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Úvod 

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala dvě významné osobnosti současného 

světa klasické kytary Pavla Steidla a Janu Kindernayovou. S oběma kytaristy se znám osobně, 

jelikoţ s Pavlem Steidlem mne pojí příbuzenský vztah. Proto jsem také měla po dlouhou dobu 

jedinečnou moţnost sledovat jeho práci, navštívit jeho koncerty a určitě mne i jeho osobnost 

motivovala ke studiu hudby. 

 

Zajímám se obecně o ţivotopisy umělců, jelikoţ obohacují mé znalosti a umoţňují mi 

hlouběji pohlédnout do jejich ţivota i tvorby. V případě Steidla a také Kindernayové však 

ţádná podobná publikace neexistuje. Proto se ve své bakalářské práci pokouším podat přehled 

o obou umělcích počínaje jejich studiem aţ po současnost. V jednotlivých kapitolách tedy 

čtenáře seznamuji s úplnými začátky obou kytaristů, s jejich studiem doma i v zahraničí a 

s následnou uměleckou kariérou. 

 

Měla jsem jedinečnou moţnost nahlédnout do osobních archivů těchto osobností. 

Vybrala jsem z nich a ve své práci uvedla několik citací a komentářů z novin a hudebních 

časopisů, kde se nejrůznější hudebníci a hudební publicisté vyjadřují k jejich hře a popisují 

záţitky z navštívených koncertů nebo osobních setkání. 

 

V závěru práce uvádím rozhovor s Janou Kindernayovou a Pavlem Steidlem. 

Kladenými otázkami jsem se snaţila pokrýt co nejširší spektrum témat, jako například tvorbu 

kytaristů, jejich názory na okolnosti spjaté s koncertováním i praktické záleţitosti nepochybně 

důleţité pro jejich umělecký ţivot. Závěrečný rozhovor tedy uzavírá a shrnuje celou práci, 

která by se mohla stát přínosem nejen pro studenty klasické kytary, kteří se beze sporu 

s těmito jmény setkají, ale i pro širokou veřejnost, která se zajímá o hudební svět. 
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Pavel Steidl 

1. Život Pavla Steidla 

1.1 Dětství 

 

Pavel Steidl začal hrát na kytaru v roce 1964, v pouhých čtyřech letech. Jako dítě často 

trávil prázdniny na chalupě u řeky Berounky, kde slýchával hrát trempy na kytary a zvuk 

těchto nástrojů ho jiţ v takto útlém věku zcela uchvátil. 

 

Narodil se 21. června 1961 v Rakovníku, ale bydlel s rodinou v Chomutově. Zde také 

začal hrát na kytaru, kterou tehdy dostal jeho starší bratr. Hudební začátky Pavla Steidla 

neprovázela ţádná teoretická příprava, sám si na nástroji vyhledával akordy a melodie podle 

sluchu. Tento způsob i dnes povaţuje za nejlepší moţný začátek své kariéry, protoţe zastává 

názor, ţe nástrojová výuka by měla začít přímým kontaktem s hudebním nástrojem, nikoli 

teoretickou přípravou. „Hrál jsem jednoduše tak, ţe jsem si v rádiu poslechl písničku a podle 

sluchu jsem si tóny začal hledat na strunách,“
1
 říká Steidl. Hudební podporu nacházel i u 

svých rodičů, kteří s ním velmi rádi a často zpívali, takţe od malička znal mnoho písní, které 

brzy dokázal i zahrát. Později se přidaly výlety s přáteli do přírody spojené odedávna právě s 

hrou na kytaru. Pavlův bratr se začal více věnovat banju, a proto kytara zůstala malému 

Pavlovi. 

 

Steidl nikdy netouţil docházet do hudební školy. Naopak měl z toho velké obavy, 

protoţe neuměl noty, hrál jen podle sluchu. První kontakt s hudební teorií započal laděním 

nástroje pomocí ladičky. Také tuto zkušenost povaţuje za velice cennou. Jak jsem jiţ zmínila 

výše, Steidl je přesvědčen, ţe je důleţité nejdříve slyšet tóny a teprve potom je nutné znát 

jejich názvy. 

 

                                                

1  Ústní sdělení Pavla Steidla 
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První kapela, ve které Pavel Steidl hrál uţ jako desetiletý, se nazývala Dostavník. Zde 

hrál na mandolínu, na kterou se naučil velmi rychle. Hudební zkušenosti získané v této kapele 

pro něho byly velmi přínosné. 

 

1.2 Studium na konzervatoři a HAMU 

 

Pavel Steidl se měl po základní škole vyučit jako jeho bratr instalatérem a topenářem. 

Kdyţ dnes vzpomíná na svá školní léta, přiznává, ţe ho škola příliš nebavila - nešla mu 

matematika, nezajímal ho český jazyk. Ve třinácti letech se rozhodl pro studium na 

konzervatoři. „Toto rozhodnutí přišlo opravdu najednou a bylo neměnné,“
2
 přiznává kytarista. 

 

Rodina se přestěhovala do Prahy, kdyţ bylo Pavlovi čtrnáct let. V té době mu uţ 

písničky nestačily, začal se zajímat o váţnou hudbu. Chtěl si zahrát skladby velikánů, jako byl 

J. S. Bach či A. Segovia. Začal se tedy připravovat na přijímací zkoušky na konzervatoř u 

Vladimíra Večtomova.
3  

 Uţ při prvním setkání učitel rozpoznal u svého budoucího ţáka 

veliký talent. Steidl totiţ dokázal úryvky z klasických děl, které mu Večtomov předehrál, 

ihned potom sám zahrát. Problémem však pro něho byla neznalost teorie, proto se ji musel 

brzy doučit. Za půl roku stihl nastudovat velké mnoţství hudební literatury. U talentových 

zkoušek hrál mimo jiné etudy od Heitora Villa Lobose. Přesto však na konzervatoř nebyl 

přijat. 

 

Začal se tedy učit instalatérem. Svého cíle se však nevzdal, denně vstával brzy ráno a 

ještě před vyučováním cvičil na kytaru, stejně tak odpoledne po skončení školy. K přípravám 

na přijímací zkoušky patřilo také doučování z českého jazyka a matematiky, jelikoţ v 70. 

letech byly i tyto předměty součástí přijímacích zkoušek na konzervatoř. 

 

                                                

2  Ústní sdělení Pavla Steidla 
3  Vladimír Večtomov je světově uznávaný kytarista, studoval na praţské konzervatoři, dále v Mexiku, 

osm let vyučoval na praţské konzervatoři. 
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Pavel Steidl dostal také nového učitele, jelikoţ Vladimír Večtomov odjel do zahraničí. 

Stal se jím Jiří Irving
4
, osobnost, která Steidla velice ovlivnila a která je s jeho ţivotem velmi 

úzce spjata. Irving se Steidlem pracoval velmi intenzivně, takţe Pavel svoji techniku hry 

výrazně zdokonalil. Následující rok se opět dostavil na přijímací zkoušky na konzervatoř a 

byl přijat.  

Začal studovat hru na klasickou kytaru ve třídě Milana Zelenky
5. Dnes své studium 

popisuje spíše jako tvrdou práci neţli učení. Usilovně na sobě pracoval, cvičil a sám skládal. 

Pavel Steidl se totiţ soustředil nejen na interpretaci hudby klasické, ale komponoval také 

písně - věnoval se i hudbě populární. Za svých studií měl hudební skupinu, ve které se hojně 

hrály právě jeho písničky. Členem tohoto uskupení byl mimo jiné známý skladatel Martin 

Smolka
6
. Jiţ v této době Pavel Steidl vystupoval také s hercem Jaroslavem Duškem, v jehoţ 

představeních se staral o hudební doprovody. 

 

Milan Zelenka po třech letech konzervatoř opustil, coţ Pavla osobně zasáhlo. Měl s panem 

profesorem dobrý vztah a choval k němu velký obdiv. Pavel Steidl tedy přešel k panu 

profesoru Sádlíkovi
7
, který mu umoţňoval účast na mnoha soutěţích, kde mladý kytarista 

sbíral zkušenosti a poznatky. 

 

V roce 1982 během studií na konzervatoři Pavel Steidl vyhrál v té době nejprestiţnější 

světovou kytarovou soutěţ v Paříţi. Do této soutěţe přišlo 150 nahrávek z celého světa, do 

finále však byly vybrány jen čtyři. Steidlova nahrávka byla mezi nimi. Pavel Steidl se stal 

druhým Čechem po Vladimíru Mikulkovi
8
, kdo se umístil na prvním místě.  

 

„Hluboce se uklonil. Prohrábl si ţlutou kštici a posadil se na ţidli. Dlouho bylo ticho. 

