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Úvod

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Klavírní duo, možnosti využití 

v pedagogické a umělecké práci.

Se čtyřruění hrou jsem se seznámila již  na lidové škole umění, kde jsem měla 

možnost poznat mnoho instruktivních skladeb tohoto oboru. Intenzivněji jsem se začala 

zajímat o klavírní duo až na konzervatoři, a to díky účasti a především výhře 

v Mezinárodní Schubertově soutěži pro klavírní dua v Jeseníku v roce 1999.

Své poznatky a postřehy z dlouhodobé práce v klavírním duu jsem se snažila 

uplatnit rovněž při výuce klavíru na základní umělecké škole. V praxi jsem se u svých 

kolegů na základních uměleckých školách často setkávala s malým zájmem o čtyřruční 

hru, případně hru na dva klavíry. Důvodem byla snaha vést žáky k sólovému způsobu 

hraní. Rovněž jsem se setkávala s tím, že existuje velmi málo metodických návodů pro hru 

v klavírním duu na základních uměleckých školách. Učitelé mají sice dostatek instruktivní 

literatury, avšak často mají obavy, zda správně metodicky přistupují k výuce tohoto oboru. 

Proto se čtyřruční hře v hodinách klavíru vyhýbají. Jedná se zejména o začínající 

pedagogy, kteří ještě nemají dlouholetou praxi, ze které by se mohli vyvarovat 

opakovaných chyb a nalézt optimální cestu k výuce. Tyto obavy a následná lhostejnost ke 

čtyřruční hře ze strany učitelů základních uměleckých škol mě vedly k myšlence pro 

sepsání této diplomové práce.

V první polovině se věnuji základnímu vymezení pojmů čtyřruční hra a hra na dva 

klavíry. Oba tyto obory mají zajímavé historické souvislosti. Pohledem do jednotlivých 

hudebních stylů lze nastínit vývoj obou způsobů interpretace klavírního dua. Nedílnou 

součásti historie je současné klavírní duo, které si našlo cestu mezi profesionální umělce. 

Tento obor proniká na koncertní pódia. Zakládají se mezinárodní soutěže, ve kterých 

umělecká úroveň profesionálních duí vykazuje velmi vysokou úroveň, čímž přitahuje 

pořadatele i posluchače.

Jakýmsi návodem pro přístup učitele k výběru partnerů a jejich následné společné 

práci je kapitola o technických zvláštnostech čtyřruční hry i hry na dva klavíry. Vykazuje 

základní problematiku nácviku, souhry a interpretace klavírního dua. Tato kapitola 

seznámí učitele se základními přístupy k výuce tohoto předmětu.



Poslední část práce usnadní začínajícím pedagogům výběr instruktivní literatury 

pro klavírní duo na základních uměleckých školách. Dělí se do tří podkapitol. V každé 

z nich se zabývá skupinou žáků určité technické vyspělosti a věkové kategorie. Podle mého 

názoru je vhodné seznamovat děti s hudbou již v předškolním věku. Nejlepší způsob 

počáteční klavírní práce je právě v tříručním nebo čtyřručním hraní ve spolupráci 

s učitelem, případně rodičem. Vedle repertoáru předškolních dětí je část rozdělena na 

instruktivní literaturu pro žáky na prvním a druhém stupni (cyklu) základních uměleckých 

škol. Obsahuje výběr skladeb různé obtížnosti s technickými a interpretačními 

zvláštnostmi. Výběr skladeb je omezen rozsahem této práce a je pouze orientační. Existuje 

řada dalších vhodných skladeb pro nej různější věkové kategorie v tomto oboru.

Tato diplomová práce není systematickým metodickým návodem k výuce čtyřruční 

hry na základních uměleckých školách. Může však práci pedagogů usnadnit. Učitelé zde 

mohou najít dobré rady a zároveň pomoc. Pedagogové často vnímají čtyřruční hru jako 

povinnou součást hlavního oboru, která je příliš neoslovuje a které se záměrně vyhýbají.

Cílem mé práce je odbourat předsudky učitelů na základních uměleckých školách 

proti komorní klavírní hře a snaha uvést klavírní duo jako rovnocenného partnera 

sólovému hraní. Právě kreativní čtyřruční hra nebo hra na dva klavíry může často obohatit 

sólovou hru a motivovat žáka, ale také inspirovat učitele k další práci.



1. Klavírní duo v historickém kontextu s vývojem 

nástroje, interpretačního umění a koncertního života.

Již z názvu klavírního dua vyplývá, že se jedná o seskupení dvou hráčů na klavír, 

popř. klavíry. Vztahuje se ke dvěma oborům užívaným v hudební praxi, a to: „čtyřruční 

hra“ (oba interpreti sedí u jednoho nástroje) a „hra na dva klavíry“ (každý interpret sedí 

zvlášť u vlastního nástroje).

1. 1 Nástin vývoje klavírního dua jako součásti komorní hry.

Komorní hudba (italsky musica da camera) je původně hudba hraná pro intimní 

okruh lidí v malé místnosti.1 Její vývoj souvisí s emancipačními snahami v instrumentální 

hudbě od 16. století (s příchodem vícehlasu). Do doby renesance byla instrumentální hudba 

v područí hudby vokální, kde většinou doprovázela zpěv, popřípadě tanec. Samostatný 

hudební žánr se začal vyvíjet až v 17. století v úzké spojitosti se zdokonalováním 

jednotlivých hudebních nástrojů.

1-1.1 Období baroka

Baroko se stalo první velkou érou komorní hudby. Vznikaly nové formy, jako 

sonáta pro sólový nástroj s doprovodem klávesového nástroje, triová sonáta pro dva 

melodické nástroje a generálbas, který byl založen na částečné improvizaci a dotvářel 

harmonickou výplň díla. Triová sonáta byla psána pro různé nástrojové obsazení, jako 

například dvoje housle a violoncello, dvoje housle a cembalo, jedny housle a cembalo nebo 

pro varhany. Basovou linku v těchto případech interpretovalo violoncello, levá ruka 

cembala nebo pedál varhan. Mezi další formy vznikající v období baroka řadíme concerto 

grosso, pro které je typické střídání skupiny sólových nástrojů se skupinou doprovodných 

nástrojů, suity a jiné formy.

' VYSLOUŽIL, J. Hudební slovník pro  každého. Vizovice : LÍPA -  A. J. Rychlík 1995.
ISBN 80-901199-0-5
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V baroku rovněž vzrůstala obliba klávesových nástrojů jako byly varhany, 

clavichord nebo cembalo. Vhodným nástrojem pro větší místnosti bylo cembalo nebo 

francouzský clavecin. Pro domácí muzicírování potom spinet (anglicky virginal). Nástroje 

byly zdobeny krásnými řezbami nebo intarziemi. Stávaly se tak ozdobou každé 

domácnosti. K velké oblibě těchto nástrojů vedlo rovněž neustále zdokonalování 

klávesových nástrojů v tomto období.

Mezi významné skladatele barokní komorní hudby lze bezpochyby zařadit 

především Arcangela Corelliho, Gilese Farnabyho, Antonia Vivaldiho a v neposlední řadě 

také Johanna Sebastiana Bacha.

1 . 1 . 2  Období klasicismu

S příchodem klasicismu přicházejí také nové hudební formy spojené se sonátovou 

formou. Jsou to sonáty pro sólové nástroje, sonáty pro dva nástroje, komorní tria, kvarteta, 

kvinteta a další. Mají přesnou formální strukturu.

Klavír začíná mít výsostní postavení zejména díky vzniku kladívkového klavíru 

z dílny Bartolomea Christoforiho a jeho pokračovatelů Gottfrieda Silbermanna a Johanna 

Andrease Steina, kteří zdokonalovali Christoforiho myšlenku kladívkového klavíru. Nový 

nástroj otevírá hráčům mnohem větší možnosti virtuózni, ale i dynamické. Kladívkový 

klavír se svou stavbou a zvukem více přiblížil podobě dnešních klavírů.

Jedním z největších zastánců tohoto nástroje byl ve své době nejmladší syn J. S. 

Bacha Johann Christian. Velkými příznivci kladívkových klavírů byli také Joseph Haydn a 

Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, kterého se Steinem pojilo dlouholeté přátelství, měl 

na jeho stavitelství velký vliv. Stal se propagátorem jeho nástrojů při svých koncertních 

vystoupeních. Další významnou osobností tohoto období byl Ludwig van Beethoven, který 

koncertoval na pozdější dokonalejší nástroje, včetně klavírů s anglickou mechanikou.
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1 .1 .3  Období romantismu a 20. století

18. a 19. století přináší veřejné koncerty, ale rovněž koncerty komorní hudby ve 

šlechtických a měšťanských salonech, které často bývaly pouze pro vybrané publikum.

V období romantismu převažují skladby s programními názvy a mimohudebním obsahem. 

Maximálně se využívá technických i zvukových možností klavíru, ale i jiných hudebních 

nástrojů. Klavírní dua, tria a další komorní soubory se v tomto období vyznačují vysokou 

technickou i zvukovou náročností.

Mezi přední romantické skladatele komorní hudby například patří Franz Schubert, 

Robert Schumann, Johannes Brahms, Felix Mendelsohn-Bartholdy, Antonín Dvořák nebo 

Petr Iljič Čajkovskij.

20. století obohacuje komorní hudbu o nej různější nástroje a nástrojové obsazení -  

zejména u skladeb impresionistů a expresionistů. Rovněž nejrůznější „neostyly“ přinášejí 

jak ohlédnutí za některými staršími hudebními formami (například sonátová form a), tak i 

využití nových objevných prvků v hudbě (například zapojení elektroniky).

Dnešní pojem komorní hudby by se dal vyjádřit jako hudba umělecká, která je 

prezentovaná menšími instrumentálními soubory, sólovými nástroji, komorním 

orchestrem, komorním sborem, ale také komorní operou nebo umělou písní.

1. 2 Nástin historického vývoje čtyřruční hry.

A nyní již k samotnému vývoji klavírního dua, a to výlučně čtyřruční hry. Tento 

způsob hry klavírního dua je z historického hlediska i současnosti rozšířenější než hra na 

dva klavíry. Čtyřruční hra má také obsáhlejší repertoár.

Nejstarší dochovanou památkou klávesové hudby je rukopis „Robertsbridge“ 

z období kolem roku 1320. Nejstarší záznamy čtyřruční hry z počátku 17. století se nalézají 

v Britském muzeu v Londýně, odkud rovněž pocházejí. Mezi nejstarší dua hraná najeden 

nástroj patří tříruční skladba „ A Battle, And No Battle“, která je připisována jednomu 

z nej slavnějších virginalistů své doby Johnu Bullovi (1562 -  1628). Rovněž se dochovaly 

rukopisy čtyřručních skladeb od Nicholase Carletona a Thomase Tomkinse. Oba angličtí
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skladatelé byli přátelé a sousedé ve Worcestershiru a tyto dochované skladby jsou 

důkazem jejich domácího muzicírování.

1. 2. 1 Čtyřruční hra v období klasicismu

Domácí charakter čtyřruční hry se dostal do podvědomí mimo jiné díky známému 

portrétu rodiny Mozartových z roku 1780 od Johanna Nepomuka de la Croce, zobrazující 

mladého Wolfganga hrajícího se svojí sestrou čtyřručně na klavír a jejich otce.

(Obrázek č. 1)

Obrázek č. 1

Wolfgang vystupoval čtyřručně se svojí sestrou na koncertním turné v Londýně v letech 

1764 -  1765. Z této doby pochází Sonáta d moll KV 19, která byla jeho první čtyřruční 

skladbou pro klavír. Sonáta vyšla poprvé roku 1790 v Paříži. Leopold Mozart se ve svém 

dopise z Londýna roku 1765 zmiňuje, že ještě nikdo před jeho synem čtyřruční sonátu 

nezkomponoval. Vzhledem k historické neprobádanosti tehdejší čtyřruční literatury jde 

tedy pouze o domněnku.



18. století dokládá méně důkazů o čtyřruční hře než jiná století. V roce 1777 

Charles Burney napsal čtyři sonáty, které jsou považovány za první tištěná klavírní dua. 

Sám Burney vlastnil šestioktávový klavír vyrobený Merlinem za účelem čtyřručního hraní. 

Důvod rozšíření klaviatury byl prostý. V 18. století byly součástí dámské róby obruče, 

které držely tvar šatů, ale které zároveň nedovolovaly sedět u jedné klávesnice blízko u 

sebe, což tříruční nebo čtyřruční hra na omezeném prostoru klaviatury vyžadovala.2 

Burney vytvořil spis související se čtyřruční hrou a společenskou etiketou tehdejší doby.- 

Spis se týkal přiblížení rukou dvou osob, které je u klavírních duet nutné a které v tehdejší 

době často uvádělo oba aktéry hry do značných rozpaků.

Nejmladší syn J. S. Bacha Johann Christian byl nejen zastáncem kladívkového 

klavíru, ale rovněž plodným skladatelem klavírních duet pro tento hudební nástroj. Jeho 

čtyřruční skladby se staly vzorem pro některé kompozice Muzia Clementiho. Také Mozart 

se nechal ovlivnit Bachovými klavírními duety, například v sonátě D dur, KV 381. Tato 

sonáta patří mezi Mozartova raná díla, která svojí strukturou odpovídají spíše lehčím 

divertimentům. Jeho pozdější skladby směřují k čistě koncertantnímu stylu.

Významným rysem Clementiho a Mozartových čtyřručních sonát je jejich častá 

inspirace v orchestrální notaci. Orchestrální úpravy byly častým repertoárem klavírních 

duí. Bohaté zvukové stránce orchestru spíše odpovídá hra v duu, než sólové hraní. Mezi 

takto upravovaná orchestrální díla patří mimo jiné Haydnovy Londýnské symfonie, vydané 

v letech 1798-1800 v Londýně, Mozartovy a Beethovenovy symfonie a další. Tímto 

způsobem se mnoho orchestrálních děl dostalo do podvědomí obyčejných lidí, kteří si 

takto upravená veledíla mohli zahrát v domácím prostředí, v kruhu přátel.

Klasicismus, vedle úprav orchestrálních a komorních děl významných autorů, 

ovládají převážně sonáty Ignaze Pleyela, Jana Ladislava Dusíka, Daniela Gottloba Turka, 

Carla Czerneho, Johanna Nepomuka Hummela, Antona Diabelliho, Johanna Kuhnaua, W. 

A. Mozarta a jiných.

2 SADIE, S., GROVE, G. The N ew  Grove Dictionary o f  Music and Musicians. Oxford : Macmillan 
Publishing Company. ISBN 0-0333-231 1 1-2
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1 .2 . 2  Čtyřruční hra v romantismu

S rozvojem komorní hry se v romantismu rozvíjela také čtyřruční hra. Byla 

významným prvkem jak koncertního života, tak domácího muzicírování.

Carl Maria von Weber přišel na přelomu 18. al9. století s novým typem čtyřručních 

skladeb. Byly to krátké, veřejností velmi pozitivně přijímané, skladbičky ve snadném 

slohu. Jeho 6 malých kusů a dvě řady krátkých skladeb op. 20 z roku 1809 a op. 60 z roku 

1829 se brzy staly vzorem pro ostatní hudební skladatele 19. a 20. století. K těm 

nej významnějším patří R. Schumann se svými Obrázky z východu, A. Dvořák s 

Legendami, Claude Debussy a jeho Malá suita a 6 antických epigrafů, Milhaudova 

Provensálská suita, Bizetovy Dětské hry op. 38, Ravelova Má matka husa a další.

Velmi významným skladatelem klavírního dua byl Franz Schubert, který povznesl 

čtyřruční hru k dokonalosti a stala se tak rovnocennou součástí běžného koncertního 

života. Schubert napsal mnoho opusů věnujících se klavírnímu duu. Přes drobnější skladby 

jako jsou pochody, ronda, variace po Fantazii G dur, kterou napsal již  ve svých třinácti 

letech. Schubert napsal také valčíky a jiné tance. Mezi jeho největší přednesové skladby 

patří Grand duo op. 140, Sonáta B dur op. 30 nebo Fantazie f  moll.

Stejně jako F. Schubert tvořili skladatelé 19. století řady (cykly) oblíbených 

národních tanců nebo stylizace tanců vhodných pro čtyřruční hru. Také R. Schumann 

komponoval polonézy po vzoru F. Schuberta, Brahmsovy valčíky a Maďarské tance stále 

patří mezi oblíbené skladby pro čtyři ruce. Ve výčtu těchto tanečních forem samozřejmě 

nesmí chybět velkolepé Dvořákovy Slovanské tance a Griegovy Norské tance. Max Reger 

napsal Německé tance a Maurycy Moszkowski Španělské a Polské tance. Ruskou národní 

hudbu zastupují Petr Iljič Čajkovskij a Milij Alexejevič Balakirev ve svých úpravách 

Ruských lidových písní.

Také v období romantismu se upravovala nejrůznější orchestrální a komorní díla do 

čtyřručních skladeb. Franz Liszt takto zaranžoval své orchestrální rapsodie a symfonické 

básně. Do dnešních dnů se zachovalo několik mistrovských úprav. Za vynikající se 

považují například úpravy Bachových Matoušových pašijí nebo Verdiho Requiem. Stejně 

tak bylo svého času možné si ve čtyřruční formě pořídit kompletní dílo Camille Saint- 

Säense.
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Tento typ čtyřručního muzicírování byl v domácnostech 18. a 19. století oblíbený a 

zastupoval tak způsob společenské zábavy až do příchodu gramofonového průmyslu a 

pořizování záznamů během 20. století.

1 . 2 . 3  Čtyřruční hra 20. století

Výběr čtyřruční literatury je ve 20. století velmi rozmanitý. Čtyřruční hra se 

provozuje ve všech hudebně vzdělávacích stupních, a to od základních uměleckých škol 

přes konzervatoře až po vysoké hudební školství. Také hudební skladatelé komponují své 

skladby pro všechny tyto stupně vzdělávání. Běžně existují skladby instruktivní, ale také 

skladby pro profesionální klavírní dua. Vznikají jak díla originální, tak úpravy 

nej různějších orchestrálních, komorních i klavírních děl.

Čtyřruční hra se provozuje v domácnostech, školách i na profesionální úrovni. Pro 

tyto účely se zakládají nejrůznější mezinárodní nebo národní soutěže. Výherci mají 

možnost koncertování po celém světě a zároveň nahrávaní v renomovaných studiích.

Mezi významné autory tohoto století například patří Igor Stravinskij, Darius 

Milhaud, Francis Poulenc, Ilja Hurník nebo Vlastimil Lejsek.

V Čechách se řadí mezi první klavírní školy se čtyřruční hrou Základové hry 

klavírní od Hanuše Trnečka. Tato škola vznikla ve spolupráci s Karlem Hoffmeisterem. 

Trneček doporučuje hraní čtyřruční hry již od první vyučovací hodiny. Prvním partnerem 

pro tuto hru by měl být pochopitelně učitel.

Klavírní dueta jsou považována za hudebně velmi vděčná a učebně hodnotná díla 

nejen pro začínající studenty klavírního umění, ale také pro pokročilejší studenty nebo 

učitele, kteří chtějí docílit větší technické dokonalosti a souhry.
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1. 3 Nástin historického vývoje hry na dva klavíry.

Hra na dva klavíry nebyla z pohledu historie tolik rozšířená, jako hra čtyřruční. 

Příčinou je a byla omezená dostupnost dvou nástrojů.

