedním z nejslavnějších žáků Otakara Ševčíka byl Jan Kubelík, který u něho studoval od 

dvanácti let. Ševčík na něm uplatnil svou novou, systematickou metodu, díky které se Kubelík 

během šesti let stal dokonalým umělcem. Poprvé vystoupil v roce 1898 s Brahmsovým 

Koncertem D dur pro housle a orchestr s vlastní kadencí. Základy kompozice studoval u Josefa 

Foerstera a Karla Steckera. Vynikal krásným tónem, bezchybnou intonací a vytříbenou 

technikou levé ruky, což byl jistě důsledek fenomenálního talentu, ale i tvrdé práce pod přísným 

vedením Otakara Ševčíka. Za přednes Beethovenova Houslového koncertu D dur byl jmenován 

čestným členem londýnské Philharmonic Society. Celý život propagoval českou hudbu a 

                                                           
7 V roce 1873 zde dirigoval Bedřich Smetana 
8 Houslová technika, op. 1 a Smyčcová technika, op. 2 



12 
 

pomáhal českým umělcům – díky obrovským příjmům poskytoval finanční podporu i České 

filharmonii.9 Období koncertní činnosti Jana Kubelíka po první světové válce bylo ústupem ze 

slávy, k čemuž vedla únava stárnoucího umělce z vyčerpávajících cest vlakem a v posledních 

letech i zákeřná nemoc. Kubelík byl činný i kompozičně, napsal Houslový koncert B dur a  

a moll, řadu drobných skladeb – Tanec oktáv, Burleska, Nokturno – a je autorem kadencí ke 

koncertům Johannese Brahmse, Nicola Paganiniho, Ludwiga van Beethovena, Wolfganga 

Amadea Mozarta a Giuseppeho Tartiniho. 

 

1.9 Jaroslav Kocian (1883-1950) 

Dalším houslovým virtuosem světového jména, kterého Ševčík vychoval, byl Jaroslav 

Kocian. Narodil se 22. února 1883 v Ústí nad Orlicí, kde se každoročně koná na jeho počest 

prestižní soutěž pro mladé houslisty.10 Jeho otec Julius Kocian byl hudebník a spolužák Otakara 

Ševčíka. V roce 1897 se stal studentem konzervatoře, kde studoval skladbu u Antonína Dvořáka 

a housle u Otakara Ševčíka, u kterého se pílí a svědomitostí stal brzy jedním z jeho nejlepších 

a nejmilejších žáků. Konzervatoř absolvoval s Paganiniho Houslovým koncertem D dur.  

Po absolutoriu koncertoval především v Čechách, Anglii, Kanadě a USA. Jeho hra se 

vyznačovala poezií, jemností, vytříbenou intonací a čistým, pouze decentně vibrovaným tónem. 

Měl velký repertoár, mimo jiné zahrál po sobě všechny Sonáty a Partity Johanna Sebastiana 

Bacha. V roce 1908 působil rok na konzervatoři v Oděse a byl zde také primáriem Oděského 

kvarteta.11Jaroslav Kocian se stal v roce 1921 Ševčíkovým nástupcem na Mistrovské škole 

pražské konzervatoře, kde působil až do roku 1943. Svou koncertní činnost ukončil v roce 1930. 

Mezi jeho významné žáky patřili Josef Suk, Marie Hlouňová a Václav Snítil. 

 

1.10 Váša Příhoda (1900-1960) 

 Byl označován za zázračné dítě, když v osmi letech zahrál Houslový koncert D dur  

L. v. Beethovena a Houslový koncert D dur Johannese Brahmse. Nikdy se nestal žákem 

konzervatoře, v deseti letech se stal soukromým žákem Jana Mařáka.12 Během první světové 

                                                           
9 V začátcích České filharmonie ji vytáhl z krize tím, že ji na vlastní náklady zaměstnal jako doprovodný 

orchestr na svém anglickém turné, i když na to pak vydělával další dva roky. 
10 Kocianova houslová soutěž, od roku 1959 
11 Oděské kvarteto ve složení Jaroslav Kocian, František. Stupka, Josef Permann a Ladislav Zelenka 
12 Jan Mařák (1870-1932), český houslista a hudební pedagog, autor knihy Housle, jejich vývoj, dějiny 

houslařství a hry houslové 
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války získal jako dvanáctiletý zvučné jméno v českých zemích. V roce 1919 začala jeho 

světová kariéra v milánské koncertní kavárně Grand Italia Cafe v Itálii.13  

Koncertoval v Kanadě, Jižní Americe, Africe, USA atd. Proslul vlastní ztíženou úpravou 

Paganiniho variací Nel cor piú, která je považována za nedostižnou. Pedagogicky působil 

v Mnichově a Salzburgu. Po 2. světové válce byl obviněn z přátelských styků s Německem a 

trvale odešel do zahraničí. V roce 1956 poprvé vystoupil na Pražském jaru, kde zahrál 

Dvořákův Houslový koncert a moll. Váša Příhoda vynikal virtuózní, neomylnou technikou a 

vřelým tónem. Před smrtí prodal českému státu své housle Camposelice od Antonia 

Stradivariho z roku 1710. 

 

1.11 Václav Snítil (1928-2015) 

K významným žákům Jaroslava Kociana patří i houslista Václav Snítil. U Kociana 

studoval od svých čtrnácti let až do roku 1950, kdy Jaroslav Kocian zemřel. Václav Snítil 

studoval na pedagogické a filosofické fakultě a skladbu u Vítězslava Nováka.  

V letech 1949-1953 studoval na Akademii múzických umění v Praze ve třídě profesora 

Jaroslava Pekelského, zde také začal s Josefem Vlachem a ostatními kolegy hrát ve Vlachově 

kvartetu. Krátce působil jako koncertní mistr v Armádní opeře a v činoherním orchestru 

Národního divadla v Praze. Je laureátem mezinárodních soutěží, spolupracoval se souborem 

Ars rediviva14, byl členem Smetanova tria a od roku 1975 do roku 1988 byl uměleckým 

vedoucím a primáriem Českého noneta. Pravidelně vystupoval na Pražském jaru, jako sólista 

uvedl houslové koncerty Roberta Schumanna a v jeho repertoáru je řada děl soudobých 

skladatelů, z nichž některá mu byla připsána. Českou soudobou hudbu propagoval na svých 

turné v zahraničí. Jako pedagog působil na AMU od roku 1964, kde vychoval řadu vynikajících 

mladých houslistů, jako jsou Václav Hudeček, Bohuslav Matoušek, Pavel Šporcl a další.  

Byl porotcem mezinárodních soutěží a docentem mistrovských kurzů. Jako čestný předseda 

poroty Kocianovy houslové soutěže se Václav Snítil zasloužil o prestižní světovou úroveň této 

soutěže mladých houslistů.15 

 

 

                                                           
13 Zde ho objevil slavný dirigent Arthuro Toscanini a jeho výrok ,,Paganini nemohl hrát lépe!“ Vášu Příhodu 

rychle proslavil.  
14 Ars rediviva byl významný český komorní soubor založený v roce 1951. 
15 FOLTÝN, Jaroslav a Pavel KUDELÁSEK. 200 let houslového oddělení Pražské konzervatoře. Praha: Pražská 

konzervatoř ve spolupráci s nakl. Jc-Audio, Netolice, 2012, s. 86. ISBN 978-80-87132-24-1. 
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2 JOSEF SUK – HUDEBNÍ KOŘENY 

 
Hudební kořeny slavného Sukova rodu, které se do dnešní doby podařilo vypátrat, sahají 

až do druhé poloviny 18. století, kdy zámek Tloskov u Neveklova16 patřil i s přilehlým panstvím 

rodině hrabat Pachtových. Nejvýznamnější z nich, Arnošt Karel Pachta pobýval na zámku 

s celým dvorem, ke kterému patřil i malý orchestr. V roce 1781 vydal písemné povolení, na 

jehož základě vznikla první křečovická škola.  

Zde se dostáváme k již prvnímu známému předkovi rodiny Suků, Karlu Českému, 

nepřímému prapradědečkovi skladatele Josefa Suka z matčiny strany. Ten zde působil jako 

provozovatel krejčovské živnosti a zároveň byl jmenován prvním učitelem a varhaníkem.  

Tento malebný kraj neztratil své kouzlo ani pro další generace Suků, včetně skladatele 

Josefa Suka, který se v Křečovicích narodil a je zde také pohřben, a samozřejmě jeho vnuka, 

houslistu Josefa Suka. Rád sem jezdíval i jeho pradědeček Antonín Dvořák.17  

 

2.1 Antonín Dvořák 

Významný muzikant a především skladatel Antonín Leopold Dvořák, který byl již za 

svého života velmi uznávanou osobností hudebního světa, pocházel z velice skromných 

poměrů. Narodil se 8. září 1841 v Nelahozevsi, byl prvorozeným synem Františka Dvořáka a 

jeho ženy Anny. Byl jedním ze zakladatelů české národní hudby. Svoji uměleckou dráhu 

začínal nejprve jako varhaník, pianista a houslista, jeho učitelem byl Antonín Liehmann18.  

Ten ho také naučil základy hudební teorie. Původně měla být Dvořákova profese řezník, ale 

díky přímluvě Liehmanna a finanční podpoře jeho strýce vystudoval varhanickou školu v Praze. 

Varhany zde studoval u Josefa Foerstera, zpěv u Josefa Zvonaře a hudební teorii u Františka 

Blažka.  

 Po dokončení varhanické školy se živil jako soukromý učitel a hráč na violu.  

Od roku 1862 působil jako violista v Prozatímním divadle, kde hrál pod taktovkou Bedřicha 

Smetany. Díky svému tvůrčímu nadání získal státní stipendia a mohl tak odložit nástroj  

                                                           
16 První zmínka z roku 1376, okres Benešov. 
17 JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy [online]. 2009 [cit. 2016-13-11]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 
 
18 Antonín Liehmann (1808-1879), hudební skladatel a pedagog  
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a samostudiem se rozvíjet i jako skladatel. Prvním úspěchem bylo provedení kantáty  

Hymnus na slova Hálkových Dědiců Bílé hory provedené roku 1873. 

 Po svatbě s Annou Čermákovou v roce 1873 působil jako varhaník u sv. Vojtěcha, což 

mu zajistilo dostatek volného času na komponování a také potřebný příjem. Dvořák velmi 

obdivoval skladatele Johannese Brahmse, který společně s kritikem Eduardem Hanslickem 

zasedal v komisi pro udílení uměleckých stipendií – Dvořák získal stipendium 600 zlatých -  a 

díky jeho doporučení se dostal k berlínskému nakladateli Simrockovi. Vydal u něho první řadu 

Slovanských tanců pro čtyřruční klavír, která ho proslavila a umožnila mu cestovat po Evropě.  

 V roce 1879 začal pracovat na Houslovém koncertu a moll. Původně ho psal pro Josepha 

Joachima, ale nakonec ho premiéroval český houslista František Ondříček. Premiéra se konala 

14. října 1883 v pražském Rudolfinu za spoluúčasti orchestru Národního divadla a dirigenta 

Mořice Angera.  

 Po premiéře kantáty Stabat Mater v roce 1880 navštívil Anglii a stal se velice 

populárním. V roce 1890 na popud Petra Iljiče Čajkovského navštívil Rusko a dirigoval 

orchestry v Moskvě a Petrohradu.  

 Roku 1892 odcestoval do USA na přání zakladatelky americké národní konzervatoře 

v New Yorku, Jeanette Thurberové. Ta se ho snažila získat jako ředitele této školy.  

Dvořák nejprve váhal, ale nakonec nabídku přijal. Ve Spojených státech mimo jiné napsal 

Symfonii č.9 ,,Z Nového světa“, Smyčcový kvartet F dur ,,Americký“ a Koncert pro violoncello 

a orchestr h moll. Jeho pobyt v USA v letech 1892-1895 mu zajistil světovou proslulost a 

přinesl mu další pocty.  

Dvořák vychovával další skladatelské generace taky v Čechách. Mezi jeho žáky na 

Pražské konzervatoři patřil i Vítězslav Novák a Josef Suk. Nadaného žáka si Dvořák oblíbil a 

Suk k němu pociťoval velký respekt. Setkání s Dvořákem pro něho znamenalo zásadní 

nasměrování další tvůrčí činnosti. Vztah mezi nimi se prohloubil po Sukově sňatku 

s Dvořákovou nejstarší dcerou Otilií.  

Antonín Dvořák byl skladatel obrovské melodické invence a vtiskl do svého díla ideály 

vlastenectví, což je zřejmé – jeho „Novosvětská“ patří k nejhranějším skladbám na světě.  

Jeho kvartetní tvorba byla základním impulsem pro vznik Českého kvarteta v roce 1891.  

Zde hrál druhé housle jeho zeť, Josef Suk starší. 

Přestože vycházel z Beethovena a Schuberta, vytvořil si postupem času vlastní a velice 

osobitý styl. Pokud bychom měli tento styl zařadit do nějaké oblasti, byla by to klasicko – 

romantická syntéza. Často také využíval motivy z moravského a českého folkloru.  

Antonín Dvořák zemřel 1. května 1904 v Praze. 
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2.2 Josef Suk starší 

Rodným krajem Josefa Suka staršího je malebný kraj ve středním Povltaví, v němž se 

několik kilometrů od Neveklova nachází malá vesnička Křečovice. Zde se Josef Suk  

4. ledna 1874 narodil jako nejmladší ze tří dětí do rodiny řídícího učitele a kapelníka křečovické 

kapely. Toužil se stát muzikantem, jako jeho otec. V osmi letech, kdy zahrál svému otci 

k svátku dvě písničky na housle (Na tý louce zelený a Skákal pes přes oves), se mu toto přání 

splnilo a jeho otec ho začal učit hrát na housle, klavír a varhany.  

Připravoval ho i k přijímacím zkouškám na konzervatoř, kde studoval housle u 

tehdejšího ředitele, profesora Antonína Bennewitze, klavír u Josefa Jiránka a komorní hru u 

Hanuše Wilhana.19 Kompozici studoval u Karla Steckera a později u Antonína Dvořáka, který 

ho velice ovlivnil po tvůrčí i lidské stránce.  

Se svými spolužáky založil roku 1891 České kvarteto, kde hrál až do roku 1933. 

Členové kvarteta byli: Karel Hoffmann – první housle, Josef Suk – druhé housle, Oskar Nedbal 

– viola a Otto Berger violoncello. Kvarteto vzniklo na Pražské konzervatoři pod vedením 

profesorů Antonína Benewitze a Hanuše Wihana. Po dokončení konzervatoře se rozhodli živit 

jako svobodní umělci bez učitelských závazků, vzniklo tak první české profesionální kvarteto, 

které od roku 1893 začalo používat název České kvarteto. Absolvovalo na čtyři tisíce koncertů 

doma i v zahraničí. Vystřídalo se zde několik umělců.20 Poslední vystoupení se konalo  

4. prosince 1933 na koncertě k poctě Sukových šedesátých narozenin.  

V osmnácti letech se seznámil s Dvořákovou dcerou Otilií, se kterou se  

17. listopadu 189821 oženil v kostele sv. Štěpána na Novém Městě. V roce 1901 se jim narodil 

syn Josef.  

Dne 1. května 1904 zemřel Antonín Dvořák. Suka tato smutná zpráva zastihla na turné 

po Španělsku. Rok nato, přesněji 6. července 1905, zemřela v sedmadvaceti letech i jeho žena 

Otylka, která měla srdeční chorobu. Pohřbena byla na Vyšehradě do společného hrobu s otcem, 

po kterém se jí tolik stýskalo.   

 Od roku 1922 byl Josef Suk profesorem mistrovské třídy skladby na Pražské 

konzervatoři a čtyřikrát byl zvolen rektorem ústavu. K jeho žákům patřili například Jaroslav 

Ježek, Klement Slavický, Pavel Bořkovec a chvíli i Bohuslav Martinů.  

                                                           
19 Violoncellista, kterému napsal Antonín Dvořák svůj slavný koncert h moll 
20 Stanislav Novák – housle (místo Josefa Suka, který musel ze zdravotních důvodů z kvarteta odejít), Jiří Herold 

– viola, Ladislav Zelenka – violoncello (po smrti Otto Bergra), stálým členem byl Karel Hoffmann. V této 

sestavě hráli dvacet let. 
21 25. výročí svatby Antonína Dvořáka a Anny Čermákové.  
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 Hudební styl Josefa Suka navazuje na styl Antonína Dvořáka, který ho velice inspiroval. 

Velkým faktorem v jeho hudbě je často nemoc a smrt. V roce 1889 napsal, zřejmě ze žertu, svůj 

vlastní pohřební pochod. Rok po smrti jeho milované Otylky napsal Symfonii c moll Asrael 

věnovanou „vznešené památce Dvořákově a Otylčině“.  

 K jeho nejslavnějším skladbám patří scénická hudba k dramatické pohádce Radúz a 

Mahulena, symfonická báseň Praga, Zrání, Epilog, Pohádka léta a další. Nejznámější skladby 

pro housle jsou Serenáda Es dur, op. 6 pro housle a smyčcový orchestr, Fantazie g moll pro 

housle a orchestr a Čtyři kusy pro housle a klavír, op. 17, které proslavil jeho vnuk, Josef Suk 

mladší. 

Skladatel Josef Suk zemřel 29. května 1935 v Benešově a je pochován v rodných 

Křečovicích, kde stojí i jeho mohyla. ,,Dědeček zemřel dříve, než měl, to mu vyčítám, protože 

kdyby způsob jeho života nebyl tak hektický, mohl tady být déle. On chtěl ale co nejblíže 

k rodině, tak se odstěhoval do Benešova, ležícího asi na polovině cesty mezi Prahou a 

Křečovicemi, a to byla podle mě největší chyba. Nebyl pořádně ani v Praze, kde musel i nadále 

plnit povinnosti na konzervatoři, ani v Křečovicích, protože k tomu všemu byl ještě pořád na 

cestách s Českým kvartetem, a tak ve snaze vše zvládnout své síly přecenil a jednou při příjezdu 

do Benešova vystoupil z autobusu a ranila ho mrtvice… Bohužel dědeček zemřel tak brzy, než 

vlastně poznal, že ze mne bude houslista. Mně bylo pět a půl roku, když odešel, jinak by pro 

mne třeba složil ještě nějaké jiné skladby.“ Josef Suk, 2009. 

Skladatel Josef Suk ale předpovídal, že se jeho vnuk stane houslistou. ,,Snad měl nějaký 

výjimečný instinkt, nebo to odhadoval podle mých rukou, nevím, ale nakonec měl pravdu…“22 

 

2.3 Mládí houslisty Josefa Suka 

 Významný český houslový virtuos, violista, komorní hráč a dirigent se narodil  

8. srpna 1929 v Praze, ale celé dětství prožil v Křečovicích, v kraji svých předků. Žil zde jeho 

pradědeček, řídící učitel Josef Suk (1827 – 1913) a jeho dědeček, skladatel a houslista Josef 

Suk (1874 – 1935). Ten zde žil i se svou ženou Otilií (1878 – 1905), dcerou Antonína 

Dvořáka. Jejich jediným synem a zároveň otcem malého ,,Pepuly“, jak malému Josefovi 

říkali, byl podle rodinné tradice opět Josef Suk (1901 – 1951). Byl inženýrem a majitelem 

cukrovaru, jeho manželka byla Marie Suková, rozená Vlková. O tři roky později přibyl do 

                                                           
22 JAROLÍMKOVÁ Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy. [online]. 2009 [cit. 2016-08-09]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 
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rodiny mladší bratr Antonín (1932 – 1959), s nímž Josef Suk prožíval dětství. V srpnu roku 

1938 tragicky zemřela jejich matka, což poznamenalo život obou chlapců. V té době bylo 

Josefu Sukovi devět let.  

 V Křečovicích se budoucí virtuos Josef Suk setkával v prvních letech života právě se 

svým dědečkem, skladatelem Josefem Sukem, který v té době žil v nedalekém Benešově. 

V osmi letech začal malý Pepula hrát na housle. Na své hudební začátky vzpomínal Josef Suk 

v rozhovoru pro Český rozhlas z roku 1968 takto: ,,Mé hudební začátky souvisí s jednou 

z posledních a také nejživějších vzpomínek na mého dědečka, skladatele Josefa Suka.  

Mohlo mě být kolem pěti let, když dědeček jednou přijel do svého rodiště, Křečovic, a přivezl 

mi malé dětské housle, takzvané půlové. Měl jsem z nich ohromnou radost a několik dní jsem je 

nedal z ruky. Spíše jsem si s nimi hrál, než že bych se pokusil něco zahrát. Soustavně jsem se 

pak začal učit až rok po dědečkově smrti.“23  

 Na svého dědečka, kterého zažil do svých šesti let, vzpomíná, jak nesmírně byl šťasten, 

když mohl být se svými vnuky, ,,Pepulou“ a ,,Tonulou“: ,,Každý svůj volný den, a nebylo jich 

mnoho, jak jen mohl, trávil v Křečovicích. V hlavě mi utkvělo, že mě hrozně rád objímal.  

Já jsem to ale neměl moc rád, protože jeho vousy byly cítit tabákem a občas trochu i vínečkem. 

On však ten důvod nevěděl, a tak byl z toho velice nešťastný. Jednou, když jsem mu zase nechtěl 

dát pusinku, tak dokonce odešel někam do polí, aby byl sám, tak hluboce ho to zasáhlo.  

Miloval nás hluboce a ve své náklonnosti dal přetékati svému srdci horoucí láskou. Ta se pak 

přenášela z nás na každého, kdo k nám patřil, kdo nás měl rád, a vůbec na každého, kdo si to 

pro dobrotu své duše zasluhoval. Ta ostatně je pro skladatele Josefa Suka, neochvějného 

zastánce lásky všelidské, charakteristické.“24 

 

 

 

 

 

                                                           
23SUK, Josef. Rozhovor pro Český rozhlas z r. 1968. Pořad Hudebníci o hudbě, archiv Českého rozhlasu. 

Dostupné z: http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/zemrel-houslista-josef-suk-pripomene-ho-porad-z-archivu-

cro 
24DÍTĚTOVÁ, Tereza, Charypar, Jan. O Sukově životě. Josef Suk. [online]. 2009-2013 [cit. 2016-11-09]. 

Dostupné z: http://josefsuk.czweb.org/zivot.htm 
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3 STUDIUM 

Geny mu určily cestu, kterou započal jeho pradědeček, věhlasný český skladatel 

Antonín Dvořák a po něm i jeho dědeček, skladatel Josef Suk. Po prvním převzal violu, 

vroucnost a touhu po hudebním ,,Nebi na Zemi“. Po druhém housle, potřebu komorní hry a 

neokázalost. Bezmeznou pracovitost mu vštěpovali rodiče a učitelé a navrch měl ještě 

optimismus, zdraví, veselou mysl a touhu pracovat ve prospěch hudebního odkazu.25  

 Na housle začal hrát v pěti letech. Tento malý nástroj ho okouzlil, na rozdíl od velkého 

klavíru, který ho v dětství spíše děsil, než přitahoval. První lekce hry na housle absolvoval u 

křečovických učitelů Otmara Pičmana26 a Jiříčka. Učil ho i jeho otec, který byl všestranně 

nadaným umělcem a srdcem i duší zapáleným muzikantem. U malíře Otakara Nejedlého 

studoval výtvarné umění a u skladatele Jaroslava Křičky kompozici. Velmi obstojně hrál také 

na housle a klavír.  

Josef Suk pokračoval v rodové tradici.  