Zapomněl? V sále bylo ticho jako v kostele. Začal hrát první akordy španělské renesanční 

skladby Alfonsa Mudarra. Pak preludium z Bachovy suity. Nakonec současnou skladbu naší 

                                                

4  Jiří Irving, kytarový virtuos koncertující po celém světě. 
5 Milan Zelenka, profesor na HAMU a praţské konzervatoři, vede mistrovské kurzy doma i v zahraničí, 

je zván do porot předních světových kytarových soutěţí. 
6  Martin Smolka vystudoval skladbu na HAMU, významný skladatel komponující v Čechách i 

v zahraničí, v současné době vyučuje skladbu na JAMU v Brně. 
7  Arnošt Sádlík, přední český kytarista vyučující na praţské konzervatoři. 
8 Vladimír Mikulka, český kytarista světového významu, stal se nejmladším vítězem prestiţní 

francouzské soutěţe v její historii. 
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skladatelky Jany Obrovské. Mezi skladbami dělal delší pauzy. Odpovídaly tomu, kolik člověk 

potřebuje, aby se přeladil na jiné období. Potlesk měl bouřlivý.“
9
 Takto popisuje Steidlovu 

hru reportérka Mladého Světa Magdalena Šimíčková. 

 

Po absolvování konzervatoře Steidl uvaţoval o studiu v Německu. V té době se však 

otevřel obor klasické kytary na Akademii múzických umění. Pavel se tedy rozhodl zůstat ve 

své domovině a studovat dále v Praze. Kytaristovým učitelem se stal Štěpán Rak
10

, který ho 

také mnohé naučil a ukázal mu, jak se nástrojem zabývat a jak k němu přistupovat. Co se týče 

samotného studia, mladý umělec byl poněkud zklamán, jelikoţ v této době byla řada 

předmětů ovlivněna tehdejším politickým reţimem. 

 

Pavel Steidl spolupracoval za svých studií s mnoha předními umělci a kytarovými 

mistry, z nichţ kaţdý přistupoval ke kytaře a hudbě vůbec z jiného úhlu pohledu. Díky tomu 

nasbíral rozmanité a velmi cenné poznatky a zkušenosti. 

 

Co se týče mistrovských kytarových kurzů, umělec s politováním přiznává: „V době 

mých studií se v České republice ţádné takovéto kurzy nepořádaly. Aţ po své emigraci jsem 

absolvoval kurz pana Davida Russella
11

 a Abela Carlevara
12. Hodně mi pomohl osobní 

kontakt s Leo  Brouwerem
13

 a kytaristou-muzikologem Paolem Paolinym
14,“15

 vzpomíná 

Steidl. 

 

Jiţ v době studií a také po jejich ukončení se Pavel Steidl dostával do obtíţných 

ţivotních situací. Tehdejší komunistický reţim neposkytoval umělcům přílišnou volnost a 

Pavel byl často zván, aby hrál na komunistických a svazáckých schůzích, coţ bylo proti jeho 

                                                

9  Mladý Svět, 24. ročník, č. 48, rok 1982, str. 21. 
10 Štěpán Rak vystudoval praţskou konzervatoř a následně HAMU, kde v současné době vyučuje hru na 

kytaru, v sedmdesátých letech minulého století vyučoval na konzervatoři ve Finsku, kde se zaslouţil o výstavbu 
základů studijního oboru kytara. 

11  David Russell, kytarový virtuos, drţitel mnoha ocenění, mimo jiné ceny grammy z roku 2005. 
12  Abel Carlavaro, kytarový virtuos, učitel a skladatel, narozen v Uruguai, zakladatel nového způsobu 

instrumentální techniky zaloţeného na anatomických principech správného sezení při hře. 
13  Leo Brouwer je kubánský kytarista a skladatel, studoval v USA. V roce 2009 získal kubánskou národní 

cenu filmu za rok 2009. 
14  Paolo Paulini, italský kytarista, pedagog, muzikolog a producent, pravidelně koncertující po celém 

světě. 
15  Ústní sdělení Pavla Steidla. 
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mysli. Definitivní rozhodnutí o emigraci padlo v době, kdy komunistická strana po Steidlovi 

začala poţadovat vstup do strany a poskytování informací. 

 

1.3 Působení v Holandsku, emigrace 

 

V té době Pavlovi velmi pomohl jeho přítel Jiří Irving, který jiţ ţil v Holandsku a 

zorganizoval tam pro Steidla koncert. Tehdy započalo nové ţivotní období. Pavel Steidl 

přiznává, ţe začátky v Holandsku byly obtíţné. Jelikoţ do země přišel jako člověk hledající 

azyl, měl obtíţe s koncertováním. Několik let hrál pouze několik koncertů ročně, zbytek času 

stále cvičil. Vzpomíná, jak ho ani v tomto období nikdy nenapadlo přestat hrát a začít zcela 

jiný, nový ţivot. Později začal hrát na hudebních festivalech, kde se setkával s mnoha umělci, 

kteří mu nabízeli spolupráci v podobě koncertů a nahrávání. 

 

Pavel Steidl začal také vyučovat. Učil nejdříve soukromě, poté získal místo v hudební 

škole. Zde se mnohé naučil od svých ţáků, díky kterým si začal plně uvědomovat svoji hru na 

nástroj, bylo nutné slovy pojmenovávat jednotlivé úkony a myšlenky. Své ţáky vyučoval 

citlivě, vţdy je motivoval ke hře emotivní, aby ţáci vyjádřili hudbou své pocity. Tím se jistě 

zaslouţil i o vývoj jejich osobností a přístup nejen k hudbě, ale i k ţivotu. V roce 2001 začal 

Steidl ještě vyučovat na konzervatoři v Belgii. Bylo velmi časově náročné zvládat působení 

ve dvou zemích a koncertování po světě. V té době se Pavel rozhodl, ţe se chce ţivit pouze 

hudbou a svoji pedagogickou činnost ukončil. 

 

1.4 Návrat domů 

 

Po letech přišla nabídka z českého vydavatelství Panton
16

, aby zde tehdy jiţ světově 

uznávaný kytarový virtuos natočil desku. Situace v České republice jiţ byla příznivá pro 

návrat. Pavel si uvědomil, ţe chce stále hrát na koncertech, natáčet desky a komponovat, ale 

také se opět vracet domů. 

                                                

16  Panton, nakladatelství zaloţené roku 1968 jako dceřiná společnost německého hudebního 
nakladatelství Schott Musik International GmbH Mainz. 
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V současné době ţije Pavel Steidl ve Skryjích nedaleko řeky Berounky, kde trávil své 

dětství a našel celoţivotní lásku ke kytaře. Pokračuje v koncertování po celém světě včetně 

účasti na předních světových hudebních festivalech a občas koncertuje také v Čechách. 

Nezanevřel zcela ani na vyučování, stále k němu dojíţdějí jeho ţáci, ti nejlepší kytaroví 

virtuosové z nejlepších a konzultují s ním svoji hru a tvorbu. 
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2. Pavel Steidl - interpret 

2.1 Kytary Pavla Steidla 

 

Pavel Steidl vlastní sbírku asi čtrnácti kytar. Zajímá se o nástroje z nejrůznějších období 

a s různorodou historií. Během svého uměleckého působení se setkával a stále setkává 

s významnými výrobci i majiteli kytar. Jeho sbírka se můţe pochlubit nástroji z Japonska, 

Španělska, ale i z Holandska nebo Vídně. 

 

První Steidlův vlastní nástroj, na který hrál v letech 1980-1987, pocházel z Japonska a 

jednalo se o kytaru Kohno
17

, model 15. Roku 1982 k ní přibyl nástroj z Madridu od Manuela 

Contrerase
18. V roce 1990 získal Steidl holandskou kytaru od Hanse van Löbenselse. Jeden 

z nejdůleţitějších nástrojů je pro Steidla model, který získal roku 1991 od Davida Rubia
19. 

Tato kytara pochází z roku 1971 a jejím autorem je anglický konstruktér strunných nástrojů 

David Rubio.  

 

Po sérii kytar mnoha typů, pocházejících z různých zemí, se objevila první Steidlova 

romantická kytara, kterou vlastnil od roku 1996 a která pocházela od Johanna Antona 

Stauffera
20

 z roku 1830. Zakoupil ji v České republice a jednalo se o originální model 

Legnani
21

 z Vídně. Na tuto kytaru později Steidl natočil jedno ze svých alb věnované právě 

skladateli Legnanimu. Následovala další romantická kytara, kopie historického nástroje od 

Bernharda Kresse
22

 z Kolína nad Rýnem. V roce 2001 se Steidl stal majitelem moderního 

                                                

17  Tato značka kytar má mnoholetou tradici. Společnost Kohno je celosvětově známá pro výrobu 

kvalitních kytar a zvláštní apel na výběr dřeva. Zakladatelem společnosti je Masaru Kohno. Po jeho smrti se stal 

jeho následovníkem a uznávaným kytarovým stavitelem Masaki Sakurai.  
18   Manuel Contreras, stavitel kytar, narozen v Madridu roku 1928, konstruktér modelu Carlevaro, drţitel 

mnoha španělských i mezinárodních ocenění za výrobu kytar. 
19   David Rubio byl slavný výrobce strunných hudebních nástrojů. Narodil se v roce 1934. Studoval na 

lékařské fakultě v Dublinu, ale z důvodu barvosleposti později ukončil studium. Přestěhoval se do Španělska, 

kde se nejdříve ţivil jako doprovodný kytarista a později začal vyrábět loutny a kytary. Zemřel roku 2000. 
20   Johann Anton Stauffer, syn kytarového výrobce Johanna Georga Stauffera, výrobce slavného modelu 

Legnani, pojmenovaného po kytarovém virtuosovi Rinaldovi Luigim Legnanim. 
21  Luigi Rinaldo Legnani, 1790-1877, italský kytarista, skladatel, zpěvák a stavitel kytar.  
22  Bernard Kresle, výrobce kytar specializující se na stavbu romantických kytar. Roku 1985 zaloţil 

workshop v Cologni. Kromě výroby reprodukcí slavných mistrů vyrobil také dva vysoce ceněné koncertní 

instrumenty, a to současnou repliku kytary Manuela Ramireze ze Španělska a inovativní moderní koncertní 

kytaru. 
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instrumentu od Karla Heinze Römicha
23. Téhoţ roku Steidl dále koupil originální 

romantickou kytaru od Nikolaje Georga Riese
24

 z Vídně. Tento nástroj pochází z roku 1830. 