První záznamy o hře na dva klavíry pocházejí rovněž z Anglie. Nejranější zmínky o 

klávesovém duu jsou doloženy již z 11. nebo 12. století, kdy údajně dva mniši 

z Winchesteru tloukli lokty do dvou varhan současně. Mezi prvotiny tohoto oboru můžeme 

zařadit například Malý klavírní kus od Farnabyho, který je součástí Fitzwilliam Virginal 

Book. Tato kniha také obsahuje předklasické skladby Francoise Couperina a Bernarda 

Pasquiniho (14 sonát pro 2 figurální basy -  vyžadující improvizaci, Partimenti pro dvě 

cembala a další).

Nelze opomenout tři koncerty pro dva klavíry, dva koncerty pro tři klavíry a jeden 

koncert pro čtyři klavíry od J. S. Bacha. Většina Bachových koncertů vznikla 

přepracováním koncertů jiných. Například Bachův Koncert d moll pro tři klavíry, a pro 

čtyři klavíry a orchestr je  Vivaldiho přepracovaný koncert pro čtverý housle atd. Stejně tak 

i Händlova Suita pro dva klavíry byla původně zkomponována pro čtyřruční klavír a 

později přepracována do orchestrální verze.

1. 3. 1 Hra na dva klavíry v období klasicismu

Moderní historie repertoáru pro hru na dva klavíry by mohla být datována od 

plodného působení třech Bachových synů -  Wilhelma Friedmana, Carla Philipa Emanuela 

a Johanna Christiana.

Období klasicismu se vyznačuje nepříliš význačnými díly tohoto odvětví. Vzniká 

zde jakési vakuum ve tvorbě hudebních skladatelů. Někteří muzikologové se domnívají, že 

tato pauza nebyla zaviněna nečinností skladatelů, ale ztrátou rukopisů. Další teorií je, že 

skladatelé klasicismu skladby pro dva klavíry pouze improvizovali a nezaznamenávali je. 

Avšak i přesto můžeme objevit sonáty M. Clementiho, W. A. Mozarta, J. L. Dusíka, L. van 

Beethovena a samozřejmě F. Schuberta.
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1. 3. 2 Hra na dva klavíry v romantismu

Dalo by se říci, že období romantismu bylo velmi plodné v oblasti skladeb pro dva 

klavíry. Mluví se o nadšené obnově psaní pro dva klavíry.

Mezi nejplodnější skladatele patřil, zejména svými úpravami, F. Liszt. Upravil pro 

dva klavíry například Beethovenovu 9. symfonii, dále pak vlastní Faustovskou a 

Dantovskou symfonii, symfonické básně, oba klavírní koncerty a mnoho jiných skladeb.

Klavírní koncerty a jiné větší komorní nebo orchestrální byly od této doby běžně 

vydávány v úpravách pro dva klavíry. Tyto úpravy mívají obvykle několik podob. Často 

převyšují svým počtem i originální díla psaná pro dva klavíry. Patří sem mimo jiné 

Andante a Variace op. 46 od R. Schumanna, které byly původně psány pro lesní roh a 

violoncella, Brahmsovy Variace na Haydnovo téma op. 56, jejichž původní verze je 

orchestrální nebo jeho Sonáta f  moll op. 34, která existuje také jako klavírní kvintet. Také 

Regerovy Variace a fuga na Mozartovo téma op. 132 se objevují v orchestrální verzi i 

v podobě čtyřruční.

Mezi původní díla repertoáru pro hru na dva klavíry lze zařadit Saint-Säenscvy 

Variace na Beethovenovo téma op. 35 nebo dvě Rachmaninovy suity. Kuriózní záležitostí 

jsou Griegovy „second piano“ party k Mozartovým sólovým sonátám.

1 . 3 . 3  20. století a hra na dva klavíry

20. století zaznamenává rozvoj a profesionalizaci hry na dva klavíry. Podobně jako 

u čtyřruční hry se hra na dva klavíry dostává na koncertní pódia a bývá součástí 

nejrůznějších českých i světových soutěží.

Na tomto vysoce profesionálním poli skladeb se vyskytuje pouze minimum 

instruktivní literatury na rozdíl od instruktivní tvorby pro čtyřruční hru. Mezi výjimky patří 

Bartókův Mikrokosmos a Gurlitovy Skladby ve snadném stylu.

Mezi významná díla tohoto oboru patří Debussyho Na černých a bílých, 

Stravinského Sonáta, Bartókova Sonáta pro dva klavíry a bicí, Hindemithova Sonáta, 

Ivesovy Tři čtvrttónové kusy psané pro čtvrttónový klavír nebo Lejskovy Brazilské tance. 

Avantgardní umění je prezentováno Cageovými a Cardewovými díly.
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I do tohoto období patří dvouklavírní úpravy děl různých autorů, jako například 

Busoniho Fantasia contrappuntica nebo lehčí úpravy Straussových valčíků.

1. 3. 4 Kuriózní multiklavírní skladby

Některé skladby této oblasti vykazují i prvky humoru, jako například multiklavírní 

skladby projeden klavír s více hráči W. F. Bacha, C. Chaminade nebo I. Hurníka. C\_ 

Czerný napsal skladbu pro tři hráče najeden klavír, ale také pro čtyři hráče na čtyři 

klavíry. Existují rovněž skladby pro čtyři hráče na dva klavíry nebo pro šest hráčů na tři 

klavíry. Willem Coenen zkomponoval Caprice concertante pro šestnáct klavíristů na osm 

klavírů. Anglický klavírista Cyril Smith po své nemoci, která ho učinila částečně 

ochrnutým, hrál s Phylis Sellick úpravy pro tři ruce na dva klavíry. Několik originálních 

prací bylo složeno pro různé kombinace, např. 5. 10. 1869 se na jednom jevišti sešlo 

jedenatřicet klavíristů na šestnáct klavírů u příležitosti 1. Gottschalk „Monster concert“ 

v Riu de Janeiru.

Za zmínku jistě stojí také kombinace známé již z historie, jako klavír a harfa, dva 

klavíry a dva lesní rohy, Schumannova kombinace dvou klavírů, dvou violoncell a lesních 

rohů nebo dětský klavírní koncert.

Oba typy klavírního dua mají své historické kořeny a poměrně samostatný vývoj. I 

přesto, že se liší objemem repertoáru a náročností, jsou oba bezpochyby nedílnou součástí 

komorní hudby. Znamenají velkou inspiraci a přínos pro někdy až stereotypní sólové 

klavírní umění. Umožňují interpretům tvůrčí a detailní způsob spolupráce.
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2. Klavírní duo v současném koncertním životě.

20. století se stalo úrodnou půdou pro vznik a úspěšné působení mnoha světových 

klavírních duí. Odraz tohoto vývoje padnul i na úrodnou půdu v českých zemích. Vedle 

celosvětového úspěchu duí vzniká nový fenomén. Pro toto uskupení se zakládají zvláštní 

soutěže. S nimi přichází stále více interpretů z řad klavírních sólistů, kteří projevují o tento 

obor zájem. Zároveň vznikají významné metodické práce.

S rozvojem mediální komunikace ve společnosti a s rozvojem nahrávacího 

průmyslu se ustupuje od domácího muzicírování. Do popředí se dostávají originální díla 

určená pro klavírní duo. Tohoto požadavku využívají soudobí skladatelé, kteří komponují 

pro určitou dvojici interpretů nebojsou sami součástí tohoto komorního seskupení.

20. století se mimo jiné stalo jakýmsi průkopníkem hudby s neobvyklým nástrojový 

složením. Pro veřejnost je hudebně i esteticky zajímavé navštěvovat koncerty interpretů 

hrajících na dva i více klavírů. Nové nebo zrekonstruované koncertní síně kladou na 

posluchače i pořadatele stále větší nároky, jako jsou například akustika nebo pořizování 

záznamu. Náročnější posluchač uvítá stále dokonalejší souhru a zvukovou a technickou 

stránku interpretace, které na dvojici klade okolní prostředí. Dostupnost dvou koncertních 

křídel stejné značky pro vystoupení již dnes není velkou překážkou. Dalším lákadlem se 

pro veřejnost stává shlédnutí koncertu manželských dvojic. Toto složení je  v klavírním duu 

poměrně běžné.

České klavírní duo si během 20. století postupně úspěšně buduje osobité místo na 

světových pódiích.

2. 1 Soutěže pro klavírní dua

Soutěže jsou dnes běžnou součástí veřejného uměleckého života. Nejen žáci a 

studenti, ale také učitelé zde mohou oceňovat a porovnávat s ostatními soutěžícími své 

dosavadní (pílí nabyté) výkony, zkušenosti a metodické postupy. Zároveň mohou 

srovnávat a porovnávat své výkony s výkony ostatních soutěžících, což vede k další 

motivaci a následnému zlepšování dosavadních výkonů. Ne každý účastník soutěže je 

s tímto zdravým přístupem k soutěži srozuměn. Někteří soutěžící mají problémy s trémou,
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což často vede k nevýrazným nebo špatným výkonům, které mohou následně vést i 

k demotivaci soutěžícího. Důležitou součástí přípravy a motivace dítěte na soutěž je 

přístup rodičů. Psychologický pohled na toto téma je velmi zajímavý a obsáhlý, avšak není 

předmětem této diplomové práce.

Soutěže se obecně dělí na národní a mezinárodní. Liší se věkovým vymezením, 

volbou programu, povinnými skladbami, obtížností repertoáru a dalšími specifiky. 

Organizace těchto soutěží je velmi náročná. Nelehký úkol má bezesporu porota. Ta by se 

měla skládat ze zkušených pianistů, kteří dokáží objektivně posoudit výkony jednotlivých 

soutěžících.

Soutěže mají pro mladé umělce velký význam z hlediska nových zkušeností, 

sebevědomí a konkurence. Často bývají odrazovým můstkem pro další kariéru interpretů. 

Jsou rovněž místem pro vyhledávání nových talentů.

2. 1. 1 České soutěže pro klavírní dua

Soutěže pro klavírní dua se v Čechách počínaly zakládat až v druhé polovině 20. 

století. Dělí se na soutěže s národní nebo mezinárodní účastí. Prošla jimi velká řada 

uznávaných pianistů, z nichž někteří posléze zasedli do řad porotců.

Z velkého počtu těchto soutěží na poměrně malém území České republiky lze 

usuzovat, že klavírní duo má v Čechách vybudovanou tradici.

Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua

Nejznámější českou mezinárodní soutěží pro klavírní dua je Mezinárodní 

Schubertova soutěž pro klavírní dua, která se pořádá v posledních letech jednou za dva 

roky v městě Jeseník. Na počátku vzniku stála manželská dvojice Věry a Vlastimila 

Lejskových, kteří tuto soutěž v roce 1978 založili. V roce 2005 proběhl již  14. ročník.

Jméno soutěže je spojeno s hudebním skladatelem Franzem Schubertem, jehož 

rodiče pocházeli právě z Moravy a Slezska. Mimo písňové a symfonické hudby věnoval 

Schubert velkou část své tvorby právě komorní hudbě a to zejména čtyřruční klavírní hře. 

Jeho Fantazie f  moll patří k nej významnějším romantickým dílům tohoto oboru.
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Celá soutěž je rozdělena do dvou kategorií. První kategorie je do 21 let věku 

účastníka a druhá do 70 let součtu věku obou účastníků. První kategorie je dvoukolová a 

druhá tříkolová. Do třetího kola si soutěžící vybírají jeden z povinných koncertů pro dva 

klavíry a orchestr. Každá kategorie i kolo mají zadány povinné skladby, kam pochopitelně 

patří i skladby F. Schuberta. Hra zpaměti není podmínkou.

K vyhlášení výsledků patří také cena Aloise Složila za nej lepší provedení skladby 

F. Schuberta a cena Nadace Českého hudebního fondu za nej lepší provedení soudobé 

české skladby. Soutěž pořádá město Jeseník a Nadace Český hudební fond ve spolupráci 

s ARS Koncert Ostrava. Příští XV. ročník Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní 

dua Jeseník 2007 se bude konat 18 . - 2 1 . 4 .  2007.

Pro některá klavírní dua se stalo vítězství v této soutěži oním odrazovým můstkem 

pro další úspěšnou uměleckou kariéru (Příloha č. 5).

Per quattro mani

Tato celostátní soutěž ve čtyřruční klavírní hřeje  určena žákům základních 

uměleckých škol a škol podobného typu do 23 let. Na rozdíl od Mezinárodní Schubertovy 

soutěže pro klavírní dua je Per quattro mani rozdělena do pěti kategorií.

V první kategorii musejí žáci splňovat věkový průměr do 12 let, v druhé do 14, ve 

třetí do 16, ve čtvrté do 18 a v páté do 23 let včetně. V každé kategorii je  soutěžící povinen 

přednést povinnou skladbu. První ročník proběhl na jaře roku 2000 v Praze. Tato akce je 

specifická tím, že střídá každý školní rok své pořadatelské místo. V Praze se soutěž koná 

na jaře v ZUŠ Taussigova a v Brně na podzim v ZUŠ Jaroslava Kvapila. Porota rozhoduje 

nejen o vítězích jednotlivých kategorií, ale zároveň o udílení zvláštní ceny za interpretaci 

skladby A. Dvořáka. Koncerty vítězů jsou pořádány vždy v sálech Akademií múzických 

umění daného města, a to v koncertních sálech HAMU v Praze nebo JAMU v Brně.
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Čtyři ruce na klávesách
v

Další soutěží v této oblasti je soutěž s příznačným názvem Čtyři ruce na klávesách. 

Pořádá se již  třetím rokem v Karlových Varech. Soutěž probíhá s národní a jednou za tři 

roky s mezinárodní účastí. Soutěží se v pěti kategoriích -  do 8, 10, 12, 14, a 18 let.

Concertino Praga

Concertino Praga je víceoborovou mezinárodní rozhlasovou soutěží mladých 

hudebníků, kterou od roku 1966 pořádá každý rok Český rozhlas. Součástí mezinárodní 

soutěže je také národní soutěž Concertino Praga a Jihočeský festival Concertino Praga. 

Zakladatelkou je redaktorka Helena Karásková. Cílem soutěže je vyhledávat a podporovat 

mladé talenty z různých národních hudebních škol a propagovat českou hudbu. Concertino 

Praga je členem Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY) -  The European 

Union of Music Competition for Youth -  se sídlem v Bruselu. Soutěžit se může v několika 

oborech, které se pravidelně po třech letech střídají. Mezi tyto obory patří také komorní 

soubory od dua po kvinteto libovolného nástrojového obsazení. Avšak soubor může 

obsahovat pouze jeden klávesový nástroj. Jedná se tedy v případě klavírního dua o obor 

čtyřruční hry. Soutěžícím nesmí být více než 18 let.

Reding -  Piette

Mezi další soutěže pořádané na území České republiky patří poličská mezinárodní 

soutěž Reding -  Piette pro klavírní dua, kterou v rámci poličského festivalu B. Martinů 

založila Janine Reding. Vykazuje pouze jediný ročník v roce 1995.
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2.1.  2 Zahraniční soutěže pro klavírní dua

I v zahraničí probíhá mnoho soutěží určených pro čtyřruční hru a hru na dva 

klavíry. V poměru se soutěžemi pro sólový klavír je jich však mnohem méně. Většina 

zahraničních soutěží, stejně jako českých, vznikla v druhé polovině 20. století. Pořádají se 

téměř ve všech kontinentech světa. Vítězové nej významnějších z nich patří mezi špičku ve 

svém oboru. Tato dua mají možnost koncertovat po celém světě a nahrávat u 

renomovaných společností.

The Dranoff International Two Piano Competition

(Mezinárodní Dranoffova soutěž pro dva klavíry)

Tuto soutěž založila v roce 1987 Loretta Dranoff jako památku svému manželovi, 

se kterým působila v klavírním duu. Soutěž se pořádá jednou za dva roky v Miami na 

Floridě v USA. Skládá se ze čtyř částí, a to The International Two Piano Competition 

(Mezinárodní soutěž pro dva klavíry), The International Two Piano Symposium 

(Mezinárodní konference o klavírním duu), The Junior Two Piano Competition (Juniorská 

soutěž pro klavírní duo) a The Salon Series (Řada salónů).

V prosinci roku 2005 proběhl již  desátý ročník této soutěže. Během těchto deseti let 

zvítězilo a následně přijalo účast v porotě několik významných klavírních duí, jako 

například The Bergmann Piano Duo, Noriko Ishikawa a Manfred Kratzer nebo Petros 

Moschos a Dimotrés Karydis.

International Competition piano duets & Chamber Ensembles with Piano

(Mezinárodní soutěž pro klavírní dua a komorní ansábly s klavírem)

První ročník této lotyšské soutěže probíhal 14. července 1997. Soutěž je rozdělena 

do dvou částí (kategorií). První z nich je věnovaná klavírnímu duu s věkovým průměrem 

účastníků do 26 let včetně. Druhá část patří komorní hře s klavírem. Účastníci musí 

nastudovat tři povinné skladby. Jedná se o jednu sonátu W. A. Mozarta, jednu skladbu F. 

Schuberta a jednu skladbu skladatele 20. století.
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International Piano Duo Performance Competition

(Mezinárodní soutěž pro klavírní dua)

Soutěž se pořádá na podzim v Tokiu, v Japonsku. Je určena soutěžícím ve věku od 

17 do 40 let včetně.

AMFC International Piano Duets Competition

(AMFC Mezinárodní soutěž pro klavírní dua)

Třetí ročník této soutěže probíhal 19. -  25. září 2005 v Bialystoku v Polsku. Věk 

soutěžících nesmí přesáhnout 28 let.

Mezi další významné zahraniční mezinárodní soutěže patří římská Valentino 

Bucchi International Competition, Music and Earth International Competition v Sofii a 

další.

2. 2 Klavírní dua

Vznik a interpretace klavírních duí navazuje na historický vývoj tohoto oboru. 

Každé duo je může být výrazné buď výběrem repertoáru, interpretací, estetickou stránkou 

projevu nebo jejich kombinací. Pro záměry komorního souboru je důležitý aspekt 

životnosti. Některá dua mají kratší životnost, některá delší. Liší se rovněž zemí původu. 

Mnohé z nich nastoupili profesionální dráhu klavírního dua po vítězství v nějaké 

mezinárodní soutěži pro klavírní dua, ve které se následně staly členy poroty. Téměř 

všechny jmenované klavírní dvojice za sebou mají bohatou koncertní činnost a velké 

množství nahrávek.
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2. 2.1 Česká a moravská klavírní dua

Klavírní duo Ilji Hurníka a Pavla Štěpána

Významnou osobností čtyřruční hry je český hudební skladatel, klavírista a 

spisovatel Ilja Hurník. Studoval skladbu u J. Řídkého a V. Nováka a klavír u V. Kurze a I. 

Štěpánové -  Kurzové na AMU v Praze. Společně s klavíristou Pavlem Štěpánem, synem I. 

Štěpánové -  Kurzové a vnukem V. Kurze, založili duo, které mělo „oživit pozapomenutou 

hru na čtyři ruce“.3

Jejich první koncert se uskutečnil v roce 1961 v pražském Rudolfinu. Společně 

podnikli několik koncertních cest, mimo jiné po Rakousku a Německu. V době čtyřručního 

koncertování začal psát Hurník skladby pro toto klavírní seskupení. Hlouběji pronikal do 

problematiky čtyřruční hry. Vydal první školu, která nese název Čtyřruční hra. Obsahuje 

cvičení a etudy, které podle Hurníka nejsou pouze technickými cvičeními, ale jsou také 

přednesovými skladbami, které lze interpretovat na koncertních pódiích. Další skladby 

přinesly Hurníkovi významná ocenění, jako například Variace na Pergolesiho téma, které 

získaly cenu Grand prix v mezinárodní tokijské soutěži Piano -  Duo -  Association of 

Japan v roce 1990.