 

3.1 Studium u Jaroslava Kociana 

Mimořádné nadání, které zdědil po svých slavných předcích, rozvinul zejména pod 

vedením profesora Jaroslava Kociana, který často navštěvoval jeho rodinu. ,,Jednou jsem 

zahrál Jaroslavu Kocianovi, který nás v Křečovicích často navštěvoval. Vzápětí na to bylo 

rozhodnuto, že budu k prof. Kocianovi pravidelně jezdit na hodiny. Za tři roky jsem pak měl 

s Jaroslavem Kocianem u klavíru, Kocian byl totiž také vynikající pianista a doprovazeč, svůj 

první koncert v Sedlčanech. A Kocianovým žákem jsem zůstal až do jeho smrti v r. 1950.“27  

Jaroslav Kocian začal soukromě vyučovat malého Pepulu již jako osmiletého v roce 

1937. Pod jeho vedením pronikal do celého tajemství houslové hry. Vedl ho k vysokým 

nárokům a snaze po umělecké dokonalosti. ,,Nehráli jsme mnoho etud, zato hodně Bacha, 

například jeho sólové sonáty, které jsem u Kociana nastudoval téměř všechny."28 

 Tehdy už Jaroslav Kocian veřejně nevystupoval, proto bylo pro mladého Suka cennější, 

že ho mohl poslouchat při společných duetech a zblízka tak poznávat jeho ušlechtilý způsob 

tvoření tónu. To byla největší škola, na kterou Josef Suk vzpomíná takto: ,,Vzpomínám s dojetím 

                                                           
25 HLAVÁČ, Jiří. Udílení titulu Doctor Honoris Causa Mistru Josefu Sukovi. Společnost Josefa Suka [online]. 

13. 6. 2003 [cit. 2016-05-11]. Dostupné z: http://www.suksociety.cz/osobnosti/CL_titul_cely.htm 
26 Přítel skladatele Josefa Suka. 
27 SUK, Josef. Rozhovor pro Český rozhlas z r. 1968, archiv Českého rozhlasu. Dostupné z:  
28 tamtéž 
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na krásné chvíle v jeho bytě v Praze u Křižovníků, kam jsem každý týden dojížděl na hodiny 

z Křečovic a kde mě počal zasvěcovat do tajů houslové hry. Tam jsem ho slyšel poprvé hrát na 

housle. Jeho kouzelný tón mi do smrti nevymizí z paměti. Jeho způsob vyučování mi báječně 

vyhovoval. Stále plně se mi osvědčují Ševčíkova slova, která mi neustále vštěpoval: Neuč se 

třetí notě, pokud neumíš dvě první. Hodiny u něho mi byly opravdovou radostí a požitkem.“29 

Jeho dalším oblíbeným výrokem bylo: ,,Lepší je hrát čistě Kočka leze dírou, než falešně 

Paganiniho.“  

25. května roku 1940 se konal Sukův první veřejný koncert v Křečovicích při příležitosti 

slavnostního odhalení desky a mohyly skladatele Josefa Suka. Vystoupil zde se svým učitelem 

Jaroslavem Kocianem, který ho doprovázel na klavír. Společně zahráli Baletní scénu od 

Charlese Bériota.  

V sobotu 6. prosince 1941 se konal v Sedlčanech Dvořákův koncert, kde kromě zpěváků 

a sborů vystoupili opět mladý Pepula Suk a jeho učitel. Koncert obsahoval, jak už název 

napovídá, skladby Antonína Dvořáka. Zazněla zde Sonatina, op. 100, Valčík č. 1 A dur, op. 54 

a Valčík č. 4 D dur, op. 54. 

 

3.2 Studium na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění 

Po maturitě na reálném gymnáziu v roce 1945 začal studovat na Pražské konzervatoři, 

kde pokračoval opět u Jaroslava Kociana.  

V sobotu 19. února 1949 se konal Veřejný večer studentů Pražské konzervatoře.  

Josef Suk byl tehdy v pátém ročníku a zahrál zde Ciacconnu Johanna Sebastiana Bacha pro 

sólové housle. Kritiky na jeho vystoupení byly velmi kladné. Ráda bych zmínila alespoň tyto 

dvě:  

,,Po závěru Sukových oslav naskytlo se nám milé překvapení. Měli jsme příležitost 

poslechnouti si vnuka Sukova a pravnuka Dvořákova – mladičkého Josefa Suka.  

Nebývá zvykem psáti referáty o žácích konzervatoře. Činíme-li výjimku, tedy jen proto, že jde 

o vynikající talent, nikoli snad o potomka slavných jeho předků. Suk je žákem V. ročníku 

konservatoře, ale není nám neznámo, že vlastním jeho učitelem je náš nejlepší houslista – 

Jaroslav Kocian. I kdybychom to nevěděli, prozradil by to Suk svým vystoupením.  

Vláčnosti, ohebnosti a lehkosti pravé ruky, ušlechtilosti tónu, zejména nádherné čistotě lze se 

                                                           
29 FOLTÝN, Jaroslav. Pražská konzervatoř – díl dvanáctý. Harmonie. [online]. 9. 3. 2012 [cit. 2016]. 

Dostupné z: http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/prazska-konzervator-dil-dvanacty.html 
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naučiti jedině u Kociana. A tu mohou Sukovi závidět mnozí uznaní houslisté. Vzácné podání 

Bachovy Ciaconny vyvolávalo v nás vzpomínky na velké umění Kocianovo. Naděje, jež 

vkládáme do mladého Suka, jsou veliké a doufáme, že nebudou zklamány.“30   

,,Josef Suk zahrál Bachovu náročnou Ciacconnu pro sólové housle způsobem, s nímž 

by mohl být velmi spokojen nejeden dnešní koncertista. Nejen, že v celém komplikovaném 

Bachově předivu nezazněl ani jediný zvuk nečistě a že Sukův tón má jak zpěvnou šíři, tak 

výrazovou intensitu, ale především nás přímo zarazila promyšlená, vyzrálá výstavba tematická 

a zřídka kdy slyšená frázovací a silové odstínění Bachovy polyfonie. Toto podání Bacha jako 

by svrchovaně těžilo z různé barvy a charakteru jednotlivých strun. Střídání světel a stínů ve 

zvukové výstavbě činilo chvílemi dojem kvarteta.“ 31 

Během studia byl v roce 1949 vyslán jako reprezentant mladé generace českých 

houslistů do Bruselu a do Paříže, v rámci výměnných konzervatorních koncertů.  

Při této příležitosti napsal Josef Suk omluvný dopis svému učitelovi Jaroslavu Kocianovi, ve 

kterém se Mistrovi omlouvá, že nepřijde na hodinu: Drahý Mistře! Prosím Vás, omluvte mě pro 

dnešek, že nepřijdu na hodinu, máme totiž jako minulý školní rok takovou soutěž na ty výměnné 

koncerty. Začíná již v půl deváté, nevěděl jsem, že to zrovna přijde na dnešek. Držte mi, prosím 

Vás, palec, aby mi to dobře dopadlo. Hraji I. Bachovu sonátu. Budu myslet při tom na Vás. 

Přijdu opět v pondělí v 9 hodin. Nechtěl jsem Vás tak brzy rušit, tak jsem to napsal na papír. 

Váš vděčný žák, Josef Suk.“ Josef Suk, 1949. 

V roce 1950 Jaroslav Kocian zemřel. Jeho smrt po třinácti letech ukončila umělcův vliv 

na mladého houslistu. Pro Josefa Suka to byla obrovská ztráta. Nikdy už tak charismatického 

učitele nenašel. Přestože byl přísný, vzpomínal na něj Suk jako na nejlepšího učitele:  

„Hodiny byly příšernou řeholí. Kocian byl přísný a neodpustil člověku jediný chybný tón. Velice 

dbal na intonaci, což byl takový kámen úrazu, až mně někdy bylo po těch hodinách nebo už při 

nich do breku. Nestydím se ale říci, že jsem profesora Kociana zbožňoval. Jeho zjev mi zůstane 

vždy něčím posvátným. Je proto těžké vylíčit, co jsem prožíval, když jsem hrál jeho milované 

Bachovo Andante při smutečním aktu v Rudolfinu nad jeho rakví…“32Po smrti Jaroslava 

Kociana přestoupil do tříd profesorů Karla Šnebergra a Norberta Kubáta.33 

                                                           
30 FIKERLE, Rudolf (RF). Lidová demokracie. Mladý Josef Suk. Kritika na vystoupení J. Suka, 22. 3. 1949. 

 
31 BOR, Vladimír (bor.). Mladá fronta. Roste nám Josef Suk II.? Kritika na vystoupení J. Suka. 1. 3. 1949. 
32 FOLTÝN, Jaroslav. www.casopisharmonie.cz. Pražská konzervatoř – díl dvanáctý. [online]. 9. 3. 2012 [cit. 

2016]. Dostupné z: http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/prazska-konzervator-dil-dvanacty.htm 
33Norbert Kubát 1891 – 1966, houslista a houslový pedagog, sólový i komorní hráč. V letech 1939 – 1956 

profesor Pražské konzervatoře a v letech 1946 – 1948 působil i na Akademii múzických umění. Autor hudebních 

pedagogických spisů a referátů v novinách a časopisech. 
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Oproti většině absolventů konzervatoře neabsolvoval veřejným koncertem.  

Kvůli personálním sporům mu jeho profesor Šneberger nedoporučil vystoupit. Většina lidí neví, 

že ještě jako mladý konzervatorista hrál v rozšířeném orchestru Karla Vlacha v Karlíně při 

muzikálu Divotvorný hrnec.34 Zde se setkal s Jiřím Voskovcem a Jaroslavem Ježkem, který byl 

na konzervatoři žákem jeho dědečka, skladatele Josefa Suka.  

Po ukončení studia na konzervatoři pokračoval na Akademii múzických umění v Praze 

v letech 1951-1953 pod vedením profesorky Marie Hlouňové35 a profesora Alexandra Plocka.36 

Studium ale nedokončil, byl vyloučen po čtyřech semestrech. Důvodem byla politická 

atmosféra 50. let, kdy AMU37 působila spíše jako jakási akademie pro politiky a tvrdá vojenská 

příprava. Studenti byli nuceni každý týden chodit s puškami na cvičení do Motola. Josef Suk 

jako hudebník protestoval proti kopání studentů v zákopech, při čemž trpěly jejich prsty, a proto 

byl ze školy vyloučen. Pravým důvodem vyloučení bylo neuvážené mladistvé politické jednání. 

Bylo mu doporučeno jít studovat do Sovětského svazu, to ale odmítl. Zakrátko obdržel 

povolávací rozkaz k vojenské jednotce do Košic na Slovensku. Pod vlivem tohoto velkého 

nátlaku skončil v nervovém sanatoriu ve Vráži.38 Nakonec se dostal do AUSu39 , kde si v letech 

1954-1957 odbýval vojenskou službu a mohl hrát na housle.  

Tento fakt je pro mladou generaci až neuvěřitelným svědectvím toho, jak národ v zajetí 

totalitní ideologie zacházel se svými největšími talenty. Tuto nemilou vzpomínku zkonstatoval 

Josef Suk tím, jak si váží čestného doktorátu ,,honoris causa“40, který mu byl později AMU 

udělen: ,,Jeho udělení pro mě znamenalo určitý významný mezník, a také pocit, že jsem snad tu 

svoji práci dělal dobře.“41 

Během studií se Josef Suk seznámil se svou ženou Marií, rozenou Polákovou. Poprvé 

se viděli na koncertě v Rudolfinu v roce 1950, o rok později se 24. dubna vzali. ,,Brali jsme se 

ještě v době, kdy já studoval. A musím říct, že se mnou obětavě snášela i doby zlé, které život 

                                                           
34 Patří mezi první muzikály uvedené v tehdejším Československu. Premiéra proběhla 6. března 1948 v úpravě 

Jiřího Voskovce a Jana Wericha. 
35 Marie Hlouňová 1912-2006, pseudonym Marie Lonova, sólistka České filharmonie a houslová pedagožka 

doma i v zahraničí. Žákyně Jaroslava Kociana a Jana Mařáka. 
36 Alexandr Plocek 1914-1982,houslový pedagog, koncertní mistr a sólista České filharmonie, primarius 

Pražského kvarteta a Českého tria. 
37 Akademie múzických umění v Praze 
38 Vráž u Písku. Sanatorium je zaměřené na léčbu pohybového ústrojí a nervových poruch, od roku 1926. 
39 Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého -byl ústředním uměleckým souborem Československé lidové 

armády, Československé armády a Armády České republiky v letech 1943-1995.  
40 Dr. h. c. je čestný akademický titul udělován bez studia a skládání zkoušek. Titul oceňuje významné zásluhy 

v oboru vědy či umění, zásluhy o mír apod. 

 
41 FOLTÝN, Jaroslav. Pražská konzervatoř – díl dvanáctý. Harmonie  [online]. 9. 3. 2012 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/prazska-konzervator-dil-dvanacty.htm 
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přináší. Vždy mě podporovala, statečně vydržela veškeré cestovní útrapy a hlavně byla a dodnes 

je mým nejlepším kritikem. Sama na housle kdysi hrála, a zná už mě tak dokonale, že se na její 

úsudek mohu stoprocentně spolehnout. Za všechno, co jsem dokázal, tedy rozhodně vděčím i 

jí.“42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 SUK, Josef. Rozhovor pro Český rozhlas z r. 1968, archiv Českého rozhlasu.  
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4 KONCERTNÍ KARIÉRA 

4.1 Sólová hra 

 

Zpočátku byl zejména vnímán jako potomek slavných skladatelů, ale této nálepky se mu 

podařilo postupně zbavit v padesátých letech, kdy se z něj stal houslista Josef Suk.  

,,Skladatel Josef Suk zemřel, když mi bylo necelých šest let. Nikdy jsem ho neslyšel hrát a on 

pochopitelně nemohl mít na vytvoření mých uměleckých zásad žádný přímý osobní vliv.  

Svůj přístup k interpretaci Suka a Dvořáka jsem tedy nijak nezdědil. Musel jsem si ho vytvořit 

sám. Cítil jsem vždy odpovědnost, o to větší, že šlo právě o mého děda a praděda. Suk a Dvořák 

jsou pro mě samozřejmě hudba nesmírně blízká, ale těžko by mohl kdo dávat mé interpretaci 

z příbuzenského titulu pečeť nějaké autentičnosti.“43 

Jako konzervatorista cvičíval na housle i deset hodin denně. Housle považoval za jeden 

z nejkrásnějších hudebních nástrojů. ,,Dokážou radostně zpívat i plakat. Jejich konstrukce se 

po staletí nezměnila, je to přímo zázrak.“44 

Dříve než dostál své rodinné tradici a stal se světově uznávaným houslistou, působil 

nějaký čas v orchestrech. Konkrétně v Činoherním orchestru Národního divadla v Praze, kde 

byl v letech 1953-1955 koncertním mistrem. Sólistou byl i v Armádním uměleckém souboru 

Víta Nejedlého v roce 1954-1957. 

Jeho hra se vyznačovala plným, sytým tónem a křišťálově čistou intonací.  

Typickou oblastí, ve které vynikal, byla hudba klasická a romantická. Suk patřil k nejlepším 

světovým interpretům J. S. Bacha, W. A. Mozarta a L. van Beethovena. Srdcovou záležitostí 

pro něj byla interpretace děl Antonína Dvořáka a Josefa Suka. ,,Dojímá mne, když hraji 

dědečka, ale i když hraji pradědečka. To je to samé. Úplně roním slzy dojetím. Snažím se sloužit 

i Beethovenovi, Mozartovi či Čajkovskému, ale rodinný vztah cítím jako určité pouto.“45 

Nevyhýbal se ale ani méně hrávaným autorům, jako byli například Béla Bartók či Alban Berg.  

Prvním důležitým bodem a zároveň pronikavým úspěchem jeho sólové kariéry byl 

koncert v Domě umělců46 6. listopadu 1954. Josef Suk zde zahrál rozsáhlý houslový recitál 

                                                           
43 NOVOTNÝ, Pavel. Josef Suk – housle utichly. Křečovické listy.  [online]. 2011 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://www.krecovickelisty.cz/categorie3/josef-suk 
44NOVOTNÝ, Pavel. Josef Suk – housle utichly. Křečovické listy.  [online]. 2011 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://www.krecovickelisty.cz/categorie3/josef-suk 

 
45 NOVOTNÝ, Pavel. Josef Suk – housle utichly. Křečovické listy.  [online]. 2011 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://www.krecovickelisty.cz/categorie3/josef-suk 
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společně s klavíristou Josefem Hálou. Na programu byly Sonáta A dur Césara Franca a  

Sonáta A dur Johannese Brahmse, Houslový koncert D dur  L. van Beethovena a dvě transkripce 

Clauda Debussyho. 

 ,,Houslista Josef Suk, jehož umělecký růst máme možnost sledovat od doby jeho studia 

u Mistra Jaroslava Kociana, nás ve svém vývoji nejen nezklamal, ale přinesl nám 6. listopadu 

překvapení, jakých nebývá často. Řekneme – li, že naše přesvědčení o jeho vedoucí postavení 

v elitě našich houslistů je oprávněné, nikterak nepřeháníme. Bylo-li o absolventském 

Kocianově vystoupení napsáno: ,,…zdá se nám Kocian být povolaným dědicem vznešených 

tradic klasické školy houslové, která vyvrcholivší v umělcích Tartinim, Spohrovi, Joachimovi 

a Františku Ondříčkovi samojediná před forem seriosní kritiky obstáti může“ – lze s plným 

vědomím totéž říci o Sukovi. Je důstojným nástupcem svého velkého učitele v kráse i 

oduševnělosti tónové, v hlubokém poměru k dílům i seriosnosti a přísnosti umělecké.  

Bude-li Suk zachovávat zásady svého učitele, dosáhne nejvyšších met reprodukčního umění. 

Se svým doprovazečem J. Hálou tvořili vzácně vyrovnanou a vzájemně se doplňující dvojici.“47 

Další významnou událostí pro Josefa Suka bylo účinkování na Pražském jaru  

31. května 1957, kde společně se symfonickým orchestrem Pražského rozhlasu zahrál Sukovu 

Fantazii g moll pro housle a orchestr. Koncert proběhl ve Smetanově síni Obecního domu pod 

vedením dirigenta Franze Konwitschného. Dne 6. listopadu 1958 poprvé v životě zahrál 

Koncert a moll pro housle a orchestr Antonína Dvořáka za doprovodu České filharmonie.  

 V letech 1961-1990 působil jako sólista České filharmonie, což znamenalo veliké 

množství koncertů s naším nejlepším orchestrem a také možnost ukázat své kvality.  

S Českou filharmonií absolvoval několik zahraničních turné a celou řadu recitálů v jejích 

komorních cyklech. 

4.2 Koncerty v zahraničí 

Důležitým mezníkem kariéry Josefa Suka, díky kterému rostl jeho mezinárodní ohlas, 

bylo umělecké turné s Českou filharmonií v roce 1959. V době od 17. září do 5. prosince 1959 

procestovali Anglii, Austrálii, Indii a Japonsko. Hrál skladby svých předků, zejména  

Houslový koncert a moll Antonína Dvořáka a Sukovu Fantazii pro housle a orchestr g moll.  

 Významných úspěchů dosáhl i během koncertní činnosti v Anglii a Spojených státech 

amerických v roce 1964. V tomto roce ho pozval americký dirigent Georg Szell, aby vystoupil 

s Clevelandským orchestrem v Carnegie Hall v New Yorku. ,,…když mě potom pozval George 

                                                           
47 Kritika v novinách, 9. října 1954.. 
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Szell do Clevelandu, vyloženě jsem se do něho zamiloval. Clevelandský orchestr byl tenkrát za 

jeho vedení nejlepším tělesem v Americe.“ Josef Suk, 2009. 

 10. února 1964 zahrál s Clevelandským orchestrem Dvořákův Houslový koncert a moll. 

Na jeho výkon bylo vydáno mnoho pozitivních kritik u nás i v zahraničí. Zmínila bych tedy 

alespoň kritiku z Rudého práva: ,,Koncert československého houslového virtuosa Josefa Suka, 

který vystoupil v New Yorku poprvé, a to s clevelandským symfonickým orchestrem za řízení 

dirigenta Georga Szella, zapůsobil silným dojmem na zhýčkané hudební kritiky této metropole. 

Všechny listy zdůrazňují, že jeho vystoupení bylo výrazem živé tradice, neboť mladý 

československý umělec je vnukem skladatele Josefa Suka a pravnukem Antonína Dvořáka, 

v Americe jednoho z nejpopulárnějších skladatelů. Hudební kritik listu Herald Tribune napsal 

ve svém referátě, jemuž dal titulek Josef Suk – talent, který si třeba zapamatovat, že Suk hrál 

v Carnegie Hall tak jako dosud nikdo z nově příchozích od příjezdu Davida Oistracha.  

Jeho Dvořák je podmanivě krásný a krásně podmanivý. Suk je talent, který je nutno si 

zapamatovat.48 

             Alan Rich zdůrazňuje, že Dvořákův houslový koncert a moll předvedl tak, jako by to 

bylo největší dílo na světě, a že vykouzlil úchvatné tóny ze svých Stradivárek, které ovládá 

technikou jež se zdá být bez hranic. Také hudební referent New York Times Schonberg se vcelku 

vyslovuje velmi pochvalně a píše, že Suk dovedl nasadit velký tón a že hrál vehementně, 

s jistotou a rytmem, jaké vyžaduje toto Dvořákovo dílo. Kritik vyzdvihuje zvláště to, jak Suk 

zvládá nevděčné oktávové pasáže, aniž však ochuzuje ústřední myšlenku díla. Sukův úspěšný 

koncert přispěl významně k propagaci české hudby a jména naší republiky v USA.“49  

Sukův triumf a excelentní kritiky na jeho výkon mu otevřely cestu na další prestižní 

pódia.  

 4. listopadu 1971 vystoupil společně s Orchestra Della Scala v italském Milanu ve 

slavném Teatro alla Scala. Zahrál zde pod taktovkou dirigenta Wolfganga Sawallische 

Houslový koncert Albana Berga.  

 V roce 1973 nastudoval Josef Suk s dirigentem maďarského původu Sirem Georgem 

Soltim 1. houslový koncert Bohuslava Martinů, který byl v té době objevený v Chicagu. 

Společně s Chicago Symphony Orchestra ho provedli 25. a 27. října téhož roku.    

Josef Suk koncertoval ve většině zemí Evropy. Celkem třiatřicetkrát byl zván do USA 

a Kanady a devatenáctkrát do Japonska. Vystupoval v Německé spolkové republice, 

Rumunsku, Holandsku, Francii a Belgii. Jako jednoho z mála ho režim nechával vycestovat. 

                                                           
48 Kritika v časopise Rudé právo. Úspěšný koncert Josefa Suka. 14. 2. 1964 
49 Kritika v časopise Rudé právo. Úspěšný koncert Josefa Suka. 14. 2. 1964 
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Přestože mohl Suk emigrovat, nikdy této možnosti nevyužil. ,,Tehdy jsem chtěl navštívit  

Jaschu Heifetze, ke kterému jsem se bohužel nedostal, jeho vila byla obklopená strážci a on už 

nepřijímal nikoho. Zato mě velice krásně přijal ve svém domě významný ruský cellista Grigorij 

Piatigorsky, jenž byl opravdovým gentlemanem. Srdečně se se mnou bavil a možná proto, že 

spolu učili, jsem potom dokonce dostal nabídku, abych převzal po Heifetzovi místo na  

Los Angelské univerzitě. Mě se do toho ale od počátku moc nechtělo, žít v Americe, a tak jsme 

se vrátili. Myslím, že kdybych se možná nejmenoval Suk, okamžitě bych tam zůstal. Ale kvůli 

vztahu Dvořák, Suk, Čechy a česká hudba by to asi nebylo správný…“50 

V českém hudebním životě se Josef Suk nesetkal s kritickou výtkou, zahraniční tisk měl 

někdy námitky proti jeho nestylové interpretaci barokních skladeb.  

Josef Suk ukončil veřejnou koncertní dráhu v roce 2002, ale ani tehdy své milované 

housle neodložil. Stále cvičil, ale už ,,pouze“ pět hodin denně. 19. května 2004 zahrál na 

Pražském jaru v souvislosti s jubileem úmrtí jeho pradědečka Antonína Dvořáka. 

 

4.3 Pod taktovkou světových dirigentů 

Během své koncertní kariéry hrál Josef Suk pod taktovkou nejvýznamnějších dirigentů té 

doby. Mezi české dirigenty, s kterými spolupracoval, patřilo hned několik. Suk s vděčností 

vzpomínal zejména na Františka Stupku, se kterým začínal. Suk si ho pochvaloval nejen jako 

úžasného dirigenta, ale i jako skvělého doprovazeče. Sám František Stupka byl houslistou a pro 

Suka byly koncerty s ním pokaždé zážitkem.  

Dále to byl Karel Ančerl, který byl šéfdirigentem České filharmonie v době, kdy zde 

Josef Suk působil jako sólista. Společně se zúčastnili velkého turné do tří kontinentů v roce 

1959, kdy střídavě dirigoval Karel Ančerl a slovenský dirigent Ladislav Slovák.  

,,Spolupráce s Ančerlem byla ideální, byl to velký dirigent a jsem rád, že s ním mám nahrávku 

Dvořákova koncertu a snad i Sukovy Fantazie.“51  

Dalšími byli Alois Klíma, Karel Šejna, Václav Smetáček a Václav Neumann. 

Posledními dirigenty, kteří se Sukem spolupracovali, byli Jiří Bělohlávek a Libor Pešek.    

                                                           
50 MATZNER, Antonín. Josef Suk: Housle – můj osud. Harmonie. [online]. 28. 7. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/josef-suk-housle-muj-osud.html 
51 MATZNER, Antonín. Josef Suk: Housle – můj osud. Harmonie. [online]. 28. 7. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/josef-suk-housle-muj-osud.html 
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Josef Suk také velmi rád hrával se slovenskými dirigenty Ladislavem Slovákem a  

dr. Ľudovítem Rajterem, kteří působili ve Slovenské filharmonii a Suka často zvali na 

zahraniční zájezdy. 