Následoval nástroj, který si Steidl přivezl v roce 2007 z Argentiny, Ria de Janeira, od Sergia 

Abreu
25. V roce 2008 Steidl získal kytaru od Franze Butschera

26
 z Granady, na kterou hraje 

dodnes.  

 

Ten samý rok získal Steidl také romantickou kytaru od B. Kresle z Kolína. Roku 2009 

přibyl další nástroj, tentokrát od Francesca Simplicia
27

 z Barcelony. Tato kytara pochází 

z roku 1926. 

 

Zvláštní pozornost si zasluhuje mexická kytara od Abela Garcíi
28

 z Mexika, která má na 

přední desce průstřel. Steidl vzpomíná na pana Gardou, který tento instrument vyrobil ze 

starých dveří koupeného domu, jejichţ dřevo se mu velmi zamlouvalo. Zde je vidět, ţe 

hudební nástroj můţe být viditelným důkazem své doby a vypovídat o historii materiálu, ze 

kterého byl vyroben. 

 

Zatím poslední Steidlova kytara pochází z Austrálie od Simona Revise a Pavel je jejím 

majitelem od roku 2005. Z uvedeného výčtu je zřetelné, ţe Pavel Steidl měl a stále má 

moţnost hrát na nástroje od skutečných mistrů. Poznal kytary i jejich stavitele z celého světa. 

V mnohých případech se jedná o originály a ve všech případech můţeme mluvit o těchto 

nástrojích jako o nositelích historie podávajících svědectví o hudební kultuře své země i o 

svém tvůrci.  

 

 

 

                                                

23  Karl Heinz Römich, německý kytarista a skladatel. 
24  Nikolaj Georg Riese, rakouský kytarista. 
25  Sergio Abreu, přední brazilský výrobce akustických kytar. 
26  Franz Butscher, konstruktér klasické a flamengové kytary. 
27  Francesco Simplicio, konstruktér kytar působící v Barceloně. 
28  Abel García, mexický konstruktér klasických kytar. 
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2.2 Účast na soutěžích 

 

Pavel Steidl se zúčastnil pouze dvou soutěţí. První byla soutěţ v Kutné Hoře v roce 

1980, kde se umístil na druhém místě ve druhé kategorii pro mládeţ. Tou druhou byla jiţ výše 

zmíněná soutěţ paříţského rozhlasu Radio France v roce 1981/82. Jednalo se o prestiţní 

soutěţ, které se Steidl účastnil ještě jako student konzervatoře. První rok v roli prvního 

náhradníka, ve druhém roce jiţ soutěţ vyhrál jako teprve druhý Čech po Vladimíru 

Mikulkovi. 

 

Soutěţe jako takové Steidla nikdy příliš nelákaly, chtěl koncertovat a nahrávat. Se 

soupeřením a nevraţivou náladou, která na soutěţích i koncertních pódiích panovala a se 

kterou se potýkal nejen jako soutěţící, ale často i jako člen poroty, se nikdy neztotoţnil. Sám 

říká: „Pro mě není kariéra být slavný, ale být svobodný a co nejvíce nezávislý.“
29

 To je také 

jeden z důvodů, proč máme v České republice o tomto předním interpretovi v oboru klasické 

kytary tak málo záznamů. Steidlovo jméno se neobjevovalo na plakátech, ani ho nebylo slyšet 

při vyhlašování soutěţních výsledků. V dnešní době, kdy Pavel Steidl i u nás koncertuje a 

bývá čestným hostem mistrovských kurzů, se však můţe i širší hudební veřejnost seznámit 

s jeho kytarovým mistrovstvím. 

 

2.3 Repertoár Pavla Steidla 

 

Po soutěţi v Paříţi se Steidl snaţil hrát hlavně díla Johanna Sebastiana Bacha a další 

barokní autory. Byl přesvědčen, ţe tato hudební literatura je velmi závaţná a nacházel v ní 

naplnění a uspokojení. Kolem roku 1992 však zásadně změnil svůj repertoár a začal se 

věnovat hudbě, která je sloţená přímo pro kytaru. Na hudbě, která není pro kytaru určena, 

pokládá za nevýhodné, ţe musí být přepisována či transkribována. Interpret pak samozřejmě 

cítí, ţe skladba není původně napsána pro jeho nástroj a můţe to vnímat jako rušivý element . 

Steidl se tedy zaměřil na 19. století, kdy vznikaly první originální skladby psané pro 

novodobé kytary. Steidl začal hudbu tohoto období znovu objevovat a oceňovat její hodnotu.  

                                                

29  Svět klasické kytary, 2005, 3. roč., č. 8, s. 4. 
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Roku 1996 Steidl natočil na CD Capriccia od Luigiho Rinalda Legnaniho. Na tomto 

albu pracoval téměř deset let. Skladby hrál na nástroje postavené přímo od L. R. Legnaniho, 

proto je album unikátní a významné. CD bylo natočeno pro firmu Naxos. Steidl je paradoxně 

rád, ţe česká společnost Supraphon jeho album v té době odmítla, protoţe díky tomu ho mohl 

nabízet v zahraničí, kde o ně nahrávací společnosti projevily zájem a pomohly tak rozšířit 

vědomí jako o albu, tak o jeho interpretovi. „Kdyby album zůstalo v Čechách, nejspíš by 

zůstalo někde v archivu a nikdo by o něm nevěděl.“30
 míní Steidl. 

 

Steidl potom začal dostávat nabídky na natočení dalších alb skladatelů 19. století a 

vznikla tak série čtyř CD s originálními nahrávkami Johanna Kaspara Mertze, Costa, 

Paganiniho a Legnaniho. Po těchto albech se obecně rozšířil názor, ţe Steidl se věnuje hlavně 

hudbě 19. století. To je bez pochyby pravda, avšak kromě hudby ho zajímají i dobové 

nástroje, kultura, lidská mentalita i interpretační praxe, která je podobná té barokní. Steidl 

vypovídá, ţe ze studia dobové literatury a nahrávek zjišťuje, ţe interpreti v dřívějších dobách 

nekopírovali přesně notový zápis do detailů, ale obohacovali ho podle svého citu. Velice často 

se stávalo, ţe nakladatelé ţádali interprety, aby své hraní zjednodušovali tak, aby působilo 

snadno hratelné.  

 

Sám Steidl nepovaţuje za vyrušující, kdyţ se přesně nereprodukuje notový zápis. Stojí 

si za názorem, ţe kaţdý interpret kaţdou skladbu jinak cítí, a proto ji i hraje pak částečně 

podle sebe. Z tohoto hlediska Steidl dělí hudební díla na dvě skupiny. Tou první jsou skladby, 

které jiţ nevyţadují ţádné interpretovo obohacování, jsou plné a dokonalé tak, jak jsou, jako 

například Bachovy skladby. Druhou skupinou jsou skladby, ve kterých autor jiţ při 

komponování předpokládá jistou interpretovu improvizaci. „Takové skladby, pokud jsou 

hrané přesně podle notového zápisu, působí prázdněji, a proto je na muzikantově citu, jak se 

skladbou dále pracuje.“31
 Takto vidí například skladby Niccola  Paganiniho nebo Carla 

Dominiconiho. Jejich skladby přímo vyţadují muzikantův tvůrčí přístup, pouţití kadencí či 

improvizace. Takový přístup k interpretaci Pavel Steidl povaţuje za typický pro svou osobu. 

Tento druhý typ skladeb přirovnává ke scénáři divadelní hry, kde také nejsou podrobně 

                                                

30 Ústní sdělení Pavla Steidla 
31  Tempo, časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave, ročník 6, č. 2, HTF VŠMU 

Bratislava, 2009,  str. 24. 
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vypsány všechny repliky, mnohdy je pouze vymezen jejich obsah a je na hercích, aby situaci 

doplnili podle sebe. 

 

Na tomto místě povaţuji za přínosné také zmínit Steidlův pohled na pojem improvizace. 

Improvizace neznamená, ţe interpret vymýšlí přímo na místě, ale má vytvořenou zásobu 

hudebních myšlenek a nápadů, které se pak dají uplatnit během hry. Toto povaţuje za zásadní 

dovednost, kterou má interpret mít a neustále rozvíjet a pracovat na ní. 