V klavírním duu Hurník -  Štěpán převzala později prim Pavla Štěpána Hurníkova 

manželka Jana. Jejich první vystoupení proběhlo v Praze v roce 1985. Následovaly 

společné koncertní cesty, a to nejen po České republice. Své několikaleté společné 

vystupování ukončili koncertním turné po USA. Jejich kariéru v klavírním duu úspěšně 

následoval i syn Lukáš.

Ilja Hurník dopomohl čtyřruční hře a následně hře na dva klavíry k jejich oživení a 

koncertní praxi. Svou metodickou prací přispěl k profesionálnímu přístupu a uznání tohoto 

oboru. V historii klavírního dua mu patří veliké poděkování.

3 HURNÍK, I. Ilja Hurník. Brno : Vydavatelství MU 1995. Str. 16.
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Klavírní duo Věry a Vlastimila Lejskových.(Obrázek č. 2)

Brno má dlouholetou tradici v klavírním duu. Již od konce 19. století jej 

reprezentovaly významné dvojice brněnského hudebního života, jako byli Leoš Janáček se 

svojí učitelkou Amalií Wickenhauserovou, Václav Kaprál s Ludvíkem Kunderou a Eliška a 

Jan Novákovi.

Ale až klavírní duo manželů Lejskových bylo velkým milníkem nejen v Brně, ale 

v celé České republice. Zaujalo významné místo na světovém pódiu. Historie tohoto 

klavírního dua jde paralelně ruku v ruce s jejich manželstvím.

Paní Věra Lejsková se narodila roku 1930 na Slovácku v rodině učitele. Ke svému 

rodnému kraji má velmi kladný vztah dodnes. Jejím prvním kantorem klavíru byl Janáčkův 

žák profesor M. Luzar. Vystudovala reálné gymnázium v Brně. Zároveň s posledním 

rokem gymnázia začala studovat brněnskou konzervatoř ve třídě pana profesora F. 

Schäfera, kde se také seznámila se svým pozdějším manželem Vlastimilem. Ve studiích 

dále pokračovala na brněnské JAMU.

Obrázek č. 2
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Již od počátků své pianistické dráhy inklinovala spíše ke komorní hře, kterou 

uplatnila při svém pedagogickém působení na konzervatoři v Brně. Učila klavír, později 

také klavírní duo a doprovázela řadu žáků hrajících na různé nástroje a zpěv.

Nedílnou součástí jejího uměleckého působení je její literární činnost. Publikovala 

několik knížek (například Muzikantská namlouvání, Historky z Rejvízu), spolupracuje 

s novinami a časopisy (například Hudební rozhledy, Opus musicum, Rovnost), známé jsou 

také její fejetony pro brněnský rozhlas a psaní scénářů pro televizi. Věra Lejsková působila 

jako předsedkyně Asociace hudebních umělců a vědců v tvůrčím centru v Brně a jako 

místopředsedkyně Asociace hudebních umělců a vědců v Praze. Čtyři roky také vedla Klub 

moravských skladatelů v Brně, aniž by byla sama hudební skladatelkou.

Její manžel doc. Vlastimil Lejsek se narodil v roce 1927 v Brně v muzikantské 

rodině. Mezi jeho učitele patřili J. Blatný, F. Schäfer, F. Maxián, J. Erml, Z. Blažek a další. 

Vystudoval klasické gymnázium a stejně jako jeho žena pokračoval ve studiích na 

brněnské konzervatoři a JAMU, kde také později pedagogicky působil. Vlastimil Lejsek je 

kromě pedagogické činnosti také vynikajícím pianistou a hudebním skladatelem. Velké 

množství titulů patří právě klavírnímu duu. Je rovněž jedním z mála tvůrců instruktivní 

literatury pro klavír. Sám se považuje spíše za skládajícího klavíristu než skladatele.

V muzikantské linii pokračují nejen jeho děti, ale i vnoučata. (Seznam Lejskových skladeb 

lze nalézt v Příloze č. 4.)

Klavírní duo Věry a Vlastimila Lejskových vzniklo krátce po jejich sňatku. Paní 

Věra vzpomíná na onu dobu takto:„Náš začátek byl příjemný, neboť to byl důvod ke 

schůzkám. Majíce pod paží svazek not, maskovali jsme skutečný účel našich setkání. 

Nicméně se nám v této hře zalíbilo a rozhodli jsme sejí  věnovat jako celoživotnímu 

zaměření. Naše první vystoupení na dva klavíry bylo v brněnském rozhlase; v Kyjově jsme 

poprvé hráli veřejně čtyřručně a v Prostějově poprvé na dva klavíry zpaměti. A pokud jde o 

trému, spíš bych řekla jakýsi pocit odpovědnosti, ten je stejný před každým publikem. 

Nikdy si však člověk nesmí říct, že právě dnes a teď tady na tom velice záleží, neboť to 

pak zaručeně všechno zorá.“4

Tato manželská dvojice koncertovala a nahrála velmi obsáhlý repertoár pro klavírní 

duo. Prováděli stylově a technicky dokonale hudbu nejrůznějších období, zvláště pak

4 TROJAN, J., LEJSKOVI, V. a V. Rozmluvy bez klavíru. Brno : Šimon Ryšavý Nakaladatelství 2002. Str.22.
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tvorbu současných českých a moravských autorů. S řadou z nich navázali Lejskovi 

přátelství.

V jejich bohatém repertoáru nechyběly populární Brahmsovy Uherské tance, 

premiérovali originální čtyřruční verzi Dvořákových Slovanských tanců, které byly 

předtím známy pouze v orchestrální verzi, Bachovy koncerty pro dva i tři klavíry, na 

kterých spoluúčinkoval jejich syn Vlastimil Lejsek ml. Dále pak skladby W. A. Mozarta,

F. Schuberta, F. Mendelsohna-Bartholdyho, C. Saint-Säinse, L. Janáčka, B. Martinů, F. 

Poulenca, přítele manželů Lejskových D. Milhauda a mnoha dalších. Za zmínku jistě stojí 

skladby napsané přímo pro Věru a Vlastimila Lejskovy (a jimi také poprvé provedené) od 

P. Blatného, E. Hlobila, M. Ištvana, Z. Pololáníka, V. Zouhara, samozřejmě V. Lejska a 

dalších. Oba rovněž spolupracovali při skladbách s orchestrem s řadou vynikajících 

dirigentů, jako například s M. Konvalinkou, B. Bakalou, J. Pinkasem, F. Jílkem a dalšími. 

Mimo jiné se oba věnovali také koncertům výchovným.

Jméno Věry a Vlastimila Lejskových je spojeno se vznikem Mezinárodní 

Schubertovy soutěží pro klavírní dua v Jeseníku, od jehož prvního ročníku uplynulo více 

než 27 let. Z této soutěže, ale i z pedagogického působení obou manželů, vzešlo mnoho 

vynikajících klavírních duí, z nichž některé jsou činné dodnes. Určitě bych zmínila klavírní 

duo V. Gregor a V. Lejsek ml., D. Zeinerová a L. Zezulová, R. Adámek a J. Hanousek, 

manželé Vaškovi a další.

Manželé Lejskovi docílili prosazení klavírního dua v České republice v oblasti 

pedagogické a koncertní nejen díky sobě, ale také díky již zmíněné soutěži i svým žákům a 

následovatelům.

Pražské klavírní duo Zdeňky Kolářové a Martina Hršela

(Obrázek č. 3)

Mezi interpretační špičku tohoto oboru v současnosti patří Pražské klavírní duo 

manželů Zdeňky Kolářové a Martina Hršela. Oba manželé absolvovali pardubickou 

konzervatoř a AMU, která byla místem jejich prvních pokusů o společnou hru. Oficiálně 

vzniklo Pražské klavírní duo v roce 1989. Společně nahráli mozartovské a martinuovské 

CD. Do svých častých koncertních vystoupení zařazují také skladby A. Schonberga, S.
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Rachmaninova, F. Liszta, R. Schumanna, F. Chopina, W. Lutoslawského, G. Gershwina a 

dalších.

Obrázek č. 3

Koncertně procestovali nejen Českou republiku, ale také Belgii, Francii, Německo, 

Anglii, USA a Itálii, kde v roce 1993 zvítězili na soutěži v Římě v kategorii pro dva 

klavíry. Jejich interpretace je poznamenána studiem u prof. Ivana Moravce na AMU 

v Praze. Nastudování skladeb je vždy precizní s dokonalou souhrou. Jako duo společně 

absolvovali mezinárodní mistrovské kurzy v Piešťanech a Poličce u P. Toperczera, M. 

Lapšanského a J. Reding-Piette. Manželé Hršelovi rovněž pedagogicky působí na 

pardubické konzervatoři.

Mezi další česká a moravská klavírní dua například patří sestry Romana a 

Theodora Ježdíkovy, které založily toto duo již v roce 1949; klávesové duo Věra 

Heřmanová a Zdeněk Špatka (varhany, cembalo); René Adámek a Petr Hanousek; 

sourozenci Alena a Petr Čechovi; Renata a Milan Bialasovi; Hanuš Bartoň a Jana 

Macharáčková -  Dusíkovo klavírní duo; manželé Marta a Milan Vaškovi; Renata a Igor 

Ardaševovi; Kristina a Martin Kasíkovi a další.
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2. 2. 2 Světová klavírní dua

Klavírní dua mají v zahraničí delší tradici než v České republice. V této 

interpretační oblasti se pohybuje mnoho umělců, z nichž mnozí dosáhli vynikající 

mezinárodní úrovně. Stejně jako sóloví pianisté se většina těchto dvojic prosadila právě 

vítězstvím v nějaké mezinárodní soutěži.

Petros Moschos a Dimitris Karydis

Oba hráči pocházejí z Řecka. Vystudovali Royal Academy o f Music in London. 

Svou profesionální kariéru zahájili vítězstvím v Mezinárodní Schubertově soutěži pro 

klavírní dua v Jeseníku v dubnu 2001. Následovaly první ceny ze soutěží ve Španělsku, 

USA a jiných zemích.

Koncertují a nahrávají po celé Evropě, včetně České republiky. V jejich repertoáru 

lze nalézt skladby W. A. Mozarta, J. Brahmse, F. Schuberta, F. Poulenca a dalších.

Stanislava Warshavsky a Diana Shapira

(Obrázek č. 4)

Obrázek č. 4
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Stanislava Warshavsky zahájila studium ve své rodné Ukrajině. Diana Shapira 

absolvovala Čajkovského Konzervatoř v Moskvě. Obě se setkaly při studiu na Rubin 

Academy for Music and Dance v Jeruzalémě, kde v roce 1998 společně zahájily společnou 

profesionální kariéru klavírního dua. Stejně jako Petros Moschos a Dimitris Karydis se 

zúčastnily několika mezinárodních soutěží v klavírním duu, kde zvítězily, jako například 

na Mezinárodní Schubertově soutěži pro klavírní dua v Jeseníku, na soutěži pro klavírní 

dua v Jeruzalémě, americké Miami a dalších.

Společně koncertují po celé Evropě. V roce 2000 nahrály své profilové CD.

Bergmann Piano Duo

(Obrázek č. 5)

Elizabeth a Marcel Bergmann zahájili společnou dráhu klavírního dua v roce 1989. 

Vystudovali Hochschule fíir Musik und Theater v Hannoveru a Universitě de Montréal. 

Zvítězili na soutěžích v Itálii a USA.

Obrázek č. 5
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Mezi další světoznámá klavírní dua patří Zoltan Kocsis a Andreás Schiff, Julia 

Ganev a Konstantin Ganev, Teemu Holma a Junko Holma-Mizuno, Philip Moore a Simon 

Crawford-Philips, Christos Papageorgiou a George Petrou, Gabriela Láng a Zsuzsanna 

Kollár a další.

Mezi významná slovenská klavírní dua patří Marián Lapšanský a Peter Toperczer; 

Peter Pažický a Aleš Solárik a další.

Mnoho českých, ale i světových klavírních duí odstartovalo svojí koncertní kariéru 

po účasti nebo výhře v nějaké národní nebo mezinárodní soutěži, případně jim soutěž 

pomohla k výraznějšímu prosazení se na umělecké dráze, například již  zmínění výherci 

Mezinárodní Schubertovi soutěže pro klavírní dua.

Na druhé straně jsou však dua, jejichž umělecká kariéra je pouze krátkodobá, 

dočasná, a která se sešla například pouze za účelem účasti na soutěži. Do kategorie těchto 

krátkodobých duí rovněž patří dočasné spolupráce významných klavírních sólistů, jako 

byli dvojice: Friedrich Gulda a Chick Corea, Emil Gilels a Jelena Gilels, Emil Gilels a 

Jakov Zak, Svjatoslav Richter a Zoltán Kocsis, Dimitrij Šostakovič a Maxim Šostakovič, 

Jan Simon a James Tocc, klavírní trio Boris Krajný, Petr Jiříkovský a Jitka Čechová a 

další.

Další kategorií těchto „výjimek“ jsou hudební skladatelé, kteří se ať dočasně nebo 

dlouhodobě věnovali hře klavírního dua. Mezi tyto skladatele patřili B. Bartók a jeho druhá 

žena D. Pásztoryová, A. Rubinstein a J. Friedman, A. Rubinstein a C. Saint-Säens, J. S. 

Bach a jeho synové, W. A. Mozart se setrou Nannerl, W. A. Mozart a M. Clementi, F. 

Mendelsohn-Bartholdy a I. Moscheles a další.

Dále pak dvojice, které působily na poli populární hudby nejen pianisticky, ale také 

skladatelsky, improvizačné atd. Populární byla a je jistě dvojice Chick Corea a Harbie 

Hancock. Z českých dvojic Jiří Bažant a Jiří Malásek.

Některá klavírní dua jsou koncertně činná dodnes, některá působí zároveň 

pedagogicky na konzervatořích a vysokých hudebních školách, a některá už bohužel svoji 

koncertní kariéru z nějakých důvodů ukončila.
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3. Technická a umělecká specifika klavírního dua.

Klavírní duo, podobně jako jiná seskupení ansámblové hry, má své technické a 

umělecké zvláštnosti. Jedná se především o přístup k nácviku a interpretaci čtyřruční hry a 

hry na dva klavíry. Způsob práce obou typů klavírního dua má mnoho společných prvků. 

Tato kapitola se zabývá problematikou jak čtyřruční hry, tak hry na dva klavíry.

3. 1 Problematika čtyřruční hry

G. Nejgauz: „Muzicírování, čtyřruční hru atd. jsem vždy pokládal za nej lepší 

způsob, jak pěstovat talent klavíristy.“

Se čtyřruční hrou se obvykle začíná již na základních uměleckých školách. Bývá 

často dostupnější a méně náročnější než hra na dva klavíry. Nadaní žáci mohou ve studiu 

klavíru a klavírního dua dále pokračovat na konzervatoři či akademii muzických umění.

S nabývajícím vzděláním se úměrně zvyšují nároky na technickou způsobilost hry, kvalitu 

úhozu i zvukovou a estetickou stránku hry. Stejně je tomu i u klavírního dua.

Čtyřruční hra hraje důležitou roli i v rozvoji sólové hry studenta. Naučí žáka hrát 

v komorním obsazení, vnímat a naslouchat tomu druhému, naučí ho umění ansámblové 

hry. Obohacuje sólovou klavírní hru.

3,1 .1 Výběr partnera

Výběr vhodného partnera pro klavírní duo je hlavní podmínkou další úspěšné 

spolupráce obou hráčů. Na uměleckých školách tento úkol obstarává převážně učitel, který 

vybírá vhodné typy z řad svých studentů klavíru. Kritérií je několik. V první řadě záleží na 

tom, zda se jedná o dočasnou nebo dlouhodobou spolupráci. Krátkodobou spoluprací se 

rozumí společná příprava najeden cílený objekt, například koncert. Na základních
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uměleckých školách se často jedná o roční přípravu dvou stejně starých nebo věkově 

rozdílných žáků. Dlouhodobá spolupráce je vymezena dosažením určitých významnějších 

cílů, jako je například účast na soutěžích nebo dlouhodobá koncertní činnost. Zde by se 

učitel měl zamyslet nad dalšími kritérii pro výběr vhodných adeptů, jako je technika 

úhozu, způsob interpretace a rytmické cítění. Partneři si musí vzájemně vyhovovat a 

doplňovat se.

Existují tzv. „romantičtí“ pianisté, kteří vynikají zpěvnou kantilénou a rubatovou 

hrou a „klasičtí“ klavíristé, kteří naopak striktně dodržují metrickou linku skladby a jejichž 

prožitek z romantických skladeb je rytmicky klidnější.

Začátky hráčů s podobným intelektem a interpretací hudby bývají snazší. Pokud se 

sejde nesourodá dvojice, měla by se snažit o společnou komunikaci. Může se například 

jednat o dva sólově založené pianisty, kteří mají problém s přizpůsobením se jeden 

druhému. U těchto dvojic se stává klavírní duo velkým přínosem. Spoluhráči se naučí 

vzájemně si naslouchat, přizpůsobit se a vzájemně se doplňovat, což je motivuje k další 

společné práci

Partnery se v klavírním duu mohou stát učitel a žák, rodič a žák, sourozenci, 

spolužáci nebo kamarádi.

3 . 1 . 2  Rozdělení partů

U žáků základních uměleckých škol se o rozdělení partů stará opět převážně učitel. 

Přiřazuje je s ohledem na specifické interpretační rysy obou hráčů.

Party jsou obecně rozděleny do primu a sekundu. Existují dvě různé notové verze.

V jedné má hráč primu svůj vlastní part na pravé straně a hráč sekundu na levé straně not. 

(Obrázek č.6) Ve druhé verzi je part primu a sekundu přehledně natištěný v řádcích pod 

sebou. (Obrázek č. 7) Tento způsob je snadnější pro vzájemnou orientaci v notových 

partech.
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Obrázek č. 6

H o l k a  m o d r o o k á
(Čertí)

Obrázek č. 7

Málokdy se vyskytují ve skladbě oba party stejné technické náročnosti. Prim bývá 

obecně technicky náročnější se schopností výrazné kantilény. Existují však také skladby, 

ve kterých se oba hráči dělí o vedení melodické linky. Součástí dělení partů je také 

rozdělení pedalizace. (Více kapitola 3. 1.6)

S přihlédnutím ke struktuře většiny čtyřručních skladeb by sekundista měl být 

převážně hráčem více přizpůsobivým, který často doprovází zpěvnou kantilénu primu. 

Primisté bývají obvykle ctižádostivější a dominantnější osobnosti dvojice. Pokud se jedná
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o dva sólově založené hráče a výrazné osobnosti, je  možné role primisty a sekundisty 

postupně střídat. Výměna partů může také vyhovovat hráčům při interpretaci různých 

stylových období nebo se může stát vhodnou cvičnou záležitostí. Zlepší orientaci obou 

pianistů v zápisu toho druhého. Následně také umožní kompaktnější sluchovou kontrolu 

díla.

Rozdělení partů je záležitostí velmi individuální, při které je nutno dbát všech 

j menovaných specifik.

3. 1. 3 Výběr repertoáru

V dnešní době je dostupnost čtyřruční literatury široká. Existují původní čtyřruční 

skladby, ale také nejrůznější úpravy orchestrálních, komorních i klavírních skladeb. 

Některé úpravy mají několik různě technicky obtížných verzí.

Výběr záleží na pokročilosti jednotlivých dvojic. Pro vstup do profesionálního dua 

existují již osvědčené postupy výběru repertoáru. Začíná se obvykle skladbami z období 

klasicismu (například Sonátou C dur, KV 521 od W. A. Mozarta). Tyto skladby jsou 

vhodné zejména přehlednou formální strukturou a přesným držením metra, z čehož plyne 

poměrně p r a v id e ln á  a jednoduchá pedalizace.