S dirigentem Rafaelem Kubelíkem se na koncertě nikdy nesetkali. Scházeli se tajně 

v zahraničí, ale hrát spolu z politických důvodů nemohli. ,,Byla to tehdy těžká doba, žili jsme 

tu jako ve vězení, Západní Berlín byl pro nás tabu, do Izraele jsem nesměl, jména dirigentů, 

s nimiž jsem hrál, se prověřovala, a když se někdo těm nahoře nelíbil, tak jsem dostal zákaz a 

bylo to.“52 

 Josef Suk také velmi litoval, že nikdy nespolupracoval s dirigentem Václavem 

Talichem. ,,To jsem byl ještě kluk a nějak jsme se minuli, čehož velice lituji.“ Josef Suk, 2009. 

Ze zahraničních dirigentů to byl například uznávaný německý dirigent mnoha orchestrů 

Franz Konwitschny, který byl Sukovým velmi dobrým přítelem. Často zval Suka do Drážďan 

i do Lipska. Nejčastěji hrával Josef Suk s jeho Gewandhausorchestrem.  

Za svého nejmilejšího dirigenta označoval německého dirigenta Wolfganga 

Sawallische, se kterým si také velmi rozuměl. Společně natočili nahrávku Koncertu pro housle 

a orchestr Viktora Kalabise v roce 1980. Suk každý svůj koncert prožíval tak, jako kdyby hrál 

naposledy. A ze stovek koncertů, které provedl, mu utkvěl v paměti právě koncert na Pražském 

jaru, kdy se Sawallischem provedl Dvořákův Houslový koncert a moll. ,,Bylo to teprve moje 

druhé sólové vystoupení na Pražském jaru – po Sukově Fantazii g moll pro housle a orchestr, 

kterou jsem hrál pod taktovkou Franze Konwitschného, a mělo tehdy obrovský úspěch.  

Teprve tehdy jsem se totiž konečně zbavil té nálepky pravnuka a vnuka a stal se ze mě houslista 

Josef Suk.“53 Tehdy se Josef Suk dozvěděl, že Wolfgang Sawallisch není jen výborným 

dirigentem, ale také klavíristou. Sawallischovi se velice zalíbil sál v Rudolfinu a nabídl Sukovi, 

aby si zde společně zahráli sonátové večery. ,,Samozřejmě jsem to s radostí přijal  

a nezapomenu do smrti, jaké to byly úžasné zážitky. Byl skvělým pianistou a hlavně inspirující 

osobností, byl to moc krásný člověk. Večery s ním pro mě znamenaly zázrak.“54 Společně se 

Sawallischem, který ho při recitálech doprovázel na klavír, měli v Praze spoustu koncertů. 

Nezapomenutelné je jejich provedení Beethovenovských sonát. 

                                                           
52 JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy [online]. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 
53 JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy. [online]. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 
 
54 MATZNER, Antonín. Josef Suk: Housle – můj osud. Harmonie. [online]. 28. 7. 2009 [cit. 2016-12-03]. 
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Dalším zahraničním dirigentem byl americký dirigent maďarského původu George 

Szell, který před válkou působil v Praze a od roku 1946 řídil Clevelandský orchestr.  

V roce 1964 nabídl Sukovi, aby v Clevelandu zůstal, Suk ale odmítl emigrovat.  

Následovali britský dirigent a violoncellista Sir John Barbirolli, se kterým Suk poprvé vystoupil 

v roce 1965 s Houston Symphony, anglický dirigent Sir Malcolm Sargent, se kterým Suk 

debutoval na BBC Proms s houslovým koncertem Antonína Dvořáka a později i s koncertem 

Ludwiga van Beethovena,  Adrian Boult, se kterým Mistr natočil Beethovenův  

Houslový koncert D dur a Georg Solti, který několik let působil v Chicagské filharmonii. 

 Dále to byli americký dirigent Dean Dixon, který v letech 1961-1974 působil jako 

šéfdirigent Radio Sinfonie Orchester Frankfurt, společně vystoupil v roce 1972, americký 

dirigent, houslista a skladatel Lorin Varencove Maazel, který byl mimo jiné manažerem a 

šéfdirigentem Vídeňské státní opery a hudebním ředitelem Newyorské filharmonie, skotský 

dirigent Sir Alexander Gibson, se kterým v roce 1968 provedl Suk Dvořákův Houslový koncert 

a moll se Scottish National Orchestra v Edinburgu. V roce 1967 zahrál v Londýně  

Dvojkoncert pro housle a violoncello Johannese Brahmse pod taktovkou amerického dirigenta 

a skladatele maďarského původu Antala Doratiho. Roku 1979 to byl opět Houslový koncert  

a moll Antonína Dvořáka společně s polským dirigentem a skladatelem Stanislawem 

Skrowaczewskim v Minneapolis.  

 V letech 1963-1970 hrál Josef Suk v San Franciscu pod taktovkou rakouského dirigenta 

Josefa Kripse, který působil také v divadle v Ústí nad Labem, kde uvedl mnoho významných 

operních titulů. V lednu roku 1971 hrál s Českou filharmonií na Pražském jaru za řízení 

italského dirigenta a skladatele Antonia Pedrottiho.       

 

4.4 Housle Josefa Suka 

Sukův houslový projev byl podle odborníků vřelý, slovanský a citlivý. Měl krásný 

podmanivý tón, který byl charakteristickým rysem jeho hry, což zpravidla nezapomněl 

zdůraznit žádný recenzent. ,,Lidi často říkají, že mě okamžitě poznají podle prvních tónů, což 

sám dneska postrádám u těch mladších. Všichni hrají pěkně, ale nějak mi v tom chybí 

individualita. To už nevíte, jestli je někdo z Koreje, Ameriky nebo z Evropy, všechno je to takové 

univerzální. Je málo výjimek, kdy si řeknu – to by mohl být ten a ten. Dřív, když jsme poslouchali 

nějaký koncert v rozhlase, řekli jsme si okamžitě: to je Oistrach! Prostě každý byl něčím 

výjimečný.“ Josef Suk, 2009.  
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Velký vliv na jeho houslový projev měly samozřejmě i nástroje, na které v průběhu 

života hrál. Jako student konzervatoře hrál na housle italských houslařů  Testoreho, Guarneriho 

a Pressendy.  

 Před ukončením studia na konzervatoři dostal od svého otce darem housle slavného 

italského mistra Ferdinanda Gagliana. Měly krásný tón, zejména na struně G, která měla velice 

temný a silný zvuk. Tyto housle vyhovovaly při nahrávání gramofonových desek a v komorní 

hře, například v triu, ale chyběla jim potřebná síla, aby se jejich zvuk prosadil při sólové hře 

s orchestrem.  

 V roce 1960 byly Josefu Sukovi zapůjčeny housle z dílny Antonia Stradivariho  

,,Duc de Camposelice“ z roku 1710. Byly majetkem českého houslového virtuosa Václava 

Příhody, který byl ochotný je prodat. Suk o ně projevil zájem a sdělil tuto informaci náměstkovi 

předsedy vlády Václavu Kopeckému. Ten svým rychlým jednáním ve vládě umožnil realizaci 

nákupu houslí. Za přítomnosti tehdejšího ředitele hudebního oddělení Národního muzea,  

dr. Alexandra Buchnera, byly 13. července 1960 v Zürichu housle zakoupeny do Státní sbírky 

hudebních nástrojů. Staly se jejím nejcennějším exemplářem a dle přání Václava Příhody byly 

zapůjčeny Josefu Sukovi. Tento nástroj je zvukově velmi vyrovnaný, s měkkým a průrazným 

tónem. Je-li třeba, je schopen poskytnout umělci patřičnou sílu.  

 Dalším nástrojem, který měl Josef Suk zapůjčený, byly housle ,,Ex Libon“ z roku 1729. 

Jsou charakteristickou prací svého autora Antonia Stradivariho. Všechny hlavní části jsou 

původní, kromě novějšího krku a příslušenství. Hlava byla k nástroji přidána později, ale je 

rovněž originální prací A. Stradivariho. Housle byly majetkem španělského houslisty Philippa 

Libona (1775-1838), podle něhož se jmenují. Majitelé houslí se v průběhu 19. a 20. století 

střídali. V roce 1968 byl nástroj získán do Státní sbírky hudebních nástrojů od B. Goldblatta 

výměnou za housle po Václavu Příhodovi ,,Camposelice“. Suk hrál na housle Libon v letech 

1972-1974. 

 Josef Suk hrál také na housle z roku 1743 zvané “Princ Oranžský“. Zvané jsou též 

Hoffmann nebo Harrington a tvůrcem je Giuseppe Guarneri del Jesu. Jsou to housle s typickou 

hlavou, která charakterizuje pozdní období Guarneriho. Nástroj je ve všech částech původní, 

kromě novějšího krku a příslušenství. Původním vlastníkem byl baron Bentinck, který je 

zakoupil v první polovině 19. století. Do Čech se dostaly v roce 1897, kdy je zakoupil Karel 

Hoffmann, primarius Českého kvarteta, od pražského houslaře Karla Boromejského Dvořáka. 

V roce 1919 získal Hoffmann od firmy Hill55 certifikát pravosti nástroje. Dalšími majiteli byli 

                                                           
55 Joseph Hill a jeho syn William, houslařský rod z Anglie. 
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například Louis Zimmermann56, R. F. Zinkan nebo David Nadien.57 Do Státní sbírky hudebních 

nástrojů byl nástroj zakoupen v roce 1974 od Felixe Griedera z Basileje. Josef Suk je dostal 

k přezkoušení v roce 1974 a vrátil je do sbírky v roce 1976. Poté je používalo Smetanovo 

kvarteto a dlouhodobě pak také Václav Snítil.58 V minulosti na tento nástroj hrál houslový 

virtuos Ivan Ženatý. 

 Oblíbenými nástroji, na které dlouhou dobu hrál, byly i od Špidlenů – Přemysla Otakara 

a Jana Baptisty Špidlena. Vztah s Přemyslem Otakarem Špidlenem byl velmi blízký.  

Oba umělci spolu vzájemně spolupracovali, nešlo tedy jen o běžný kontakt houslisty 

s houslařem. Josef Suk se podílel na vytváření několika Špidlenových nástrojů, společně spolu 

dokonce v soukromí muzicírovali. Suk vlastnil dva nástroje Přemysla Otakara Špidlena a 

mistrovský nástroj Jana Baptisty Špidlena.  

 Ze smyčců preferoval ty francouzské z dílny Froncoise Tourta a Dominiqua Peccatta.  

 Celý život rád zkoušel nové nástroje a velice se zajímal o zvukové vlastnosti houslí. 

Pravidelně se ale vracel ke svým nejmilejším – k houslím Přemysla Otakara Špidlena a “Libon“ 

od Stradivariho. ,,Já se před lety společně se členy Smetanova kvarteta zasadil o rozšíření státní 

sbírky nástrojů, uložené v Českém muzeu hudby, o dvoje překrásné housle značky Stradivari 

(1729) a Guarneri del Gesu (1743) – a na ty já jsem vlastně hrával celý život. Po mě si pak 

Stradivariho, který je svým způsobem zvukově líbeznější, půjčil Václav Hudeček a Jan Talich, 

zvukově průraznějšího Guarneriho, jenž je momentálně uložený v depozitáři a už se asi půjčovat 

nebude, měl Ivan Ženatý. Jsou tam samozřejmě i desítky jiných, rovněž krásných nástrojů –  

a to včetně těch od českých výrobců, ale o další ,,lahůdky“ největších italských mistrů se už 

sbírku, bohužel, rozšířit z finančních důvodů nepodařilo.“59 

 

4.5 Josef Suk – violista 

Další Sukovou činností byla i hra na violu, na kterou začal hrát v roce 1973.  

Jednou z příčin bylo možná i to, že jeho slavný pradědeček Antonín Dvořák měl k tomuto 

nástroji vřelý vztah. Violové hře se věnoval jak v komorní hudbě, tak i sólově. Projevil se zde 

                                                           
56 Louis Zimmermann 1873-1954, nizozemský houslista, profesor na Royal Academy of Music v Londýně a na 

konzervatoři v Amsterdamu. 
57 David Nadien 1926-2014, americký houslista a pedagog. Koncertní mistr v New York Philharmonic.  
58 Václav Snítil 1928-2015, český houslista a pedagog. Studoval u Jaroslava Kociana a Vítězslava 

Nováka.Předseda Kocianovy houslové soutěže. Mezi jeho žáky patří například Václav Hudeček, Pavel Šporcl 

nebo Jaroslav Svěcený. Za vynikající interpretaci mu byl udělen titul Zasloužilý umělec. 
59JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy. [online]. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 
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jeho smysl pro široký a barevný tón. V rozhovoru pro Hudební rozhledy sám Mistr Josef Suk 

uvedl, že se k viole dostal díky Smetanovu kvartetu, které potřebovalo violistu pro Dvořákův 

smyčcový kvintet. Tehdy byli jeho členové Jiří Novák, Lubomír Kostecký (housle),  

Milan Škampa (viola) a Antonín Kohout (violoncello). ,,Já jsem tehdy sice žádnou violu neměl 

a ani jsem na ni předtím nikdy nehrál, ale ta idea se mi natolik zalíbila, že jsem řekl Toníčkovi 

Kohoutovi ano, já vaši nabídku příjímám, nějaký nástroj si opatřím a Dvořáka nastuduji.“60  

A tak začala violová éra Josefa Suka. Se Smetanovým kvartetem absolvoval mnoho koncertů u 

nás i v zahraničí. Ke Dvořákovi se postupně přidali i Mozartovy smyčcové kvintety, které se 

nahráli pro Supraphon. ,,Byla to moc hezká doba, já si violu zamiloval – dokonce jsem začal 

hrát i Brahmsovy violové sonáty s Janem Panenkou.“61   

 Se svým spoluhráčem Janem Panenkou jako první na světě nahráli Sonátu pro violu a 

klavír, op. 147 Dmitrije Šostakoviče. Další významnou nahrávkou byla Mozartova  

Sinfonie concertante pro housle, violu a orchestr Es dur, KV 364. Zde Suk díky nahrávací 

technice reprezentoval oba sólové hlasy, tedy housle i violu.  

Ve světě je velmi uznávaná jeho nahrávka čtyřvěté symfonie pro sólovou violu  

Harold v Itálii Hectora Berlioze. Nahrál ji společně s Českou filharmonií pod taktovkou 

Dietricha Fischera – Dieskaua. Tuto symfonii zahrál i na Pražském jaru v roce 1988 se 

Záhřebskou filharmonií, dirigentem byl Kazushi Ono z Japonska.  

Dalšími skladbami, které hrál Josef Suk na violu, jsou například Rapsodie pro violu a 

orchestr Bohuslava Martinů, Koncert pro violu C dur Jana Křtitele Vaňhala nebo  

Violový koncert F dur Jiřího Antonína Bendy.  

Josek Suk někdy prováděl koncerty, kde hrál v první polovině na housle a v druhé na 

violu, což pro něj při větším soustředění nebyl takový problém. Bylo to například v roce 1978, 

kde na Pražském jaru 18. května zahrál společně s Českou filharmonií Mozartův  

Houslový koncert G dur, KV 216 a poté ještě Smuteční hudbu pro violu Paula Hindemitha. 

Dirigentem byl Sir Nevill Marriner. Náročnější pro něj bylo hrát v opačném pořadí, tedy přejít 

z violy na housle. Jaký byl pro něho tedy hlavní rozdíl mezi technikou hry na housle a na violu? 

Mistr v rozhovoru pro Hudební rozhledy na tuto otázku odpověděl takto: ,,Rozdíl není ani tak 

v technice jako ve tvorbě tónu. Dnešní violisté hrají na violu mnohdy jako na housle, a to 

znamená, že onen typicky violový tón, jaký měl například Ládíček Černý, v jejich interpretaci 

                                                           
60 JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy. [online]. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 
61 JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy. [online]. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 
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chybí. To byl úžasný tón, to byla viola! Na tu se nemůže hrát stejně jako na housle, vibrato se 

musí změnit, vedení smyčce je jiné…já se o to vždycky snažil a snad se mi to i dařilo, a to určitě 

i díky krásnému nástroji po Ládíčkovi, který jsem koupil od jeho rodiny a jež je teď v majetku 

České filharmonie. Trošku mě v tom utvrzuje i výrok Milana Škampy, jenž dokonce jednou 

prohlásil, že na violu hraji lépe než na housle.“62  

 

4.6 Josef Suk a hudba 20. století 

Josef Suk patřil k houslistům, kteří se nevyhýbali ani interpretaci soudobé hudby.  

Už jako student Pražské konzervatoře interpretoval Sonátu pro housle a klavír h moll, op. 9 

Oskara Nedbala, ke které se vrátil i po studiích v roce 1952.  

 Jako první interpret nastudoval dílo Josefa Bohuslava Foerstera – Elegie pro sólové 

housle. Dalším skladatelem, kterého Suk často interpretoval, byl také Vítězslav Novák.  

V roce 1958 interpretoval jeho Tři skladby pro housle a klavír, op. 3.  

 Srdeční záležitostí Josefa Suka byly skladby jeho dědečka, skladatele Josefa Suka.  

Jako první nastudoval Čtyři kusy pro housle a klavír, op. 17. Toto dílo má velmi obtížný klavírní 

doprovod a vyžaduje znamenitého klavíristu. Tehdy tuto skladbu se Sukem nastudoval Jan 

Panenka a v roce 1957 ji společně natočili na desku. Další dílo skladatele Suka, pro které se 

Mistr rozhodl, byla Fantazie g moll pro housle a orchestr, op. 24. Když ji hrál poprvé v Praze, 

jeho výkon působil poněkud rozpačitým dojmem. Jeho provedení bylo poznamenáno tempovou 

nesourodostí a nedostatečnou důrazností nástroje houslaře Gagliana, na který v té době hrál. 

Zvuk těchto houslí v akustice sálu příliš nevynikal. Další interpretace této skladby už byla o 

poznání lepší. Velkou zásluhu na tom měly i housle z dílny vynikajícího houslaře Antonia 

Stradivariho, na nichž dokázal Mistr beze zbytku rozvinout potenciál díla.    

 Přestože k soudobé hudbě nikdy příliš netíhnul, což u něho vypěstoval Jaroslav Kocian, 

hrával rád i Houslový koncert Albana Berga. ,,Berg je možná poslední velký koncert, ve kterém 

je ještě hluboká idea. Slyšel jsem snímek Louise Krasnera, který dělal v šestatřicátém premiéru, 

udělalo to na mě obrovský dojem, tak jsem si hned řekl, že se musím Bergův koncert za každou 

cenu naučit. Pár let jsem ho potom studoval, pak se dokonce podařilo koncert nahrát s Českou 

filharmonií a mám pocit, že se ta nahrávka docela povedla. Snad jsme za ni dostali i Grand 

                                                           
62JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy. [online]. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 
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Prix v Paříži. Miluju ten koncert dodneška, protože je to jedno z nejkrásnějších houslových 

děl.“63     

Dalším skladatelem Sukova srdce byl i Leoš Janáček. Nahrál fragment jeho houslové 

sonáty Putování dušičky a dokonce dostal i obraz s tímto názvem od malíře Josefa Vymětala, 

který Supraphon tehdy využil i na obal CD. Společně s Janem Panenkou natočil Josef Suk 

úspěšnou gramofonovou desku s nahrávkou sonát Clauda Debussyho a Leoše Janáčka, za niž 

v roce 1958 získali Velkou gramofonovou cenu a vydobyli si díky ní světové uznání. Suk díky 

nastudování těchto dvou sonát pochopil význam soudobé hudby pro svůj umělecký rozvoj. 

Uvědomil si, že současná hudba přináší nové hudební myšlenky a formy, které musí být 

modernímu houslistovi vlastní. Díky tomu se Josef Suk rozhodl nastudovat nové sonáty a 

koncerty 20. století. 

 Josef Suk často premiéroval koncerty, které pro něj napsali čeští skladatelé.  

Prvním takovým počinem bylo nastudování Houslového koncertu Jaromíra Podešvy.  

S jeho výsledkem ale nebyl Mistr moc spokojen. V roce 1958 nastudoval další skladbu tohoto 

skladatele, a to Sonátu pro housle a klavír. Josef Suk byl prvním interpretem, který tuto skladbu 

nacvičil a společně s Janem Panenkou i natočil. Autor Jaromír Podešva tuto skladbu Sukovi 

věnoval. 

 Dalšími významnými skladbami moderní hudby byla například Sonáta č. 2 Bohuslava 

Martinů, Sonáta Václava Kárlíka, kterou v roce 1960 také natočil a Sonáta Emila Hlobila. 

V roce 1961 nastudoval dvě skladby pro Pražské jaro, jejímiž autory byli Jaroslav Ježek a  

D. C. Vačkář – shodou okolností to byli žáci skladatele Josefa Suka.  

 Houslista Josef Suk tak společně s klavíristou Janem Panenkou výrazně přispěl 

k rozvoji a popularitě děl autorů 20. století.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 MATZNER, Antonín. Josef Suk: Housle – můj osud. Harmonie. [online]. 28. 7. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/josef-suk-housle-muj-osud.html 
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5 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI UMĚLCI 

Josef Suk během své houslové kariéry vystupoval jako rovnocenný partner s několika 

významnými osobnostmi. Zejména to byli klavíristé, houslisté, violoncellisté a mnoho dalších. 

 

5.1 Klavíristé 

 Mistr Josef Suk spolupracoval s excelentními klavíristy, kterými byli zejména americký 

klavírista chilského původu Claudio Arrau a Wolfgang Sawallisch, se kterým několikrát 

koncertoval i v Praze. S americkým klavíristou Juliusem Katchenem natočil Brahmsovy 

houslové sonáty, které jsou dodnes považované za nejlepší nahrávku Brahmsových sonát na 

světě. Dalšími skvělými doprovazeči byli rakouští klavíristé Jörg Demus a Paul Badura – 

Skoda.  

Z českých klavíristů to byl především Alfréd Holeček, který doprovázel i Jana Kubelíka. 

Podle slov Josefa Suka to byl doprovazeč do slova a do písmene par excellence a Suk s ním 

zpočátku spolupracoval nejvíce. Každý umělec, který přijel do Čech hrát po válce v zahraničí, 

s ním chtěl spolupracovat, ať to byl Oistrach, Menuhin Ida Haendel, violoncellisté a další. Často 

hrál i s českým klavíristou světového jména Rudolfem Firkušným a Janem Panenkou, který ale 

kvůli své nemoci musel přestat. Vystřídal ho Josef Hála, s nímž později začal Suk působit 

v Sukově triu.   

 

5.2 Houslisté a violoncellisté 

 Mezi Sukovi obohacující umělecká setkání patřila také spolupráce s významnými 

houslisty a violoncellisty. Z houslistů to byla určitě spolupráce s jeho velkým vzorem, 

Henrykem Szeryngem, se kterým si zahrál dokonce na Pražském jaru Vivaldiho a Bachovy 

houslové dvojkoncerty. Dále to byli Yehudi Menuhin a žák Otakara Ševčíka, Wolfgang 

Schneiderhahn. 

 Josef Suk hrál také s několika slavnými světovými cellisty. Jeho hlavním partnerem se 

stal francouzský violoncellista a pedagog André Navarra, který si ho zvolil jako partnera pro 

Brahmsův Dvojkoncert pro housle, violoncello a orchestr a moll, op. 102. Tento koncert nahráli 

za doprovodu České filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. Tato nahrávka je dodnes 

považována za jakousi vzorovou interpretaci koncertu. Dále to byli francouzský cellista 
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Maurice Gendron či americký cellista maďarského původu János Starker a slavný americký 

violoncellista čínského původu Yo-Yo Ma. Deset let vystupoval i s potomkem slavné hudební 

rodiny Bendů, švýcarským violoncellistou a dirigentem Christianem Bendou. 

 S dalším vynikajícím ruským cellistou Mstislavem Rostropovičem bohužel vystupovat 

nemohl. Rostropovič byl nepřítelem Sovětského svazu, a tím pádem i náš. Spolupráci s ním 

Sukovi zakazovali. Mistrovi přišla jednou nabídka z Německa k založení smyčcového tria, 

v němž by vedle Suka hrála i Anna-Sophie Mutter a právě i Mstislav Rostropovič, ale bohužel 

to Pragokoncert64 nepovolil. 

 

5.3 Spolupráce se Zuzanou Růžičkovou 

 Samostatnou kapitolu Sukovy houslové kariéry tvoří spolupráce s cembalistkou 

Zuzanou Růžičkovou, se kterou hrál více jak čtyřicet let. Během této doby odehráli spoustu 

koncertů a společně natočili například sonáty Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha 

Händela.  