 

Pro Steidla je důleţité si o skladbách, které hraje, nastudovat fakta, zjistit, v jaké době 

hudba vznikala, jakým způsobem se tvořila a jaká byla interpretační praxe. Potom si interpret 

můţe vytvořit svoji představu o tom, jak skladba vypadá a co vyjadřuje. Můţe se lépe vcítit 

do nálady hudby a představit si situace, ve kterých byla interpretována. Rozhodne se, jestli 

bude skladbu interpretovat autenticky nebo jestli se pokusí o nové interpretační pojetí, ale 

vţdy s povědomím o historii. Steidl se snaţí propojit znalosti a fakta získaná studiem dobové 

literatury se svojí intuicí. Někdy se jeho náhled na problém shoduje s dobovým, někdy nikoli. 

Právě tato návaznost mezi dobou vzniku a současností Pavla Steidla velmi zajímá při 

nastudovávání skladeb. 

 

Některé skladby jsou stálou a trvalou součástí Steidlova repertoáru. Návraty k těmto 

dílům jsou pro něho zajímavou výzvou. „Takové skladby se pak stávají vaším zrcadlem. 

Někdy změníte prstoklady, coţ povaţuji za důleţité, protoţe právě prstoklady tvoří 

interpretaci. Stejně důleţité je vytváření frází. Pokaţdé, kdyţ se k nějaké skladbě vrátíte, 

vidíte a cítíte ji jinak neţ před tím. Proto se rád k některým skladbám vracím. V současné 

době bych se však raději věnoval jenom novému.“32
 

  

„Kdyţ často navštěvujete velké koncerty, je nevyhnutelné stát se kritickým 

posluchačem. Steidl mne okouzlil svou výtečnou hrou. Celé publikum s ním spolupracovalo a 

bylo vtaţeno do hudby. Jeho styl hraní je podobný Johnu Williamsovi. Steidlovo vystoupení 

                                                

32 Ústní sdělení Pavla Steidla. 
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publikum zaujalo a doslova si získalo jeho spoluúčast. Hraje s ţivým výrazem, jakoby 

komponoval.“ Takto hodnotí Steidlovu
33

 hru jeden z reportérů časopisu Gendai Guitar. 

  

Pavel Steidl také sám skládá, jiţ od mládí. Ještě v době studií, před emigrací, Steidl psal 

písničky. Došlo i na jejich natočení. Deska byla nabídnuta nakladatelství Panton, které ji však 

znehodnotilo po Steidlově emigraci. Deska tak neměla úspěch, avšak Steidl vzpomíná na své 

přátele, kterým se nahrávka velmi líbila, jako například panu Bohumilu Hrabalovi a různým 

muzikantům. Některé nápady moţná také pocházely od jeho bratra, ale všechny písničky 

vznikaly jiţ velmi dávno a Pavel si na přesné okolnosti vzniku nevzpomíná. Vzniklé písničky 

pak Steidl hrál společně s Martinem Smolkou a Danielem Mikoláškem. 

 

2.4 Diskografie Pavla Steidla 

 

První deska, na které Steidl pracoval, se natáčela ještě za jeho studií na konzervatoři 

v roce 1983. Šlo o projekt, kdy dva studenti mohli u Supraphonu natočit společnou desku. Na 

první polovině byl finalista Tschaikovského soutěţe v Moskvě Ivan Ţenatý a druhá polovina 

desky měla patřit Steidlovi jako vítězi soutěţe paříţského rozhlasu. Ovšem na desce se začala 

podílet i jedna pianistka, dcera tehdejšího předsedy komunistické strany. Proto pro Steidla 

zůstala pouze třetina desky.  

 

Jako vítěz soutěţe měl tehdy Steidl právo natočit debutovou desku u nakladatelství 

Panton. V roce 1985 desku natočil. Polovina patřila Bachovi a Dowlandovi
34

, další část byla 

věnována skladbám Martina Vojtíška, Steidlova profesora klavíru, paní Jany Obrovské, 

manţelky Steidlova učitele Milana Zelenky a Štěpána Raka, Steidlova profesora na akademii. 

Steidl vzpomíná na podmínky natáčení, které pro umělce nebyly nijak příznivé, jelikoţ 

skladby musely vypadat podle poţadavků producenta, nikoli umělce samého. Aţ mnohem 

později Steidl pochopil, co skutečně znamená pojem producent a jak má jeho práce vypadat. 

Jedná se o člověka, který má umělce vést k tomu, aby tvořil tak, jak sám chce. Důleţité je 

interpreta pochopit a dovést ho k výsledku, o který sám usiluje. 

                                                

33  Gendai Guitar No. 427, August, 2000, osobní archiv Pavla Steidla.  Překlad z angličtiny Helena 

Týčová. 
34  John Dowland, 1562-1626, anglický hudební skladatel a loutnista.  



 

18 

 

 

Krátce po tomto natáčení Steidl emigroval a Panton na to zareagoval tím, ţe většinu 

desek zlikvidoval. V Holandsku Steidl bydlel u přítele přímo ve studiu, takţe se věnoval 

pouze příleţitostnému nahrávání. S výsledky však nebyl zcela spokojen. Po převratu Steidl 

opět kontaktoval nakladatelství Panton, kde působila nová šéfredaktorka Alena Martínková, 

která byla velmi nadšena pro spolupráci se Steidlem. Tak vznikla další deska pro Panton a 

měla úspěch. Steidl vzpomíná, ţe během tohoto natáčení si občas v pauzách přehrával svoje 

písničky, a tak vznikl nápad natočit i jeho písničky jako odpověď lehčího ţánru na album 

s váţnou hudbou. Deska, i kdyţ byla natočena, nebyla publikována. Steidl dokonce jiţ dostal 

booklet, ale pak přišel do vedení Pantonu nový šéfredaktor, který společnost dovedl ke krachu 

a následnému prodeji Bontonu. Celý náklad Steidlových alb se tedy po změně vedení 

zlikvidoval. Steidl tedy odešel k Supraphonu s nápadem natočit poprvé vcelku Legnaniho 

capriccia
35

 na historický nástroj. Setkal se tedy s ředitelem nakladatelství Štilerem, který 

Steidlovu nabídku odmítl s vysvětlením, ţe nakladatelství se jiţ věnuje a hodlá do budoucna 

věnovat jedinému kytaristovi Lubomíru Brabcovi. Steidl tedy v Čechách neměl prostor a 

moţnosti pro natáčení. 

 

O něco později však Steidla kontaktovalo kanadské nakladatelství Naxos, které mělo 

zájem o spolupráci. Steidl tedy natáčel pro velké, dobře známé Naxos, coţ mu přineslo 

popularitu a otevřelo nové moţnosti po celém světě. Alb se prodalo na 72 000. Steidl natočil 

další desku s Napoleónem Costem
36

, která obsahuje polonézy, air, fantazie i variace.  

 

Na koncertě v Lichtenštejnsku Steidla slyšel Leo Brauver, jeden z největších skladatelů 

20. století, který Steidla kontaktoval a seznámil s producentem Paolem Paolinim. Zde začala 

velká spolupráce a nápad na natočení Paganiniho skladeb
37. Toto album obsahuje především 

krátké sonáty, ghiribizzi a jeden menuet. Paolini Steidla velmi inspiroval. Umoţnil mu jiný 

pohled na Paganiniho hudbu, noty začal brát pouze jako rámcové vodítko, usiloval o vlastní 

pojetí této hudby přidáváním kadencí, ozdob, aj. Dále Steidl roku 2003 natočil skladby J. K. 

                                                

35  Luigi Legnani, 36 Caprices, Op. 20, Fantasia, Op. 19, 1998, Naxos.  

 
36  Napoleon Coste, Guitar Works, 2000, Naxos. 
37  Paganini, Sonate & Ghirbizzi for Guitar, 2001, Frame. 
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Mertze
38

, opět pro hudební nakladatelství Panton. Album obsahuje například capriccia, 

polonézy a další tance. Krátce potom ale společnost ukončila svoji činnost a Steidl si tak od ní 

musel koupit všechna práva. Dodnes nemá společnost, pro kterou by natáčel. Zatím poslední 

natáčení bylo CD s Jaroslavem Duškem Čtyři dohody, kde se jednalo o Steidlovu improvizaci 

doprovázející mluvené slovo. Příštím rokem chystá Steidl natáčení CD a DVD v Nashvillu. 

Posledních osm let se umělec soustřeďuje hlavně na koncertování. 

 

Za největší úspěch povaţuje Steidl natočené album Legnaniho Caprices, dvou alb J. K. 

Mertze a Paganiniho Sonate & Ghirbizzi for Guitar. Avšak nedokáţe specifikovat album, 

které by pro něho bylo významnější neţ ostatní. Všechny nahrávky vţdy natáčel s maximální 

koncentrací, kaţdá nota, kterou hudebník zahraje, je stejně důleţitá, stejně tak vidí i svá alba, 

která paradoxně příliš neposlouchá, avšak přiznává, ţe s odstupem času ve svých nahrávkách 

nachází nová témata a nálady a povaţuje to za zajímavost. Za mnohem přínosnější povaţuje 

poslech nahrávek ostatních hudebníků, jelikoţ muzikant se má vţdy inspirovat od ostatních a 

nemá se vracet k sobě samému.  