Pokud se duo cítí jisté v souhře, je dobré postupně přibírat skladby z období 

romantismu, které jsou založeny na fantazijním způsobu interpretace, technické 

brilantnosti a nácviku přesnosti. Je dobré vybrat drobné kompozice F. Schuberta, které 

z větší části neopouštějí klasicistní pravidelné metrum, ale přesto tíhnou k hudbě 

romantické (například Pochody). Skladby R. Schumanna, F. Mendelsohna, J. Brahmse, Z. 

Fibicha, A. Dvořáka nebo C. Debussyho mohou být dalším stupněm ke zdokonalování 

souhry každé klavírní dvojice. Interpretačně náročná jsou díla autorů 20. století nebo 

soudobých autorů. Jsou to skladby rytmicky, zvukově a výrazově velmi neobvyklé 

(například Tanec, Serenáda a Variace Vlastimila Lejska).
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3. 1. 4 Využití prostoru při nácviku čtyřruční hry

U sólové hry mají interpreti k dispozici celou klávesnici. Při čtyřruční hře již 

nastávají určitá prostorová omezení. Obvykle si hráči rozdělí klaviaturu na dvě části. 

Každý hráč sedí u jedné poloviny klaviatury. Prim obvykle zaujímá místo v pravé (horní) 

části klávesnice. Některé skladby vyžadují více pohybu obou pianistů kolem středu 

klávesnice, proto se začínající dua mohou cítit neobvykle stísněně. Tento problém je nutné 

okamžitě vyřešit. Kvalita hry nesmí být nikterak ovlivněná. Časté bývá řešení ve změně 

výšky sezení. Jeden ze dvojice si vytočí židličku výše a naopak. Tím odpadá nepříjemný 

boj loktů o volný prostor. Při čtyřručním hraní je také nutné přizpůsobit sklon ruky.

Jednotlivé pohyby musí být úsporné, ale přesto uvolněné a přirozené. Plasticita a 

volnost rukou je velmi důležitá pro pohodlí a kvalitu úhozu každého hráče.

Dalším problémem může být způsob, jak pracovat s pedálem. U čtyřruční hry 

pedalizuje standardně pouze jeden hráč (většinou sekund). (Více kapitola 3. 1. 6.)

Základem pohodlného a uvolněného pohybuje komunikace. Oba partneři by se 

měli vzájemně domluvit na určitých pravidlech a ústupcích a vzájemně si vyhovět.

3. 1. 5 Souhra

Souhra je zásadní prvek klavírního dua, která určuje a ovlivňuje hudebně umělecký 

výsledek. Je to kapitola velmi obsáhlá. Zahrnuje nácvik, technické možnosti dvojice a 

vzájemnou gestikulaci.

Podmínkou dokonalé souhry je precizní individuální nácvik partů. Každý hráč musí 

nacvičit svůj part rytmicky přesně a dokonale. Zpočátku je pro pochopení skladby dobré 

pročíst a zahrát si také part druhého partnera (pokud není k dispozici nahrávka). Znalostí 

partu toho druhého se předchází zbytečným zmatkům při pamětních výpadcích jednoho 

z hráčů. Teprve po seznámení se s jednotlivými party může dvojice přistoupit k první 

společné zkoušce. Přijít na zkoušku připraven je zodpovědnost vůči uměleckému 

ansámblu. První společnou zkouškou se rozumí tzv. první čtení, které je třeba do detailů 

promyslet. První čtení v sobě může zahrnovat i několik zkoušek. Během nich se hráči 

dohodnou na detailech, jako je například dynamika, frázování, prstoklad, provedení ozdob,
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způsob artikulace, výstavba skladby nebo pedalizace, aby bylo důležité interpretovat 

partituru se skladatelovým záměrem. Po zdokonalování jednotlivých detailů se partneři 

postupně propracují až k výslednému tempu. Kvalitu souhry ověřuje zpětná sluchová 

kontrola. Důkladnou přípravou by měla dvojice předejít zbytečnému zdržování zkoušky.

Míra dokonalosti souhry je dána bleskovou orientací na klávesnici. Jedná se o 

schopnost odpoutat se od nástroje a následně se vrátit zpět. Orientaci na klávesnici může 

také ztížit proplétání (křížení) vnitřních rukou, které se vyskytuje u čtyřruční hry poměrně 

často. Zde je nutno vyřešit prstoklad a pohyby rukou tak, aby si klavíristé co nejvíce 

vyhověli.

Důležitou součástí souhry je zvuková stránka interpretace. Dvojice by si měla 

srovnat úhoz tak, aby měl posluchač pocit, že slyší kompaktní zvuk, tedy jednoho namísto 

dvou pianistů. Skladba by měla působit jednotně. Plnost zvuku vyrovnávají zejména vnější 

ruce hráčů. Výrazně nosná pravá ruka primisty a podpora basů a harmonie levé ruky 

sekundisty. Nebývá vždy pravidlem, že sekund doprovází prim, proto by si ruce měly 

v přebírání melodické linky ustupovat.

Agogika je jedna ze stěžejních složek, nad kterými je nutno se společně zamýšlet 

nad řešením a dojít k určitému konsensu v jejím vnímání. Je to práce se zvukem, která je 

odvislá od cítění frází, tzv. dýchání. Záleží na vzájemném cítění hudby obou aktérů. 

Kvalitní souhra je vždy výsledkem hodin a hodin společné práce, diskusí a kompromisů.

Hráči by se měli zamyslet nejen nad prstokladem a ekonomickým využitím 

stísněného prostoru, ale také nad hrou v unisonu. Hra v unisonu je velmi náročná. 

Vyžaduje maximální soustředění, sluchovou kontrolu a vhodný typ úhozu. Zde se hráč 

sekundu většinou přizpůsobí hráči primu (zejména v dynamice), pokud se nejedná o 

specifický záměr skladatele. Zvukově výrazný prim by měl být podpořen (doprovázen) o 

stupeň slabším sekundem. Problémem jsou zejména staccata, akordy a dlouhé noty 

následující za sebou v delším sledu. Sekund by měl následovat prim v zákrytu měkčím a 

slabším úhozem. Vzájemné sledování pohybů toho druhého je další složkou dobré souhry. 

Hráč by se měl vcítit do fráze a představy toho druhého. Časté figurace sekundisty opět 

vyžadují podřízení se expresivnímu úhozu primisty, a to především v dynamice a úhozu.

Stejně důležité je vnímání pomlk. Je nutno držet metrum a v klidu vnímat pohyby 

rukou spoluhráče.

Dalším problémem čtyřruční souhry je provádění melodických ozdob. Například 

trylek by měl obsahovat stejný počet tónů v obou interpretačních provedeních. Při delším
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trylkování není často možné toto pravidlo dodržet, proto by se dvojice měla soustředit na 

pulsaci metra a společné zakončení trylku.

Téměř všechny tyto problematické body souhry souvisejí s již  zmíněnou agogikou 

a dechem. Držení rytmu a metra je rovněž základem každé souhry. Před začátkem skladby 

je nutné mít v hlavě přesnou představu tempa a jeho průběžných změn. S touto 

problematikou bezprostředně souvisí gestikulace. Je nutné, aby se dvojice na začátku 

domluvila, kdo bude oním „dirigentem“, který bude určovat svými gesty proud, tempo a 

agogiku hudby. Vše záleží na prvním gestu, které by mělo být jasné a srozumitelné. Mělo 

by být zřetelným podnětem pro zahájení hry. První gesto bývá vyjádřeno buď pokynem 

hlavy, nádechem, podupnutím nebo kombinací gest. Pro oba interprety jsou důležité 

pohyby, kontakt očí a řeč těla, které u spoluhráče podvědomě a intenzivně sledují.

Gestikulace je rovněž estetickou záležitostí. Gesta by neměla být příliš nápadná a 

hlučná, aby u posluchačů neovlivňovala celkový dojem z interpretace.

3 . 1 . 6  Pedalizace

Pedál má při čtyřruční hře na starost převážně hráč sekundu. Existují i výjimky 

(například doc. Vlastimil Lejsek), kdy se pedalizace ujímá hráč primu, který se cítí oním 

„dirigentem“ s pocitem řízení skladby i spoluhráče, včetně pedálu. Nedoporučuje se, aby 

se během skladby hráči v pedalizaci střídali. Pianista, který ovládá pedál, musí být schopen 

reagovat na požadavky druhého partu. Občas se v zápisu objeví předpis hry s levým 

pedálem (una corda). Zvládnutí obou pedálů se z důvodu posazení pro sekundistu stává 

velmi náročné. Pedalista musí přistupovat ke skladbě jako k celku. Nepedalizuje pouze 

svůj part, ale vytváří celkový výsledek. Technické a stylové zvládnutí pedálu vyžaduje 

velkou obratnost v reagování na změny v harmonii, melodii, rytmice, dynamice a zvukové 

barevnosti díla.

Interpretace je  spojena s výrazem a estetickou stránkou hudebního projevu.

S těmito podněty souvisí hra zpaměti. Nebývá podmínkou hrát čtyřruční skladby zpaměti. 

Naopak je poměrně obvyklou záležitostí mít při čtyřruční hře pro kontrolu noty. Jeden 

z důvodů je možnost sledování textu spoluhráče a rychlé zareagování v případě náhodného 

pamětního výpadku.
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Otáčení not je  další věcí, na které by se mělo duo předem domluvit. Není 

pravidlem, že otáčí pouze jeden určený hráč. Otáčí vždy ten z dvojice, kterému to notový 

part dovolí. Je vhodné si pro tento případ do not poznačit, který z dvojice otáčí tu či onu 

stránku, aby v zápalu hry nedošlo k nežádoucím zmatkům.

Ve výsledném efektu by duo mělo působit jako jeden sólista. Po mnoha hodinách 

společného cvičení jsou interpreti naladěni na stejnou vlnu a stejně také myslí a cítí hudbu. 

Někdy se může dokonalé souhry docílit po několika týdnech, někdy po několika letech. 

Záleží na píli, trpělivosti a ochotě ke komunikaci a kompromisům. Výsledkem velkého 

pracovního nasazení bývá brilantní, zvukově dokonalá hra, ze které vyzařuje radost ze 

společného díla a motivace k nastudování dalších a dalších skladeb.

„ Čtyřruční hraje  dialog. Umění dialogu, jakékoli, spočívá v umění poslouchat, co 

říká ten druhý.“5

3. 2 Problematika hry na dva klavíry

Problematika hry na dva klavíry se v mnohém podobá problematice čtyřruční hry, 

například v rozdělení partů nebo ve výběru repertoáru. Logicky zde odpadá kapitola o 

využití prostoru při nácviku čtyřruční hry a problém společné pedalizace.

Tato kapitola je vhodná spíše pro žáky II. cyklu základních uměleckých škol nebo 

konzervatoří.

3. 2. 1 Výběr partnera a následné rozdělené partů

Výběr partnera u hry na dva klavíry není tolik omezen, jako je tomu u čtyřruční 

hry. Party u tohoto odvětví klavírního dua bývají technicky i výrazově vyrovnanější. Jedná 

se víceméně o hraní dvou sólistů dohromady, čemuž odpovídá také struktura partů primu i 

sekundu. Existují notace, kde hlavní zpěvnou a technicky brilantní kantilénu přednáší prim 

a sekund jí doprovází, ale to bývá u hry na dva klavíry spíše výjimkou.

5 HURNÍK, I. Čtyřruční hra. Praha : Supraphon 1981. Str. 4.
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Partneři by si měli odpovídat jak technickou způsobilostí, tak podobným hudebním 

cítěním, a to především frázováním, agogikou a pedalizací.

Pro výběr partnera a rozdělení partů u hry na dva klavíry lze využít také 

podrobnějších kritérií ve stejnojmenných kapitolách, které se zabývají problematikou 

čtyřruční hry. (Více v kapitolách 3. 1. 1. a 3. 1.2.)

3. 2. 2 Výběr repertoáru

Repertoár pro hru na dva klavíry je náročnější záležitostí. Existuje jen velmi málo 

instruktivních skladeb tohoto oboru. Proto je vhodné vybírat skladby pro starší žáky, 

nejlépe II. cyklu základních uměleckých škol, případně konzervatoří, kteří mají s hrou 

v klavírním duu již zkušenosti.

Stejně jako u čtyřruční hry je vhodné začínat s repertoárem skladeo z období 

klasicismu (například Mozartova Sonáta D dur nebo Clemetiho skladby pro dva klavíry). 

Tyto skladby nejsou příliš obtížné na souhru, zejména přesnou formální a rytmickou 

stránkou.

Následovat mohou skladby z období romantismu (například R. Schumann -  

Andante a variace). Poslucháčsky vděčné a interpretačně velmi zajímavé jsou díla 

skladatelů 20. století (například Sonáta F. Poulenca nebo Concertino D. Šostakoviče).

3. 2. 3 Souhra

Hra na dva klavíry poskytuje více zvukových a interpretačních možností než 

čtyřruční hra. Do popředí přichází větší prostor pro sólistické hraní v rámci komorní hry. 

Existují dvě možnosti postavení klavírů, a to jednak dvě klaviatury vedle sebe anebo proti 

sobě (Obrázek č. 8). Většina duí upřednostňuje druhou možnost, která umožňuje 

přehlednější gestikulaci s možností očního kontaktu. Rovněž z estetického hlediska působí 

na publikum lépe -  koncertněji.

Dynamika je zde náročnější vzhledem k propojení několika hlasů, které vytvářejí 

barevnější a mohutnější zvuk. Domluva interpretů nad zvýrazňováním jednotlivých hlasů 

je proto nutná.
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Pedalizace bývá také důležitá s ohledem na vzájemnou rezonanci obou klavírů. 

Otázkou je, zda hrát s odstraněnou deskou předního klavíru či nikoliv, což je odvislé od 

postavení obou klavírů. U méně zkušenějších hráčů se občas vyskytuje problém 

s nesprávnou pedalizací a následnou nesrozumitelností hry. Posluchač má v tomto případě 

pocit, že se všechny tóny slévají dohromady.

Pro zvukovou stránku projevuje vhodné, aby klavíristé hráli na nástroje stejné

značky.

Obrázek č. 8

Hra zpaměti se u hry na dva klavíry nevyžaduje, ale většina duí tak po několikerém 

opakování repertoáru činí. Hra vypadá z pohledu diváka profesionálněji a lépe umožňuje 

oční kontakt a gestikulaci mezi dvojicí. Pokud hráči hrají z not, je možné přizvat na 

pódium obraceče. Někteří pianisté tento způsob nedoporučují. Obraceči mohou rušit nejen 

hráče, ale také publikum.

Jedním z problémů mohou být potíže s prostorem a nacvičováním hry na dva 

klavíry. Ne každá učebna (i na konzervatoři) je vybavena dvěma klavíry.

Čím bohatší je koncertní praxe, tím může dílo působit dokonalejším a kvalitnějším 

dojmem.
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Souhra dvou klavírů je náročná na přípravu i interpretaci. Spoluhráči by měli být 

maximálně sehranou dvojicí, která spolu neustále verbálně či neverbálně (gestikulací) 

komunikuje a vyhovuje si.



4. Možnosti využití klavírního dua v pedagogické práci 

na ZUŠ.

Klavírní duo, které je součástí výuky klavírní hry na základních uměleckých 

školách, přispívá k celkovému hudebnímu rozvoji dětí předškolního i žáků školního věku. 

Bývá to často právě čtyřruční hra, která je jejich první komorní hrou. Žáci ji považují za 

zábavnou společenskou aktivitu v rámci vyučování. Radost, že hrají s partnerem, pro ně 

bývá důležitým motivačním prvkem. Čtyřruční hra učí předškolní i školní děti přemýšlet o 

hudbě různými způsoby. Učí je poslouchat sebe i partnera, pracovat s ním, hudebně myslet 

a vnímat celkový výsledek společného hraní. Učí je  také koncentraci a rytmické kontrole. 

Rozvíjí schopnost čtení z listu a v neposlední řadě připravuje studenta na další komorní i 

sólovou hru.

Pro učitele je čtyřruční hra a později hra na dva klavíry výzvou. Umožňuje jim 

tvořivě vést žáky k hudebnosti a správné interpretaci. Široké možnosti zvukové palety čtyř 

rukou dávají netušené možnosti k rozvoji tvůrčího myšlení.

4. 1 Čtyřruční hra u dětí předškolního věku

Podle současných metod klavírního vyučování je nejvhodnější doba pro začátek 

výuky na nástroj u dětí tří až šestiletých. Z mnohých studií vyplývá, že hra na klavír nebo 

jakýkoliv jiný hudební nástroj v dětském věku pozitivně ovlivňuje paměť, učení, motoriku

i emoce dítěte.6

Děti, které začínají hrát zároveň s nástupem do prvních tříd základních škol (v šesti 

nebo sedmi letech), bývají často zcela pohlceny školními povinnostmi. Hru na klavír proto 

většinou berou jako povinnost navíc, která je po náročném dni unavuje.

Pokud dítě hraje již od předškolního věku, utvoří si k hudbě i nástroji pozitivní 

vztah. V náročném období povinné školní docházky se k hudbě obrací jako k relaxaci a 

zábavě.

6 VLASÁKOVÁ, A. Klavírní pedagogika. Praha : AMU + EKMAT 2003. ISBN 80-7337-005-8. Str. 57
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Děti tří a čtyřleté jsou vnímavější a dokáží přesně zachytit zvukové podněty a 

zároveň je i přesně reprodukovat. V tomto věku je důležité jejich hudební zájem podchytit 

a kvalitně rozvíjet. Proto je nezbytné pečlivě vybrat pedagoga, který by dítě vedl, rozvíjel 

jeho hudební a technické možnosti a přistupoval k dítěti jako k individualitě.

Výuka předškolních dětí vyžaduje spolupráci rodičů s učitelem. Pokud se rodič 

rozhodne zapsat své dítě do základní umělecké školy, měl by také počítat s tím, že bude 

s dítětem v začátcích docházet do hodin a pomáhat mu s domácí přípravou. Dítě v tomto 

věku není schopno pamatovat si probranou látku. Bere vyučování jako hru, při kterém se 

nenásilnou formou učí nové poznatky. Rodič je jakýmsi asistentem, který se účastní 

vyučování a tyto získané poznatky aplikuje stejnou formou i při domácí přípravě. V praxi 

se občas setkávám s tím, rodiče berou uměleckou školu jako odpolední úložnu pro děti, 

kdy se jim  během pracovního procesu o dítě postará odpovědný pracovník školy. Tuto 

chybu lze odstranit, pokud bude učitel vyžadovat, aby se rodič výuky účastnil. Pedagog tak 

může nenásilnou formou motivovat nejen dítě, ale také rodiče, kteří si tak uvědomí smysl 

tohoto vedlejšího vzdělávání.

U dítěte předškolního věku bývá učitel jeho prvním partnerem první komorní hry. 

Čtyřruční, nebo zpočátku spíše dvou a tříruční, hra by měla být nedílnou součástí hry na 

klavír. Velmi záleží právě na učiteli, zda této možnosti využije. Kvalitní pedagog by měl 

podchytit talent dítěte a svým přístupem ho motivovat k další společné činnosti.

Téměř ve všech dnešních dostupných metodikách a klavírních školách se 

doporučuje začínat hrát na klavír podle sluchu. Dítě se učí tvořit tón správným pohybem a 

ověřovat si ho sluchovou kontrolou. Všechna tato počáteční cvičení jsou přizpůsobována 

věku a schopnostem žáka. Pro předškolní děti je  vhodná práce formou hry. Základem této 

prvotní práce s úhozem bývají známá říkadla a lidové písně. Žák se učí hrát především 

nápodobou a častým opakováním. Pedagog by měl dítěti nejprve předehrát melodickou 

linku a přiblížit mu její stavbu formou hry nebo hudební pohádky. Tento způsob podporuje 

a rozvíjí fantazii, představivost a zejména sluchovou paměť žáka.