 Jejich spolupráce začala po té, co se spolu potkali při natáčení hudební vložky do 

televizního programu. Jako hudební partneři si spolu rozuměli velmi dobře. ,,Úžasné bylo to, 

že s Josefem Sukem jsme se sešli a nemuseli jsme si říkat nic, ale vůbec nic. Od okamžiku, kdy 

jsme začali hrát, tak jsme měli stejnou představu, stejné tempo a byli jsme pedanti oba, což se 

nám také líbilo. Ano, pan Suk byl veliký pedant, ten skutečně po celou tu dobu, co jsme spolu 

hráli, tak neustále zkoušel. On byl tak tvůrčí, že vždycky přišel a říkal:“Prosím Tě Zuzanko, je 

to lepší tímto smykem nebo tamtím?“, a neustále znova a znova zkoušel. Ale ten základní obraz 

co jsme chtěli, zůstával stejný.“65 Stalo se z nich ustálené komorní duo, které se brzy proslavilo 

nejen v Československém státě, ale i ve světě.  

 Josef Suk obdivoval hudbu manžela Zuzany Růžičkové, Viktora Kalabise, kterého 

požádal, aby napsal skladbu pro jejich duo. Vznikla tak Sonáta pro housle a cembalo, která 

měla velký úspěch při premiéře 23. září 1968.66 Oba umělci si tuto sonátu zamilovali a velice 

rádi ji také hráli. Stala se velice oblíbenou i v zahraničí.  

                                                           
64 Pragokoncert Bohemia, a. s. je nejstarší umělecká agentura v České republice založená roku 1959. 
65 Dokument České televize Pocta Josefu Sukovi. 12. 5. 2012. 
66 Viktor Kalabis napsal v roce 1977 ještě skladbu pro Sukovo trio.  
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 Zuzana Růžičková vzpomíná na svého kolegu jako na galantního, společenského a 

vtipného muže. Josef Suk si jí vždy vážil pro její energii, pro její zápal a lásku k hudbě, pro její 

odborné znalosti a pro její hru celkově. 

5.4 Spolupráce s Orchestrem Václava Hybše 

 Přestože jméno houslisty Josefa Suka bývá nejčastěji spojováno s klasickou hudbou, 

Mistr neváhal a propůjčil své umění i lehčímu žánru. Několik let spolupracoval se svým 

dlouholetým přítelem Václavem Hybšem a jeho orchestrem. Natočili společně dvě desky, které 

slavily úspěchy nejen v Čechách, ale také v Německu, Japonsku i v Americe.  

 Orchestr, který nejčastěji doprovázel hvězdy jako například Waldemar Matuška,  

Eva Pilarová, Jiří Korn, Eva Urbanová, Peter Dvorský a mnoho dalších, vystupoval v tehdejší 

Československé televizi zejména v různých pořadech estrádního typu, jako Televarieté,  

či televizní Silvestry.  

 Houslista Josef Suk a hudebník Václav Hybš byli asi prvními umělci, kteří prolomili 

hráz mezi vážnou hudbou a hudbou populární. Potkali se v nešťastné době, kdy Václav Hybš 

měl zákaz a nesměl provozovat nic spojeného s hudbou. Suk mu navrhl, aby společně něco 

natočili. Výsledkem je více jak padesát titulů a několik televizních pořadů.  

Mezi nejvýznamnější nahrávky patří CD Vyznání lásky z roku 1986, Memory z roku 2009 a 

Snění vydané roku 2010, které obsahuje Mistrův vlastní výběr těch nejkrásnějších skladeb, od 

Bachova Air, přes Chaplinova Světla ramp až po známou píseň Yesterday, kterou proslavili 

Beatles. ,,..jsou zde díla autorů světově proslulých, kterých si velice vážím a jejichž – i drobnější 

– skladby vzrušují a inspirují posluchače stejně jako interprety“, Josef Suk o nahrávce.  

 V roce 1985 byl natočený pořad s názvem Zpívající housle, kterým provázel vynikající 

český herec Josef Kemr. Josef Suk zde interpretoval řadu známých skladeb za doprovodu 

Orchestru Václava Hybše a rovněž v jeho aranžmá. Tento pořad velmi přispěl k lepšímu 

pochopení toho, co v něm Josef Kemr opakoval mnohokrát, že neexistuje hudba vážná a 

nevážná, ale hudba dobrá a špatná. Mnoho diváků mohlo přivést spojení představitelů dvou 

nesourodých žánrů – na jedné straně Josef Suk, spojovaný s vrcholy klasické hudby, a na druhé 

Václav Hybš, spojován spíše s taneční a populární hudbou – k přiblížení schůdnějšího vnímání 

klasické hudby a připuštění, že jde o krásná aranžmá, která se Václavu Hybšovi a jeho orchestru 

opravdu povedla. Vděčné bylo i občasné podkreslení skladeb předními představiteli baletu 

Národního divadla Michaely Černé, Hany Vláčilové a Jana Kadlece.67 

                                                           
67 Archiv České televize. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/128769-zpivajici-housle 
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Někteří ale Sukovi jeho spolupráci s Orchestrem Václava Hybše vyčítali. Za svých 

studentských dob měl Josef Suk velké přání – mít svoji koncertní kavárnu a v tomto prostředí 

hrát podobné líbivé skladby. Zřejmě v této podobě realizoval své klukovské sny. 
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6 KOMORNÍ HRA 

 

 Josef Suk se vedle významné sólové hry věnoval i hudbě komorní, což bylo zřejmě dáno 

i rodinnou tradicí. Především Českým kvartetem, kde působil jeho dědeček, a o kterém malý 

Pepula doma často slýchával. Tradice komorní hudby se u Sukových pěstovala i po smrti 

skladatele Josefa Suka. Otec malého Pepy byl dobrý houslista a celkem slušný pianista. 

Scházeli se u něj amatérští muzikanti a Suk už v dětství hrál různé kvartety a tria. Byl primáriem 

Pražského kvarteta, založil Sukovo trio a Sukův komorní orchestr. Jako violista často také 

spolupracoval se Smetanovým kvartetem, se kterým nahrál mimo jiné kvintety Wolfganga 

Amadea Mozarta, KV 515 a 516, za které obdržel zlatou desku japonské Columbie.  

Považoval určitý vhled do komorní hudby za potřebný a užitečný v jistém věku.  

Tvrdil, že ,,komořinou“ by si měl projít každý student a alespoň částečně by se jí měl věnovat. 

O komorní hudbě se Suk v rozhovoru pro Hudební rozhledy vyjadřuje takto: ,,To byla vždycky 

moje velká láska, u nás to byla tradice. Asi nejvíce se jí věnoval dědeček, který v Českém 

kvartetu vydržel celých čtyřicet let, hrávali jsme ale i otcem a jeho přáteli. Pro mě je smyčcové 

kvarteto vůbec nejkrásnější soubor s báječným repertoárem. Oproti němu je triový repertoár 

celkem chudý, ale je to také krásné.“68 

 

6.1 Pražské kvarteto 

Pražské kvarteto bylo smyčcové kvarteto působící v Praze v letech 1920-1966.  

Vedle Ševčíkova – Lhotského kvarteta 69 a Českého kvarteta patřilo mezi nejvýznamnější 

komorní soubory v meziválečném období.  

 Soubor vznikl v roce 1920, kdy violista Ladislav Černý, tehdejší člen Orchestru 

Královské opery v Lublani, založil se svými kolegy z orchestru Zikovo kvarteto.70  

První veřejný koncert se konal 22. března 1922 v Jugoslávii. Další koncerty probíhaly i ve 

Slovinsku. V září roku 1921 přesídlilo kvarteto do Prahy a v roce 1929 se změnil název na 

Pražské kvarteto.  

                                                           
68 Archiv České televize. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/128769-zpivajici-housle 
69 Založené roku 1903 ve Varšavě. Členy byli žáci významného houslového pedagoga Otakara Ševčíka – 

Bohuslav Lhotský (1. housle), Karel Procházka (2. housle) a Karel Moravec (viola). Na violoncello hrál Ladislav 

Zelenka. 
70 Členové byli Richard Zika (1. housle), Karel Sancin (2. housle), Ladislav Černý (viola) a Ladislav Zika 

(violoncello). 
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 Kvarteto dosahovalo mnoha významných úspěchů. V roce 1922 se zúčastnilo 

mezinárodního festivalu soudobé hudby v německém Donaueschingenu, zde se Ladislav Černý 

spřátelil s Paulem Hindemithem.71 Na festivalu Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu 

v Salzburgu v roce 1924 provedli premiéru Pěti kusů pro smyčcové kvarteto Ervína Schulhoffa 

a premiéru Smyčcového sextetu s Paulem Hindemithem (viola) a Rudolphem Hindemithem 

(violoncello). Obě tyto skladby byly věnovány Pražskému kvartetu. Roku 1925 navštívili 

Benátky, kde uvedli světovou premiéru Smyčcového kvartetu č. 1 „Z podnětu Tolstého 

Kreutzerovy sonáty“ Leoše Janáčka.  

 V letech 1925-1936 koncertovali v dalších zemích Evropy, například ve Španělsku, 

Dánsku, Maroku, Rakousku, Německu, Irsku, Velké Británii, Argentině, Brazílii a Uruguayi. 

Dále také v Holandsku, Belgii, Francii, Švýcarsku, Finsku, Norsku, Švédsku a  na Islandu. 

Nahráli několik nosičů pro firmu His Master Voice ve Velké Británii.72  

 V Praze vystoupili v Českém spolku pro komorní hudbu k poctě Antonínu Dvořákovi 

v roce 1933 a v roce 1938 na Evropském festivalu komorní hudby v Trenčianských Teplicích. 

Ve švédském Göteborku a v Praze provedli kompletní znění smyčcových kvartetů Ludwiga van 

Beethovena a Antonína Dvořáka.  

 Pražské kvarteto hostovalo také na Mezinárodním festivalu Pražské jaro, bylo to v roce 

1946, 1952 a 1957. Nahrávalo též několikrát pro Československou televizi, Československý 

rozhlas i Supraphon. Tradicí se staly jeho koncerty pro Svaz českých skladatelů, kde nadšeně 

propagovalo díla Vítězslava Nováka, Josefa Bohuslava Foerstera, Pavla Bořkovce, Iši Krejčího, 

Václava Trojana, Pavla Haase, Otakara Ostrčila, Jaroslava Ježka, Emila Františka Buriana nebo 

Jaroslava Křičky.  

 V roce 1951 nastoupil jako primárius do Pražského kvarteta Josef Suk. Na konzervatoři 

si ho velmi oblíbil legendární Ladislav Černý, ke kterému chodil na hodiny komorní hudby. 

,,Nejkrásnější, co mě mohlo potkat, bylo smyčcové kvarteto. Tehdy, v roce 1951, mě Ládíček 

Černý pozval, abych se stal primáriem Pražského kvarteta – to jsem byl ještě žáčkem 

Konzervatoře, a tudíž to bylo pro mě velké vyznamenání.73 V té době tvořili sestavu Herbert 

Berger (2. housle), Ladislav Černý (viola) a Josef Šimandl (violoncello). ,,Já z nich byl 

samozřejmě nejmladší, úplnej cucák, bylo mě tehdy snad dvaadvacet a to byli páni ve zralých 

letech. Zejména profesora Černého jsem si nesmírně vážil, to byl geniální muzikant.  

                                                           
71 Jeho Sonáta pro sólovou violu č. 1 je věnována Ladislavu Černému. 
72 Spolupráce s nejlepšími umělci té doby: klavíristé Arthur Rubinstein, Rudolf Firkušný, František Maxián, 

George Szell, Jan Heřman a další.  
73 JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy. [online]. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 
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Protože jsem ale už v té době začínal hrát i sólově – a to s kvartetem nejde příliš dohromady, 

s těžkým srdcem jsem nakonec své kvartetní kolegy v témže roce opustil.“ 74 

V souboru se vystřídalo několik hráčů. Na místě prvních houslí hrálo celkem šest 

houslistů: Richard Zika (1920-1933), Willibald Schweyda (1933-1941), Alexandr Plocek 

(1941-1951), Josef Suk (1951), Břetislav Novotný (1951-1954) a Karel Šroubek (1954-1966). 

Na pozici druhých houslí se vystřídali Karel Sancin (1920-1923), Herbert Berger (1923-1954), 

Břetislav Novotný (1954-1955) a Jiří Baxa (1955-1966). Na violoncello to byli Ladislav Zika 

(1920-1929), Václav Černý (1929-1931), Miloš Sádlo (1931-1933), Ivan Večtomov (1933-

1941, 1951-1966) a Josef Šimandl (1941-1951). Jediným, kdo byl stálým členem Pražského 

kvarteta v letech 1920-1966 byl jeho zakladatel a umělecký vedoucí, violista Ladislav Černý.  

 Během čtyřiceti šesti let odehrálo kvarteto 1381 koncertů, které byly velmi příznivě 

hodnoceny zahraniční hudební kritikou. Činnost Pražského kvarteta skončila v březnu roku 

1966. 

 

6.2 Sukovo trio 

Po odchodu z Pražského kvarteta založil Josef Suk společně se svými spolužáky z 

konzervatoře Jiřím Hubičkou (klavír) a Sašou Večtomovem (violoncello) v roce 1951 Sukovo 

trio. Po více než čtyřicet let s ním prováděl významná díla světové komorní literatury.  

Největší úspěchy slavilo s díly Antonína Dvořáka a Josefa Suka.  

Josef Suk prohlásil, že v triu hrají tři jako sólisté, což v té době byl Josef Suk také. 

Protože neustále tíhnul ke komorní hudbě, a nechtěl hrát jenom sólově, trio mu báječně 

vyhovovalo a prospělo mu v jeho celkovém vývoji a muzikalitě. Studenti pojmenovali trio po 

skladateli a členovi Českého kvarteta Josefu Sukovi, po dědečkovi houslisty Josefa Suka. 

Největším uměleckým vzorem pro ně bylo seskupení skvěle sehraných sólistů Cortot – Thibaud 

– Casals75 nebo Heifetz – Rubinstein – Piatigorsky.76  

Tito tři mladí umělci se zúčastnili výměnných koncertů konzervatoří a společně 

vystoupili v Bruselu a Paříži. První koncert Sukova tria se uskutečnil 5. března 1951 v Malém 

sále pražského Domu umělců.77 Zaznělo tehdy Trio c moll, op. 2 Josefa Suka, Klavírní kvartet 

                                                           
74JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy. [online]. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016  
75 Trio založené roku 1905 Alfredem Cortotem (klavír), Jacquesem Thibaudem (housle) a Pablem Casalsem 

(violoncello). 
76 Gregor Piatigorsky (violoncello), Arthur Rubinstein (klavír) a Jascha Heifetz (housle). 
77 Dnešní Rudolfinum, Sukova síň. 
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Es dur, op. 87 od Antonína Dvořáka a Trio a moll, op. 50 Petra Iljiče Čajkovského.  

Na violu tehdy hrál Ladislav Černý, který vyučoval členy Sukova tria komorní hře na Pražské 

konzervatoři. Další koncert proběhl v Kladně dne 28. března 1951 v Umělecké galerii.  

Na programu bylo opět Trio c moll, op. 2 Josefa Suka, Trio a moll, op. 50 P. I. Čajkovského a 

Trio g moll, op. 15 Bedřicha Smetany. Pouze tyto dva koncerty odehrálo Sukovo trio 

v původním obsazení. Po posledním koncertě nastala menší pauza. Violoncellista Alexandr 

Večtomov odešel studovat na moskevskou konzervatoř a odešel i klavírista Jiří Hubička. 

Jelikož se Josef Suk nechtěl vzdát komorní hry, začal hledat nové spoluhráče.  

V průběhu dalších let se několikrát změnilo složení souboru. K nejstabilnějším patřily dvě 

sestavy. První z nich tvořili Josef Suk, Josef Hála (klavír) a Josef Chuchro (violoncello).  

Triu se přezdívalo ,,Trio tří Josefů“. Poprvé společně vystoupili 12. prosince 1952 na 

slavnostním koncertě k osmdesátému výročí narozenin primária Českého kvarteta, Karla 

Hoffmanna. Koncert proběhl v Malém sále Domu umělců a zaznělo zde Smetanovo  

Klavírní trio g moll. Na stejném místě se 19. února 1953 odehrál i první samostatný koncert 

členů tria. Zazněla Partita E dur pro housle Johanna Sebastiana Bacha, Trio g moll a Smyčcový 

kvartet ,,Z mého života“ Bedřicha Smetany. Tímto programem se umělci snažili vyjádřit svou 

zálibu ve spojení komorní hudby se sólovou hrou.  

Další čtyři roky byl uměleckým vedoucím profesor Karel Pravoslav Sádlo78 a soubor 

sklízel řadu úspěchů a ocenění na domácí i mezinárodní úrovni. Prvním výrazným úspěchem 

bylo vítězství národního kola soutěže v rámci IV. Mezinárodního festivalu mládeže  

a studenstva v červnu 1953. Umělci si tak zajistili účast na své první zahraniční akci, což bylo 

mezinárodní kolo soutěže konané v Bukurešti.  

 13. dubna 1954 vystoupili na koncertě k osmdesátému výročí narození Josefa Suka. 

Zazněly zde jeho skladby, jako je Klavírní trio c moll, op. 2, Balada pro housle a klavír,  

Balada a serenáda pro violoncello a klavír, Radúz a Mahulena pro sólové housle, Píseň lásky 

z op. 7 pro klavír, Bagatela pro flétnu, housle a klavír, Vesnická serenáda pro housle a klavír 

a Klavírní kvartet a moll, op. 1. Na koncertě s nimi společně zahráli profesor Antonín Hyksa 

na violu a G. Novák na flétnu.   

Od roku 1954 pokračovali v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Josef Suk 

a Josef Chuchro zde vykonávali základní vojenskou službu a Josef Hála zde působil jako 

korepetitor. Muzikanti tady nalezli ideální podmínky pro cvičení a další rozvoj, byli jmenováni 

                                                           
78Karel Pravoslav Sádlo (1898-1971), violoncellista a pedagog. Byl profesorem Pražské konzervatoře, AMU 

(zde byl i děkanem její Hudební fakulty) a uměleckým ředitelem České filharmonie. Předsedal soutěžím 

Pražského jara a jiných interpretačních soutěžích.  
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sólisty Armádního uměleckého souboru. Ve stejné době Sukovo trio účinkovalo na Pražském 

jaru, kde mělo jejich vystoupení velký úspěch. ,,Tři individuality – skvělý soubor …výkon 

celého souboru je zvukově skvěle vyvážený a tak dokonalý, že za ním necítíte námahu a práci, 

kterou mu členové tria věnovali. Byl to věru skvělý komorní večer.“79 Pro Josefa Suka to bylo 

tehdy vůbec poprvé, co vystoupil na Pražském jaru. 

Sláva Sukova tria se rozšířila i za hranice. V roce 1954 koncertovali v Moskvě a 

Leningradu, o rok později v Berlíně, Varšavě a Rumunsku a v roce 1956 také v Jugoslávii. 

V tomto období vznikají první rozhlasové nahrávky tria a v roce 1956 také vychází jeho první 

gramofonová deska, na které bylo Smetanovo Trio g moll, op. 15 a Elegie pro housle, 

violoncello a klavír, op. 23 Josefa Suka.  

V roce 1956 došlo mezi členy souboru ke krizi. Všichni tři byli totiž úspěšní i jako 

sólisté. Touha po rozvoji sólové kariéry vedla k rozpadu stávajícího Sukova tria. Veřejnost ale 

toužila po pokračování souboru, a tak v listopadu téhož roku začalo trio působit v novém 

složení. Na krátkou dobu vystřídal klavíristu Josefa Hálu František Maxián. V nové sestavě 

poprvé vystoupili 10. prosince 1956 v pražském Domě umělců. Takto ale odehráli pouze čtyři 

koncerty. 

 Roku 1957 přišla další změna. Violoncellistu Josefa Chuchra nahradil Miloš Sádlo. 

Nedlouho na to onemocněl klavírista František Maxián a vystřídal ho jeho žák Jan Panenka. 

Sukovo trio se v tomto složení vyšvihlo na světovou úroveň a od roku 1957 do roku 1959 

koncertovali v Jihoafrické republice, Etiopii, Egyptě, Belgii, Německu, Holandsku a 

Švýcarsku. Během toho jednotliví členové stíhali účinkovat i sólově. V roce 1960 se Sukovo 

trio sešlo na koncertech v Paříži a Švýcarsku. O jejich koncertech se zahraniční tisk vyjadřoval 

v superlativech a řadil soubor mezi nejlepší svého druhu na světě.  

Po tomto dalším zahraničním úspěchu došlo opět k přerušení činnosti tria z důvodů 

sólových koncertních turné jednotlivých hráčů. V srpnu 1961 se do Sukova tria vrátil 

violoncellista Josef Chuchro, který se společně s Josefem Sukem stal zanedlouho sólistou 

České filharmonie. Vznikla tak v pořadí druhá dlouhodobě hrající sestava ve složení Josef Suk, 

Josef Chuchro a Jan Panenka. V tomto období zažilo Sukovo trio svá nejplodnější a 

nejúspěšnější léta. Zažili stovky úspěšných vystoupení doma i v zahraničí. Vystoupili například 

v Japonsku nebo v Indii, kde o nich byly psány výborné kritiky. Příznivé ohlasy ale zaznívaly 

i od domácích kritiků: ,,Přáli bychom si častěji slyšet takový koncert. Sukovo trio, hrající dnes 

ve složení J. Panenka – klavír, J. Suk – housle aj. Chuchro – violoncello, je přímo v ideální 

                                                           
79 Deník Večerní Praha, 31. ledna 1961. 
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sestavě, každý zde představuje vynikajícího virtuosa svého nástroje. Trojice jako celek dává 

naprosto dokonalou výslednici souhry a niterného muzikantského souznění, bez kterého žádné 

komorní těleso nevynikne. Sestava klavíru, houslí a violoncella je na koncertním pódiu velmi 

choulostivá. Zde však vnímáme jen dokonale propracované pojetí každé skladby, stylové, 

vzácně citlivé, v němž se každé dílo vyloupne jako vybroušený drahokam. V Sukovu triu máme 

soubor vysoké světové úrovně.“80  

V období od 31. října do 7. prosince 1975 absolvovali turné po Spojených státech 

amerických, kde měli několik koncertů, například v Clevelandu, Washingtonu, Dallasu nebo 

v Miami na Floridě. V této sestavě působilo Sukovo trio celých dvacet let. 

Roku 1979 musel ze zdravotních důvodů trio opustit klavírista Jan Panenka.  

Na jeho místo se vrátil Josef Hála. V tomto novém obsazení zahráli poprvé v roce 1981  

v Dvořákově síni Domu umělců. Zaznělo zde Klavírní trio D dur Josepha Haydna, Klavírní trio 

g moll, op. 15 Bedřicha Smetany a Klavírní trio d moll, op. 49 Felixe Mendelssohna - 

Bartholdyho.  

Od roku 1981 vystupoval soubor už jen občas. Jedno z posledních vystoupení mělo 

Sukovo trio 20. května 1990 v Praze, kde mimo jiné provedlo skladbu Rafaela Kubelíka po jeho 

návratu z exilu. 

Sukovo trio bylo souborem složeným ze skvělých instrumentalistů, a díky tomu mohlo 

na koncertech doplňovat společně hrané skladby sólovým vystoupením, které bylo vhodným 

protipólem komorní hry. Také jejich repertoár byl velmi široký. Patřila sem většina velkých 

klavírních trií a dalších skladeb pro toto obsazení, např. Beethovenův Trojkoncert pro klavírní 

trio a orchestr, díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a mnoho dalších. Koncertovali na 

všech kontinentech a vytvořili velké množství nahrávek. Nahrávka klavírního tria Dumky 

Antonína Dvořáka pro společnost Deutsche Grammophon byla první stereofonní nahrávkou 

v historii společnosti. Sukovo trio získalo také mnoho ocenění, včetně Grand Prix du Disque. 

Díky tomu všemu se trio stalo souborem špičkové úrovně ve světě.  

 

6.3 Sukův komorní orchestr 

Sukův komorní orchestr byl založen v roce 1974. Již v této době existovala v tehdejším 

Československu celá řada komorních těles stejného či podobného obsazení. Většinou byla tato 

tělesa tvořena třinácti hráči, u Sukova komorního orchestru to byly čtyři primy, tři sekundy, 

                                                           
80KARÁSEK, B. Kritika v časopise Rudé právo, 23. 1. 1962. 
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dvě violy, dvě violoncella, kontrabas a cembalo. Mezi další komorní soubory osmdesátých let 

patřily i Brněnský komorní orchestr, Český komorní orchestr, Československý komorní 

orchestr, Čeští komorní sólisté, Filharmonický komorní orchestr, Komorní orchestr Bohuslava 

Martinů, Komorní orchestr Leoše Janáčka, Musici Moraviae, Nový komorní orchestr, Orchestr 

puellarum pragensis, Pražští komorní sólisté, Virtuosi di Praga a Slovenský komorní orchestr. 