                                                

38  J. K. Mertz, Baden-Klänge, 2004, Frame. 
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3. Pavel Steidl – skladatel a učitel 

 

Pavel Steidl nikdy nestudoval skladbu, přesto sloţil mnoţství písní i několik 

instrumentálních skladeb. Z instrumentálních skladeb stojí za zmínku Eugenie, Itaka a Pro 

Elišku
39

, jíţ lze s určitým nadhledem povaţovat za variaci na Beethovena. Jako příklad zde 

uvádím Queen Beatrix Rag, krátkou skladbičku, která byla publikována v časopise Les 

Cahiers de La Guitare z roku 1998.
40

 Notový zápis je zařazen v příloze. Inspirace přicházela 

z různých nápadů a Steidl vţdy sázel spíše na improvizaci a inspiraci neţ na školenou, 

mechanickou práci podle pravidel. Skladby, které sloţil, sám povaţuje za hudební ţerty a 

experimenty, aby sobě i ostatním ukázal, jak se dá s hudbou pracovat a motivoval tak i 

neškolené hudebníky k tvořivosti a individuálnímu přístupu k hudbě a její interpretaci. 

 

Kromě instrumentálních skladeb Steidl sloţil také na dvacet písní. Jeho písně mají 

převáţně jazzový odlehčený charakter a jednoduchou cyklickou formu s předehrou a několika 

větami s návratem. Jsou věnované kytaře a zpěvu, v některých případech se jedná pouze o 

krátký instrumentální motiv. Humorné texty byly, jak Steidl tvrdí, inspirované kaţdodenním 

ţivotem. Bohuţel neexistuje notový zápis písní. Steidl se několikrát pokusil o vydání písní u 

hudebního nakladatelství Panton
41

, avšak v důsledku změny ve vedení nakladatelství byly jiţ 

vyrobené kopie zlikvidovány, jak je popsáno výše. Přesto si však ve své době našly věrné 

posluchače mezi Steidlovými přáteli, kteří také vlastnili kopie Steidlových osobních 

nahrávek. V současné době tedy můţeme čerpat pouze ze Steidlova osobního archivu. Do 

budoucna Steidl skládání neplánuje, chce se věnovat hlavně koncertní činnosti, avšak má 

témata, jejichţ zpracování v budoucnu nevylučuje. 

 

V době, kdy se Steidl učil hrát na kytaru, byla většina učitelů amatéry, samouky, jako 

profesor Milan Zelenka. Od toho se Steidl mnoho naučil, jelikoţ hru na kytaru a hudbu vůbec 

vyučoval hlavně intuitivně a kladl důraz na cit a intuici. Štěpán Rak naopak Steidla hodně učil 

techniku a propojení citu s technikou. Další osobnost, která Steidla hodně ovlivnila, je David 

Russel, který kytaristovi umoţnil nový pohled na hudbu a obohatil ho o poznatky, které Steidl 

                                                

39  Soukromý archiv Pavla Steidla. 
40  Les Cahiers de La Guitare, BP 83, 94472 Boissy St Léger Ceres-France, 1998. 
41  V současné době jiţ nelze dohledat. 
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do té doby nezaznamenal - v hudbě je důleţitější disonance neţ konsonance. Hudebník 

vnitřně více pociťuje disonanci, avšak mysl mu nepovolí ji hrát. To je tvůrčí rozpor, se kterým 

se hudebník potýká celý svůj ţivot a hledá v něm rovnováhu. Tento fakt provází nepochybně i 

Steidla a ovlivňuje ho jak v interpretaci, tak ve vlastní tvorbě. 

 

Steidl měl také rozpracovaných několik knih o technice hry na kytaru, které však 

nedokončil. „Vše uţ bylo napsáno a mé publikace by v oblasti techniky nepřinesly nové 

poznatky, proto jsem jejich psaní ukončil,“
42

 popisuje Pavel. 

  

Steidl sám sebe za učitele nepovaţuje. Proto také hudebníky, se kterými spolupracuje, 

nepovaţuje za své ţáky.  „Nemám své ţáky, oni učí sami sebe, se mnou konzultují“
43

 

vysvětluje Steidl. Snaţí se tedy svého „ţáka“ vést tak, aby našel sám sebe a hrál podle sebe. 

Podle Steidla učitel nesmí hudebníka nikdy nutit do svých idejí a názorů, ale musí podporovat 

jeho vlastní rozvoj, vlastní postoj ke skladbám a hudbě jako takové a dovést ho k vlastnímu 

názoru na hudbu a svoji tvorbu a k následné vlastní interpretaci. Sám vzpomíná na studentská 

období, kdy nemohl interpretovat podle svých názorů a zásad a byl mu vnucován názor 

ostatních. V takovém hudebníkovi je potlačována vlastní tvůrčí osobnost a on se pak nemůţe 

dále hudebně i osobnostně rozvíjet.  

 

V Nizozemsku Steidl vyučoval na základní umělecké škole, Antroposofické 

konzervatoři a na Vysoké škole v Antverpách zároveň. Po několika letech tyto instituce 

opustil a vrátil se do České republiky. V současné době Steidl nevyučuje, nemá stálé studenty, 

umělci ho však navštěvují a spíše neţ o vyučování se jedná o vzájemnou spolupráci a 

konzultaci názorů a náhledů na hudbu, takţe jde vlastně o vzájemné učení. Steidl nikoho 

nepovaţuje za svého ţáka, ale za kolegu, se kterým vzájemně pracuje a učí se jeden od 

druhého. Mezi hudebníky, kteří Steidla takto navštěvují, patří například Johannes Müller nebo 

Nikolaj Japel. Mimo to Steidl pořádá mistrovské kurzy. V České republice jsou to mistrovské 

kytarové kurzy, letos jiţ VIII ročník, Hrad Křivoklát 2011. Kurzy probíhaly přímo 

v prostorách hradu v období 23. – 26. června 2011. Kurzy se kaţdoročně konají pod záštitou 

občanského sdruţení Open Guitar a letošními hosty, přednášejícími a také koncertujícími byli 

                                                

42 Ústní sdělení Pavla Steidla. 
43  Ústní sdělení Pavla Steidla. 
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Pavel Steidl, Milan Zelenka a Ozren Mutal
44

 a další zahraniční hosté. Kurzy byly letos 

zpestřeny také výstavou kytar renomovaných výrobců. 

 

 

                                                

44  Ozren Mutak, profesor Plzeňské konzervatoře a Konzervatoře v Teplicích. 
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Jana Kindernayová 

1. Studium 

 

Jana Kindernayová se narodila roku 1980 v Hradci Králové jako dcera zdravotní sestry 

a očního chirurga. Její otec pocházel ze Slovenska a skládal básně, avšak hudbě se nevěnoval. 

Matka hrála na klavír a zajímala se o studium na konzervatoři, avšak svůj cíl si nesplnila, 

jelikoţ její talent byl údajně pouze na průměrné úrovni. Významné hudební předky tedy Jana 

ve své rodině nemá. Snad jen zálibu v divadle má společnou s prababičkou, která byla 

slovenskou herečkou.  

 

Své hudební vzdělávání započala Jana Kindernayová jiţ v roce 1987, v sedmi letech. 

První nástroj, který si vybrala, však nebyla kytara, ale klavír. Klavíru se věnovala aţ do svých 

patnácti let na základní umělecké škole v Hradci Králové. Potýkala se však s neshodami se 

svojí vyučující, která na ni vyvíjela přílišný tlak, a proto se v šestnácti rozhodla studovat hru 

na kytaru, přestoţe byla schopnou klavíristkou, která se pravidelně stávala vítězkou soutěţí 

v rámci uměleckých škol. Roku 1996 se tedy středem jejího zájmu stala kytara rovněţ na 

základní umělecké škole v Hradci Králové a také v rámci soukromé výuky a jiţ po dvou 

letech úspěšně sloţila přijímací talentové zkoušky na pardubickou konzervatoř do třídy pana 

profesora Petra Saidla
45

. Zde Jana Kindernayová studovala koncertní kytaru a pedagogiku do 

roku 2004. Studium na konzervatoři však úplně neodpovídalo představám mladé kytaristky. 

„Výuka byla převáţně zaloţena na přesné interpretaci, dá se tedy říci v podstatě na kopírování 

nahrávek,“
46

 vzpomíná Jana. 

 

Za důleţitou událost, která mladé studentce umoţnila stát se svobodnou umělkyní, byla 

Národní soutěž konzervatoří, které se zúčastnila v roce 2002 a stala se vítězkou. O rok později 

vyhrála v soutěţi stejného typu na Slovensku. Vítězství na těchto dvou soutěţích kytaristce 

otevřelo cestu ke koncertování. V rámci daných soutěţí totiţ byla hlavní cenou účast na 

hudebních festivalech. Jana Kindernayová tedy dostala stipendium na hudební festival ve 

Vídni, v Mikulově a také pozvání na koncertování v Praze. Díky těmto koncertům se také 

                                                

45 Petr Saidl, český kytarista a pedagog, od roku 2006 je ředitelem mezinárodního kytarového bienále 

s mistrovskými kurzy Kutná Hora. 
46 Ústní sdělení Jany Kindernayové. 
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seznámila se svým budoucím profesorem Thomasem Offermannem, který ji sám oslovil a 

nabídl jí studium v Rostocku ve své třídě. 