Úloha učitele je v počátcích výuky velmi důležitá. Učitel svým doprovodným 

hraním podporuje harmonické cítění žáka a dodává mu odvahu při interpretaci již 

zmíněných říkadel a písní, které dítě vyhrává zpočátku pouze jedním prstem.

Přítomnost učitele a jeho spoluúčast na vytváření hudby spolu s dítětem vede 

k pocitu pohody a důvěry dítěte. Přátelský kontakt je podmínkou pro vzájemný vztah 

učitele a žáka a pro jejich další spolupráci.
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Střídání činností ve vyučovací hodině pomáhá udržovat koncentraci a pozornost 

dítěte. Tříruční a čtyřruční hraní proto obohacuje hodiny sólového klavíru. Stimuluje 

pozornost dítěte a bývá pro něj atraktivní.

Pokud je dítě šikovnější a hraje složitější melodickou lin k u je  možné tuto linku 

rozložit do dvou rukou. Tím se ze tříručního hraní stává čtyřruční. Čtyřruční hraní nemusí 

být založeno pouze na stereotypu, kdy žák hraje melodii a učitel ho doprovází. Z hlediska 

komorní hry jsou opačné případy zajímavější. Skladby, ve kterých žák doprovází učitele, 

nutí žáka k soustředěnosti. Důležité je poslouchat sebe i partnera a přizpůsobit se jeho 

interpretaci melodické linky.

Často se doporučuje využít zkušenosti se dvou až čtyřruční hrou na první veřejné 

vystoupení. Dítě, které poprvé předstoupí na koncertě před publikum bývá často nervózní. 

První veřejné vystoupení je pro dítě velmi důležité, protože ho jeho výsledek může ovlivnit 

pro další vystupování. Nevydařené vystoupení zaviněné nervozitou a nezkušeností se stává 

velkým problémem. Každý další koncert může být ovlivněn nepříjemným pocitem 

z prvního negativního zážitku. Tato zkušenost se velmi těžko napravuje. Někdy to trvá i 

několik let, než je dítě schopno se s tímto zážitkem vyrovnat.

Přítomnost učitele na jevišti může dítěti pomoci překonat počáteční nervozitu. Dítě se tak 

bez problémů seznámí s novým prostředím.

Čtyřruční hra se pro dítě stává atraktivní nejen tvořením bohatého zvuku, ale také 

díky komunikaci a spolupráci s učitele, popřípadě s rodičem nebo spolužákem.

4. 1. 1 Čtyřruční repertoár pro děti předškolního věku

V současné době je na trhu mnoho hudební literatury vhodné pro počáteční tří nebo 

čtyřruční hraní. Existují jak samostatné sbírky skladeb, tak velmi často bývají tyto skladby 

součástí nejrůznějších klavírních škol.

V této kapitole uvedu zajímavé příklady z dostupných klavírních škol v celé České 

republice.



n t
Jednou z klavírních škol je Klavírní školička autorek Zdeny Janžurové a Milady 

Borové. Autorem hudebního textuje Luboš Sluka. Je to pedagogická publikace 

s metodickým návodem pro výuku předškolních a raně školních dětí na základních 

uměleckých školách se zaměřením na čtyřruční hru a hru z listu.

Školička je proložena krásnými ilustracemi Josefa Palečka, které hravým způsobem 

přibližují dítěti obsah jednotlivých lekcí. Všestranně klade důraz na rozvoj fantazie, 

tvořivosti, představivosti a aktivity dětí (obrázek č. 9). Celá Školička je vystavěna formou 

hry, písniček a říkadel. Učitel může využít dvou nebo tříruční hru již na samém začátku 

seznamování se dítěte s klavírem.

Tato publikace je založena na úzkém kontaktu učitele a dítěte, který je  z většiny zastoupen 

právě ve čtyřručním, tříručním, ale i dvouručním hraním.

Obrázek č. 9

Autorky v předmluvě Metodické pokyny pro učitele zdůrazňují důležitost hry dítěte 

s učitelem, které má velký význam hlavně v začátcích výuky. Dítě má tak možnost bohaté 

zvukové percepce, která v něm budí zájem a motivaci pro další práci.

Tato skupina dětí vyžaduje přístup vzdělaného, komunikativního, trpělivého a 

laskavého učitele, který má děti rád, dokáže jim naslouchat a rozvíjet jejich individuelní 

schopnosti.

7 JANŽUROVÁ, Z., BOROVÁ, M. Klavírní školička p ro  děti 4-7 leté. Praha : Panton 1978. ISMN M -2050- 
0648-8
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Při osvojování úhozu nápodobou může dítěti napomoci k sluchové představě a 

kontrole právě doprovod učitele. V dalších lekcích, jako jsou rytmizace říkadel, hry na 

otázky a odpovědi, hry na ozvěny, nápodoba různých zvuků, působí hudební doprovod 

učitele velmi podnětně. Často se v podání dítěte jedná o rytmizaci říkadla na jednom tónu 

(Notová ukázka č. 1) nebo melodizaci říkadla, kdy je jednoduchá melodie rozdělena již  do 

obou rukou dítěte, případně hrána šikovnějšími dětmi dohromady. (Notová ukázka č. 2).

HOUPY, HOUPY Zvolna
-Cl-„7!íC

H ou-py , hoti-py, koS-ka&neci*Ia krou-py , ko-ťa-ta se hn év a -la , io jim ta -k y  no-da-ln.

¿ ¡ i.—«— r -d ^ i..............iliá—¿yjEiL ....izsL

Notová ukázka č. 1

Vh-tak, šil*lok, bu-bo-mfc, /.¡» ryb-ník, kic/y «w mu sjjU-Sí • Iy> tiu ryb-uí-ka sko-4i>Iy.

Tato publikace příliš nevyužívá hry na černých klávesách. Děti se své první tóny 

učí hrát převážně v tónině C dur. Autorky doporučují jednotlivá cvičení transponovat. 

Záleží pouze na pedagogovi, zda dítě seznámí s využíváním černých kláves, které jsou pro 

úvody většiny klavírních škol tabu.

S přibývajícími poznatky se dítě učí složitější melodické linky, u kterých 

již využívá všech prstů obou rukou. Tomu se úměrně přizpůsobuje také doprovod učitele, 

který podporuje a rozvíjí dynamické rozlišení úhozu dítěte (Notová ukázka č. 3), agogiku
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(Notová ukázka č. 4), harmonické cítění a frázování. Dítě se tak postupně učí citlivému 

reagování na nej různější změny a podněty v souhře.

Notová ukázka č. 3

Itílmi pom alu..........

Notová ukázka č. 4

Tato klavírní škola neobsahuje pouze cvičení na bázi melodie hrané dítětem a 

harmonickým doprovodem, který hraje učitel. I žák má možnost zapojit se do komorní hry 

opačným způsobem. Učitel hraje melodii (často i s harmonií) a žák ho doprovází 

jednoduchou basovou linkou. Zpočátku se jedná o doprovod jednoho tónu na těžké doby 

nebo o rozdělení oktáv (znázorňující základní harmonické funkce) do obou rukou na 

jednoduchém rytmickém podkladu (Notová ukázka č. 5).
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Notová ukázka č. 5

Školička je dobrou průpravou pro první zkušenost s komorní hrou. Pokud má učitel 

zájem pracovat s touto klavírní školou, je nezbytné, aby se seznámil s metodickými 

poznámkami obou autorek. Některé harmonické doprovody jsou předepsané, ale převážně 

v první polovině publikace záleží spíše na pedagogovi, zda využije jednoduchých melodií 

písní a zmelodizováných říkadel k vytvoření zajímavých a motivizujících doprovodů, které 

by dítěti napomohly k hudebnímu vyjádření skladby.

Celá škola je založena jak na společné hře učitele a žáka, tak vede žáka 

k samostatnosti a sólovému hraní. Hra pro čtyři, tři a dvě ruce je užívána zejména 

v počátcích výuky. S přibývajícími zkušenostmi a zvyšujícími se nároky se dítě ve své hře 

osamostatňuje.

Další zajímavou školou vhodnou pro předškolní děti a dostupnou na našem trhuje 

Klavírní prvouka8 od Ludmily Šimkové. Autorem hudebních úprav je Otto Šimek. Celá 

publikace je rozdělena do čtyř částí. Stejně jako Klavírní školička začíná Prvouka hrou 

podle sluchu. Pokračuje hrou z not, rovnocennou hrou oběma rukama a končí postupným 

rozšiřováním pětiprstové polohy a polyfonií. Velký důraz je kladen na hru legato. 

Metodické poznámky k jednotlivým částem jsou vydány samostatně.

8 ŠIMKOVÁ, L. Klavírní prvouka. Praha : Supraphon 1983. ISBN 80-7058-144-1
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Největší podíl čtyřručních a tříručních skladeb se nachází v první části publikace. 

Tato část je založena na hraní dítěte podle sluchu. Na rozdíl od Klavírní školičky je zde u 

každé skladby uveden doprovod pro učitele. Prvouka obsahuje zjednodušené hudební 

úpravy různých lidových písní, říkadel a tanců. Ke všem ukázkám je připojen text. Žák si 

tak může jednotlivé skladbičky také zazpívat.

První část začíná cvičeními, kde dítě doprovází sólový part učitele. Doprovody jsou 

psány formou rozložených oktáv, které jsou rozděleny mezi pravou a levou ruku dítěte, 

popřípadě střídáním obou rukou na jednom tónu v pravidelném rytmu (Notová ukázka č. 

6). Autorka se nebojí zpočátku zapojit také hru na černých klávesách. Kromě střídání 

různých způsobů úhozu se již u prvních cvičení pracuje s dynamikou (Notová ukázka č. 7).

Notová ukázka č. 6

Notová ukázka č. 7

Jednoduché, harmonicky zajímavé a pro děti jistě neobvyklé doprovody (psané pro 

učitele), dávají dítěti prostor pro různé způsoby pochopení a vyjádření skladby. Zvláště, 

pokud dítě stále opakuje stejný model melodické linky, jako je tomu v následující notové 

ukázce (Notová ukázka č. 8). Žák má možnost zaposlouchat se do měnící se harmonické 

výplně, která ho může nasměrovat k různým variantám interpretace.
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Notová ukázka č. 8

Druhá část Prvouky se soustředí na hru z not. Do popředí se dostávají složitější 

melodie, které dítě interpretuje za doprovodu učitele nebo jako samostatnou sólovou 

skladbu. Klavírní dueta se ke konci této části vyskytují ve stále menším počtu. Skladeb pro 

tři a čtyři ruce je zde pouze třetina. Obtížnost partů učitele a žáka se v druhé části školy 

vymění. Doprovody předepsané pro učitele jsou jednoduché. Často mají podobu 

dvojhmatů, akordů, jednoduchých melodií nebo základních harmonických funkcí 

(Notová ukázka č. 9).

Notová ukázka č. 9

Talentovanější žáci se mohou již během předškolního roku dostat až k třetí nebo i 

čtvrté části této školy.

Třetí díl je zaměřen na společnou hru oběma rukama. Obsahuje z celkového počtu 

dvaceti cvičení pouze dvě zaměřené na čtyřruční hru.

Podobně je na tom poslední část s podtitulem „Postupné rozšiřování pětiprstové 

polohy“.

Skladby jsou v obou těchto částech složitější a zvukově barevnější (Notová ukázka 

č. 10). Zejména v poslední části by měl být žák schopen interpretace výrazných 

dynamických odstínů, harmonických i rytmických zvláštností a také by měl být schopen 

cítit a vystavět fráze jednotlivých skladeb.
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Notová ukázka č. 10

Klavírní prvouka je vhodným materiálem pro doplnění čtyřručního repertoáru 

mladších dětí o zajímavé a nevšední úpravy známých i méně známých lidových písní, 

říkadel a tanců. Tří a čtyřruění hra v této publikaci vede dítě k osobité interpretaci díla a 

k vnímání vlastního partu jako samostatné skladby v rámci společné souhry. Tento způsob 

přistupuje důležitý pro samotný princip komorní hry.

Další školou, která je stále využívána některými učiteli na základních uměleckých 

školách, je Klavírní škola pro začátečníky9 autorů Zdenky Bohmové, Arnoštky 

Grunfeldové a Aloise Sarauera. Tato publikace je dnes považována za překonanou, 

zejména svým přístupem k začátečníkům.. I přesto obsahuje zajímavé a líbivé skladby pro 

tři a čtyři ruce, kterými může tvůrčí učitel a talentovanější žák obohatit svůj dosavadní 

repertoár.

Podobně jako četné jiné školy je i Klavírní škola pro začátečníky rozdělena do tří 

částí. První část je věnovaná průpravě před hrou z not. Druhá, nejobsáhlejší, část se přímo 

zabývá hrou z listu a závěrečná část obsahuje výběr instruktivních přednesových skladeb.

Pro předškolní děti je určen první díl a část druhého dílu školy. Sluchová průprava 

před hrou z listuje shrnuta na sedmi stranách textu. Jedná se spíše o teoretickou přípravu 

v podobě přípravné hudební nauky. Postrádá kreativní přístup v práci s dítětem. Opomíjena 

je také komorní hra s učitelem, kterou může učitel uplatnit pouze u prvních sedmi lidových 

písní, jejichž melodii žák (podle metodických poznámek) vyťukává jedním prstem.

Hra z not uvádí čtrnáct cvičení, ve kterých dítě interpretuje melodii pravou nebo 

levou rukou. Jedná se o krátká čtyř až osmitaktová cvičení. Polovina těchto cvičení je

9 B Ô H M O V Á , Z., G R Ú N FE LD O V Á , A ., SA R A U E R , A. Klavírní škola pro začátečníky. Praha : Supraphon 
1991.
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předepsána s doprovodem učitele. Jedná se tedy o tříruční hru. Zajímavostí je, že první 

cvičení se žák učí číst a následně hrát ve dvoučárkované oktávě (Notová ukázka č. 11).

Notová ukázka č. 11

Na jednoruční hru navazuje hra melodie, která je rozdělena mezi obě ruce. Další 

cvičení se vztahují již  na souhru obou rukou dohromady.

Doprovody kopírují základní harmonické funkce skladby a líbivá melodika 

vzbuzuje v dítěti zájem o vlastní hru. Skladby v jiných tóninách než v C dur lze možno 

nalézt až u skladeb s vyšším pořadovým číslem věnovaným starším dětem.

Šikovnější předškolní děti se mohou propracovat k cvičením s pořadovým číslem 

dvacet pět až třicet. Ani jedno z těchto cvičení není úpravou lidové písně. Jedná se 

převážně o skladby Aloise Sarauera, které jsou přehledně rozdělené na zpěvné předvětí a 

závětí. Učitel má možnost svým doprovodem vést žáka hlavně k dynamickým rozdílům 

(Notová ukázka č. 12).

V n á r o d n í m  t ó n u

Notová ukázka č. 12

Evropská klavírní škola10 autora Fritze Emontse obohatila český porevoluční trh 

s klavírními školami. Obsahuje tři knihy s vlastními kompaktními disky. Součástí každého 

dílu jsou také klavírní dueta. Evropská škola je sbírkou lidových a dětských písní ze všech

10 E M O N TS, F. Europäische K lavierschule -  Band 1. M ainz : Schott 1992. ISBN 3-7957 -5002 -4
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koutů Evropy. Všechny tři díly školy jsou proloženy krásnými ilustracemi (Obrázek č. 10). 

Metodické poznámky jsou psány v angličtině, němčině a francouzštině. Emonts v těchto 

metodických poznámkách poukazuje na svou publikaci First Piano Duets, vhodné pro 

zájemce, kterým výčet klavírních duet ve této škole nestačí.

Obrázek č. 10

V Čechách se Evropská klavírní škola stala populární zejména svým netradičním 

přístupem k výuce. První tóny se totiž děti učí hrát pouze na černých klávesách. Také první 

čtyřruční skladba je založena na improvizaci žáka na černých klávesách 

Pro děti předškolního věku je tato publikace atraktivní zejména svými barevnými 

ilustracemi. Talentovanější děti tohoto věku by měly být schopny zvládnout celý první díl 

školy.

Třetina první knihy je věnována pouze hře podle sluchu. Žáci začínají již  zmíněnou 

hrou na černých klávesách. V úvodu lze nalézt melodie nej různějších evropských písní, ke 

kterým je třeba hudebního doprovodu učitele. Později je  dítě schopno doprovázet se samo.

První klavírní duo je hrané na černých klávesách (Notová ukázka č. 13). Dítě si 

může melodii rozdělit také do obou rukou. Skladba je psána formou ronda. Doprovod
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určený pro učitele je pro opakující se refrén a jednotlivé sloky stále stejný. Žák se 

sluchovou metodou (nápodobou a opakováním) naučí melodii refrénu a dalších tří slok. U 

tohoto cvičení je možné nahradit jednotlivé sloky (couplety) vlastní improvizací dítěte 

v pentatonické stupnici. Dítě může využít k improvizaci celé dostupné klávesnice. Záleží 

také na něm, zda si melodickou linku rozdělí do obou rukou nebo ji bude hrát každou 

rukou zvlášť. Dítě se tak cítí jako skladatel, který si dle vlastní fantazie pohrává s různými 

melodiemi. Pentatonika může žáka i učitele inspirovat ke zhudebňování příběhů z čínského 

prostředí. Tento způsob aktivity dítě velmi motivuje k další činnosti.

Dr. Fausťs Jux mit schw arzen Tasten
Having Fun w ith Black Keys 
Farce sur les touches noires

A Refrain

m it d u r  F aust sp ie le n  •  p la y  w ith  y o u r  fist • jo u e r  a v e c  to n  p o in g  

B C ouplet 1

Reilienrolfie • pattern • m o dèle ; || : A |  l l - A - C - A - D - A  w<‘

SccoikJo

V -K 'ï  j  i  y J  y J  M  r S :S í j  ■ - í  y  . - f y  •

S, »■ , v f v  ,------ - P í •> —, .
• W  Ÿ f ] j i  ■
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Notová ukázka č. 13

Další čtyřruční skladby jsou zařazeny až v druhé části knihy, která se věnuje hře 

z listu. Za zmínku jistě stojí cvičení, u kterého se melodie hraná žákem obouručně neustále 

obměňuje, přitom part učitele zůstává stále stejný (Notová ukázka č. 14). Melodie může 

být vedena paralelně, protipohybem nebo upravenými inverzemi.
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Notová ukázka č. 14

V Evropské klavírní škole se vyskytují cvičení, ve kterých si žák může zahrát 

střídavě oba party klavírního dua (Notová ukázka č. 15). Part primu je možné hrát pravou 

nebo levou rukou zvlášť, nebo si interpret dle vlastní volby rozdělí melodickou linku do 

obou rukou, případněji zahraje obouručně unisono. Part sekunduje velmi jednoduché 

cvičení s opakující se krátkou melodií a kvintovým doprovodem. Basový klíč by neměl 

v tomto partu činit dítěti problémy, protože je součástí seznamování se s hrou z listu na 

začátku druhé části knihy. Skladba je rovněž vhodná pro dva studenty stejně pokročilé. 

Žáci si v tomto cvičení osvojí oba pohledy na klavírní duo. Jednak z pozice primu, který 

přednáší výraznou melodickou linku a jednak z pozice sekundu, který má za úkol melodii 

doprovodit a harmonicky i rytmicky podpořit.



Die G locken von Vendôm e The Bells of Vendóme Carillon de  Vendóm e
Primo
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Notová ukázka č. 15

Evropská klavírní škola přišla na český trh s novým, zábavným, přístupem k výuce 

klavíru. Dítě se učí improvizaci, do které se nebojí zahrnou také černé klávesy.