K těmto smyčcovým souborům patřily ale i orchestry dechové, z nichž nejznámějším byl 

Pražský komorní orchestr bez dirigenta a Východočeský státní komorní orchestr Pardubice. 

Tímto podrobným výčtem si můžeme uvědomit, do jak obrovské konkurence tehdejší 

absolventi Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění svým novým orchestrem 

vstupovali.  

V roce 1972 se soubor složený ze studentů Pražské konzervatoře stal laureátem 

Karajanovy mezinárodní soutěže komorních orchestrů81 v Západním Berlíně.  

Tehdy byl orchestr pod vedením houslisty a dirigenta Libora Hlaváčka. Po jeho odchodu 

z konzervatoře se podařilo tento fungující kolektiv udržet a vedení souboru se ujal bývalý 

Hlaváčkův kolega a asistent Hynek Farkač. Společně s koncertním mistrem, kterým byl 

houslista Václav Remeš, tak v roce 1974 založili Komorní orchestr bez názvu. 

 Tento soubor se těšil mnoha úspěchům a na počest stého výročí narození skladatele 

Josefa Suka se přejmenoval na Sukův komorní orchestr. Zanedlouho zaujal post sólisty, později 

i uměleckého vedoucího a dirigenta skladatelův vnuk, proslulý houslový virtuos Josef Suk. 

,,Člověk má mít odpovědnost za to, aby se nezmařily hodnoty, vložené do uměleckého zrání 

mladých lidí, aby se nepromarnila perspektivní kvalita tělesa“, prohlásil Josef Suk v roce 1981, 

když se ujímal uměleckého vedení Sukova komorního orchestru. 

 Při příležitosti desátého výročí založení Sukova komorního orchestru, v roce 1984, 

charakterizoval muzikolog Jiří Pilka tento soubor těmito slovy: ,,V Sukově komorním orchestru 

máme dnes k dispozici slibný kolektiv, který prokázal velmi dobré výsledky na mnoha 

zahraničních koncertech, můžeme ho často potkávat na vystoupeních doma a případně 

vychutnat jeho zvuk na gramofonových deskách. Jméno Josefa Suka je etiketou prvotřídní 

umělecké úrovně, lhostejno, zda máme na mysli skladatele nebo houslistu. Představuje poctu, 

šanci, závazek.“82 Současně také Jiří Pilka udal základní parametry nezbytné pro jeho další 

existenci, a sice ,,bohatou škálu barev, krásu zvukovosti ve všech polohách a nástrojích, 

                                                           
81 Herbert von Karajan (1908-1989), rakouský dirigent. Byl 35 let dirigentem Berlínské filharmonie. V roce 2002 

byla na jeho počest založena Hudební cena Herberta von Karajana.   
82 REDAKCE . Sukův komorní orchestr čtyřicetiletý. Harmonie. [online]. 13. 12. 2014 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://www.casopisharmonie.cz/aktuality/vyroci-sukova-komorniho-orchestru.html 
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společný dech a puls každé skupiny a celku, jednotnost vibrata, stylovost podání různých 

slohových stylů i autorů, průbojnost v objevování nových děl i nutnost vyrovnávat se tvůrčími 

činy s novými názory na podání hudby starších období.“83 Tato kritéria se stala pro Sukův 

komorní orchestr závaznou normou po celou dobu jeho existence. 

 V roce 2000 přenechal Josef Suk post uměleckého vedoucího, koncertního mistra a 

sólisty Martinu Kosovi. K ,,vystřídání“ došlo téměř symbolicky na prahu nového tisíciletí, 

završila se tak i postupná generační výměna. Od roku 2000 je Sukův komorní orchestr 

rezidentním orchestrem festivalu W. A. Mozarta v německém Augsburgu. 

 Orchestr hraje bez dirigenta a jeho repertoár je tvořený převážně barokními a klasickými 

skladbami, včetně české tvorby. Orchestru se podařilo proslavit skladby Josefa Suka, především 

jeho Serenádu Es dur, op. 6. Důležitou součástí jsou i díla skladatelů soudobé hudby, mezi které 

patří například Béla Bartók, Igor Stravinský nebo Bohuslav Martinů. Jako v době založení 

orchestru jsou s ohledem na repertoár zváni ke spolupráci cembalisté a hráči na dechové 

nástroje. Takto rozšířené obsazení se blíží buď k baroknímu, nebo klasicistnímu typu orchestru. 

V ryze smyčcovém složení se těleso uplatňovalo jak v původní tvorbě serenád a divertiment, 

tak i v tvorbě koncertantní. Programové skladby koncertů jsou bohaté, dramaturgicky barevné 

a reakce na koncerty doma i v zahraničí hodnotí odborná kritika slovy: ,,Sukův komorní orchestr 

znamená v paletě českého reprodukčního umění svébytnou hodnotu. Jeho kořeny tkví v půdě 

prudce se rozvíjející české hudební kultury 20. století a v jeho výkonech nic není ponecháváno 

náhodě. Každý koncert je demonstrací české tradice, která se bezpochyby přenesla i do třetího 

tisíciletí…“84     

Sukův komorní orchestr reprezentuje klasickou hudbou Českou republiku v zahraničí 

už přes třicet let. Absolvoval několik zahraničních turné po Severní a Jižní Americe, pravidelně 

je zván do Japonska, Číny (Hong-Kong, Macao) a Latinské Ameriky (Brazílie, Peru, Chile, 

Ekvádor). Jako první český orchestr vystupoval na Filipínách. 

Orchestr spolupracoval s mnoha významnými osobnostmi klasické hudby.  

Kromě Josefa Suka to byli například Heinz Holliger, Paul Tortelier, Igor Oistrach a další.  

Mezi současné sólisty patří například Martin Kos, Pavel Šporcl, Kateřina Englichová, Karel 

Untermüller a další. Kromě občasné spolupráce s významnými světovými dirigenty, kterými 

                                                           
83 REDAKCE . Sukův komorní orchestr čtyřicetiletý. Harmonie.. [online]. 13. 12. 2014 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://www.casopisharmonie.cz/aktuality/vyroci-sukova-komorniho-orchestru.html 

 
84 Oficiální stránky Sukova komorního orchestru. www.suk-ch-o.cz. 



47 
 

byli například Gudni Emillson, Sakae Sakakibarou nebo Christian Benda, vystupuje orchestr 

bez dirigenta. 

Sukův komorní orchestr nahrál více jak třicet CD natočených u nás (Panton, Lotos, 

Supraphon) a v zahraničí (Naxos, Koch), z toho třináct titulů bylo publikováno vlastním 

nakladatelstvím Sukův komorní orchestr s.r.o. K významným nahrávkám pod taktovkou Mistra 

Josefa Suka patří Serenáda E dur, op. 22 Antonína Dvořáka, Serenáda Es dur, op. 6  

Josefa Suka a komorní díla Zdeňka Lukáše.   

V roce 2002 získal Sukův komorní orchestr prestižní ,,Světovou cenu Antonína 

Dvořáka“ za šíření tradice českého interpretačního umění, za nahrávky zvukových nosičů a 

dlouholetou reprezentaci České republiky v zahraničí. 

 Muzikanti, kteří v Sukově orchestru hráli nebo hrají, jsou:  1. housle – Martin Kos 

(umělecký vedoucí a koncertní mistr), Dana Truplová, Martina Zuziaková, Markéta 

Vybíralová; 2. housle – Jakub Janský, Daniela Oerterová, Jaroslav Kořán; violy – Karel 

Untermüller, Filip Kimel; violoncella – David Havelík, Hana Hašplová; kontrabas – David 

Fendrych.   

 Celých pět let působil jako koncertní mistr Sukova komorního orchestru také Vlastimil 

Kobrle. S tímto tělesem absolvoval několik turné v zahraničí, například v Německu, Itálii, 

Španělsku, Japonsku a Číně. Jeho působení v tomto orchestru pro něj představovalo intenzivní 

spolupráci s Josefem Sukem, s nímž koncertoval jako sólista doma i v zahraničí.  

Na Mistra vzpomíná takto: ,,Mistr Josef Suk byl vždy naprosto perfektně připraven, ne na sto 

procent, ale na sto padesát procent, a jeho výkony i v tomto vysokém věku, ve kterém jsme 

spolupracovali, tak byly vždycky naprosto precizní.“85 Od roku 2000 je Vlastimil Kobrle 

koncertním mistrem Symfonického orchestru Českého rozhlasu.  

 Dne 17. března 2016 věnoval Sukův komorní orchestr svůj první abonentní koncert této 

sezóny houslistovi Josefu Sukovi, který řadu let tohle komorní seskupení umělecky vedl. 

Koncert se konal v Sále Martinů na Akademii múzických umění v Praze a zároveň byl darovaný 

Mistrově manželce, paní Marii Sukové. Na programu byla Suita pro smyčce  

,,Z časů Holbergových“ Edvarda Griega, Sukova Serenáda Es dur a Serenáda E dur Antonína 

Dvořáka.  

 

 

 

                                                           
85 KOBRLE, Vlastimil. Dokument České televize Pocta Josefu Sukovi. 12. 5. 2012.  
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6.4 Klavírní kvarteto Josefa Suka 

Podle významného houslisty je pojmenované Klavírní kvarteto Josefa Suka. Poctu nést 

název po tak významném českém umělci umožnila souboru nejrenomovanější česká instituce 

v oblasti komorní hudby – Český spolek pro komorní hudbu s laskavým svolením manželky 

Josefa Suka, paní Marie Sukové. 

 Soubor byl založen v roce 2007 houslistou Radimem Krestou. Původně se jednalo pouze 

o klavírní trio vystupující pod názvem ,,Taras Piano Trio“. V tomto obsazení dosáhl soubor 

celou řadu ocenění na mezinárodních soutěžích: J Brahms Wettbewerb 2007 – 1. cena, Premio 

Rovere d´Oro 2008 – 1. cena a Val Tidone Music Competitions 2010 – 1. cena.  

Od roku 2012 hrál soubor pod názvem ,,Ensemble Taras“ již v obsazení klavírního kvarteta. 

V roce 2013 dosáhl soubor vynikajícího výsledku v podobě dvou vítězství na mezinárodních 

soutěžích – Concorso Salieri-Zinetti ve Veroně a na ,,ACM Premio Trio di Trieste“.  

Klavírní kvarteto Josefa Suka je nositelem prestižní ceny Českého spolku pro komorní hudbu 

za rok 2014.  

 Díky těmto úspěchům na prestižních soutěžích získal soubor možnost koncertovat na 

mnoha významných světových pódiích a také natočit své debutové CD a DVD pro ,,Limen 

music and arts – Milan“ s hudbou G. Faurého, J. Brahmse a G. Mahlera.  

 Pod názvem Klavírní kvarteto Josefa Suka vystupují od roku 2014. Jejich repertoár 

zahrnuje stěžejní díla od klasicismu po současnost. Základem jsou díla Johannese Brahmse, 

Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů, významná díla 20. století a díla soudobé hudby. 

Kvarteto pravidelně premiéruje skladby, které mu věnovali významní skladatelé, jako jsou 

například Jean-Luc Darbelay, Max E. Keller, Matteo D´Amico, Marta Jiráčková nebo Jiří 

Gemrot.  

 Na svých koncertech vystupuje ansámbl i v jiných seskupeních, například v obsazení 

klavírního tria nebo smyčcového tria, pod názvem Josef Suk Trio. Členové tohoto souboru jsou 

Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola, Václav Petr – violoncello a Václav Mácha – 

klavír. ,,Klavírní kvarteto je pro nás ideální formací. Skýtá řadu možností a využití pro 

milovníka komorní hudby. Skrývá v sobě potenciál nejrůznějších komorních formací od dua, 

smyčcového či klavírního tria, obsazení klavírního kvarteta dokáže taktéž nahradit snad celý 

orchestr a některá díla tohoto obsazení jsou skutečnými symfoniemi,“86 říkají členové kvarteta.  

 

                                                           
86 Oficiální stránky Klavírního kvarteta, www.josefsukpianoquartet.com 
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6.5 Večer České komorní hudby 

29. května 2008 se uskutečnil v rámci festivalu Pražské jaro koncert české komorní 

hudby, který byl zároveň poctou dvořákovské tradici. Zcela vyprodaný sál Rudolfina přivítal 

Mistra Josefa Suka s jeho spoluhráči, kterými byli houslista Miroslav Ambroš, violista  

Karel Untermüller, violoncellista Jiří Bárta a klavírista Jan Simon. Tyto umělce si Josef Suk 

pozval, aby společně zahráli díla, která byla jeho srdcovou záležitostí, a to díla svých velkých 

předchůdců a příbuzných, Antonína Dvořáka a Josefa Suka.  

 V první polovině koncertu mohlo publikum vyslechnout díla Sukova pradědečka 

Antonína Dvořáka. Byly to Drobnosti pro dvoje housle a violu, op. 75 a, Maličkosti pro dvoje 

housle, violoncello a harmonium, op. 47 a Tercet C dur pro dvoje housle a violu, op. 74.  

Ve druhé části koncertu zazněl Klavírní kvartet a moll, op. 1 skladatele Josefa Suka. Právě tímto 

dílem všichni interpreti doslova očarovali publikum souhrou, vystižením všech tempových i 

dynamických nuancí skladby a po zásluze sklízeli nadšení publika. Brahmsovské přídavky pak 

byly odměnou nekonečného potlesku posluchačů, kteří nechtěli umělce pustit z pódia.87 

 Toto uskupení společně vystoupilo již 5. července 2007 na festivalu komorní hudby 

Český Krumlov.  

 Josef Suk si později tyto umělce vybral i jako partnery pro natočení CD s těmito 

skladbami Antonína Dvořáka a Josefa Suka. CD společně natočili u společnosti Supraphon. 

 Klavírista Jan Simon o Sukovi v dokumentu České televize prohlásil: ,,Na Josefu 

Sukovi, mimo jiné, byla fascinující celoživotní snaha po maximální dokonalosti. My jsme to 

s kolegy zažili při natáčení komorního projektu, kdy já, Jiří Bárta, Mirek Ambroš a Karel 

Untermüller jsme s mistrem Sukem spolupracovali a jeho požadavky na nás byly neuvěřitelně 

vysoké, ale ony začínaly u něj samotného, kdy vlastně kvůli němu se natáčení nikdy nezastavilo, 

bylo to většinou kvůli nám.“88  

 Tuto spolupráci okomentoval několika slovy i houslista Miroslav Ambroš:  

,,Scházeli jsme se v Mistrově ateliéru na Malé Straně, který on dlouhá léta využíval. Vždy tam 

byla výborná atmosféra, takové to genius loci, které tam zanechával a já hrozně rád na tyto 

zkoušky vzpomínám. Byl vždy perfektně připraven. Už tehdy, když jsme spolu hráli, mu bylo 

osmdesát let a myslím si, že z nás by připraven nejlépe. To byla ta stará škola, když se něco 

řeklo, tak to tak bylo a perfektně všechno sedělo a klapalo jako hodinky. On měl přirozenou 

                                                           
87ŘÍHA, Vladimír. Josef Suk a kouzelný večer české komorní hudby. Hudební rozhledy. [online]. 2008 [cit. 

2016]. Dostupné z: http://hudebnirozhledy.scena.cz 
88 SIMON, Jan. Dokument České televize Pocta Josefu Sukovi. 12. 5. 2012. 
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autoritu. My jsme se ho snažili kopírovat a dávali jsme pozor, jakým způsobem hraje, jak to 

cítí, a vzhledem k tomu, že byl první houslista, tak jsme se mu vlastně přizpůsobovali.“89 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
89 Informace z rozhovoru s Miroslavem Ambrošem. 
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7 PEDAGOG JOSEF SUK A JEHO ŽÁCI 

  

Josef Suk rozšířil svůj široký umělecký záběr i o činnost pedagogickou. V akademickém 

roce 1967/1968 vyučoval na Akademii múzických umění v Praze, kde byli jeho žáky František 

Pospíšil90 a Jiří Tomášek. Od roku 1979 působil na vídeňské Vysoké hudební škole Universität 

für Musik und darstellende Kunst Wien, kde se měl stát řádným profesorem po Vášovi 

Příhodovi. Vyučování mu ale nikdy nepřirostlo k srdci. Ve Vídni učil až do roku 1986.  

V té době měl mnoho koncertů, jejichž počet vzrostl až na sto koncertů za rok. Neměl tedy na 

vyučování tolik času, jak by chtěl a jak by bylo potřeba. ,,Nejde se objevit ve škole jednou za 

dva měsíce, to je málo, se žáky se musí pracovat každý týden. Dnes řada hvězdných interpretů 

sice učí, ale žáci je skoro nevidí, proto také ta dnešní úroveň tak vypadá. Chybí totiž výrazné 

individuality, všechny nadané děti hrají sice krásně, ale stejně. Dříve jsme zaslechli první tón 

a hned jsme věděli, že to je například Oistrach, dnes ani nepoznáte, zda je interpret z Číny nebo 

z Ameriky…“91 

V soukromí dával Suk lekce několika dalším umělcům: Ivanovi Ženatému, Pavlu 

Šporclovi a Miroslavu Ambrošovi.  

Josef Suk měl svůj ateliér na Malé Straně v Praze, jehož stěny byly svědky mnoha 

uměleckých setkání a zrodu hudebních krás. Měl zde několik dochovaných věcí po Antonínu 

Dvořákovi a Josefu Sukovi, podepsaný obrázek od jeho profesora Jaroslava Kociana a mnoho 

dalšího. Sem denně chodil cvičit, zde se scházel se svými spoluhráči a kolegy z hudební branže, 

aby zde cvičili na různá vystoupení, a zde také soukromě vyučoval své žáky.  

 

7.1 Prof. Jiří Tomášek92 

Prof. Jiří Tomášek se narodil 27. září 1942 v Plzni. V letech 1959–1964 studoval na 

Pražské konzervatoři ve třídě prof. Zdeňka Kolářského a Ivana Kawaciuka a v letech  

1964–1968 pokračoval na Akademii múzických umění v Praze u profesorů Marie Hlouňové  

                                                           
90 František Pospíšil (1933), český houslista, pedagog a dirigent, člen Českého komorního orchestru, Foersterova 

tria a Dvořákova klavírního tria. V letech 1980-1982 byl koncertním mistrem v Yomiuri Nippon Symphony 

Orchestra v Japonsku. V posledních letech je dirigentem Komorního orchestru Pražské konzervatoře. 
91JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy [online]. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 
 
92 SKÁLA, Pavel (ed.). Čeští koncertní umělci. Praha: Český hudební fond, 1983, s. 139-140. 
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a Josefa Suka. Absolvoval mistrovské kurzy u Michaila Vajmana ve Výmaru a v roce 1967 se 

stal laureátem Mezinárodní houslové soutěže ve Vídni.  

 Od roku 1968 do roku 1979 byl koncertním mistrem a sólistou Symfonického orchestru 

hl. m. Prahy FOK, působil v Pražském smyčcovém triu, byl primáriem souboru Pražští komorní 

sólisté a v letech 1979–1989 byl společně s Josefem Páleníčkem a Alexandrem Večtomovem 

členem Českého tria. Koncertoval téměř ve všech evropských zemích, v USA, Kanadě a 

Japonsku. Významná je jeho spolupráce s klavíristou Josefem Růžičkou, s nímž provedl mnoho 

děl světové komorní literatury i premiér soudobé české tvorby – Milan Slavický, Ivan Kurz, 

Ivana Loudová, Ladislav Kubík, Jiří Teml a další. Jako první český houslista provedl  

1. koncert pro housle a orchestr Dmitrije Šostakoviče v roce 1971. V roce 1996 provedl 

v jednom večeru souborné dílo Johanna Sebastiana Bacha – Sonáty a Partity a v roce 2001 

souborné dílo Johannese Brahmse.  

 Prof. Jiří Tomášek se od počátků své koncertní činnosti zařadil mezi špičku českých 

houslistů. Kritika oceňovala jeho dokonalou technickou připravenost, tvárný nosný tón, 

kultivovaný projev a cit pro styl skladby. V repertoáru má více než čtyřicet houslových 

koncertů, z nichž mnohé provedl v Praze poprvé. Početné jsou též nahrávky pro rozhlas, 

televizi, Supraphon a Panton. V roce 1977 byl vyznamenán Medailí za zásluhy o hlavní město 

Prahu a roku 1981 obdržel Cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. 

 Od roku 1976 je Jiří Tomášek profesorem houslové hry na Akademii múzických umění 

v Praze, vyučoval též na Mezinárodní akademii Yehudi Menuhina ve Švýcarsku a na Michigan 

State University v USA. Vedl mistrovské kurzy ve Finsku, Japonsku, Rakousku a Německu a 

zasedal v porotě mezinárodních soutěží: Pražské jaro, Wienawski Poznaň, Juhani Heinonen 

Finsko, Mezinárodní soutěž komorní hudby Haag, Concertino Praga a Soutěž Bohuslava 

Martinů. 

 Prof. Jiří Tomášek studoval u Josefa Suka v posledním ročníku AMU, v akademickém 

roce 1967/1968. Na svého pedagoga zavzpomínal takto: ,,Já jsem u něj studoval rok a z toho 

jsem byl asi čtyři měsíce na zájezdě. Josef Suk byl člověk, který byl pořád na pódiu a měl 

obrovskou praxi jak z toho repertoáru, tak s dotažením hudebním atd. On měl přesnou 

představu zvukovou, tempovou, intonační, to vše na vysoké úrovni jako snad nikdo z našich 

houslistů, v tom smyslu byl velice náročný. Co mě ale mrzelo bylo, že na hodině nikdy nevzal 

housle do ruky, a to mi chybělo. Ale chápu ho, protože nechtěl, aby lidi kopírovali jeho hraní. 

On taky prohlašoval, že daleko lehčí je někam se dostat, než se tam udržet. Byl velice kritický 
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až arogantní, někdy nedokázal ohodnotit určité věci. Lidsky se choval ale velmi korektně, i když 

bylo jasné, že on je svůj a má to své sebevědomí“.93  

 S Josefem Sukem nastudoval prof. Jiří Tomášek svůj absolventský koncert, na jehož 

repertoáru byla Kreutzerova sonáta Ludviga van Beethovena, Partita d moll  

Johanna Sebastiana Bacha, 1. sonáta Sergeje Prokofjeva a Houslový koncert D dur Johannese 

Brahmse. 

 

7.2 Ivan Ženatý 

Ivan Ženatý se narodil roku 1962 v Lomnici nad Popelkou v Podkrkonoší.  

Je významným českým houslovým virtuosem a hudebním pedagogem. Absolvent pražské 

Akademie múzických umění (1987), laureát houslové soutěže Pražského jara v roce 1986  

a finalista Mezinárodní houslové soutěže Petra Iljiče Čajkovského v Moskvě v roce 1982 je 

dnes uznávaným komorním hráčem, sólistou a hudebním pedagogem. Získal laureátský titul 

Mezinárodní tribuny mladých interpretů UNESCO (1986) a hlavní cenu mistrovských kurzů 

Ruggiera Ricciho v Berlíně (1990), díky níž získal angažmá jako sólista Berlínských 

filharmoniků. Jeho hudební projev ovlivnili Nathan Milstein, André Gertler a Igor Bezrodny na 

mistrovských kurzech v Curychu a Výmaru. Byl jmenován sólistou Pražských symfoniků, 

Českého rozhlasu a s Českou filharmonií absolvoval turné po Evropě. Společně vystoupil 

například s Yehudi Menuhinem, Yo-Yo Mou a dalšími. Koncertoval v berlínské filharmonii, 

londýnské Queen Elisabeth Hall, Wigmore Hall, v tokijské Metropolitan Hall, jeruzalémské 

King David Hall, v torontském Ford center, v Teatro Colón v Buenos Aires, BBC Symphony 

Orchestra London atd. Natáčí pro Dorian Recordings v New Yorku a hrál na slavný nástroj 

,,Princ Oranžský“ italského mistra Giuseppa Guarneriho z roku 1743. Působil jako profesor 

houslové hry na Vysoké hudební škole Carla Marii von Webera v Drážďanech a od roku 2010 

působí na Cleveland Institute of Music v USA. Svým mimořádně bohatým repertoárem, který 

zahrnuje více jak padesát houslových koncertů, kompletní Bachovy, Beethovenovi a 

Brahmsovy houslové sonáty oslovuje široké publikum. Kromě technické perfekce bývá 

oceňován jeho vkus pro styl a podmanivá krása tónu. Je označován za nejvýznamnějšího 

českého houslistu současnosti.94  

                                                           
93 Informace z rozhovoru s prof. Jiřím Tomáškem. 
94 Oficiální stránky Ivana Ženatého, www.ivanzenaty.com 
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 V roce 1988 se stal soukromým žákem Josefa Suka. ,,Asi ta nejranější vzpomínka je 

v mém takřka dětském pokojíčku, kde visela Sukova podobizna. Byl to můj vzor od dětství a 

poslouchal jsem jeho nahrávky a tehdy jsem vůbec netušil, že bych k němu mohl chodit na 

hodiny, a že bych s ním taky mohl hrát. Celý rok jsme sháněli první termín na naši společnou 

konzultaci, a ty konzultace byly buď velmi dobré, anebo takové trochu kritické, nic mezi tím, 

ale ty nejkrásnější zážitky potom nastaly, když jsme oba naladili svoje nástroje a začali jsme 

zkoušet.“95  

Tyto lekce měly pro Ivana Ženatého největší význam. Následovala dlouholetá 

spolupráce, která vyvrcholila vystoupeními na Würzburger Mozart – festspiele, Pražském jaru 

a kompletní nahrávkou děl Wolfganga Amadea Mozarta.  