 

Po absolvování konzervatoře odjela Jana Kindernayová studovat vysokou hudební školu 

Hochschule für Musik und Theater Rostock. Zde studovala do roku 2006 obor klasická kytara 

a pedagogika ve třídě pana profesora Thomase Offermanna
47

. „Toto studium jiţ bylo pro mne 

srozumitelnější, avšak pan profesor aţ příliš dbal na následování svého vlastního 

interpretačního stylu,“
48

 míní Jana. Při začátcích studia se navíc mladá kytaristka samozřejmě 

potýkala s jazykovými problémy, německy neuměla, se svým profesorem hovořila anglicky a 

současně navštěvovala intenzivní jazykové kurzy. Téhoţ roku zde absolvovala a získala 

vysokoškolský diplom. Následně pokračovala ve studiu v mistrovské třídě v Dráţďanech u 

pana profesora Thomase Fellowa
49

 obor Weltmusik do roku 2008. Toto studium ji zřejmě 

nejvíce ovlivnilo, jelikoţ studenti byli motivováni k vlastní osobité interpretaci a přístupu 

k hudbě a tvorbě. Samotný studijní obor Weltmusik spočívá ve studiu mnoha odlišných 

hudebních stylů, z nichţ si student sám vybere, kterému se chce věnovat. Kytaristka 

vzpomíná například na studium argentinského tanga. Studium probíhalo tak, ţe studenti 

vyslechli originální nahrávku a podle té si sami vytvořili úpravu pro kytaru pouze podle 

sluchu, bez notové podpory. Cílem bylo vytvořit co moţná nejvíce autentickou úpravu, která 

se bude podobat vyslechnutému originálu. Se studiem hry argentinského tanga souviselo i 

studium tanga jako tance a také poznání argentinské kultury. Na konci studia tak byl 

absolvent schopen interpretovat jak klasiku, tak například jiţ zmíněné argentinské tango, 

stejně jako folkové písně. Během studia Jana Kindernayová hrála i na elektrickou kytaru a 

pokračovala i ve hře na klavír. Díky hře na klavír si vypěstovala a následně udrţovala 

perfektní techniku. Studium klasické kytary však bylo jejím hlavním zájmem. Díky pestrosti 

studijního oboru Weltmusik se tak Jana Kindernayová stala kytaristkou se širokým záběrem 

moţností, které později vyuţila mimo jiné při spolupráci s divadlem, o němţ se zmíníme 

později. Během studia v Dráţďanech také Jana jako studentka s ostatními kolegy pracovala na 

nahrávkách pro německý rozhlas a koncertovala, například v říjnu roku 2007 v kostele sv. 

Kateřiny Alexandrijské v Ml. Bukách. „Účinkovaly posluchačky Hudební vysoké školy C. M. 

                                                

47  Thomas Offermann, německý kytarista a pedagog, pravidelně se stává hostem mistrovských 

kytarových kurzů a hudebních festivalů po celém světě. 
48  Ústní sdělení Jany Kindernayové 
49  Thomas Fellow, významný německý kytarista, pedagog a skladatel, stává se pravidelně hostem 

předních hudebních festivalů v Římě, Kolumbii a Hamburku. 
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Webera v Dráţďanech - Jana Kindernayová na kytaru, Adéla Mišoňová na housle a jako hosté 

Vít Mišoň na varhany a Aneţka Mišoňová - soprán. Celý koncert byl na špičkové úrovni. 

Příjemným překvapením bylo nejen dokonalé profesionální vystoupení všech účinkujících a 

vynikající akustika v kostele, ale i programová nabídka. Škoda, ţe jsme o tomto vystoupení 

nevěděli na školách. Místa bylo ve vyhřívaném, osvětleném a čistém kostele dost i pro 

další stovku posluchačů,“ míní Stanislav Ondráček.
50

 

 

Jana Kindernayová sama přiznává, ţe byla student spíše nepraktický a nepečlivý. Ze hry 

na klavír měla výbornou techniku, díky čemuţ dodnes nemusí příliš cvičit technickou stránku 

hry a můţe se věnovat více přednesové stránce interpretace. 

 

Během studií měla kytaristka mnoho hudebních vzorů, mezi něţ patřil i Pavel Steidl, se 

kterým později začala spolupracovat. Mezi další umělce, kteří ji hodně ovlivnili v hudebním 

vývoji, Jana Kindernayová počítá nesporně své profesory, které velmi obdivovala a také 

přední světové kytarové virtuosy. Tyto osobnost poznala na festivalech, jichţ se zúčastnila a 

měla tak jedinečnou moţnost navštívit potom i jejich mistrovské kurzy. Ve Vídni byl 

takovým umělcem Alvaro Pierri
51

. Další osobnosti, kterých si váţila, nepocházely přímo 

z klasického oboru. Jak je jiţ zmíněno výše, Jana Kindernayová pokračovala ve studiu 

oborem Weltmusik, jak sama tvrdí, nikdy příliš netíhla ke klasické hudbě, tudíţ mnoho jejích 

dalších vzorů pochází z této ţánrové oblasti.  

 

Jiţ během studií na konzervatoři Jana Kindernayová skládala vlastní písně pro 

amatérskou dívčí country kapelu Puzzle, se kterou v té době hrála. S komponováním pro 

klasickou kytaru začala aţ při spolupráci s divadlem po studiích. 

 

                                                

50  Stanislav Ondráček je český hudebník, který byl mnoholetým členem muţského pěveckého sboru 
Smetana, upravil a realizoval mnoho orchestrálních i duchovních děl českých skladatelů 18. století. Mimo jiné 

v současné době píše kritiky pro internetový server Svobodský Expres. 

51 Almaro Pierri, uruguayský kytarista a pedagog . 
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2. Pedagogická činnost 

 

Jiţ během studií na konzervatoři v Čechách i v Německu Jana Kindernayová vyučovala 

na základních uměleckých školách. V roce 1998 to byla německá umělecká škola Private 

Unterrichtstätigkeit. Od roku 1999 do roku 2002 vyučovala na Základní umělecké škole v 

Hradci Králové jako učitelka hry na klasickou kytaru a také jako klavírní korepetitorka. Roku 

2006 učila také v německé hudební škole, v tzv. Kreismusikschule in Grimmen. 

V Dráţďanech jiţ kytaristka dostala místo na Výběrové umělecké škole, tzv. der Musikschule 

des Landkreises Meißen, kde od roku 2007 aţ dosud vede individuální výuku. Od roku 2010 

působí i na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové. Zde vyučuje jak hru na nástroj, 

tak Dějiny nástroje, Interpretační seminář, Pedagogiku nástroje, Improvizaci, Doprovody, atd. 

K vyučování na univerzitě se Jana dostala díky svému spoluţákovi z konzervatoře, profesoru 

Petru Fialovi
52

, kytaristovi, který navštívil její závěrečný absolventský koncert v Dráţďanech. 

Nabídl jí potom vyučování právě na univerzitě, jelikoţ hledal zkušeného umělce vzdělaného 

nejen v klasické kytaře, ale právě i v oboru Weltmusik, tedy umělce, který má široký rozhled a 

orientuje se v mnoha hudebních ţánrech.  

 

Co se týče rozdílů mezi českým a německým školstvím, Jana Kindernayová přiznává, 

ţe jsou značné. „Přístup německých studentů ke studiu je stále důslednější, školství je zde 

propracovanější a jde více do hloubky. Také co se týče moţností výběru škol, disponuje 

Německo kvalitnějšími institucemi a celkovým přístupem ke vzdělání,“
53

 přiznává Jana. 

Studenti, které vyučuje v Dráţďanech svojí pílí, pečlivostí a přístupem převyšují její studenty 

na vysoké škole v České republice. 

 

Styl výuky kytaristka částečně převzala převáţně z posledního studia Weltmusik. 

Vyučuje spíše modernější metodou, bez zásadního důrazu na noty, s apelem na sluch. Své 

ţáky vede spíše k improvizaci a vlastnímu názoru na hudbu. „Studenti tuto metodu přijímají 

s nadšením, mnohem více a rychleji začínají skutečně hrát a mají na interpretaci i na hudbu 

jako takovou od počátku vlastní názor a pohled. Ostatní kolegové však ne vţdy kladně 

přijímají tuto metodu, stále zde dochází ke konfrontaci dvou metod, klasické, která se 

                                                

52  Petr Fiala, český kytarista a pedagog, absolvent praţské AMU. 
53  Ústní sdělení Jany Kindernayové 
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zaměřuje především na teorii, techniku, etudy, atd. a modernější, která se zabývá poněkud 

tvořivějším a svobodnějším přístupem k hudbě,“
54

 míní kytaristka. 

                                                

54  Ústní sdělení Jany Kindernayové 
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3. Spolupráce s divadlem 

 

Práce Jany Kindernayové pro divadlo započala jiţ v Dráţďanech, kde spolupracovala 

s jednou herečkou pro Divadlo mladé generace. Pro toto divadlo připravily představení pro 

děti s názvem Filipa na cestách. Jednalo se o představení pro jednu herečku a zvukaře, který 

zajišťoval veškeré ruchy a hluky. S tímto pořadem pak cestovali po celém Německu. 