S improvizací jsou spojeny zároveň prvotní tvůrčí kompozice, ve kterých se žák naučí 

pracovat s tématem a formou skladby. Tento přístup je přínosný pro celkový hudební 

rozvoj dítěte a jeho celkový nadhled.

Klavírní duo (dvouruční, tříruční nebo čtyřruční) může dítě předškolního věku 

zásadně ovlivnit při celkovém vnímání skladby. Podporuje u něj cit pro harmonii, rytmus a 

frázování. Učitel nejen kontroluje a vede žáka, ale také působí jako opora a spolutvůrce 

společného muzicírování. Učitel, žák a rodič spolu poprvé v životě vytvářejí jakýsi tvůrčí 

tým.

4. 2 Klavírní duo na I. stupni ZUŠ

Základní umělecké školy (dále jen ZUŠ) umožňují žákům studium různých oborů 

v rámci I. a II. stupně (cyklu). Délka studia I. stupně je sedm let. Tomuto období předchází 

jednoletá přípravná hudební výchova (PHV). Tato doba se dohromady shoduje s dé’kou 

studia na základních školách.

Studenti hry na klavír by měli podle učebního plánu 2a absolvovat v rámci I. stupně 

základního studia sedm let hry na nástroj v rozmezí 1 až 1,5 hodinové dotace11.

11 Učební plány pro základní umělecké školy. M ŠM T Č eské republiky 1995.
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Součástí hry na klavír je čtyřruční hra, elementární improvizace a hra z listu. Z toho 

vyplývá, že čtyřruční hraje povinnou výbavou studia hry na klavír. Od čtvrtého do 

sedmého ročníku žákům přibude další předmět v hodinové dotaci 0,5 až 1 (pro čtvrtý a 

pátý ročník) a 1 (pro šestý a sedmý ročník). U hry na klavír se jedná o doprovod nebo 

čtyřruční hru, hru v orchestru atd. Dalším povinným předmětem, do kterého student musí 

docházet od prvního do pátého ročníku je hudební nauka.

Z předepsaných osnov vyplývá, že žáci mají možnost klavírního dua od čtvrtého do 

sedmého ročníku nejen v rámci hlavního oboru, ale také jako předmětu navíc.

Duo mohou tvořit žáci stejné nebo různé věkové kategorie. V praxi je běžnější hrát 

s partnerem jiného věku. Dostupná instruktivní čtyřruční literatura je většinou psána pro 

složení učitel a žák. Do partu učitele se tak dosazuje starší student, který svými 

zkušenostmi a technickým vybavením může ve většině případů učitele nahradit. Učitel se 

pak věnuje celkovému hudebnímu projevu obou studentů.

4. 2.1 Repertoár pro žáky I. stupně ZUŠ v předmětu klavírní duo

Publikací pro čtyřruční hru u žáků prvních až sedmých, případně čtvrtých až 

sedmých ročníků je více, než u čtyřruční literatury pro předškolní děti. Tyto skladby již 

bývají kvalitní hudbu od renovovaných autorů nebo jednoduššími transkripcemi, které 

žákům umožní pomalu pronikat do klavírní i neklavírní hudby. I přesto výběr skladeb 

učitelem není snadný. Rozhoduje zde několik faktorů, jako například věk žáka, jeho 

individualita, technické možnosti atd.

Již jsem zmiňovala, že dnešní trend začínat s dětmi předškolního věku na ZUŠ je 

stále rozšířenější.. I přesto stále velké množství rodičů přihlašuje své dítě do uměleckých 

škol zároveň s nástupem do první třídy základní školy.

Protože se tito žáci začínají seznamovat s hrou na klavír podobně jako předškolní 

děti, je  možné pro účely čtyřruční hry využít všech příkladů cvičení uvedených v kapitole 

4. 1. 1. Stejně tak je tomu i u dětí starších, které se začínají učit hrát na klavír nebo u žáků, 

kteří se i přes individuální hodiny klavíru seznamují se čtyřruční hrou až ve čtvrtém 

ročníku nebo později. U starších a zkušenějších studentů, kteří s duem začínají, je  zcela 

pochopitelné přeskočit první klavírní dueta založená na hře podle sluchu s vyťukáváním 

melodie jedním prstem. Záleží na učiteli, aby jim  vybral vhodná cvičení, která by je bez
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problémů uvedla do problematiky čtyřruční hry. Jelikož se jedná o starší žáky, kteří již 

ovládají hru obou rukou dohromady, je zbytečné v této věkové kategorii dále mluvit o hře 

dvouruční nebo tříruční.

Výběr partnera obstarává převážně učitel. Kritérií může být několik. K sólově 

založenému typu se obvykle přiřadí žák, který vyniká schopností doprovázet. Stejně může 

žáka sólistického zaměření vystřídat dítě s espressivním úhozem pravé ruky nebo 

technicky velmi zdatný žák. K výběru partnera lze nalézt více informací v kapitole 3. 1. 1. 

Pokud je pedagogův výběr vhodných partnerů omezen počtem nebo podobným 

interpretačním zaměřením žáků, je  třeba pečlivě vybrat vhodný repertoár. Ten by měl 

odpovídat individualitám partnerů. Učitel může občas záměrně vybrat skladbu, která zcela 

neodpovídá způsobu interpretace studenta. Například tichému dítěti, které má cit spíše pro 

umění doprovázet, zadá pedagog part primu s výraznou melodickou linkou. Žák tak v sobě 

může objevit nové možnosti, které vedou k rozšíření jeho dosavadních interpretačních 

schopností. Výzvou se pro učitele stává duo složené ze dvou sólově založených osobností. 

Intenzivní práce s těmito typy mnohdy vede k hledání společné cesty a komunikace, 

vzájemnému ovlivňování, snaze o souhru a k pokoře, která je pro komorní hru nesmírně 

důležitá. Dobrý učitel by měl dosáhnout těchto cílů bez zasahování do individuality dítěte.

Skladby určené pro klavírní dua na prvním stupni ZUŠ mohou být obsaženy v 

klavírních školách nebo sbírkách věnovaných pouze tomuto oboru. Je možné zpřístupnit 

materiál, který je úpravami pro čtyřruční literaturu. Mohou to být jednak úpravy lidových 

písní, kvartet apod.

Součástí většiny klavírních škol, zmiňovaných v kapitole věnované repertoáru 

předškolních dětí, jsou čtyřruční skladby pro I. stupeň ZUŠ.

Na Klavírní školičku navazuje čtyřdílná Nová klavírní škola12 stejných autorek 

(Zdeny Janžurové a Mileny Borové), jejíž první díl je rovněž samostatnou školou pro 

začátečníky. Je určena dětem školního věku od sedmi let. Věnuje se kromě hry z listu a 

improvizaci také čtyřruční a komorní hře.Nová klavírní škola je sbírkou skladeb různých 

autorů. Kromě Luboše Sluky lze v publikaci nalézt instruktivní skladby Johanna 

Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Carla Czerneho, Bély Bartóka, ale i 

českých autorů jako jsou Petr Eben, Otmar Mácha, Jan Hanuš, Ilja Hurník a další. Škola 

obsahuje původní instruktivní skladby i úpravy nej různějších lidových písní (převážně 

českých a slovenských). Stejně jako většina škol, začíná Nová klavírní škola hrou podle

12 JA N Ž U R O V Á , Z., B O R O V Á, M. Nová klavírní škola /. Praha : Panton 2000. ISM N  M -2050-0600-1

59



sluchu na říkadlech a národních písních. Tato úvodní část je jakýmsi shrnutím Klavírní 

školičky. Téměř celá zbývající část prvního dílu je věnovaná hře podle not. Z 223 cvičení 

je 26 věnováno tříruční a čtyřruční hře. První cvičení pro začátečníky jsou podpořeny 

klavírním partem pro učitele, který jednoduchou harmonickou výplní obohatí pětitónovou 

melodii, rozdělenou do obou rukou dítěte (Notová ukázka č. 16). Prim je vhodný pro dítě 

v prvním ročníku I. stupně studia a sekund pro žáka od čtvrtého ročníku výše. Doprovod 

není pro vyšší věkovou kategorii příliš náročný.
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Notová ukázka č. 16

Jedno z prvních čtyřručních přednesových cvičení vybočujících z tóniny C dur je 

zařazeno až kolem pořadového čísla 90 (Notová ukázka č. 17). Taneček Daniela Gottloba 

Tlirka usnadňuje souhru v pravidelně se opakujících rytmických hodnotách a jednoduché 

dynamice. Část primu je vhodná pro žáka prvního ročníku. Sekundový partu není příliš 

náročný a jistě by ho zvládlo zahrát dítě druhého nebo třetího ročníku I. stupně. Cvičnými 

důrazy obou hráčů na těžkou dobu se zkvalitní souhra. Výsledný přednesový efekt lze 

dosáhnout dodržováním předepsané dynamické linky. Nácvik souhry a dynamických 

rozdílů je možné tím, že jeden z hráčů zahraje svůj part v pianu a naopak. Ten, který hraje 

v nízké dynamice se učí poslouchat part spoluhráče. Znalost obou partů vede k dokonalé 

souhře.
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Notová ukázka č. 17

Příkladem rovnocenných partů, které mohou hrát studenti stejné věkové kategorie 

je Melodie Jana Křtitele Vaňhala (Notová ukázka č. 18). Svou obtížností se řadí do 

repertoáru žáků druhých a třetích ročníků. Party jsou prototypem melodie doprovázené 

klasickými rozloženými akordy. Tato skladba je vhodná ke vzájemné výměně partů a 

procvičování obou rozdílných přístupů v interpretaci. Tento způsob práce opět vede ke 

zdokonalení souhry. Jiným způsobem, který vede k nácviku, je souhra pravé ruky „žáka“ 

levé ruky „učitele“. Vynikne tak základní melodická a harmonická linka na stejném 

dynamickém podkladu.

Melodie



Notová ukázka č. 18

Druhý, třetí a čtvrtý díl Nové klavírní školy obsahuje, podobne jako první díl, 

sesbírané skladby různých autorů. Skladby i díly jsou odstupňované svou náročností. Podíl 

čtyřručních skladeb se stále zmenšuje. Ve druhém díle, přichází na 170 cvičení 13 

čtyřručních skladeb. U třetího dílu je podíl klavírních duí 5 na 131 skladeb a u čtvrtého 

dílu 6 na 112 skladeb. Skladby ve všech dílech jsou vhodné pro doplnění sólové nebo 

komorní hry. Čtvrtý díl13 obsahuje náročnější skladby na vyšší úrovni. Svou náročností 

odpovídají požadavkům na pátý, šestý nebo sedmý ročník ZUŠ. V tomto dílu se objevují 

virtuóznější prvky, složitější frázování a větší dynamické i agogické rozdíly (Notová 

ukázka č. 19). Oba party je opět možno vystřídat stejně zkušenými hráči. Cvičení je 

vhodné pro technicky vyspělejšího sólistu v primu. Skladba je obtížnější v pochopení 

základního metra. Jedná se o příklad mateníku, ve kterém se střídá dvoudobý a třídobý 

takt, i když základní metrum je třídobé. Oba studenti si zde mohou osvojit způsob braní 

pedálu a rozhodnout se, jestli pedál bude brát sekund.

13 JA N Ž U R O V Á , Z ,  B O R O V Á , M. Nová klavírní škola IV. Praha : Panton 2001 . ISM N M -2050-0707-2
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A lle g ro  c o n  b r io
SEDLÁK, SEDLAK

Notová ukázka č. 19

Také Klavírní prvouka14 Ludmily Šimkové zahrnuje čtyřruční skladby vhodné 

zejména pro nižší ročníky I. stupně ZUŠ. Příklady lze nalézt v kapitole 4. 1. 1.

V Klavírní škole pro začátečníky'5 Zdenky Bohmové, Amoštky Grunfeldové a Aloise 

Sarauera na 125 cvičení věnovaných žákům starších sedmi let připadá 33 čtyřručních skladeb. 

Necelou polovinu z nich tvoří úpravy nejrůznějších lidových písní (Notová ukázka č. 20). 

Tato skladba je vhodná pro žáka druhého, případně třetího ročníku za doprovodu učitele nebo 

žáka vyššího ročníku. Je to typická skladba na souhru v dynamických kontrastech. Pozornost 

by se měla také věnovat nacvičení společného začátku, zejména souhry na první dobu ve 

forte. Zde je  třeba domluvit se na gestikulaci, která bude jasná a bude vyhovovat oběma 

partnerům.

14 ŠIM K O V Á , L. Klavírní prvouka. Praha : Supraphon 1983. ISBN  80-7058-144-1
15 B Ó H M O V Á , Z., G R U N FE L D O V Á , A ., SA R A U E R , A. Klavírní škola pro začátečníky. Praha : Supraphon 
1991.
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H o l k a  m o d r o o k á  (C«M)

Notová ukázka č. 20

Vyšší technická a interpretační náročnost se objevuje v samém závěru školy 

v úpravě části opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Úpravu pro klavír na čtyři ruce 

vypracoval Alois Sarauer (Notová ukázka č. 21). Nutností u této skladby je, aby se každý 

hráč nejprve dokonale naučil vlastní part s přesným dynamickým označením i změnami 

tempa. Teprve po jeho zvládnutí je možné secvičit oba party čtyřručně. Primo je sice psané 

pro učitele, ale i technicky zdatný hráč vyššího ročníku prvního stupně je schopen ho 

nacvičit.
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P r o í  byc h om  se n e l i š i l i
z opery J>nxUni ncvčata" B. Smetany

Notová ukázka č. 21

Rovněž Evropská klavírní škola16 Fritze Emontse obsahuje klavírní dueta vhodná 

pro interpretaci žáků prvního stupně ZUŠ. Stejně jako Klavírní prvouka, odpovídá první 

kniha této školy svou náročností nižším ročníkům (Notová ukázka č. 22). Způsob práce 

s těmito cvičeními je podobný, jako u předchozích příkladů.

16 EM O N TS, F. Europäische Klavierschule -  Band 1. M ainz : Schott 1992. ISBN  3 -7957-5002-4
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Notová ukázka č. 22

Studenty vyšších ročníků by mohla upoutat cvičení z druhého nebo třetího dílu 

Evropské školy. Druhý díl je zaměřený na hru stupnic a akordů v různých tóninách. Žák se 

učí hrát s pedálem. Jedna z kapitol je věnovaná hře cantabile. Třetí díl obsahuje náročnější 

skladby věnované nejrůznějším problémům klavírní hry. Jsou zde skladby na procvičení 

chromatiky, triol atd. Do druhého dílu je zařazeno kolem deseti větších čtyřručních 

cvičení. Podíl čtyřručních skladeb ve třetím dílu školy je minimální. Autor však 

doporučuje pro zájemce o čtyřruční hru svojí publikaci pro klavírní dua pod názvem First 

Piano Duets.

Sbírek věnovaných klavírním duím na prvním stupni ZUŠ je nepoměrně více, než 

klavírních škol obsahujících cvičení tohoto druhu.
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Jednou ze sbírek vhodnou pro žáky druhých a třetích ročníků je Zahrajme si na 

čtyři ruce17 od polské autorky Janiny Garscii. Kniha zahrnuje šest skladeb s programními 

názvy. Jednou z nich je zajímavě zkomponovaná skladba Maciek (Notová ukázka č. 23). Je 

vhodná pro studenty stejné pokročilosti. Hlavním rysem je rozložení melodie střídavě mezi 

prim a sekund. Oba hráči si během skladby vyzkouší vést melodii i doprovázet. Cvičení by 

jistě uvítal učitel pro dvojici sólistických typů. Změny tempových označení jednotlivých 

částí bývají problematické na souhru (zvláště část Meno mosso), ale výsledný efekt vyzní 

velmi zajímavě. Důležité je, aby se žáci domluvili na společném způsobu hraní ritardand, 

které se zde vyskytují vždy před částí se změnou tempa. Prvky lidového polského folklóru 

jsou příjemnou změnou po úpravách českých a slovenských písní.

C o n  o n im o

Notová ukázka č. 23

17 G A R SC IA , J. Graj ze mna na cztery ruce. Krakow : PW M  Edition 1971.
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Příjemným zpestřením pro studenty pátých až sedmých ročníků je sbírka skladeb 

Emila Hradeckého s názvem Džezové kousky pro dvacet prstů . Sbírka obsahuje pět 

vícestránkových skladeb s jazzovými prvky. Velmi přehledná notace umožňuje snadnou 

orientaci v textu. Některé skladby, jako například Blues, poskytují možnost jazzové 

improvizace.

Posledním cvičením sbírky je Ragtime (Notová ukázka č. 24). Obtížností partů je 

vhodný pro různě technicky zdatné pianisty. Náročnější je bezesporu vůdčí prim. Sekund 

by jistě mohl nacvičit i žák čtvrtého ročníku.

Melodie prvního taktuje rozdělena do obou partů. Zahrát celý tento takt jako jeden hráč 

vyžaduje čas na secvičení. V druhé polovině cvičení se role sólisty a doprovázeče vymění. 

Sekund si na osmi taktech zahraje na sólistu. Nečekané zvýraznění vtipné basové 

melodické linky je pro posluchače i hráče velmi atraktivní.

5. RAGTIME

18 H R A D E C K Ý , E. Džezové kousky pro dvacet prstů. Hradec Králové : Ivo Žurek m usic.
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5. RAG TIM E

Notová ukázka č. 24

Velmi známým a hraným autorem klavírních duet je český hudební skladatel Petr 

Eben. Ve své sbírce Hájíčků zelený'9, věnované úpravám lidových písní, Eben zajímavě 

pracuje s jednotlivými tématy písní. Někde hraje téma hráč primu, někde sekundu nebo si 

téma mezi sebe rozdělí. Součástí sbírky je osm úprav. Jednou z nich je také kvapík Žádnyj 

neví jako já  (Notová ukázka č. 25). Náročností odpovídá studiu ve vyšších ročnících 

prvního stupně ZUS.

Jakousi předehru tvoří první čtyři takty primu, po kterých se přidává sekund 

s melodií písně, kterou hrají obě ruce unisono. Po uvedení celého nápěvu sekundem 

následuje krátká mezihra, po které přebírá hlavní nápěv hráč primu. Opakování tohoto 

nápěvu je harmonicky více propracované. Nácvikem souhry v pomalém tempu a 

postupným zrychlováním by se mělo docílit výsledného efektu rychlého tempa 

s označením Vivace. Celou úpravou procházejí dynamické vlny, které se vzájemně u 

primu a sekundu prolínají. Doplňují se nebo se místy překrývají. Při rozdělení partů je 

nutné zohlednit náročnější part primu. Neméně důležitý je hráč, kterému part umožní 

bezproblémovou pedalizaci.

19 E BE N , P. Háj íčku zelený. Praha : Editio Supraphon 1988.
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Notová ukázka č. 25

Vhodnou skladbou pro zdokonalení souhry je Adagio ze Sonatíny C dur20 Jana 

Křtitele Vaňhala (Notová ukázka č. 26). Celá skladba, s výjimkou konce, je vzájemnou 

rytmickou kopií obou partů. Souhru navíc mírně komplikuje pomalejší tempo. K nácviku 

Adagia je třeba mnoho trpělivosti a vzájemné komunikace. K dokonalé interpretaci díla je 

nutné obětovat několik hodin společného cvičení. V životě nejsme prototypem jeden 

druhému, proto záleží na vzájemném porozumění a kompromisech, bez kterých se cesta 

k dokonalému provedení neobejde. Oba žáci, pouze v jiném harmonickém zpracování, 

kopírují i melodii skladby. Adagio je vhodné pro zkušenější hráče, kteří mají zájem o 

společné muzicírování a pro které je tato skladba spíše výzvou než překážkou. Zažitá 

gestikulace, umění vžít se do druhého, cítit podobně fráze a neustálé obehrávání programu 

na vystoupeních vede k vyrovnanějším a hudebně vyzrálejším výkonům
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Mezi první přednesové skladby pro žáky čtvrtých až sedmých ročníků patří 

Španělský tanec číslo II2' polského skladatele Mauryce Moszkowského (Notová ukázka č. 