  ,,Především vzpomínám na zkoušení takřka beze slov. Josef Suk byl jedním z mála lidí, 

s kterým jsem si rozuměl, aniž bychom museli mluvit. Přicházel jsem vždycky většinou v neděli 

o páté, rozbalili jsme housle a hráli jsme, nemluvili jsme, a znovu a znovu jsme intenzivně 

zkoušeli a cítili jsme, že nám to jde. To je ten nejúžasnější pocit, který jsem s ním měl.“96  

Takto vzpomínal Ivan Ženatý na pedagogickou činnost Josefa Suka v dokumentu České 

televize. Mimo jiné popsal vzpomínky na Mistra i po stránce profesní, kdy spolu nacvičovali 

na společné koncerty: ,,Josef Suk šel především za svým tónem, za svým výrazem, a šel za tím 

čistě intuitivně. Když jsme spolu byli na turné, tak mi v podstatě každý večer po koncertě volal, 

že přišel na nějaký nový smyk, a tak jsme se sešli, gumovali jsme a řešili jsme zase něco úplně 

nového, takže každý koncert byl nový. Josef Suk stále hledal, i když už mu bylo sedmdesát. 

Potom za mnou přišel Jiří Bělohlávek, který to dirigoval, a říkal: “Poslyš, to ty tak děláš,  

a nebo se mu přizpůsobuješ? Protože vy zníte úplně stejně.“ A já mu řekl, že to je jedna 

z největších pochval, kterou mi mohl dát, a toho si moc vážím.“97 

 

7.3 Miroslav Ambroš 

Houslista Miroslav Ambroš se narodil v roce 1987 v Košicích. Profesionálně se začal 

věnovat hře na housle až v jedenácti letech na hudebním gymnáziu Jana Nerudy v Praze u 

profesora Jiřího Hynka. Současně také navštěvoval Vysokou školu Carla Marie von Webera 

v Drážďanech, kde probíhaly konzultace u profesora Ivana Ženatého, u kterého později 

studoval na Pražské konzervatoři. Rok také studoval na Hochschule für Musik und Theater 

                                                           
95 ŽENATÝ, Ivan. Dokument České televize Pocta Josefu Sukovi. 12. 5. 2012. 
96Dokument České televize Terra musica – Vzpomínka na Mistra Josefa Suka. 1. 11. 2016. 
97 Dokument České televize Terra musica – Vzpomínka na Mistra Josefa Suka. 1. 11. 2016. 
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Hannover u profesora Krzysztofa Wegrzyna. V letech 2006–2012 studoval na Akademii 

múzických umění v Praze, kde byl žákem profesora Ivana Štrause. Absolvoval mistrovské 

houslové kurzy v Kanadě na Manhattan school of Music u profesora Pinchase Zukermana a 

Eugena Druckera, člena Emerson kvartetu. Zúčastnil se také mistrovských kurzů 

v Nizozemsku, Německu, Itálii, Rakousku a Švýcarsku pod vedením G. Kalinovského,  

S. Shippse, G. Pauka a mnoho dalších.  

 Zvítězil v několika celostátních a mezinárodních soutěžích: Kocianova houslová soutěž, 

Prague Junior Note a soutěž Bohdana Warchala na Slovensku. Je absolutním vítězem 

mezinárodní soutěže Du Prix des Jeunes Talents Européens de Musique  Classique ve Francii 

a  Národní soutěže Concertino Praga pro komorní soubory. Je držitelem prestižního ocenění 

společnosti YAMAHA.  

 Jako sólista spolupracoval se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Českým 

národním symfonickým orchestrem, Filharmonií Brno, Severočeskou filharmonií Teplice, 

Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Štátnou filharmóniou Košice, Slovenským komorním 

orchestrem a mnoho dalších. Celkově účinkoval na více jak 800 koncertech v Praze, Německu, 

Kanadě, USA, Rusku, Jižní Koreji, Norsku atd.  

 Několikrát také nahrával pro českou i slovenskou televizi a rozhlas a také pro 

lucemburské a marseillské rádio a BBC. V osmnácti letech natočil své debutové CD se svou 

matkou, klavíristkou Zuzanou Ambrošovou u hudebního vydavatelství ArcoDiva. 

 Hraje na vzácný nástroj italského mistra houslaře Camilla de Camilliho z roku 1734 

zapůjčeného ze státní sbírky hudebních nástrojů Národního muzea.98  

Od roku 2008 byl soukromým žákem Mistra Josefa Suka. Ve stejném roce společně se 

Sukem, Jiřím Bártou, Janem Simonem a Karlem Untermüllerem vystoupili na Mezinárodním 

hudebním festivalu Pražské jaro. Zároveň také natočili CD u společnosti Supraphon. 

Miroslav Ambroš byl Sukův poslední žák. Suk ho skvěle nasměroval na uměleckou 

dráhu a Miroslav na něho velice krásně vzpomíná. Nejen na intenzivní společnou práci, ale také 

na to, jaký byl Josef Suk v soukromí – zábavný, vtipný – a jako učitel nekompromisní a 

důsledný ve svých požadavcích. Velice dbal na detail, jak v komorní, tak i v sólové hře. 

Neodpustil jakoukoliv zbytečnou chybu nebo nekoncentraci. Měli spolu velmi blízký vztah, a 

proto bych zde ráda uvedla pár vzpomínek, které Miroslav na svého učitele má. 

S Mistrem Josefem Sukem se poprvé setkali na koncertě Josef Suk uvádí mladé talenty 

v Rudolfinu. V té době bylo Miroslavovi necelých deset let, na koncertě byl jako posluchač a 

                                                           
98 Oficiální stránky Miroslava Ambroše, www.miroslavambros.com 
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na housle ještě téměř nehrál. Tohle setkání bylo pro Miroslava Ambroše jakýmsi hnacím 

motorem a prvním impulsem, aby se hře na housle začal věnovat intenzivněji.  

Společně si s Josefem Sukem zahráli v Rudolfinu o dva roky později Bachův  

Koncert d moll pro dvoje housle a orchestr, bylo to splnění jeho dětského snu.  

V roce 2001 poprvé navštívil Mistrův ateliér. ,,Bylo krásné květnové odpoledne a já stál 

před vraty malostranského domu, ve kterém měl svůj ateliér Mistr Josef Suk. Moc jsem se na 

setkání těšil. Jak jsem tak přemýšlel, zda jsem udělal všechno pro to, abych Mistra nezklamal, 

na minutu přesně ve stanovený čas se otevřelo okno a v něm stál usměvavý Josef Suk a házel 

mi klíče od brány. Pak jsem vešel do starožitně zařízeného salónu – ateliéru, ve kterém Mistr 

dlouhá léta hrál. Přemýšlel jsem, kolik významných osobností s ním muzicírovalo.  

Zkouška proběhla dobře. Byl to neopakovatelný zážitek, sledovat tohoto mimořádného 

houslistu při hraní.“99  

Za několik dnů společně odehráli v Dvořákově síni Rudolfina s Pražskou komorní 

filharmonií Vivaldiho dvojkoncert s velikým úspěchem. Za mladým Mirkem tehdy přišel Mistr 

Josef Suk a oznámil mu, že mu bylo ctí si s ním zahrát. Pro Mirka to byla ohromná čest, slyšet 

tato slova od Suka v tak útlém věku. 

Úžasné bylo také to, že tito dva houslisté neměli vztah jen jako profesor a jeho žák, ale 

i jako spoluhráči, protože na pódiu se toho člověk opravdu hodně přiučí. ,,Za pár let mi Mistr 

zavolal, jestli si s ním, Janem Simonem, Karlem Untermüllerem a Jiřím Bártou nechci zahrát 

na koncertě komorní skladby jeho pradědečka Antonína Dvořáka i dědečka Josefa Suka.  

Byl jsem strašně rád, že mi projevil důvěru a že s ním mohu opět spolupracovat. První zkoušku 

jsme měli v ateliéru a já jsem opět stál před ním. Znovu se otevřelo okno a v něm se objevil 

úplně stejně usměvavý pan Suk, jako před pěti lety. Čekal na nás už i s pultíky na noty a všechno 

bylo pečlivě připravené. I my jsme byli připraveni, protože bychom si nedovolili přijít na první 

zkoušku s tím, že něco není perfektní.“100   

Miroslav Ambroš poté navštěvoval ateliér velmi často a v roce 2008 se stal Mistrovým 

soukromým žákem. Josef Suk byl pro něj velice inspirativní a spolupráce s ním byla perfektní. 

Trval na tom, aby každý tón byl úplně přesný. Jeden řádek hráli třeba i celou hodinu. 

 Miroslav ale rád vzpomíná na chvíle, kdy si spolu povídali o houslové literatuře, když mohl 

poslouchat jeho barevný, sytý tón, pro něho tak charakteristický. Josef Suk měl také 

nezapomenutelný smysl pro humor a oba se spolu hodně nasmáli.  

                                                           
99 Informace z rozhovoru s Miroslavem Ambrošem. 
100 Informace z rozhovoru s Miroslavem Ambrošem. 
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 Josef Suk zkomponoval i jednu drobnou skladbu pro housle a klavír s názvem Romance, 

kterou věnoval své ženě Marii. Miroslavu Ambrošovi dal svolení, aby tuto skladbu prezentoval 

na svých koncertech, Miroslav ji má i na svém CD. 

V době, kdy Mistru Josefu Sukovi jeho zdravotní stav nedovoloval chodit do ateliéru 

tak často, rozhodl se, že ho někomu přenechá. Jeho přáním bylo, aby dotyčný také hrál a 

pokračoval v jeho tradici. Vybral si právě Miroslava Ambroše. ,,Je to pro mě velká čest, ale i 

závazek. V ateliéru zůstalo dodnes vše tak, jak mi Mistr Suk zanechal. Na krásném vyřezávaném 

pultě jsou noty s jeho rukopisem jediné skladby pro housle a klavír, kterou složil, a na zdi visí 

obrázky slavných předků. Všude je jeho genius loci. Pokaždé, když přicházím, nezapomenu se 

podívat nahoru do toho okna…“101 

 

7.4 Josef Suk uvádí mladé talenty 

Tento projekt byl založen Josefem Sukem ve spolupráci s Pražskou komorní filharmonií 

v roce 1994. Jedná se o cyklus, který představuje nadané houslisty a jiné hudebníky z 

prestižních hudebních škol - Hudební školy hlavního města Prahy a Gymnázia Jana Nerudy.102 

Hlavní myšlenka založit tento cyklus vzešla od bývalého ředitele Gymnázia, pana Jana 

Vychytila103, se kterým se Josef  Suk přátelil a s radostí jeho nabídku přijal.  

Tato událost patří k nejvíce sledovaným událostem celého školního roku a je velkou 

výzvou pro pedagogy. Koncertu, na kterém v pražském Rudolfinu vystoupí jen ti nejlepší, 

předchází náročné výběrové řízení, které probíhá v polovině února, v němž soupeří desítky 

talentovaných studentů. Převážně to jsou studenti, kteří mají za sebou úspěchy i z jiných 

soutěží.  

Josef Suk, jako patron tohoto projektu, byl nejen velkým příznivcem těchto škol a 

čestným hostem na závěrečných koncertech, ale také jedním z účinkujících. Pokaždé vystoupil 

v úvodním čísle programu společně s nejmladšími houslisty – v minulosti to byli například  

Jan Mráček nebo Miroslav Ambroš – nejčastěji v koncertech Antonia Vivaldiho pro dvoje nebo 

čtvery housle.  

 Za Mistrova života nesla tato událost název ,,Josef Suk uvádí mladé talenty“, od roku 

2012 se koncert hlásí k sukovské tradici názvem ,,Mladé talenty Josefu Sukovi“.  

                                                           
101 Informace z rozhovoru s Miroslavem Ambrošem. 
102 Nyní GMHS = Gymnázium a hudební škola hlavního města Prahy 
103 Jan Vychytil byl ředitelem Gymnázia Jana Nerudy v letech 1991–2004. 
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 V roce 2013 poprvé místo Pražské komorní filharmonie doprovázel studenty 

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a místo Mistra Josefa Suka vystoupil 

s mladými sólisty koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček.   
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8 INTERPRETACE JOSEFA SUKA 

Josef Suk patří k nejvýznamnějším českým houslistům, kteří navazovali na českou 

tradici. Zároveň ve světě proslavil dílo svého dědečka Josefa Suka a pradědečka Antonína 

Dvořáka. Jeho interpretace vždy byla ve všech směrech na vysoké úrovni. Na koncertním pódiu 

působil se suverénní jistotou a jeho muzikalita a vřelost dávaly posluchači zapomenout na 

technickou náročnost skladby. Nové dílo začínal studovat nejprve s partiturou a pak teprve 

začal cvičit s houslemi.  

 Hudebními vzory Josefa Suka byli zejména Jascha Heifetz104, Fritz Kreisler105,  

David Oistrach106, Henryk Szeryng107 nebo belgický virtuos Arthur Grumiaux. Z houslových 

hvězd současnosti obdivoval především Hillary Hahn, Julii Fischer, Arabelu Steinbacher a 

mnoho dalších. Mezi českými houslisty nikoho vyvoleného neměl: ,,Nadaní hráči tu sice jsou, 

ale všichni jsou takoví netrpěliví, berou si úkoly, na které mnohdy nestačí, nemají dost pokory, 

takže jsou i trošičku namyšlení, chtějí jen vydělat peníze, nechodí na koncerty…Já když jsem 

byl studentem, tak jsem chodil na každý koncert, abych se dozvěděl, jak se kde hraje, ale dnešní 

studenty to ani nezajímá. Myslím, že to je také úpadek zdejší pedagogiky, nemám z toho prostě 

dobrý pocit…“108 

 

8.1 Interpretace Koncertu pro housle a orchestr a moll Antonína Dvořáka – 1. věta 

V této kapitole bych se ráda zaměřila na Sukovu interpretaci Dvořákova slavného díla, 

Houslového koncertu a moll pro housle a orchestr, op. 53. Nahrávka, kterou jsem poslouchala, 

pochází z roku 1978109 a zaznamenává výkon Josefa Suka za doprovodu České filharmonie pod 

taktovkou Václava Neumanna.110  

                                                           
104 Jascha Heifetz (1901–1987), ruský houslista, žák Leopolda Auera 
105 Fritz Kreisler (1875-1962), rakouský a později americký houslista a hudební skladatel 
106 David Oistrach (1908-1974), ruský houslista židovského původu 
107 Henryk Szeryng (1918-1988), polský houslista 
108 JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy [online]. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 

 
109 Remasterovaná nahrávka byla vydána 25. února 2011 a obsahuje skladby: Antonína Dvořáka – Koncert pro 

housle a orchestr a moll, op. 53, Romance pro housle a orchestr, op. 11; Josefa Suka – Fantazie pro housle a 

orchestr, op. 24, Pohádka, op. 16 / O věrném milování Radúze a Mahuleny a jejich strastech.  
110 Suk, Josef. Violin concerto: Dvořák/ Fantasy: Suk. Czech Philharmonic Orchestra, Václav Neumann, 

Supraphon a. s. 2011; EAN 13:0 99925 40472 7 
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 V první části koncertu Allegro, ma non troppo111 nastupuje Josef Suk v silné dynamice 

a pomalejším tempu, které nechává krásně vyznít melodickou myšlenku hlavního tématu. 

Pomocí intenzivního tlaku a pomalejšího tahu smyčce hraje Suk kvintový příraz velice 

plnohodnotně a pevně, až ve spojení s následující tercií vyzní jako lomený akord.  

Výrazně artikuluje každou osminu trioly v terciových dvojhmatech. Jemným glissandem 

dosahuje tónu e2 v šestém taktu. Od osmého taktu některé noty značně protahuje, čímž 

zpomaluje tempo, které je vhodné pro provedení následujících kadenčních rozložených akordů. 

Josef Suk je udržuje pravidelnou pulsací, i když je místy agogicky ozvláštňuje. Šestnáctinový 

běh na konci devátého taktu příliš nezesiluje. Josef Suk hraje velmi sytým tónem, kterého 

dosahuje intenzivním a rovnoměrným tahem a tlakem smyčce a vřelým, sice pomalejším, ale 

nepřetržitým vibratem.      

  V desátém taktu Suk výrazně protahuje první dvě doby, čímž mírně pozastavuje 

doposud rovnoměrně plynoucí běh melodie. Následující běhy hraje rychle, ale neztrácí 

konkrétnost provedení jednotlivých tónů. Ve dvanáctém taktu protahuje první dobu a tímto 

pozastavením vytváří podmínky pro zřetelnější tempovou gradaci následujícího běhu 

v šestnáctinových notách, který zprvu výrazně zrychluje a následně zpomaluje, jak je autorem 

předepsáno. Na první době každého taktu akcentuje vibratem tón gis2. V následujícím taktu 

zpracovává osobitým způsobem trioly na třetí době, kdy první notu trioly protahuje a ostatní 

dvě noty zrychluje natolik, že ve výsledku vyzní jako nota osminová a šestnáctinová.  

Navíc jednotlivé tóny trioly smykově rozděluje, čímž jim dává závažnější charakter. Oproti 

zápisu nezesiluje do fortissima, ale k dosažení vrcholu tónem e4 využívá v taktu čtrnáct 

flažolet112, který nevibruje. Dosahuje sice svítivého zvuku, který ale ztrácí něco ze svého 

vrcholného napětí.  

 V taktu číslo devatenáct nastupují housle po orchestrální mezihře a Suk zde opět volí 

pomalejší tempo – oproti mezihře – které je vhodné pro melodické vyznění tématu.  

Opakující se melodii hraje podobným způsobem jako na začátku, ale tentokrát se tolik neopírá 

o příraz. Následující melodii kadenční pasáže rozložených akordů interpretuje Suk obdobně 

jako poprvé, ale zde již rytmus trioly neupravuje a pasáž graduje do fortissima.  

V taktu č. 28 k dosažení vrcholového tónu a4 Suk nepoužívá flažolet, ale rozeznívá ho 

přirozeným způsobem. Od taktu č. 41 dochází ke klesání tempa i dynamiky, které připravuje 

klidnější atmosféru klidné melodie vedlejšího tématu.  

                                                           
111 DVOŘÁK, Antonín. Houslový koncert, op. 53. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a 

umění, 1955. 135 s. 
112 Flažolet = tón vytvářený na smyčcovém nástroji dotekem prstu na strunu, připomínající flétnový tón 
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 Do dynamicky klidné melodie přednášené orchestrem vstupují v taktu č. 55 sólové 

housle dramatickým provedením hlavního tématu ve forte. Josef Suk hraje velice hutným a 

intenzivním tónem a jednotlivé tóny akcentuje a zvýrazňuje. Technicky náročnější úsek od 

taktu č. 76, který je tvořený melodií s přírazy ve spodní oktávě, interpretuje Suk velice 

expresivně a s dokonalou intonační jistotou. Jednotlivé tóny od sebe lehce odděluje a rychlým 

vibratem akcentuje. V následujícím taktu nepatrně protahuje oktávu na první době, ale oktávy 

následující už hraje v rychlém a pravidelném tempu a poslední tři oktávy dle zápisu zeslabuje.  

 Vedlejší téma od taktu č. 78 nehraje Suk v pianu, jak Dvořák předepisuje, ale 

v mezzoforte až forte a hraje expresivně. I přesto ale naplňuje výrazový pokyn dolce a jednotlivé 

tóny hladce propojuje glissandy. Charakteristickým prvkem této části je práce s tónem, který je 

barevný a znělý, čehož Suk dosahuje intenzivním tahem a tlakem smyčce. V technicky 

náročném úseku od taktu č. 90, který obsahuje střídání dvojhmatů tercií a sext, Suk opět výrazně 

protahuje první dobu.  

 V taktu č. 106 se melodie vrací do hlavního tématu v tónině a moll, ale nyní ne ve 

dvojhmatech, ale je tvořena jednoduchou melodií. Skladatelem je zde předepsáno expressivo, 

ale Josef Suk užívá spíše jemnějšího provedení tohoto tématu. Do popředí se expresivní výraz 

dostává až v taktu č. 110, kde je posílen výraznou gradací. Trioly zde hraje Suk na G struně a 

D struně, stejně jak je předepsáno. V triolové pasáži v taktu č. 117 volí Suk místo předepsaného 

legata113 prvních dvou osmin v triolách smyk portamento114, při čemž dosahuje výborné 

artikulace a energického vyznění pasáže.  

 Chromatická pasáž v taktu č. 126  a 127 je Sukem výrazně artikulována a některé tóny, 

kvůli výměně smyku nebo polohy, akcentovány. Nejtišší a nejjemnější část první věty 

interpretuje Suk s vášnivým a velice emotivním výrazem. V taktu č. 134 Suk zesiluje pomocí 

dynamických oblouků,  i když je crescendo autorem předepsáno až v taktu č. 138.  

V taktu č. 144 Suk nezeslabuje, jak je předepsáno, ale naopak zesiluje. V taktech č. 150, 152 a 

154 odděluje a zvýrazňuje dle zápisu čtvrtou a osmou osminovou notu.  

 Odlehčená a radostná melodie od taktu č. 162 vyžaduje rychlejší tempo, které se 

neustále zvedá. Tato melodie zní v podání Suka velmi živě a radostného a žertovného výrazu 

dosahuje Suk tím, že některé tóny s vibratem mírně akcentuje a následně odlehčuje. 

V houslovém partu od taktu č. 175 je sled tří melodicky i rytmicky zajímavých frází, které 

obsahují trioly a šestnáctinové noty. Josef Suk hraje tuto část velmi pevným a odhodlaným 

tónem. První tón v taktu č. 181 hraje ve fortissimu a následuje dynamický pokles a rozložené 

                                                           
113 Legato = vázaně 
114 Portamento = oddělovaně 
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oktávy ve slabší dynamice a postupně zesilují. Vrcholný tón a3 výrazně zavibruje.  

V této dynamické gradaci pokračuje i ve stoupajícím triolovém sledu v taktu č. 183 a 184. 

V jeho závěru Suk nepatrně zpomaluje, aby se připravil na následující melodii, kterou hraje ve 

fortissimu s intenzivním a provibrovaným tónem.  

 Hlavní úloha v taktech č. 189 až 196 je určena orchestru, housle, obsahující figurační 

postupy, které vyžadují synchronizaci pravé a levé ruky, zde mají spíše doprovodnou funkci. 

Možnost předvést práci s tónem nabízí interpretovi imitační dialog mezi sólovými houslemi a 

kontrabasy, kde housle hrají akord i melodii v oktávách výrazným tónem a dlouhým smykem 

v silné dynamice, aby se vyrovnali hutnému tónu kontrabasů. Technicky náročné pasáže 

nepravidelných běhů v taktech č. 212 až 216 hraje Suk s obdivuhodnou lehkostí a přesností, 

navíc zvýrazňuje akcenty předepsané autorem.  

 Návrat hlavního tématu v taktu č. 224 se v sólových houslích rozeznívá v oktávách a od 

sólisty je vyžadováno hrát plným tónem. Zde Suk využívá zvukových možností svého nástroje 

a dostatečně se vyrovnává mohutnému zvuku orchestru a splňuje tak autorův požadavek 

grandioso. Následující technicky náročnou dvojhmatovou a akordickou pasáž od taktu č. 231 

hraje Suk s naprostou přesností a intonační jistotou. Všechny tóny se jasně a zřetelně ozývají. 

V části Poco meno mosso v taktu č. 247 nastupují sólové housle v terciích. Josef Suk nastupuje 

v silné dynamice, zpočátku hraje melodii značně uhlazeně, ovšem tu od taktu č. 250 mění na 

jistou dramatičnost. Kadenční obsah taktu č. 252 Suk zaměňuje, oproti psanému diminuendu 

udržuje rychlé tempo a silnou dynamiku. Zpomalení a zeslabení provádí až na konci tohoto 

taktu.  