 

V České republice se hudebnice k práci pro divadlo dostala před dvěma lety díky paní 

Duškové, manţelce herce Jaroslava Duška, který spolupracuje s Pavlem Steidlem. Paní 

Dušková připravovala alternativní divadelní představení pro praţské divadlo Kampa, ve 

kterém hrají pouze ţeny, a proto také sháněla ţenu pro hudební doprovod. Jelikoţ Jana 

Kindernayová jiţ v té době spolupracovala s Pavlem Steidlem právě i na výše zmíněném 

projektu Čtyři dohody, znala se s Pavlem Duškem i s jeho ţenou. Proto paní Dušková 

neváhala a oslovila Janu s nabídkou na spolupráci. Představení má název BlaŽenka. Jedná se 

o hudebně pohybový projekt, celý zaloţený na improvizaci. Divák má moţnost shlédnout 

modelový příběh týrané ţeny od jejího narození, přes týrání aţ po nalezení vlastní vnitřní síly. 

Představení je v podstatě sledem obrazů (modelových situací), které jsou vyjádřeny hudebně a 

pohybově. Během představení je Jana Kindernayová na jevišti a simultánně doprovází 

herečky. Kytaristka si tedy sama zkomponovala doprovodnou hudbu a i v té se objevují 

obměny a částečné improvizace při kaţdé repríze.  

 

Představení není jednoznačně negativně laděno, i v rámci tohoto náročného tématu se 

objeví drobné humorné odlehčené okamţiky. Představení je velmi kvalitně provedeno, 

pohybová i hudební stránka je velmi vydařena a vzhledem k pouţití těch nejpřirozenějších 

projevovacích prostředků, coţ je hudba a pohyb, je velmi dobře srozumitelné. Děj je 

zajímavý, má spád a nechává divákovi prostor pro vlastní názor a pohled na dané situace i 

celkově na danou problematiku. Herečky nechávají divákům dostatek času vnímat vše, co jim 

předkládají, aniţ by vnucovaly svůj pohled na věc. Co se týče obsazení, je zde nutné kromě 

reţie a hudebního doprovodu zmínit také choreografku Petru Duspivovou a samozřejmě 

herečky Petru Bílkovou, Pavlu Drtinovou, Agátu Duškovou, Kláru Jakubovou a Vandu 

Hauserovou, která hudební doprovod Jany Kindernayové obohacuje o zpěv.  

„Přijde mi, ţe stejně jako se dnešní svět navrací k opravdovým a poctivým surovinám v 

gastronomii, stejně jako se od plastu navracíme zpět k dřevu a kovu, tak i divadlo se po 
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sloţitém a přetechnizovaném vývoji (který stejně nemůţe nikdy předběhnout, protoţe k tomu 

uţ slouţí dnešní 3D technologie, které v divákovi probudí pocit z ţivého představení 

podpořeného navíc všemoţně nemoţnými efekty) musí vrátit k té své nejpoctivější formě. 

Nikdy nenahradíte proţitek z ţivé hudby a zpěvu dunícími reprobednami dolby surround. 

Nikdy nenahradíte herecký um rekvizitami a kulisami, stejně jako nikdy nenahradíte 

opravdový příběh sebelepší fabulací na nesmyslné pseudointelektuální téma.“ Takto hodnotí 

představení Stanislav Hampl, reportér píšící pro lidovky.cz.
55

 V lednu se divadlo Kampa 

chystá na nastudování dalšího projektu. 

 

V příloze se můţeme seznámit s jednoduchou osnovou, kterou Jana Kindernayová 

vytvořila k divadelnímu představení a vepsala ji přímo do scénáře. Jak je vidět, jedná se 

opravdu pouze o hrubou kostru zachycující základní charakter doprovodu a tóninu, většina 

hudebního podkladu je však skutečně autentická a při provedení záleţí na mnoha okolnostech, 

mimo jiné na spolupráci a reakci publika i samotných hereček. Na tomto příkladu můţeme 

vidět, ţe Jana Kindernayová je skutečně kvalitní a schopnou hudebnicí, která precizně a 

rychle reaguje na vzniklou situaci kvalitním hudebním doprovodem bez nutnosti zásadnější 

zaznamenané notové podpory. 

 

Jana také stále spolupracuje s dráţďanským divadlem, avšak kvůli časové náročnosti 

v blízké době hodlá přesunout své zájmy do Prahy. Nadále má v plánu vyučovat soukromě 

hru na kytaru a spolupracovat s praţským divadlem. 

                                                

55  http://hampl.bigbloger.lidovky.cz/c/176675/BlaZenka-aneb-smrst-energie.html 
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4. Manažerská činnost 

 

Jana Kindernayová začala svoji manaţerskou činnost jako organizátorka kytarového 

festivalu Mikulov na Moravě. Zde působila od roku 2006 do roku 2009. Zde také započala 

spolupráce s Pavlem Steidlem, který pro tento festival také pracoval jako organizátor i jako 

čestný host a jeden z lektorů mistrovských kurzů. Právě od Steidla dostala kytaristka nabídku 

pracovat pro organizaci Open Guitar
56

.  

 

Pavel Steidl je jedním z jejích zakládajících členů a od roku 2010 se i Jana 

Kindernayová podílí na přípravě festivalu Open Guitar, který se původně konal v Novém 

Strašecí a poslední dva roky se přesunul do Křivoklátu přímo do prostor hradu Křivoklát. 

V rámci této organizace patří mezi povinnosti Jany Kindernayové především komunikace se 

zahraničními umělci, jelikoţ hovoří několika cizími jazyky a sama jako kytaristka má 

zkušenosti s poţadavky umělců i se všemi okolnostmi, které je potřeba zařídit a zorganizovat. 

„Sama se necítím jako organizátorka, ale spíše jako pomocná síla. Mým hlavním úkolem je 

komunikace s umělci a navíc vyučování v rámci mistrovských kurzů,“ popisuje.
57

 

 

Od roku 2006 je Jana Kindernayová manaţerkou Pavla Steidla. Jak sama říká, jedná se 

sice o činnost rozdílnou od činnosti profesionálního hudebníka, avšak je s ní úzce spjata. 

„Jelikoţ jsem sama z oboru, mnohem lépe se mi tato práce vykonává, jelikoţ znám cenové 

poměry, vím, co umělec potřebuje zařídit, vím, co je pro něho důleţité, dokáţu se dobře vcítit 

do jeho potřeb,“
58

 říká. Kytaristka sama pracuje také jako organizátorka, čili zná pohled na 

situaci z obou stran, ví, jak organizátoři přistupují k umělcům, coţ je velká výhoda pro její 

práci. 

 

Sama kytaristka neuvaţuje o zaloţení vlastní organizace či hudebního festivalu. Byla 

oslovena několika hudebníky se ţádostí o manaţerskou spolupráci, ale Jana se cítí v první 

řadě jako učitelka a interpretka. Management pro Pavla Steidla ji naplňuje a hodlá v této 

                                                

56  Open Guitar, občanské sdruţení zaloţené roku 2005 Milanem Zelenkou,  Ozrenem Mutakem a Pavlem 
Steidlem. Sdruţení má za cíl popularizovat hru na klasickou kytaru v rámci organizace Mistrovských kytarových 

kurzů v Křivoklátu. 
57 Ústní sdělení Jany Kindernayové 
58  Ústní sdělení Jany Kindernayové. 
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činnosti pokračovat, avšak v této míře je pro ni tato oblast dostatečná, věnuje se ještě 

vyučování i aktivní interpretaci.  

 

Jana Kindernayová také často asistovala při organizování různých hudebních akcí a 

koncertů, především v Rostocku, kde studovala a v Čechách, avšak vţdy se jednalo o 

asistenci, nikdy se nejednalo o její vlastní projekt. 
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Jana Kindernayová a Pavel Steidl 

 

1. Spolupráce 

 

Jana Kindernayová znala Pavla Steidla jiţ jako studentka. Byl jejím velkým hudebním 

vzorem jak po stránce čistě interpretační, tak svým přístupem ke hře i hudbě jako takové. Jako 

vítězka studentské soutěţe konzervatoří odjela v osmnácti letech na kytarový festival do 

Vídně, kde poprvé zaţila Steidlův ţivý koncert. 

 

K prvnímu osobnímu setkání obou hudebníků došlo roku 2006 na jiţ zmíněném 

kytarovém festivalu Mikulov na Moravě. Organizační tým, jehoţ členem v tomto roce byla 

poprvé také Jana Kindernayová, tehdy hledal vhodnou osobnost, která by tento festival 

zaštítila. Pavel Steidl se v tu dobu vrátil do Čech z emigrace a byl osloven s nabídkou 

spolupráce s Mikulovem. Nabídku přijal a stal se jak čestným hostem mistrovských kurzů, tak 

i organizátorem. Zde také Steidl nabídl Janě spolupráci pro organizaci Open Guitar, jejíţ je 

spoluzakladatelem.  Zde se Jana věnuje především asistenci produkce, komunikaci s umělci a 

také sama koncertuje jako jeden z hostů festivalu. 

 

Od téhoţ roku 2006 je Jana Kindernayová rovněţ osobní manaţerkou Pavla Steidla. 