27). Tanec je náročný pouze svou délkou. Přehledná struktura skladby odkrývá technicky 

nenáročné provedení. Tanec je dělený na klasické doprovodné sekondo a melodicky 

výrazný prim. Pozornost při nácviku by měla být věnována především dynamice, agogice a 

přesné artikulaci pravé ruky primisty. K zamyšlení stojí také podstatný způsob otáčení 

stránek. Umění otáčet je velmi důležité. U sólového hraní se většinou neprobírá. Není 

podmínkou, aby celou skladbu otáčel pouze prim nebo pouze sekund. Časté je střídání 

obou parterů. Otáčet by měl vždy ten hráč, které mu to nejlépe dovoluje jeho part.

Notová ukázka č. 27

Podobná cvičení na zdokonalení souhry jsou uvedena v publikaci Ilji Hurníka 

Čtyřruční hra22, která je zároveň metodikou a školou čtyřruční hry.

V úvodu se věnuje teoretickým poznámkám k problematice klavírního dua obecně. 

Druhá část je sbírka cvičení na nejrůznější problémy společné hry. Pro začínající 

profesionální klavírní duo je to dobrý průvodce. Je zde kolem dvaceti cvičení různě 

dlouhých, které jsou každé zvlášť věnované jednomu problému souhry. Ke každé skladbě 

jsou uvedeny melodické poznámky o problematice a způsobu nácviku. Poslední cvičení je 

dokonce předepsáno pro šest rukou.

Vhodným cvičebním materiálem pro žáky prvních stupňů ZUŠ je z této sbírky 

Cvičení č. 18 (Notová ukázka č. 28). Skladby je těžká zejména z hlediska souhry. Hráč 

sekundu by měl přesně rytmicky doplnit svůj podíl partu do melodie primu. Nezávislý

20 K LEIN O V 8, E., FIŠE R O V Á , A ., M U LLERO VÁ , E. Album čtyřručních skladeb starých českých mistrů. 
Praha : Státní hudební vydavatelství 1964.
21 M O SZK O W SK I, M. Španělské tance. Bratislava : Opus 1983.
22 HURNÍK , I. Čtyřruční hra. Praha : Supraphon 1981.
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posluchač musí nabýt dojem, že skladbu hraje pouze jeden hráč. Dokonalá rytmická 

vyrovnanost je podmínkou k dokonalému provedení tohoto cvičení.

Allegro 
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Notová ukázka č. 28

Pokud učitel na prvním stupni dlouhodobě vede sehrané a technicky zdatné duo a 

pokud je učebna vybavena dvěma nástroji, je  možné přistoupit k nácviku hry na dva 

klavíry. Studenti si mohou na oba nástroje zvykat rovněž interpretací čtyřručních skladeb 

na dva klavíry. Žák si tak osvojí větší prostorovou orientaci na klaviatuře, nový způsob 

gestikulace apod.

Instruktivních skladeb pro dva klavíry není mnoho. Učitel může vybírat také 

skladby zdánlivě snadné, které mívají v repertoáru i profesionálové. Většina těchto skladeb 

je vhodná pro studenty šestých nebo sedmých ročníků.

Jednou z nich je 1. věta Sonáty D dur23 od Wolfganga Amadea Mozarta (Notová 

ukázka č. 29). Sonáta je vhodná pro stejně technicky vyspělé pianisty. Témata prostupují 

oba party rovnocenně, což usnadňuje jejich výběr.

Již na samém začátku věty lze využít a ověřit si vhodný způsob gestikulace pro 

přesný nástup obou hráčů na první dobu. Celé úvodní téma postupuje v unisonu, proto je 

nutné úvod dokonale nacvičit bez sebemenších rytmických odchylek. Pokud mají oba hráči 

podobné rytmické cítění, je  nácvik snadnější. V opačném případě přizpůsobivější student 

ustoupí méně přizpůsobivému, případně se domluví na kompromisu.

Důraz by oba hráči při nácviku měli klást na dynamickou sladěnost obou partů. 

Každý nástup tématu musí být výraznější. Výsledný efekt by měl působit jednotným a

23 M O ZA RT, W. A. Sonáta D dur.
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promyšleným dojmem. Čím více dynamických a agogických nuancí partneři vytvoří, tím je 

skladba poslucháčsky zajímavější.

Notová ukázka č. 29

Toto byl jen základní výčet příkladů čtyřruční hry pro první stupeň ZUŠ. Sbírek 

podobného zaměření existuje velké množství, a to starších i zcela nových.

Čtyřruční hra pomáhá žákovi otevřít nový pohled na hru na klavír. Obohacuje jeho mysl i 

zkušenosti. Napomáhá hudebnímu vyjadřování i komunikaci. Je vhodným prostředkem pro 

doplnění základního hudebního a nástrojového vzdělání.

4. 3 Klavírní duo na II. stupni ZUŠ

Většina žáků se rozloučí se studiem na ZUŠ absolvováním prvního cyklu. Je to 

podmíněno zejména přechodem studentů na střední školy, které vyžadují náročnější 

domácí přípravu. Žáci tak mají méně volného času, který by mohli věnovat přípravě hry na 

nástroj. Studenti, kteří se bez problémů aklimatizují na nové středoškolské prostředí, mají 

možnost dále pokračovat ve studiu na uměleckých školách.
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Délka studia druhého stupně (cyklu) na ZUŠ je čtyři roky, což přibližně odpovídá 

délce studia na středních školách.

Hra na klavír je na druhém stupni součástí učebního plánu číslo 12 pro žáky od 

čtrnácti let a pro dospělé. Každý rok se student účastní výuky v předmětech hra na klavír 

v hodinové dotaci 0,5 až 1 a čtyřruční hra v hodinové dotaci 2 až 3 24. Druhý stupeň je tedy 

zaměřený více na hru komorní než sólovou.

Na tomto stupni by již většina žáků měla být seznámena se základy klavíristických 

dovedností, jako je orientace v textu, různé způsoby interpretace jednotlivých slohových 

období apod. Podmínkou pro práci s učitelem je pečlivá domácí příprava.

4. 3.1 Repertoár pro vyspělé pianisty II. stupně ZUŠ

Studenti druhého cyklu na ZUŠ mohou v rámci klavírního dua do svého repertoáru 

zařadit skladby čtyřruční, ale také skladby pro dva klavíry. Zde opět záleží na možnostech 

každé školy. Ne každá umělecká škola si může dovolit dva kvalitní nástroje v jedné učebně 

nebo v koncertním sále. Pokud je duo méně zkušené, může využít skladby vhodné pro 

starší ročníky prvního stupně (více v kapitole 4. 2. 1).

Složení klavírního dua ze dvou věkově rozdílných studentů je v praxi poměrně 

běžné. Starší žák druhého stupně často zastupuje pedagoga ve čtyřruční hře s mladším 

dítětem.. Zajímavá je spolupráce učitele s klavírním duem, které má za sebou již několik 

let spolupráce, a které má zvládnuté základní návyky pro tento druh komorní hudby. U 

sehrané dvojice lze vybírat repertoár náročnější. Obtížnost většiny skladeb u žáků na tomto 

stupni je mnohdy srovnatelná s repertoárem studentů konzervatoří.

Vzhledem k menšímu počtu studentů na druhém stupni se stává, že k sobě hráč 

nenalezne stejně zkušeného a technicky vyspělého partnera. Pokud má student opravdu 

zájem o další, náročnější, práci v tomto předmětu, může se jeho spoluhráčem dočasně stát i 

učitel.

Většina čtyřručních skladeb vhodných pro klavírní duo je součástí nejrůznějších 

sbírek nebo cyklů. U vyšší náročnosti již  také běžně existují skladby vydané samostatně.

24 Učební plány pro základní umělecké školy. M ŠM T Č eské republiky 1995.
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Dueta, která j sou zařazena v nej různějších klavírních školách, jsou svojí obtížností vhodná 

pro mladší žáky, případně pro začínající klavírní dua na druhém stupni.

Dvouklavímí repertoár je naopak více vhodný pro studenty druhých stupňů.

Existuje velmi málo skladeb pro dva klavíry, které by bylo možné zařadit do oblasti 

instruktivních skladeb pro klavírní dua.

Jednou z jednodušších čtyřručních skladeb pro žáky vyšších ročníků prvního stupně 

nebo začínajících klavírních dvojic na druhém stupni je Ukolébavka25 Vlastimila Lejska 

(Notová ukázka č. 30).Ukolébavka je  součástí cyklu Dueta. Cyklus obsahuje osmnáct 

krátkých programních skladeb. Všechny jsou velmi zajímavé jak z posluchačského 

hlediska, tak z metodického hlediska. Některé z nich jsou, stejně jako u Čtyřruční hry Ilji 

Hurníka, vhodné k nácviku specifických obtížností souhry, jako například skladby 

Crescendo, Arpeggia, Rytmus, Různé rytmy atd. Neobvyklé a poslucháčsky zajímavé jsou 

Mandarini a Mandarinky založené na hře v pentatonické stupnici nebo Tarantella, která 

zaujme především svým latinskoamerickým nádechem a svěží energií.

Ukolébavka je obtížná z hlediska souhry. Doprovodné čtvrťové hodnoty sekundu 

musejí přesně korespondovat s melodií primu. Provedení je ztíženo nízkou dynamikou, ve 

které jsou všechny menší či větší rytmické odchylky znatelné.

Kromě střední části Un poco piu mosso, je celá skladba v tempovém označení 

Andante sostenuto. Aby se provedení nestalo unylým a stereotypním, je nutné promyslet 

dynamickou a agogickou stránku skladby.
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Populární a často hrané Slovanské tance op. 46 Antonína Dvořáka jsou stále často 

vyhledávaným repertoárem klavírních duí. Tance ve čtyřruční úpravě se staly předlohou 

pro orchestrální zpracování tohoto díla. Pro velký ohlas první řady Dvořák zkomponoval 

druhou řadu Slovanských tanců op. 72. Veřejně se hrávají jek celé cykly, tak i jednotlivé 

tance zvlášť.

Jedním z nepříliš náročných tanců je Tanec c moll č. VII op. 46 (Notová ukázka č. 

31). Je opět vhodný pro žáky vyšších ročníků prvního stupně nebo celého druhého stupně 

ZUŠ. Patří mezi snadněji hratelné tance. Se Slovanskými tanci by se měli seznámit všichni 

hráči klavírních duí, kteří se tomuto oboru chtějí věnovat intenzivněji. Je to jakýsi český 

Starý zákon čtyřruční hry.

Právě Tanec číslo VII. Mohou učitelé svým studentům zadávat, jako první 

seznámení s tímto populárním cyklem. Struktura primových a sekundových partů je téměř 

u všech tanců cyklu stejná. První hráč uvádí melodické téma, se kterým dále pracuje. Part 

druhého hráče je rozepsán do harmonického doprovodu ve formě přiznávek. Občas je 

součástí sekundu náznak hlavního tématu nebo práce s ním.

Tento tanec patří mezi skladby, kde prim i sekund uvádějí začátek skladby stejnou 

rytmickou strukturou. Je velmi důležité secvičit rytmicky přesný začátek. Osobitý taneční 

ráz dílu dodávají důrazy, které nebývají pouze na těžkých dobách. Nepravidelným 

zdůrazněním lehkých dob dodávají skladbě živost a jiskru. Technicky náročné se mohou 

jevit pasáže sext a tercií, které jsou typickým znakem zpracování českých tanců. Zde by se 

měl hráč snažit o zvýraznění vrchních tónů dvojhmatů, aby vynikla hlavní tématická linka. 

Spojení všech rytmických a harmonických prvků dodává skladbě v předepsaném tempu 

Allegro assai svěžest a originalitu.Tanec se nestává stereotypní záležitostí právě svými 

tempovými změnami, jako jsou častá ritardanda nebo závěrečné části Piu mosso a Presto. 

Skladatel zde neuvádí pedál. Tanec je možné hrát s pedálem nebo bez něj. Záleží na 

domluvě mezi interprety.

1

25 LEJSEK, V . Dueta. Brno : N e l a -  Hudební nakladatelství.
26 D V O Ř Á K , A. Slovanské tance op. 46. Berlín : Sim rock 1896.



Notová ukázka č. 31

Populárním a stejně vhodným tancem pro seznámení se s Dvořákovými 

Slovanskými tanci je Tanec g moll č. VIII op. 46 (Notová ukázka č. 32). Tento tanec je 

více známý ve své orchestrální podobě. Pro čtyřruční hru je obtížný z hlediska nácviku 

souhry na samém začátku skladby. Rytmicky problematický je dvoutaktový úvod hlavního 

tématu, který uvádějí oba hráči současně. Další tématickou práci opět obstarává zpěvnější 

prim za přiznávkového doprovodu sekundu. Místy si hráči role vymění.

Skladba je založena na výrazných dynamických kontrastech bez větších tempových 

a agogických změn. Pedalizace se řeší podobně, jako u předchozího tance. Poslucháčsky 

vděčné, ale zároveň interpretačně náročné, je zahrát skladbu v tempovém označení Presto.
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Notová ukázka č. 32

Jedním z nej významnějších skladatelů, kteří věnovali velkou část své práce právě 

čtyřručním skladbám, byl Franz Schubert. Na jeho počest se také koná největší česká 

Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua v Jeseníku (více v kapitole 2. 1. 1).

Poslucháčsky vděčná je jeho Introdukce a variace B dur op. 82 27. Skladba 

obsahuje slavnostní Introdukci (Notová ukázka č. 33), jednoduché téma a pět variací, 

z nichž poslední variace je  rozsáhlé Finale. Zdánlivě snadná skladby je vhodná pro 

technicky zdatné pianisty druhého stupně studia.

Introdukce je velmi obtížná na souhru zejména svým tečkovaným rytmem a 

společnými akordy. Tyto akordy jsou jakési úvodní fanfáry, jejichž důležitost umocňuje 

nejen fortissimo, ale také přesná rytmická interpretace obou hráčů. Akordy začínají 

v předtaktí poslední šestnáctinovou hodnotou. Je nutné docílit společného cítění zdvihu, 

akordu na těžkou dobu a následného odtahu. Toto místo je z hlediska souhry jedno 

z nejobtížnějších.

Oba hráči by si měli také ujasnit hraní tečkovaného rytmu, který prostupuje téměř 

celou Introdukci. Je věcí cviku, aby tento rytmus partneři zvládli zahrát v pomalejším 

tempu Moderato bez větších problémů.

27 SC H U BER T, F. Introdukce a variace B dur op. 82.
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Téma působí zdánlivě jednoduše, ale právě proto bývá na souhru obtížné. První, 

druhá a třetí variace rozehrává brilantní a technicky náročnou práci s tématem, která je 

zastoupena především v partu prvního hráče. Sekund pracuje s tématem v pomalé čtvrté 

variaci, která je zakončena malou kadencí, podobně jako Introdukce. Finále je jakýmsi 

tanečním závěrem celého díla. K přednesu tématu se dostává opět prim.

Jako většina variací, je i tato Introdukce a variace poslucháčsky vděčná zejména 

svými kontrastními částmi. Spolu s dynamikou a agogikou tvoří pestré a jedinečné dílo pro 

čtyřruční klavír.

I N T R O D U C T I O N .
M od i -rsi to.

IN T R O D  D G T IO N . 
M o d c r a to -

I £

(Ié é é é é b íí

— ---------------■

Notová ukázka č. 33

Mezi oblíbené přednesové čtyřruční skladby patří Fantazie f  moll op. 103 28 Franze 

Schuberta (Notová ukázka č. 34). Svou náročností je vhodná pro studenty druhého cyklu 

ZUŠ. Fantazie patří mezi jedny z delších skladeb, proto je důležité vyřešit problém otáčení 

stránek. Toto dílo je prototypem skladeb, kde zpěvnou melodii opět hraje prim a sekund jí
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doprovází. Proto je Fantazie f  moll vhodná pro technicky zdatného primistu precizním 

úhozem a schopností zpěvně vést fráze. Part sekundisty je rozložen v harmonický 

doprovod zmíněné melodie.

Dynamika celé skladby je přesně předepsána. Stejně jako u Introdukce s variacemi 

se i zde objevuje tečkovaný rytmus, který je součástí hlavního tématu. Náročné jsou 

kombinace tečkovaného rytmu s triolami. Tato místa lze cvičit v pomalém tempu. 

Účastníci hry si tak snadněji zvyknou na rytmické zvláštnosti a snaží se o jejich přesnou 

reprodukci. Pedál není předepsán. Záleží opět na spoluhráčích, jestli se rozhodnou 

k pedalizaci. Vzhledem k romantické povaze díla by byla pedalizace na místě. Z partitury 

vyplývá, že vhodnějším hráčem pro braní pedálu je sekundista.

A l l e g r o  i n o l t o  m o i t c r u t o .

A lleg ro  m ono  •modcrnlo.

Notová ukázka č. 34

28 SC H U BE R T, F. Fantazie f  moll op. 103. L eipzig : B reitkopf & Härtel.



Rovněž skladeb pro hru na dva klavíry je velké množství. Jednou z méně náročných
70

skladeb je Invence Vlastimila Lejska (Notová ukázka č. 35). I přesto, že jí považuji za 

méně náročnou skladbu, je vhodná spíše pro studenty vyšších ročníků druhého stupně 

ZUŠ.

Prvotním cílem nácviku obou partů je samostatné dokonalé nastudování vlastní 

partitury každého hráče s veškerými dynamickými i agogickými předpisy. Nejedná se o 

skladbu, kde by se tématické melodii v prvním klavíru podřizoval druhý klavír. Oba 

klavíry jsou součástí jednoho toku hudby. V první fázi nácviku je důležité přesně dodržet 

rytmus a naposlouchat si harmonické a rytmické zvláštnosti díla. Teprve po dokonalém 

seznámení s oběma party lze uvést v popředí jednotlivé melodické linky a rytmické 

zajímavosti, které začínají pomalu vystupovat z prvotního informativního nácviku. 

Postupné zvyšování tempa skladby vede ke konečnému preciznímu provedení.
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Notová ukázka č. 35

29 LEJSEK, V . Invence. Brno : rozm noženo jako rukopis.
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Velmi efektní záležitostí jsou Brazilské tance30 pro dva klavíry stejného autora 

(Notová ukázka č. 36). Vlastimil Lejsek také zkomponoval a nahrál tyto tři tance v úpravě 

pro klavír a orchestr. Jsou charakteristické svými latinskoamerickými rytmy a harmonií. 

První a třetí tanec je rychlý a dynamický, druhý tanec je pomalejší.

Zde je opět důležité dokonale nastudovat vlastní part a následně jej secviěit 

s partnerem. Tance jsou efektní zejména již zmíněnou rytmikou, využitím celé klaviatury, 

velmi kontrastní dynamikou, glissandy, melodickými ozdobami atd. Témata se v obou 

partech vzájemně prolínají. Problémy může činit velké rozpětí jednotlivých konsonantních 

i disonantních akordů.

Cyklus je vhodný pro studenty, kteří nemají problémy s interpretací rytmických 

zvláštností, a kteří mají tzv. jazzové cítění.

A lle g ro  1  VLASTIMIL LEJSEK

Piano 1.

Pi ano 1.