 V melodické části Quasi moderato, která je hraná na struně G, zvýrazňuje Suk melodii 

agogickou a dynamickou modelací, která je příznačná pro jeho interpretaci. Dosahuje tak 

vzrušivějšího výrazu, i díky náhlému zintenzivňování a povolování tlaku smyčce na struny, a 

naplňuje tak předpis autora, molto expressivo. Suk zde volí pomalejší tempo a slabší dynamiku. 

Od taktu č. 262 navazuje orchestr na klidný charakter sólisty a vhodně tak navozuje atmosféru 

následující klidné a zpěvné druhé věty koncertu.            
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9 OCENĚNÍ, VYZNAMENÁNÍ A ČESTNÁ ČLENSTVÍ 

Mistr Josef Suk patřil bezesporu k českým houslistům světového jména, o čemž svědčí 

nejen jeho umělecké vytížení a počet zemí, které navštívil, ale také řada ocenění, která mu byla 

udělena. Jeho proslulost byla a je obrovská. Josef Suk je bez pochyby nejslavnějším českým 

houslistou 2. poloviny 20. století.  

 V roce 1963 obdržel státní cenu, roku 1970 ocenění Zasloužilý umělec a v roce 1977 mu 

udělil prezident Československé socialistické republiky Gustav Husák ocenění  

Národní umělec. 

 K nejcennějším vyznamenáním patří státní vyznamenání České republiky - Medaile za 

zásluhy prvního stupně, kterou převzal z rukou prezidenta Václava Havla v roce 1999,  

a nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie v hodnosti rytíře, které mu roku 

2002 udělil francouzský prezident Jacques Chirac. Významnou cenou je také Cena Antonína 

Dvořáka115, která byla Sukovi udělena společností Akademie klasické hudby za propagaci 

české hudby a díla Antonína Dvořáka v roce 2009.  

 Obdržel také mnoho hudebních ocenění. V roce 1972 obdržel Edisonovu cenu 

v Holandsku za snímek Bachových sonát a partit pro sólové housle, roku 1974 získal cenu 

vídeňské Mozartovy společnosti Wiener Flötenuhr za soubornou nahrávku s Pražským 

komorním orchestrem pod taktovkou Libora Hlaváčka děl pro housle a orchestru od Wolfganga 

Amadea Mozarta. Za gramofonové nahrávky získal od Supraphonu v roce 1978 Zlatou desku 

za mistrovskou interpretaci Koncertu a moll pro housle a orchestr Antonína Dvořáka a Cenu 

Supraphonu za nejlepší umělecký výkon v kategorii sólistů za vynikající interpretaci koncertů 

Bohuslava Martinů a pětideskového kompletu Mozartových koncertů z roku 1976.  

Dále obdržel Zlatou desku Supraphonu za milion prodaných nosičů a více jak pětatřicet let 

spolupráce a v roce 1999 Jubilejní Platinovou desku za významný umělecký vklad do zlatého 

fondu Supraphonu, za 1 112 000 prodaných LP, MC a CD v letech 1953-1999. Za vynikající 

nahrávky obdržel Zlatou desku japonské nahrávací společnosti Columbia za Mozartovy violové 

kvintety se Smetanovým kvartetem.  

 Celkem šestkrát obdržel francouzské prestižní hudební ocenění Grand Prix du disque 

de l´Académie Charlese Crose116.  

                                                           
115 Tuto cenu získali také Ivan Moravec (2010, klavírista), Jiří Kout (2011, dirigent), Ludmila Dvořáková (2012, 

sopranistka), Jiří Kylián (2013, choreograf), Jiří Bělohlávek (2014, dirigent) Yo-Yo Ma (2015, violoncellista) a 

Richard Novák (2016). 
116 Tradice těchto cen vznikla v roce 1948 a uděluje je francouzská Akademie Charles Cros za výjimečné 

nahrávky hudebních skladeb jak po stránce umělecké, tak technické. Zejména na poli vážné hudby má světový 

význam.  
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Ocenění bylo uděleno za tyto nahrávky: 1958 – Dvořákovo Klavírní trio Dumky s Janem 

Panenkou a Milošem Sádlem u společnosti Deutsche Grammophon  

1961 – Sonáty Clauda Debussyho a Leoše Janáčka s Janem Panenkou 

1968 – Houslový koncert Albana Berga natočený s Českou filharmonií za řízení Václava 

Neumanna 

1974 – souborné dílo pro housle a orchestr od Wolfganga Amadea Mozarta s Pražským 

komorním orchestrem za řízení Libora Hlaváčka  

1978 – oba houslové koncerty Bohuslava Martinů s Českou filharmonií za řízení 

Václava Neumanna a Dua Bély Bartóka s houslistou André Gertlerem, který je považován za 

jednoho z nejlepších interpretů Bély Bartóka.  

 K oceněním z řad hudebních kolegů v Praze patří čestný doktorát Akademie múzických 

umění v Praze Doctor honoris causa z roku 2003, cenu udělili rektor Peter Toperczer a děkan 

Jiří Hlaváč. 

,,Od samého počátku, kdy jsem dostal od svého tatínka housle, na mne doléhal onen 

zavazující pocit očekávání, dostojím-li přáním a nadějím, které do mě vkládali moji rodiče a 

tehdy ještě žijící dědeček. Tento velký závazek naplnění rodové tradice poté vroubil po všechny 

další dny celou mou vlastní uměleckou dráhu. Na jedné straně přede mnou možná pootvíral 

některé brány a cesty, na druhé ovšem znamenal také ne vždy lehké břímě.“ Josef Suk, řeč při 

udělení titulu Doctor honoris causa. AMU, Praha, 2003. 

  Josef Suk byl také členem několika významných institucí jako Nadace Štiřín, 

Společnost Bohuslava Martinů, Společnost Antonína Dvořáka v Praze a Mezinárodní 

společnost Antonína Dvořáka. V roce 1990 získal Čestné občanství v obci Křečovice a v roce 

2005 byl jmenován čestným občanem městské části Prahy 2. V roce 2004 získal cenu 

Společnosti pro vědu a umění. Byl také prezidentem v Nadaci Antonína Dvořáka pro mladé 

interprety.  

 V roce 2009 převzal na zámku v Lánech z rukou prezidenta Václava Klause  

Čestnou zlatou plaketu za mimořádný přínos českému kulturnímu životu v uplynulých šedesáti 

letech. 

Necelý rok po smrti, získal Josef Suk prestižní francouzskou cenu Diapason d´Or117 za 

archivní nahrávky vydané v kolekci šesti CD s názvem Josef Suk – Early Recordings.  

Název ceny česky znamená Zlatá ladička a udělují ji hudební kritici francouzského prestižního 

měsíčníku Diapason a redaktoři rozhlasové stanice France Musique.  

                                                           
117 Diapason d´Or je obdobou britských prestižních cen Gramophone v anglicky mluvících zemích.  
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 Nahrávky pocházejí z let 1956–1967 a představují slavného houslistu jako mladého, ale 

už zralého umělce s výrazným interpretačním názorem a zcela charakteristickým tónem.  

Tyto pečlivě remasterované nahrávky jsou nejen historickým dokumentem, ale především 

živým svědectvím o mladém svrchovaném muzikantovi, jehož jméno se posléze nesmazatelně 

zapsalo mezi legendy. 

 Tuto cenu získalo také v roce 2001 Pražákovo kvarteto za album Suite lyrique Albana 

Berga a v roce 2010 také světově uznávaný český soubor Pavel Haas Quartet.   

 

9.1 Prezident Pražského jara 

V letech 2000-2005 stál Josef Suk v čele Mezinárodního hudebního festivalu Pražské 

jaro jako jeho prezident a předseda umělecké rady. Suk sám měl k festivalu velmi vřelý vztah 

umělce, jehož osmdesát vystoupení, ať už jako sólisty, dirigenta Sukova komorního orchestru, 

nebo v roli komorního hráče v Sukově triu, se do historie Pražského jara zapsalo nesmazatelně. 

Na počátku 21. století si pod jeho vedením festival uchovával tvář velkorysé přehlídky 

špičkových interpretačních výkonů a současně místa setkávání umělců z celého světa.  

V roce 2001 vystoupil Josef Suk na Pražském jaru naposledy jako sólista.  

Zazněl Houslový koncert č. 2 Viktora Kalabise za doprovodu Rozhlasových symfoniků pod 

vedením Rogera Nierenbergera. Čas od času se ale na festivalové pódium vracel jako komorní 

hráč a samozřejmě i jako pravidelný posluchač. ,,Pokaždé mám radost, když se tam potkám 

s houslisty, kteří mě vítají a říkají, jak vyrůstali na mých deskách, jako například Anne-Sophie 

Mutter, Peter Zimmermann či Leonidas Kavakos. Hřeje mě při tom pocit, že jsem pro houslové 

umění i pro interpretaci Dvořáka a Suka, protože dříve s nimi zacházeli houslisté – podobně 

jako většina zahraničních orchestrů – všelijak, přece jenom udělal kus práce…“118  

Zde jistě z Josefa Suka hovoří jeho vnitřní poctivost a láska k houslím a hudbě, která ho 

provázela po celý život. 

,,Přeji Pražskému jaru vedle jeho stálých a věrných návštěvníků také nové dorůstající 

mladé publikum.“ Josef Suk, 2006.  

 

 

                                                           
118 JAROLÍMKOVÁ, Hana. Josef Suk. Hudební rozhledy. [online]. 2009 [cit. 2016]. Dostupné 

z: http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=95&id_clanku=1016 
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9.2 Sukovy Křečovice 

Nedílnou součástí Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro je v posledních 

dvou desetiletích tradiční slavnost Sukovy Křečovice119, která je pořádána od roku 1947. 

K Památníku Josefa Suka120 se každou poslední květnovou neděli sjíždí umělcovi ctitelé. 

Podnět ke slavnostem dal Sukův přítel, dirigent Václav Talich a postupně sem přijížděli Sukovi 

přátelé, žáci a obdivovatelé. Hlavním protagonistou byl především skladatelův vnuk, houslista 

Josef Suk.  Pravidelně hrával při této příležitosti na kůru křečovického kostelíčka sv. Lukáše, 

kde dávno před ním pěstoval hudbu jeho dědeček.  

 ,,Líbila se mi krajina s mírnými kopci, svažujícími se k Vltavě na místa, kde podle slov 

dědečka teče Smetanova Vltava do As dur.“ Josef Suk, 2007. 

 V roce 2010 vystoupil Josef Suk v Křečovicích naposledy. 

 

9.3 Sukův hudební Štiřín 

Mimořádnou kulturní tradicí, která se zapsala do povědomí českého hudebního dění, se 

stal cyklus koncertů Sukův hudební Štiřín.121 Patronem a významnou hudební osobností těchto 

koncertů se stal Mistr Josef Suk, pod jehož uměleckým vedením se úspěšně zařadily mezi 

nejprestižnější cykly koncertů v naší republice.   

 První koncerty se uskutečnily na zámku Štiřín v roce 1994 a od té doby byly do 

štiřínských sálů122 pozvány desítky světoznámých umělců a těles. Partnery tohoto exkluzivního 

cyklu koncertů se staly významné osobnosti a společnosti nejen z České republiky, ale i ze 

zahraničí. Koncertní cyklus Sukův hudební Štiřín pořádají organizace Zámek Štiřín a 

Společnost Regio Štiřín. Navazují na tradice zámeckého muzicírování a zámeckých koncertů, 

které mají své počátky již v době renesance. 

Výjimečnou událostí a vrcholem celého cyklu se stala vystoupení Mistra Josefa Suka 

v zámecké kapli vždy na Boží Hod.123 Sváteční atmosféra intimní kaple ve spojení 

                                                           
119 Jedná se o pietní akt jako vzpomínka na skladatele Josefa Suka. 
120 Po skladatelově smrti ho zde nechal postavit jeho syn, Ing. Josef Suk, který ho v roce 1951 odkázal státu. 

V současnosti ho spravuje České muzeum hudby v Praze. V roce 2008 prošel rekonstrukcí a byl znovu otevřen 

pro veřejnost. 
121 Obec Štiřín leží přibližně 20 km jihovýchodně od Prahy. Štiřín je známý barokním zámkem, ke kterému patří 

i zámecký park v anglickém stylu. 
122 Salmův a Sukův. 
123 25. prosince, 1. svátek vánoční. 
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s mistrovským uměleckým zážitkem, zde dosahovala naprostého hudebního vrcholu, které se 

pro zúčastněné stal nezapomenutelnou vzpomínkou.124 

Před několika lety začala spolupráce s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města 

Prahy, která vyústila v koncerty talentovaných umělců Josef Suk uvádí mladé talenty.125  

V úctě k odkazu Mistra Josefa Suka zde vystupují vynikající umělci a soubory v dramaturgické 

spolupráci s paní Marií Sukovou a profesorem Jiřím Hlaváčem.126 Tato vystoupení se stala 

nedílnou součástí celého cyklu Sukův hudební Štiřín.127 

Mistr Josef Suk si Štiřín velice zamiloval a rád se sem vracel. O svém vztahu k němu 

napsal: ,,Zámek Štiřín miluji a musím přiznat, že tato láska vznikla na první pohled. Šťastnou 

náhodou jsem měl natočit na zámku pro televizi Humoresku od mého slavného praděda 

Antonína Dvořáka. Byla to tedy Dvořákova hudba, která mě přivedla do Štiřína…“128 

 Po smrti Josefa Suka se staly zámecké koncerty odkazem mimořádné osobnosti 

hudebního světa a jsou pro všechny návštěvníky závazkem nejen při tvorbě konceptu nové 

sezóny, ale i pro zanechání pevné stopy Sukova hudebního génia v malebném štiřínském kraji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Oficiální stránky zámku Štiřín, www.stirin.cz 
125 Nyní Mladé talenty Josefu Sukovi 

126 Jiří Hlaváč (1948), český klarinetista a saxofonista, skladatel, hudební pedagog, organizátor a publicista, 

umělecký vedoucí souboru Barock Jazz Quintet a člen Českého dechového tria.  

 
127 www.stirin.cz 
128 www.stirin.cz 
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10 VÝSTAVA JOSEFA SUKA V MUZEU HUDBY 

 

Výstava, která je věnována jednomu z nejvýznamnějších houslistů 2. poloviny  

20. století, Josefu Sukovi, má název Josef Suk. Housle – můj osud. Konala se v Českém muzeu 

hudby v Karmelitské ulici od 25. května do 30. září 2016. Později byla výstava pro velký zájem 

návštěvníků prodloužena do 2. října 2016. Návštěvníci zde mohli vidět cenné památky rodiny 

Sukových, mezi které patří například historické fotografie, které přiblížili atmosféru doby, v níž 

Josef Suk žil – od poúnorového Československa až po začátek 21. století - archiv Sukových 

hudebnin včetně houslových partů, stovky hudebních programů a plakátů z koncertní činnosti, 

hudební ukázky, gramofonové desky a mnoho dalšího.  

 Josef Suk patřil k významným osobnostem hudebního světa, proto mě velmi potěšilo, 

že České muzeum hudby uspořádalo tuto výstavu, která představila široké spektrum památek  

a osobních předmětů, jako jsou například zlaté hodinky nebo cenné barokní hodiny 

s kalendáriem a zvonkohrou po dědečkovi Josefu Sukovi, které muzeum získalo darem od 

manželky slavného houslisty, paní Marie Sukové. Na výstavu paní Suková zapůjčila také 

předměty, které má ještě ve svém vlastnictví, například fotografie s věnováním umělců, s nimiž 

Josef Suk vystupoval, nebo diplomy a vyznamenání.129  

Celou výstavu také provázela rozsáhlá sbírka modelů autíček, takzvaných angličáků, 

které Josef Suk po celý svůj život nadšeně sbíral. Mezi vystavenými exponáty se našly opravdu 

zajímavé kousky, například Corgi James Bond, Corgi Citroën Le Dandy, model Pilen a 

samozřejmě i Sukovy oblíbené Mercedesy, které si zamiloval jako dopravní prostředek.130 

Návštěvníci se tak mohli přesvědčit o tom, že slavný houslový virtuos může mít i obyčejné 

lidské zájmy.  

Kromě mnoha zajímavých předmětů spojených s Josefem Sukem výstava také 

představila rodinné památky na jeho dědečka, skladatele Josefa Suka, a pradědečka, skladatele 

Antonína Dvořáka, profesora Jaroslava Kociana a na přední světové osobnosti hudebního 

života 2. poloviny 20. století.   

 Návštěvníci si zde také mohli prohlédnout nejcennější nástroje ze sbírky Českého muzea 

hudby, na které Mistr hrál – housle Antonia Stradivariho, zvané Libon, a housle Giuseppeho 

                                                           
129 Informace od autorky výstavy paní PhDr. Jany Vojtěškové. 
130 Informace od autorky výstavy paní PhDr. Jany Vojtěškové. 
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Guarneriho del Jesu, zvané Princ Oranžský, které dnes patří k nejvzácnějším hudebním 

nástrojům na světě.131    

 K výstavě byl připraven také bohatý doprovodný program, k němuž patřily i 

komentované prohlídky vedené autorkou výstavy, muzikoložkou Janou Vojtěškovou.   

 Tato výstava se mi velice líbila, navštívila jsem ji celkem třikrát. Poprvé jsem si výstavy 

všimla při příležitosti svého magisterského koncertu, který se konal právě v Českém muzeu 

hudby 25. května 2016. Druhý den jsem výstavu navštívila a se zájmem získávala nové 

informace, které jsem doposud o Mistrovi nevěděla. 

 Celá výstava byla rozdělena do třinácti částí. První dvě části, s názvem Josef Suk  

a Antonín Dvořák, se věnovali životu Sukových předků. Součástí byly fotografie, dopisy, noty 

a rozsáhlý rodokmen. Další část, Dětství v Křečovicích, už byla věnována samotnému Josefu 

Sukovi, převážně tedy jeho dětství, které mimo jiné prožíval i v milovaných Křečovicích u 

svého dědečka. Nechyběly zde fotografie Křečovic, rodného domku, malého Pepuly s jeho 

rodiči, sourozenci a samozřejmě s dědečkem, skladatelem Josefem Sukem. Následovala část 

Studium u Kociana, která obsahovala fotografie Sukova oblíbeného učitele, programy jejich 

společných vystoupení, fotografie z hudebních lekcí v Kocianově bytu, kam malý Pepula rád 

chodil. Na malé obrazovce byl promítaný film Když struny lkají,  z roku 1930, kde hrál Jaroslav 

Kocian tuláka a také amatérský filmový záběr neznámého autora, kde je zachycen asi devítiletý 

Josef Suk při výuce u Jaroslava Kociana. 

 Po této části následovalo téma Konzervatoř, Akademie múzických umění, kde bylo 

popsáno Sukovo studium na těchto školách. Objevily se zde opět fotografie, vysvědčení, různé 

recenze, pas a průkazka na tramvaj Josefa Suka, programy koncertů, fotografie Pražského 

kvarteta a povolávací rozkaz. Dalším tématem bylo Sukovo trio, které obsahovalo mnoho 

fotografií tohoto uskupení, programy koncertů, kritiky koncertů v různých jazycích, itineráře 

zahraničních turné a plakáty koncertů. Část Pod taktovkou světových dirigentů popisovala 

spolupráci s mnoha významnými dirigenty té doby. Opět zde byly fotografie, plakáty  

a programy koncertů a stručné životopisy všech dirigentů, se kterými Josef Suk spolupracoval.  

Dalšími částmi byly Sólista, Spolupráce s dalšími interprety, Nahrávky a Sukův komorní 

orchestr. Objevily se zde Sukovy obaly na housle s etiketami různých hotelů, Platinová a  

Zlatá deska Supraphonu a také noty. Noty Dvořákova Houslového koncertu a moll a Sukovy 

Fantazie g moll, kde na přední straně obou svazků je podrobně napsaný seznam, kdy a kde tyto 

skladby Suk hrál. V notách jsou i jeho vlastní poznámky.  

                                                           
131 Momentálně na ně nelze koncertovat kvůli kauze Diag Human, proto mohly být mimořádně vystaveny. 
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 Poslední části výstavy měly názvy Ze společenského života, Vyznamenání a řády, kde 

byla vystavena většina jeho vyznamenání, diplomů a cen, Prezident Pražského jara a Sukovy 

Křečovice. Byl zde vystavený i frak Mistra Josefa Suka, ve kterém hrál na mnoha koncertech.  

 Celou výstavou zněly nádherné tóny tohoto slavného houslisty. Na konci výstavy bylo 

možné si poslechnout nádherný zvuk Sukových houslí z remasterovaných nahrávek, také zde 

byly ke shlédnutí dokumenty České televize o Josefu Sukovi. 

 Bonusem výstavy byla takzvaná Hudební autodráha ve tvaru houslového klíče. 

Návštěvník mohl nejen závodit, ale zároveň i poslouchat Dvořákův Mazurek v interpretaci 

Josefa Suka. Podle rychlosti autíček se měnilo také tempo skladby. Já sama jsem si tuto 

autodráhu vyzkoušela, ale nepodařilo se mi řídit autíčka tak, aby byla hudba srozumitelná. 

 V úplném závěru expozice bylo možné si zahrát na housle podle instruktážního videa. 

Zejména ti, co drželi housle poprvé v ruce, poznali, že to není vůbec snadné.  

 Dne 26. září 2016 proběhl v Českém muzeu hudby koncert pro housle a klavír, který 

byl uspořádaný k poctě Mistra Josefa Suka. Jednalo se o doprovodnou akci k výstavě Josef Suk. 

Housle – můj osud. Na programu byly Romantické kusy pro housle a klavír, op. 75 Antonína 

Dvořáka, Intermezzo Pittoresque pro housle a klavír č. 2, op. 18 Jaroslava Kociana,  

Houslové sólo z pohádky Radúz a Mahulena pro housle a klavír, op. 16 Josefa Suka, Sonáta 

pro housle a klavír Leoše Janáčka, skladbička Josefa Suka mladšího s názvem Romance pro 

house a klavír a na závěr Mazurek e moll pro housle a klavír, op. 49 Antonína Dvořáka.  

Na housle hrál vynikající český houslista a mimo jiné také žák Josefa Suka, pan Miroslav 

Ambroš za klavírního doprovodu Karla Vrtišky.  

 

10.1 Rozhovor s autorkou výstavy PhDr. Janou Vojtěškovou 

Jelikož jsem tuto výstavu navštívila několikrát a sbírala jsem díky ní informace do své 

diplomové práce, domluvila jsem se s muzikoložkou a autorkou výstavy, paní  

PhDr. Janou Vojtěškovou, aby mi poskytla nějaké informace o této výstavě. Paní doktorka byla 

velice ochotná a poskytla mi tento rozhovor, za což jí ještě jednou moc děkuji. Její výstava a 

výklad byly více než milou vzpomínkou na geniálního houslistu Josefa Suka. 

 

Co bylo důvodem ke vzniku výstavy a jak dlouho trvala její příprava a realizace? 

 Tato výstava byla uspořádána u příležitosti pátého výročí úmrtí houslisty Josefa Suka, které 

jsme si připomněli 7. července tohoto roku. Výrazným důvodem byla i skutečnost, že České 
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muzeum hudby získalo v několika uplynulých letech velké množství předmětů, které mu 

věnovala paní Marie Suková z manželovy pozůstalosti. Příprava výstavy trvala přibližně jeden 

rok a samotná realizace, včetně grafické úpravy a architektonického řešení pak necelé tři 

měsíce.  

 

Jaký byl přibližně počet darovaných předmětů? 

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, na výstavě bylo, včetně nahrávek a fotografií, více jak 400 

předmětů. Jednalo se o výstavu poměrně velkého rozsahu, protože předměty byly umístěny 

celkem v devíti místnostech. 

 

Celá expozice začínala rodokmenem Josefa Suka, který je dostatečně známý a zpracovaný. 

 Je pravda, že písemné zprávy sahají až do 16. století? 

Ano, výstava opravdu začínala rodokmenem. Ale až do 16. století jsme se nedostali.  

Vzhledem k tomu, že Antonín Dvořák měl devět dětí (mezi nimi i babičku Josefa Suka Otýlii), 

je rodokmen začínající právě u něho i tak poměrně obsáhlý. Druhou linii Sukových předků 

vedeme od řídícího učitele Josefa Suka, který byl o něco starší než Antonín Dvořák (narodil se 

v roce 1827). Z toho plyne, že jsme rodinné vazby sledovali až od 19. století. Zajímavé je, že 

většina Sukových předků v rodokmenu byla hudebně činná. Přestože se ve světě proslavili 

,,jen“ Antonín Dvořák, skladatel Josef Suk a houslista Josef Suk, ani hudební aktivity dalších 

členů rodiny nebyly bezvýznamné. Například zpěvačka Magda Dvořáková nebo inženýr Josef 

Suk, který hrál dobře na klavír, housle a také komponoval. 

 

Jak byla dokumentována cesta Josefa Suka jako houslisty? 

Tato cesta je dokumentována již od dětství. Kromě fotografií se dochoval i unikátní filmový 

záběr asi devítiletého Suka, jak hraje se svým učitelem Jaroslavem Kocianem v jeho bytě a kde 

zazněla jeho slavná věta: ,,Já jako, tvůj učitel, mám k tobě přání, abys šel ve šlépějích tvého 

pradědečka, slavného Antonína Dvořáka, a tvého dědečka, mistra Josefa Suka.“  

Na výstavě byly rodinné fotografie, vysvědčení z konzervatoře, cestovní pas z roku 1949, 

potvrzení o zapůjčení houslí a smyčců, osobní dopis Josefa Suka Jaroslavu Kocianovi, 

vysokoškolský index i povolávací rozkaz. Součástí byly samozřejmě i plakáty koncertů a první 

kritiky na Sukovo vystoupení. Josef Suk debutoval nejprve jako člen Sukova tria, které sám 

založil. Jeho umělecká činnost byla ve výstavě připomenuta programy, plakáty, kritikami a 

samozřejmě i fotografiemi s Janem Panenkou, Josefem Chuchrem nebo Milošem Sádlem. 

Potom byla větší část exponátů věnována Sukově sólové dráze, která začala prvním sólovým 
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vystoupením pětadvacetiletého Josefa Suka v roce 1954, pokračovala koncertem v Carnegie 

Hall v roce 1964 s Clevelandským orchestrem a Georgem Széllem, koncerty s Wolfgangem 

Sawallischem, Franzem Konwitschnym, Antoniem Pedrottim, sirem Adrianem Boultem, sirem 

Georgem Soltim a mnoha dalšími. 

 

Je známo, že byl Josef Suk i violista. Měla výstava seznam všech nahrávek nebo záznamů 

z tohoto období? 

Ne, vystaveny byly jen ty nejznámější Sukovy violové nahrávky, jako Harold v Itálii Hectora 

Berlioze a Koncertantní symfonie pro housle a violu, KV 364 Wolfganga Amadea Mozarta, kde 

Suk nahrál oba party. Dále je zde zmíněna i Sukova spolupráce se Smetanovým kvartetem, se 

kterým jako violista nahrál Mozartovy Kvintety. 

 

Byl součástí expozice přehled nahrávek pro gramofonová vydavatelství, televizi a rozhlas? 

To bohužel nebyl. Velmi bohatá diskografie Josefa Suka by byla samostatným tématem pro 

speciální studii. Na výstavě jsme mohli ukázat jen zlomek nahrávek se slavnými dirigenty a 

interprety. To, že Mistr Josef Suk nahrával s dirigentem Karlem Ančerlem, Václavem 

Neumannem či Jiřím Bělohlávkem, je obecně známo. Méně jsou známé jeho snímky například 

s Adrianem Boultem, Juliem Katschenem, André Gertlerem a dalšími. 

 

Za zmínku také stojí Sukova sbírka nahrávek jeho pedagogů, vzorů nebo kolegů, či nahrávky 

nejen vážné hudby, ale i jiných žánrů. Byly tyto nahrávky na výstavě k vidění nebo dokonce 

k poslechu? 

Z Mistrovy sbírky jsme vystavili pouze soubor nahrávek Fritze Kreislera a Jashy Heifetze, 

vydaných v 70. letech 20. století v USA. Podle svědectví jeho manželky, paní Sukové, se k nim 

Suk stále rád a s obdivem vracel. Například Heifetzova šestidílná edice zachycuje unikátní 

nahrávky, které vznikaly během celého jeho tvůrčího života.  

 

Milovníci klasické hudby a obdivovatelé Josefa Suka jistě znají záznamy jeho interpretačních 

výkonů. Jaké záznamy jsme mohli na výstavě vidět? 

Kromě poslechových ukázek Sukovy interpretace jsme měli z archivu České televize zapůjčeny 

také záznamy jeho tří koncertů. Konkrétně to byl Dvořákův Houslový koncert a moll, Sukova 

Fantazie pro housle a orchestr g moll a Mendelssohnova Houslového koncertu e moll 

v provedení Josefa Suka za doprovodu České filharmonie pod vedením Václava Neumanna. 
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Byla na výstavě zdokumentována i spolupráce s trumpetistou Václavem Hybšem a jeho 

orchestrem? 

Spolupráce s Václavem Hybšem, který byl mimo jiné i Sukovým blízkým přítelem, patřila 

k určitému období Sukovy hudební kariéry. Mnoho pamětníků by si ji určitě rádo připomnělo. 

Do výstavy se nám ale vešla jen fotografie a nahrávka. Toto téma je spíše na poslech než na 

výstavu. 

 

V expozici byly dokumenty o interpretech a dirigentech, s kterými Josef Suk spolupracoval, 

všimla jsem si zejména fotografií s věnováním a korespondencí… 

Ano, jistě. Josef Suk spolupracoval s opravdu velkým množstvím dirigentů a interpretů, výstava 

však mohla ukázat jen ty nejvýznamnější. Z houslistů to byli především Henryk Scherynk a 

Salvatore Accardo, z violoncellistů André Navarra, Janos Starker, Maurice Gendron a Yo-Yo 

Ma, z klavíristů Julius Katchen, Rudolf Firkušný a další. Dlouhodobě spolupracoval také 

s českými klavíristy Josefem Hálou, Alfredem Holečkem a Janem Panenkou. Vzácný vztah 

našel také s cembalistkou Zuzanou Růžičkovou. Na výstavě jsme ukázali osobní 

korespondenci, fotografie s věnováním a bližšími podrobnostmi o společném vystoupení jiných 

umělců s Josefem Sukem. V dopisech se nenacházelo jen profesní sdělení, velmi často bylo i 

osobní. Například když Charles Mackerras zval Josefa Suka na ostrov Elbu, kde vlastnil vilku. 

Byly tam dobré pláže a možnost koupání bez plavek. 

 

Jistě zde byla i zmínka o Sukově komorním orchestru, který sám dirigoval… 

Určitě, této spolupráci se Sukovým komorním orchestrem byl věnován zvláštní výstavní panel. 

Sukův komorní orchestr byl založen v roce stého výročí úmrtí skladatele Josefa Suka.  

Houslista Josef Suk v něm působil jako umělecký vedoucí až do roku 2000. Tento orchestr 

vystupoval často bez dirigenta, ale někdy se dirigování ujímal sám Mistr. Často také přebíral 

roli koncertního mistra a sólisty. 

 

Zajímavým exponátem byly určitě i slavné nástroje, na které Mistr hrál. Byla na výstavě i 

zmínka o těchto nástrojích? 

Z materiálů, které máme k dispozici, se nedá získat ucelený přehled o všech nástrojích, na které 

Josef Suk hrál. Na výstavě byly jen zlomky informací. Ze studií se dochovalo potvrzení o 

zapůjčení houslí (Guarneri z roku 1743 a Pressenda z roku 1930) a smyčců (Sartory a Karel van 

der Meer) od Jaroslava Kociana. Z konkrétních nástrojů byly vystaveny tyto dva – housle zvané 

Libon od Antonia Stradivariho, vyrobené roku 1729 v Cremoně, a housle Guarneri del Jesu, 
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zvané Princ Oranžský, vyrobené v roce 1744 také v Cremoně. Tyto dva nástroje jsou dnes 

součástí Státní sbírky hudebních nástrojů a půjčují si je naši přední umělci, jako je například 

Ivan Ženatý. Podle svědectví paní Marie Sukové hrál její manžel nejraději na housle  

Jana Baptisty Špidlena, který mu vyrobil kopii houslí Stradivariho, které měl Suk ve velké 

oblibě.  

 

Tyto nástroje byly vystaveny více jak čtyři měsíce ve vašem muzeu. Znamená to tedy, že na ně 

teď žádný umělec nehraje? 

Momentálně na ně nelze koncertovat kvůli kauze Diag Human, protože hrozí, že by mohly být 

v zahraničí zabaveny. Proto také mohly být mimořádně vystaveny. V rodině Sukových zůstaly 

i experimentální housle Antona Esera, na výstavě ale k vidění nebyly.  

 

Zahlédla jsem zde i frak Josefa Suka… 

Vystavili jsme ho včetně košile, vestičky a motýlka. Při jeho aranžování jsme si plně 

uvědomovali, kolik potu musel tento oblek z mnoha vystoupení zachytit. Aby nepřekážel 

uměleckému výkonu, musel být také velmi dobře ušitý. Josef Suk ho zakoupil ve Vídni u firmy 

Sir Anthony, která prodává dodnes exkluzivní pánskou módu.  

 

Umění Josefa Suka bylo několikrát oceněno, mělo muzeum k dispozici alespoň důležitá 

vyznamenání a ceny? 

Ano, například jsme vystavili diplom Národního umělce z roku 1977, Státní vyznamenání 

České republiky Medaile za zásluhy prvního stupně, kterou převzal z rukou prezidenta Václava 

Havla v roce 1999, a nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie v hodnosti 

důstojníka z roku 2002 (stejný řád máme v muzeu i v pozůstalosti Jana Kubelíka). 

 Z hudebních ocenění expozice ukázala například sošku Edisonovy ceny z Holandska, cenu 

vídeňské Mozartovy společnosti Wiener Flötenuhr a pět diplomů Grand Prix du disque 

Akademie Charlese Crose, Šestou cenu Grand Prix dostal Josef Suk společně s Andrém 

Gertlerem a ten si také diplom ponechal, takže jsme ho vystavit nemohli. Vystaven byl i diplom 

a medaile s Čestným doktorátem AMU – Doctor honoris causa. Paní Marie Suková zapůjčila 

do výstavy i zlatou desku japonské nahrávací společnosti Columbia a Zlatou i Platinovou desku 

Supraphonu.  
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Osudem Josefa Suka byly housle, jak napovídá název celé výstavy. Měl i nějaké mimohudební 

zájmy? 

Mistr Josef Suk o sobě mnoho nehovořil. Během svého života poskytoval rozhovory jen vzácně 

a patřil spíše k uzavřenějším typům. K jeho velkým zálibám patřila auta, což je všeobecně 

známo. V době, kdy se na našich silnicích proháněly škodovky, jezdil Josef Suk v oblíbených 

Mercedesech. Celý život také sbíral modely aut a asi čtvrtinu z nich je možné na výstavě vidět.        

 

Všimla jsem si zajímavé kresby Josefa Suka. Kdo byl autorem a bylo zde více takových obrazů? 

Výstavu uvedla karikatura Josefa Suka od Miroslava Rady z roku 1966. Suka portrétoval i 

akademický malíř Ondřej Pavlík, který je shodou okolností autorem obrazu sv. Terezy v kostele 

sv. Lukáše v Křečovicích. Tento obraz je v majetku paní Marie Sukové (společně s jejím 

portrétem) a na výstavě se neobjevil. Dále existuje Sukův portrét od akademického malíře 

Miroslava Grosse, který je vystavený v Sukově rodné světničce v Křečovicích.  

 

Co je pro Vás, jako autorku expozice, největším zážitkem práce na výstavě? Co se stane 

s artefakty po jejím skončení? 

Pro mne jako kurátorku je vždy velkým zážitkem čtení osobních korespondencí umělců.  

Tam se člověk teprve dozvídá, co bylo skryto za těmi úspěchy a slávou. Náročné cestování, 

vztahy mezi umělci, politická atmosféra, tohle všechno na umělce velmi silně působilo, ale 

v okamžiku vystoupení to muselo zmizet, aby podali co nejlepší výkon. Po skončení výstavy 

budou exponáty uloženy do depozitářů muzea. Budou ale stále přístupné badatelům nebo 

interpretům, kteří mají zájem je studovat. Například při psaní diplomových prací. 

 

10.2 Soukromí Josefa Suka 

Zde bych se ráda zmínila o manželce Mistra Josefa Suka, paní Marii Sukové, která ho 

po celou dobu velmi podporovala. Měli spolu velmi krásný a harmonický vztah. 

 Jejich seznámení proběhlo na koncertě v Rudolfinu v roce 1950. Suk tam tehdy byl jako 

konzervatorista, obklopen kamarády a kamarádkami ze školy. Byl představen Marii, která byla 

úřednicí, starší než on, ale od začátku si spolu velmi rozuměli. Začali se navštěvovat a povídat 

si o hudbě. Bylo to v době, kdy Suk končil konzervatoř a kdy mu zemřel jeho nejmilejší a 

nejdražší učitel, Jaroslav Kocian, což nesl velmi těžce a byl hluboce zarmoucen: ,,Právě, že 

jsme se poznali a já jsem měla smysl pro hudbu a rozuměli jsme si, poslouchali jsme spolu 
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desky, pokračovali jsme v tom jeho zájmu, tak jsem ho tím, myslím, trošku zachránila, nebo mu 

dodala zase chuť dál pokračovat v hraní. Měl tenkrát krizi.“132 

 Paní Marie Suková již jako malá holčička začala hrát na housle, což ji hrozně těšilo a 

bavilo. Navštěvovala hodiny pana profesora Höniga, který byl žákem Jaroslava Kociana.  

,,Moje možnosti nebyly žádné. Ztroskotala jsem na Viottiho třiadvacátém koncertě a na Drdlově 

Serenádě. No a potom jsem zjistila, že to bylo jenom takové vrzání, a že to nikam nevedlo a 

přestala jsem úplně hrát na housle. 

 Houslistka se z paní Sukové bohužel nikdy nestala, ale přesto byla Mistrovi oporou a 

věrnou posluchačkou, když nacvičoval různé skladby. ,,Samozřejmě jsem byla stále doma a 

slyšela jsem dennodenně jeho cvičení, takže všechny skladby, co cvičil, znám nazpaměť.  

A myslím, že jsem mu opravdu někdy byla pomocnicí, protože třeba přišel a říkal mi:  

“Prosím tě, v který poloze mám tohle místo hrát? Poslechni si to!“ No a teď mi předváděl oba 

způsoby. Tak jsme se většinou dohodli. I při výběru skladeb jsme si spolu velice užili.  

Pořád jsme také poslouchali nahrávky různých velkých houslistů, na kterých on vlastně vyrostl. 

Tím poslechem se úžasně vzdělával, protože už neměl učitele. A velice rád četl. Bohužel jsme si 

spolu nikdy nezahráli. Samozřejmě, že mě to mrzelo, protože by to bývalo bylo velice hezké si 

podoma třeba zahrát nějaké dueto nebo kvarteto. V té záplavě těch nahrávek a toho všeho, co 

hrál, bylo tolik nádherných věcí., že jsem vždycky byla zamilovaná do toho, co právě hrál. “133 

Josef Suk tvrdil, že jeho žena Mařenka je jeho nejlepším kritikem. 

V rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2009 na otázku, jak se udržuje v kondici Mistr 

odpověděl, že se zásadně vyhýbá každému sportu, že to všechno dělá jen a jen muzika. Suk zde 

také uvedl, že i když už se nevěnuje koncertování naplno a hraje veřejně velmi málo, přesto 

denně cvičí několik hodin pro svoji vlastní radost, aby se v té kondici udržel. 

Josef Suk měl se svojí ženou velice rád auta a celý život sbíral i jejich modely.  

Během svého života vystřídal mnoho značek, tou nejoblíbenější byl Mercedes–Benz.  

V době komunismu v našich zemích byli manželé Sukovi mezi prvními, kdo tento vůz vlastnil. 

Suk autem cestoval i po Evropě, řídil rád až do vysokého věku. Přestože autonehody běžně 

nemíval, právě značka Mercedes mu kdysi zachránila život. Se svou ženou měli také v oblibě 

vojenské Jeepy, pro které si jezdívali do továrny v Grazu. Zajímavostí také je, že Sukovi měli 

Jeep Grand Cherokee v edici slavného houslisty a dirigenta Jamese Lareda. 

,,Nejvíc jsem si vážila jeho laskavosti a pohodovosti, houževnatosti a klidu, který 

rozdával kolem sebe. A byl nekonfliktní a byla s ním legrace. My jsme žili opravdu v takovém 

                                                           
132SUKOVÁ, Marie. Dokument České televize Pocta Josefu Sukovi. 12. 5. 2012. 
133 SUKOVÁ, Marie. Dokument České televize Pocta Josefu Sukovi. 12. 5. 2012. 
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souladu, že toho jsem si strašně považovala. Ať se dělo, co se dělo, tak jsme drželi při sobě a 

měli jsme spolu velice krásný vztah. Byl opravdu báječnej.“134 

Mistr Josef Suk dokonce složil pro svou ženu Marii v roce 1951 skladbu s názvem 

Romance pro housle a klavír. 

Svou milovanou manželku Mařenku nezapomněl zmínit ani ve své děkovné řeči při 

přebírání titulu Doctor honoris causa. ,,Za svůj život a půlstoletí umělecké činnosti se mi dostalo 

doma i v cizině řady poct a uznání. Věřte, že čestného titulu, uděleného Akademií múzického 

umění, si hluboce vážím a přijímám ho s vědomím, že je současně také oceněním těch, kteří se 

mnou po léta spolupracovali a pomáhali zhostit se úkolů, které jsme si z vlastní vůle převzali. 

Dovolte mi při této vzácné příležitosti také vzpomenout a poděkovat mé celoživotní družce, jejíž 

laskavé porozumění bylo pro mne na této cestě důležitou oporou.“ Josef Suk, řeč při udělení 

titulu Doctor honoris causa. AMU, Praha, 2003. 

Josef Suk a Marie Suková byli manželé více jak šedesát let. ,,Byl to pro mě největší dar 

od Pánaboha. Cítím i velkou vděčnost za to, že jsem s ním tak dlouho žila, s tak velkým umělcem 

a člověkem. A útěchou pro mě je, že do konce jeho dnů jsem mu vlastně mohla pomáhat.  

Víte, stáří je strašně dojemný věk a ta láska, která trvá celý život, je v tom stáří o to větší, že 

máte starost a bojíte se. A mě se tehdy podařilo pomoct mu až do konce jeho života.“135 

 

10.3 Pocta Josefu Sukovi 

Mistr Josef Suk zemřel 7. července 2011 po dlouhé těžké nemoci ve věku 81 let.  

Ve čtvrtek 14. července 2011 proběhlo poslední rozloučení symbolicky v Dvořákově síni 

pražského Rudolfina, kde měl Mistr 6. listopadu 1954 svůj první recitál. O hudební doprovod 

veřejného rozloučení se postarali varhaník Aleš Bárta a Heroldovo kvarteto. Na úvod zaznělo 

Adagio Leoše Janáčka, následovala část Smyčcového kvartetu F dur ,,Americký“ Antonína 

Dvořáka a pěvec Ivan Kusnjer přednesl skladbu Hospodin jest můj pastýř z cyklu Biblické písně 

od Antonína Dvořáka. Na závěr zazněly skladby Meditace na staročeský chorál  

,,Svatý Václave“ Josefa Suka a Jesus bleibet meine Freude od Johanna Sebastiana Bacha.  

 V pátek 15. července 2011 se konala na přání Sukovy manželky Marie zádušní mše, 

která se uskutečnila na pražském Vyšehradě v chrámu svatého Petra a Pavla. Obřad vedl 

                                                           
134 SUKOVÁ, Marie. Dokument České televize Pocta Josefu Sukovi. 12. 5. 2012. 

 
135 SUKOVÁ, Marie. Dokument České televize Pocta Josefu Sukovi. 12. 5. 2012. 
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kardinál Miroslav Vlk, kterého se Sukem pojilo přátelství, za účasti tehdejšího prezidenta 

republiky Václava Klause. Smuteční mše byla zahájena písní Blíž k tobě Bože můj a po téměř 

hodinovém obřadu se rodina a smuteční hosté odebrali na přilehlý hřbitov, kde byla uložena 

rakev do rodinné hrobky, za zvuků Dvořákova Larga a Bachova Air. Hrobku, v níž je Josef Suk 

uložen, si houslista koupil sám, protože si vždy přál odpočívat v místech, kde je uložený jeho 

pradědeček Antonín Dvořák.136  

 V roce 2013 byla na Novoměstské radnici odhalena pamětní deska houslového virtuosa 

Josefa Suka, jejímž autorem je akademický sochař Oto Pospíchal. Vytvoření bronzové pamětní 

desky, která obsahuje reliéfní podobiznu umělce a připomíná také skutečnost, že Suk byl 

pravnukem Antonína Dvořáka, si prosadila a zaplatila manželka legendárního houslisty paní 

Marie Suková. V květnu byla deska instalována na domě na Karlově náměstí 5, kde manželé 

Sukovi dlouhá léta žili. Slavnostního odhalení se zúčastnila zhruba stovka představitelů 

kulturního a společenského života a blízkých Sukovy rodiny.137   

 Josef Suk patřil mezi hrstku vynikajících interpretů, kteří se ve druhé polovině 20. století 

zasloužili o dobré jméno české hudby ve světě. Dne 23. listopadu 2014 připravila v pražském 

Rudolfinu Česká filharmonie, s níž spojil především začátky své kariéry, mimořádný koncert 

k jeho nedožitým 85. narozeninám. Skladby, které patřily do oblíbeného repertoáru houslisty 

Josefa Suka, provedl Filharmonický komorní orchestr se sólisty Janem Mráčkem, Vlastimilem 

Kobrlem a Karlem Untermüllerem. Na programu zazněly skladby jubilantova dědečka Josefa 

Suka Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, Serenáda E dur pro smyčcový orchestr od 

Antonína Dvořáka, Rondo A dur pro housle a smyčcový orchestr Franze Schuberta,  

Koncert pro dvoje housle a orchestr d moll Johanna Sebastiana Bacha a Smuteční hudba pro 

violu a smyčce Paula Hindemitha. 

Na závěr bych ráda citovala slova MgA. Pravoslava Kohouta o Josefu Sukovi:  

,,Odešel jeden z nejvýznamnějších a nejváženějších českých hudebních umělců druhé poloviny 

dvacátého století a počátku jednadvacátého století. Výjimečný tvůrce dokonale vybroušených 

drahokamů houslového tónu a mág barevné krásy jejich zvuku nás sice opustil, jeho umělecká 

osobnost a pro nás objevovaný kouzelný svět však žijí s námi dále v jedinečných nahrávkách. 

Hra Josefa Suka byla naplněna krásou a mužnou ušlechtilostí, ukázněnou zodpovědností tvůrčí 

energie, prosta jakékoliv módní pózy či vnější bombastičnosti – zcela v souladu s jeho lidskými 

                                                           
136 Dědeček Josefa Suka, skladatel Josef Suk, je pohřbený v rodných Křečovicích. 
137 STEHLÍK, Luboš. Deska Josefa Suka. Harmonie. [online]. 27. 5. 2013 [cit. 2016-11-19]. Dostupné 

z: http://www.casopisharmonie.cz/aktuality/deska-josefa-suka.html 
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vlastnostmi. Hlas jeho houslí byl mezi ostatními okamžitě rozpoznatelný jako rukopis velkého 

malíře ve světové galerii. Mám pocit, že s ním odchází nenahraditelně celá jedna noblesní 

generace šlechticů nejen hudebního vkusu. Pokud existují kůry andělské, věřím, že nyní zjihle 

naslouchají tónům jeho nebeských houslí, a snaží se přiblížit dokonalosti jeho intonace, rytmu, 

frázování a zvuku…“138 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

                                                           
138 KOHOUT, Pravoslav. Památce Josefa Suka. Harmonie [online]. 3. 11. 2011 [cit.2016 ]. Dostupné 

z: http://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/pamatce-josefa-suka.html 



80 
 

ZÁVĚR  

 Josef Suk byl český houslista světového formátu, který přenesl noblesu a eleganci na 

všechna světová pódia. Měl nádherně rozvinuté typické znaky české houslové školy – výraz a 

krásný, volný tón – a díky tomu byl tak výjimečný. Jeho uměleckým cílem bylo přednést 

skladbu hudebně pravdivě a zároveň s instrumentální dokonalostí a naprostou přesností.  

Jeho kariéra výjimečného houslisty, violisty, komorního hráče a dirigenta je obdivuhodná. 

Člověk se až musí ptát, jak jen lze takového uznání dosáhnout. Odpověď je jednoduchá – kromě 

zřetelného talentu jsou důležité i další vlastnosti, jako je pokora, skromnost a píle. Neméně je 

významná i úcta k uměleckému odkazu jeho předků.  

 Cílem diplomové práce bylo poznat osobnost Josefa Suka, jeho předky, koncertní 

činnost a houslové umění, které ho předcházelo. Smyslem bylo vyzdvihnout jeho jedinečnost, 

díky které se stal slavným. Tato práce mi přinesla utříděný pohled na vývoj české houslové 

školy a na Josefa Suka jako na jejího dovršitele. Poslech jeho nahrávek mě utvrdil v tom, že 

Mistr Josef Suk patřil mezi nejlepší houslisty světa.  
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