Notová ukázka č . 36

30 LEJSEK, V . Brazilské tance. Brno : rozm noženo jako rukopis.
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Úprav a variací na známá Paganiniho témata je mnoho. Jednou z nich jsou Variace 

na Paganiniho téma31 polského skladatele Witolda Lutoslawského (Notová ukázka č. 37). 

Je to opět jedno z technicky brilantních a efektních skladeb. Je vhodná pro starší studenty 

druhého stupně.

Technicky náročnější part, který převážnou část skladby zahrnuje hlavní a vedlejší 

témata a jejich tématickou práci, je  partem hráče prvního klavíru. Ten zároveň na začátku 

skladby uvádí ono známé Paganiniho téma za jednoduchého akordického doprovodu hráče 

druhého klavíru. Barevnost a pestrost dodá Variacím zejména velmi kontrastní dynamika. 

Stejně jako Lejsek, také Lutoslawski využívá možnosti celé klávesnice. Skladba se skládá 

ze tří částí, a to Allegro capriccioso, Poco lento a Allegro molto. Závěr graduje nejen 

dynamicky, ale také tempově.

(1041)

I

II

I

II

Notová ukázka č. 37

31 L U T O SL A V SK l, W. Variace na Paganiniho téma. Krakow : Polskie W ydaw nictw o M uzyczne 1949.
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Posledním příkladem hry na dva klavíry je Concertino32 Dimitrije Šostakoviče 

(Notová ukázka č. 38). Patří k poslucháčsky vděčným dílům. Concertino začíná 

pochmurnou částí Adagio, ve které si oba klavíry zpočátku vzájemně odpovídají. 

Odpovědí vyústí do souhry delších rytmických hodnot obou aktérů hry. Zkrácené Adagio 

se vyskytuje během celého Concertina ještě dvakrát. Hlavní téma se objevuje po již 

zmíněném pomalém úvodu. Hlavní část Allegreto je uvedena rytmickým doprovodem 

druhého klavíru, na který po dvou taktech nastupuje první klavír se svým výrazným a 

zpěvným tématem. Část Allegreto není z hlediska souhry příliš obtížná. Oba partneři si 

vzájemně ustupují při provádění celých nebo částí témat. Je to skladba velmi jiskrná, která 

svým tahem neumožní posluchači na chvíli vydechnout.

Notová ukázka č. 38

32 ŠO ST A K O V IČ , D. Concertino.
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Většina těchto děl, které jsem zařadila do repertoáru žáků druhého stupně na ZUŠ, 

bývá součástí koncertních programů profesionálních duí. I přesto by mělo být 

v možnostech většiny studentů, zvládnout tento náročnější repertoár bez větších problémů. 

Student se touto cestou seznámí s nej známějšími a zároveň velmi působivými skladbami 

tohoto oboru. Osvojí si způsob jak čtyřruční hry, tak hry na dva klavíry, které mu mohou 

otevřít cestu k dalším druhům komorní hry, ne-li k dráze profesionálního klavírního dua. 

Často může student v rámci svého sólového absolventského koncertu k ukončení studia na 

ZUŠ zařadit i repertoár pro klavírní duo. Je to zpestření nejen pro posluchače, ale i pro 

aktéry samotné.
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Závěr

Má diplomová práce se zabývá historickým vývojem a interpretačními 

zvláštnostmi klavírního dua. Důležitou součástí je také pohled na výuku klavírního dua na 

základních uměleckých školách.

Téměř všechny kapitoly jsou rozděleny na dva podobory klavírního dua, a to na 

čtyřruční hru a hru na dva klavíry. Každý z nich má vlastní historický vývoj i způsob 

interpretace.

Z osobní zkušenosti z práce s dětmi na základní umělecké škole v předmětu hra na 

klavír jsem se rozhodla věnovat více pozornosti problematice a výběru instruktivní 

literatury pro své žáky. Jedním z důvodů byl také malý zájem o toto odvětví ze strany 

většiny mých spolupracovníků. Je to zapříčiněno hlavně neznalostí a malou dostupností 

metodického materiálu.

Čtyřruční hra se na základních uměleckých školách učí v rámci klavíru jako 

hlavního předmětu. Dítě se tak poprvé seznámí s klavírní komorní hrou. Prvním partnerem 

pro společné hraní bývá učitel, případně rodič. Dobrý pedagog by měl dítě správně 

nasměrovat a motivovat k další společné práci.

Žáci se mohou seznamovat s klavírním duem již od předškolního věku nebo během 

povinné školní docházky. Podle mého názoru by se studenti měli začít seznamovat s hrou 

na nástroj v předškolním věku. Dítě tak v začátcích bere hru na klavír jako zábavu a ne 

povinnost, jak tomu mnohdy bývá u dětí školou povinných, pro které je nástup do základní 

školy a základní umělecké školy zároveň velkou psychickou zátěží.

Děti v předškolním věku jsou velmi vnímavé, mají bohatou představivost a zájem o 

stále nové poznatky. U těchto dětí se čtyřruční hrou rozumí hra tříruční (jedna ruka žáka je 

doprovázena doprovodem učitele). Tento způsob komunikace podporuje u dítěte 

harmonické cítění a hudební představivost.

Na českém trhu existuje dnes již velké množství čtyřruční literatury, jako jsou 

jednotlivé skladby, klavírní školy nebo cykly. Lze tam také nalézt mnoho čtyřručních 

skladeb nebo skladeb pro dva klavíry nejrůznější obtížnosti.

Výběr notových ukázek v této diplomové práci jsem pečlivě vážila. Každá ukázka 

nastiňuje určitý specifický problém. Jedná se o příklady skladeb tříručních, čtyřručních i 

skladeb pro dva klavíry.



Tato práce je vhodnou metodickou pomůckou pro začínající učitele, kteří mají 

zájem věnovat se čtyřruční hře na základních uměleckých školách hlouběji v rámci 

hlavního oboru. Přínosnou publikací se může také stát pro učitele, kteří by se čtyřruční hře 

rádi věnovali více, ale zatím jim chybí dostatek informací.

Pedagogové se zde mohou také nechat inspirovat jednak v přístupu k nácviku a 

způsobu interpretace, ale také ve výběru instruktivní literatury pro klavírní duo nebo 

literatury pro dua, která by se chtěla věnovat tomuto oboru hlouběji. Příklady výběru 

čtyřruční literatury pro začátečníky nebo pokročilé nebo literatury pro hru na dva klavíry 

lze také nalézt v přílohách práce.

Během psaní této diplomové práce jsem narazila na řadu stále otevřených 

problémů, které by se mohly uplatnit jako témata pro další širší zpracování. Jedná se 

například o výčet a rozbor dvouklavírní literatury, případně koncertů pro dva klavíry nebo 

o zpracování výsledků jednotlivých mezinárodních soutěží pro klavírní dua. Velkou 

neznámou, se kterou jsem se během psaní setkala, je hudební terminologie spojená s tímto 

oborem.

Ve své diplomové práci se zabývám komplexním pohledem na klavírní duo 

v oblasti pedagogické a umělecké. Nastínila jsem zde historický vývoj od jeho vzniku až 

po současnost. Soustředila jsem se na 20. století, které je výjimečné významnými 

mezinárodními aktivitami v oblasti soutěží a koncertní praxe.

Hlavním cílem práce je  přiblížení tohoto oboru učitelům základních uměleckých 

škol. Pedagogové klavíru zde mohou najít informace, které by je vedly k hlubšímu zájmu o 

čtyřruční hru a následně hru na dva klavíry.



Resumé

The main topic of my thesis is Piano duet -  with possible application in 

education and artistic performance. Piano duets are two kinds: those for two players at 

one instrument, and those in which each of the two pianists has an instrument to himself.

This thesis is divides into four chapters. The first one contains historical overview 

of the piano duets development. The second chapter provides examples of various national 

or international competitions and the most famous czech and foreign professional piano 

duets. Next chapter deals with specific technical issues of piano duets, for example 

selection o f piano partner or selection of repertoire. The last chapter focuses on piano duets 

instructions at czech music schools. It also provides some examples o f instructive literature 

for preschool children and pupils o f the elementary and middle schools.

This thesis is an account of piano duets from the educational and artistic aspects. It 

is not systematic methodological text for piano teachers but it can cast light on issues of 

piano duets and provides them basic information.
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Příloha č. 1

Výběr čtyřručních skladeb.

Bartoň, H.: Burleska

Tři fantastické tance 

Beethoven, L. v.: Pochody op. 45 

Bizet, G.: Dětské hry 

Brahms, J: Uherské tance 

Valčíky

Variace na téma Roberta Schumanna 

Debussy, C.: Malá suita

Dusík, J. L.: Malé sonáty op. 67 (Sonáta F dur, B dur) 

Dvořák, A.: Legendy

Polonéza Es dur 

Skotské tance

Slovanské tance op. 46, 1. řada 

Slovanské tance op. 72, 2. řada 

Ze Šumavy, charakteristické skladby op. 68 

Grieg, E., H.: Norské tance 

Hurník, I.: Domácí hudba

Etudy pro klavír na čtyři ruce 

Innocenza pro klavír na čtyři ruce 

Valčíky

Variace na Pergolesiho téma 

Husa, K.: 8 českých duet 

Chopin, F.: Variace D dur 

Kabeláč, M.: Malá suita op. 42 

Mendelsohn-Bartholdy, F.: Allegro briliant

Andante a variace B dur op. 83

Novák, V.: 3 české tance 

Můj máj 

Poulenc, F.: Sonáta



Schubert, F.: Andantino varié op. 84, č. 1

Divertissement a la Hongroise op. 54 

Fantasie f  moll op. 103 

Rondo D dur op. Post. 138 

Six Grandes Marches op. 40 

Sonáta B dur op. 30 

Sonáta C dur op. 140 (Grand Duo) 

Trois Marches Militaires op. 51 

Smetana, B.: Ouvertury 

Stravinskij, I.: Pět tanců 

Suk, J.: Pochod „ V nový život“

Weber, C., M.: Šest kusů op. 3 

Šest kusů op. 10 

Osm kusů op. 60
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Příloha č. 2

Kleinová, E., Fišerová, A., Mullerová, E.: Album čtyřručních skladeb starých českých

mistrů

Bartoš, J., Z.: Malý oznamovatel 

Bradáč, J.: 6 tanečků v národním slohu 

Dlouhý, M.: Skladbičky pro všední den 

Eben, P.: Hájíčku zelený 

Emonts, F.: Wir spielen vierhändig 

Fiala, P.: Čtyři cirkusové kousky 

Fibich, Z.: Dětem

Skladbičky a cvičení 

Flégl, V.: Čtyři ruce zmohou více 

Garscia, J.: Graj ze mna na cztery rece 

Havlíček, J.: Zahrejme si do tance 

Hlaváč, M.: Dětské obrázky 

Hlucháň, J.: Zahrejme si čtyřručně 

Hopp, H.: Dětem pro radost op. 31 

Hradecký, E.: Džezové kousky pro dvacet prstů

Taneční skladby pro klavír na čtyři ruce 

Hurník, I.: Valčíky 

Máslo, J.: Vesele i vážně op. 17 

Nejedlý, R.: Milada a Zdeněk, malí pianisté 

Sedláček, B.: Národní písničky pro čtyři ručičky 

Snížková, J.: Světlohra 

Vorlová, S.: Veselé intervaly

Výběr čtyřručních skladeb pro žáky na ZUŠ.
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Příloha č. 3

Arutjunjan, A.- Babadžanjan, A.: Arménská rapsodie 

Bach, J. S.: Koncert C dur 

Koncert c moll 

Bartók, B.: Koncert pro 2 klavíry, bicí nástroje a orchestr 

Sonáta pro 2 klavíry a bicí nástroje 

Brahms, J.: Sonáta f  moll 

Valčíky

Variace na Haydnovo téma 

Britten, B.: Skotská balada pro 2 klavíry a orchestr 

Elegická mazúrka pro 

Introdukce a Rondo 

Debussy, C.: En blanc et noir 

Dusík, J. L.: Koncert 

Haydn, J.: Concerto 

Hurník, I.: Fantazie pro dva klavíry 

Ištvan, M.: Ritmi ed antiritmi pro 2 klavíry a bicí nástroje 

Kadosa, P.: Sonáta 

Křenek, E.: Koncert 

Liszt, F.: Concerto pathétique 

Lutoslawski, W.: Variace na Paganiniho téma 

Martinů, B.: Concerto grosso 

České tance 

Fantasie 

Koncert

Mendelsohn-Bartholdy, F.: Koncert Es dur 

Milhaud, D.: Carneval a la Nouvelle Orleans 

Koncert

Le bal Martiniquais

Podzimní concertino pro 2 klavíry a 8 nástrojů

Výběr skladeb pro dva klavíry.
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Scaramouche 

Mozart, W. A.: Koncert Es dur 

Sonáta D dur

Pololáník, Z.: Preludii dodici pro 2 klavíry a varhany 

Poulenc, F.: Koncert 

Sonáta

Rachmaninov, S.: Suita I. a II.

Řehák, V.: Hudba pro 2 klavíry a smyčce 

Schumann, R.: Andante a variace 

Smetana, B.: Rondo pro 2 klavíry 8 ručně 

Sonáta pro 2 klavíry 8 ručně 

Stravinskij, I.: Concerto per due piano fořti soli 

Sonáta

Šostakovič, D.: Concertino
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Příloha č . 4

Dvě skladby pro violu a klavír 1959

Ochozská polka, 2 klavíry 195 j

Allegro giocoso, flétna a klavír 1 %  \

Brazilské tance, 2 klavíry 1961

Brazilské tance, klavír a orchestr 1990

Invence, 2 klavíry 1952

Malá suita, 2 klavíry 1952

Pět epigramů, klavír 1955

Duettina, klavír 4 ručně 19^5

Sonáta, 2 klavíry 1 9 ^  

Co všechno musí dělat jaro,

dětský sbor a klavír, text František Halas 1966 

Toccata in memoriam František

Schäfer, 2 klavíry 1966 

Orchestys eni orchato, 2 klavíry

a magnetofonový pás 1 9 ^

Ochozská polka, 2 . verze, klavír 1955

Dvě malá dua pro housle a klavír 1957 

Dua pro fagot a soprán pro manžele

Škrabalovy 1957

Sonatína in C 1957 

Na Rejvízu pro zobcovou flétnu,

tympán a klavír 1975

Duettinka, klavír 4 ručně, věnováno dceři Věře 1975

Tanečky mistrů, 2 klavíry \976 

Noc s Kobr a Šteinem, Rejvízská 

opera, sóla, sbor, klavír 4 ručně a

bicí nástroje 1 9 7 6  

Svita z opery Noc s Kobr a Štejnem,

Soupis skladeb doc. Vlastimila Lejska.
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klavír 4 ručně 1975 

Tanec, Serenáda pro Dr. Trojana a

Variace, klavír 4 ručně 1 9 7 6

Sešit pro Věrku, klavír 1976 

Quattutor ludibria, klavír 4 ručně a dýmka 

Stříbrný pochod, klavír 4 ručně,

manželům Skácelovým k stříbrné svatbě 1977

Pianisté a koně, klavír 1977

Čtyři slovácké písničky, zpěv a klavír 1977

Divertimento, 2 klavíry 1977 

Suita domestica, 2 klavíry 8 ručně, 

k autorovým padesátinám, pro rodinu

Lejskovu 1977 

Dvě povídačky, zpěv a klavír, na text

Věry Lejskové  ̂978

Sonatella, klavír 1973

Tři věci pro 2 klavíry 8 ručně 1979

Sonáta divertimenta, klavír 4 ručně j 979

Duo noc brio, klarinet a klavír 1979 

Na hudební nástroje, hádej, kdo nám

zahraje, zpěv, klavír, na text V. Lejskové 19gl

Dueta, klavír 4 ručně j 9g ]

Pět krátkých tanců, klavír 4 ručně 1981

Čtverlístek, klavír 4 ručně 1983

Čtverlístek, 2. verze, klavír 6 ručně 1983

Espressivo, klavír, věnováno dcerce Věrce 1983 

Dvě písně z Moravy, zpěv a klavír, text

autor, pro přítele Trojana 1983 

Preludium, taneček a chorál pro dva

trombony a klavír 1983

Roční doby -  Podzim, zima, jaro, klavír 1983 

Sonatinka, klavír 4 ručně, věnováno

D. Zeinerové a L. Zezulové z Lipníku 1983
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Sonatella pro trubku a klavír 1983 

Lozíbecký pochod, klavír 4 ručně,

pro Františka Kočího 1981

Preludia, 2 . verze, klavír a orchestr 1985 

Lozíbecký pochod, 2. verze pod názvem

Šťastný den, pro orch. ar. L. Novosad 1986

Kovbojská svita, klavír 1990

Svita pro Lipník, 2 klavíry 1991

Balady z Moravy, klavír 4 ručně 1991

Písničky ze sklepa, klavír 1996

Třikrát pro dva, klavír 4 ručně 2002 

Říkadla naučná, dětský sbor a klavír,

text Věra Lej sková 2002

Preludia, klavír 2002
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Příloha č. 5

Vítězové Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua.

1978

I. kategorie: Jurčíková klaudia -  Palmaiová Eva SSR

II. kategorie: Lejsek Vlastimil ml. -  Gregor Vít ČSR 

1980

I. kategorie: Jermářová Jana -  Kouřiová Milena SSR

Nouzáková Daniela -  Šimková Hana ČSR

II. kategorie: Wondrejz Susanne -  Frenzel Petra NDR

Němcovi Věroslav a Jitka

1982

I. kategorie: Hubschamannová Jitka -  Smékal Leo ČSR

II. kategorie: Kollár Zsuzsanna -  Láng Gabriela MLR

Klepáč Jaromír -  Bárta Aleš ČSR

1984

I. kategorie: 1. cena neudělena

II. kategorie: Neldeck Pia -  Kunz Eva Maria NDR 

1986

I. kategorie: Pažický Peter -  Solárik Aleš SSR

II. kategorie: Vaškovi Marta a Milan ČSR 

1989

I. kategorie: Slavčev Georgi -  Čolakov Atanas BLR

II. kategorie: Pažický Peter -  Solárik Aleš SSR

Solonková Ivona -  Fraňková Jitka ČSR

1992

I. kategorie: Matějová Petra -  Stejskalová Tereza ČR

II. kategorie: 1. cena neudělena

1994

I. kategorie: Rejnartová Henrieta -  Navrátilová Eva ČR

II. kategorie: Petrou George -  Papageorgiou Christos Řecko

Poznyakova Anastassia -  Germanova Anna Bělorusko

1995
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ČR

Nigeria -  Maltese 

Kanada

Konzervatoř Žilina

Royal Academy of Music, GB

Konzervatoř Brno

I. kategorie: Gazdová Zdeňka -  Košacká Kateřina

II. kategorie: Inanga Glen -  Micallef Jenniffer

Turgeon Edward -  Louise Anne

1997

I. kategorie: Sendreiová Eva -  Majerová Aneta

II. kategorie: Moore Philip -  Crawford-Philips Simon

Teemu Holma -  Junko Holma-Mizuno

1999

I. kategorie: Voplakalová Olga -  Zahradníková Lenka

II. kategorie: Kozlo Agnieszka -  Sokolovska Katarzyna Ewa Hudební akademie

F. Chopina Varšava, Polsko

2001

I. kategorie: Hamburger Richard -  Hamburger Valentin

II. kategorie: 1. cena neudělena 

2003

I. kategorie: Hanáková Radka -  Jurčík Vlastimil

II. kategorie: Varshavsky Stanislava -  Shapiro Diana 

2005

I. kategorie: Lachowska Miroslawa -  Wiersocki Edgar

Pelcová Zuzana -  Suchánková Eva

II. kategorie: Silivanova Irina -  Puryzhinskij Maxim

Německo

Česká republika 

Izrael

Polsko

Česká republika 

Rusko