Tato práce ji velmi naplňuje a baví. „Je to sice úplně jiná činnost neţ hraní, ale je s ním úzce 

spjata, týká se toho, co si pro sebe kaţdý umělec potřebuje zařídit. Pro někoho druhého se mi 

navíc vykonává mnohem snadněji neţ pro sebe,“ uvaţuje Jana. „V současné míře mne tato 

práce baví a zcela naplňuje, ale stále jsem především umělec a pedagog.“59
 

 

Jana Kindernayová se společně s Pavlem Steidlem objevila na koncertním pódiu pouze 

několikrát a zatím jen v Čechách, v kostele ve Skryjích, v Českých Budějovicích, v Chrudimi 

a také v rámci spolupráce s Jaroslavem Duškem na albu Čtyři dohody, jak je jiţ zmíněno 

výše. Na své společné vystoupení mají hezké vzpomínky. Jak sami říkají, interpretovali i 

klasiku, ale především byla jejich hra zaloţena na improvizaci. „Moc jsme spolu necvičili, 

připravovali jsme se hlavně kaţdý zvlášť. Koncerty však byly vydařené, rychle jsme se 

                                                

59  Ústní sdělení Jany Kindernayové 
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sehráli,“
60

 popisuje Jana Kindernayová. Ţádné větší společné koncerty však v budoucnu 

nechystají. „Jsem sólový hudebník. Duet s Janou nebo s jiným interpretem bývá vhodným 

doplněním koncertů, velmi rád hraji s dalšími kytaristy nebo občas například s Gabrielou 

Demeterovou
61

, avšak mé hlavní zaměření je stále především sólová kytara,“ 
62

říká sám Pavel 

Steidl. Vzhledem k vytíţenosti kytaristy a jeho častému vystupování by navíc bylo velmi 

náročné připravovat takový vícečlenný koncert. 

 

Není pochyb, ţe kytaristé se samozřejmě vzájemně umělecky ovlivňují. Jana 

Kindernayová popisuje, jak ji Pavel Steidl motivuje svojí interpretací a především svým 

pedagogickým přístupem. „Díky naší úzké spolupráci mám moţnost sledovat Pavlovu práci. 

Obdivuji jeho hru, to, jak přistupuje k hudbě v té čistě hudební formě a talent, hudební 

představivost a vlastní tvorbu vyzdvihuje nad čistě technickým a mechanickým přístupem,“
63

 

popisuje Jana. V tomto směru se jedná o vzájemné ovlivňování. Pavel Steidl definuje Janino 

vyučování jako velmi přírodní, čisté a jednoduché, ţákům dobře srozumitelné. Je moţno říci, 

ţe v tomto směru jsou kytaristé velmi podobně orientováni. 

 

V budoucnu mají umělci v plánu zaloţit společně kytarovou školu zde v Čechách. 

Jejich cílem je zvát do Čech své zahraniční kolegy a učitele a poskytovat kvalitní kytarové 

mistrovské kurzy českým studentům stejně jako mnohé koncerty pro studenty i veřejnost. 

V současné době jsou však pouze ve fázi hledání vhodných prostor a rozvíjení svých plánů, 

neboť oba jsou stále aktivními interprety a pedagogy. 

                                                

60  Ústní sdělení Jany Kindernayové 
61 Gabriela Demeterová je česká houslová virtuoska a violistka. Je absolventkou praţské konzervatoře a 
AMU. Je členkou umělecké rady praţské AMU. 
62  Ústní sdělení Pavla Steidla 
63  Ústní sdělení Jany Kindernayové 
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2. Rozhovor 

 

1. Jak často cvičíte a jaké podmínky ke cvičení potřebujete? 

 

Kindernayová: „Měla bych cvičit kaţdý den, ale z důvodu častého cestování a hlavně 

pracovní vytíţenosti v Německu nemám dostatek času. Tudíţ se dostávám ke cvičení před 

koncerty a po večerech po práci.“ 

Steidl: „Pokud je to moţné, cvičím pravidelně a snaţím se necvičit více neţ pět hodin a méně 

neţ tři hodiny. Nezáleţí však tolik na tom, jak dlouho člověk cvičí, ale jak soustředěně. 

Vzhledem k častému cestování a různým povinnostem se někdy dostanu ke cvičení aţ několik 

dní před koncertem. Člověk tak musí důvěřovat hráči, kterého má v sobě.“ 

           „Hlavní však je, jak jsem jiţ řekl, vědět, jak se má cvičit. Je třeba hrát s nástrojem a 

s notami, ale i bez not. Velmi důleţité je také cvičení bez not i bez nástroje, tedy cvičení 

mentální neboli vizualizace skladby a jejího provedení. Velmi se mi osvědčila jednoduchá 

pomůcka, šest strun napnutých na obyčejném kusu dřeva. Jednou rukou tak mohu cvičit 

prstoklad a druhou ruku si vizualizuji. Nezbytný je také harmonický rozbor not, studium 

struktury skladby. Nejlepší cvičení tedy je, kdyţ se v jednu chvíli dokáţe propojit technika 

s duší. 

           „Co se týče podmínek pro cvičení, nějaké zvláštní nepotřebuji, spíše jde o to se 

dokázat soustředit a oprostit od okolních vjemů. Velmi rád však cvičím v přírodě, poblíţ 

svého domu u skal v Týřovicích.“ 

 

2. Jak vypadá vaše příprava před koncertem? 

 

Kindernayová: „V den koncertu? Pokud se jedná o klasický koncert, tak se ráno dobře 

vyspat, vše si v pomalém tempu přehrát a podle vzdálenosti místa koncertu včas vyrazit, 

abych byla na místě tak dvě hodiny před začátkem. Ale ne vţdy je v den koncertu volno, 

někdy musím učit v hudební škole a večer narychlo vyrazit na vystoupení.“ 

Steidl: „V den koncertu jiţ moc necvičím, skladby si jen přehraji a projdu v hlavě. Důleţitý je 

pro mne spánek. Během své koncertní kariéry jsem si jiţ vytvořil určité zvyky, které před 

koncertem opakuji. Hodně mi pomáhá cvičení jógy včetně dechových cvičení. Následně 

během rozehrání zpívám alikvóty abych se celým tělem dostal do zvuku. Někdy však na 
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přípravu nemám vůbec čas. Stává se, ţe přiletím letadlem na poslední chvíli a musím téměř 

rovnou na podium. I takovou situaci hudebník musí zvládnout, avšak během let, co 

koncertuji, se mi osvědčily mé zvyky a není vhodné nějaký vynechat, mají svou posloupnost, 

koncert pochopitelně začíná ještě před samotným hraním, přípravou.“ 

 

 

3. Kde získáváte inspiraci pro komponování? (Zdají se vám hudební sny?) 

 

Kindernayová: „Spíš momentální inspirace, já zatím skládám spíš na zadaná témata 

v divadle.“ 

Steidl: „Hudební sny mám poměrně často. Většinou se mi zdávají skladby, které hraji. 

Najednou dostanu ve spánku nápad, například nový prstoklad, ráno ho vyzkouším a zjistím, 

ţe bezvadně funguje. Inspiraci jako takovou však nijak nevyhledávám, spíše mě nárazově a 

neočekávaně něco napadá.“ 

 

4. Když vyučujete, co si kladete za hlavní cíl? 

 

Kindernayová: „Neztratit zájem studenta a udrţet v něm radost ze hry.“ 

Steidl: „Mým hlavním cílem je, aby si ţák k hudbě a kytaře nalezl vlastní cestu. Jak jsem jiţ 

řekl, nesouhlasím příliš s tradičním způsobem výuky počínající notami a teorií. Vedu ţáky 

k tomu, aby si sami vyzkoušeli nástroj drţet a otestovali, jak zní. Je důleţité člověka vést 

k tomu, aby hudbu pochopil po svém a aby si k ní i k samotnému nástroji a interpretaci našel 

svoji vlastní cestu. Nikdo nechce jen kopírovat někoho, kdo uţ tu je. Chceme osobité 

hudebníky, kteří si stojí za svým názorem a citem a kteří věří tomu, co dělají.“ 

 

5. Jak byste srovnali české a zahraniční umělecké školy, na kterých jste vyučovali? 

 

Kindernayová: „Německé školy mají víc kázně, učitelé jsou lépe ohodnoceni a tudíţ 

„odevzdávají“ lepší práci. Nemusejí si hledat vedlejší práci, aby se vůbec uţivili.“ 

Steidl: „Na české umělecké škole jsem nikdy neučil. Avšak obecně se domnívám, ţe na 

základním stupni uměleckých škol je nejhorší, kdyţ tam musejí docházet ţáci z donucení. I 

takový ţák si však zaslouţí se k hudbě jako takové dostat a na své úrovni hudbu moci 
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provozovat. Hudba, jako všechno umění, totiţ kultivuje. Dává člověku něco, co ho dělá 

lepším. Proto povaţuji za nesmyslné, aby učitel po ţákovi hned poţadoval správné drţení 

nástroje a znalost not, atd. Lepší je dítě vést k tomu, aby od útlého věku si dokázalo zazpívat a 

třeba i doprovodit písničku podle citu a sluchu. Hlavní je podle mě skutečně umět mezi dětmi 

vybrat opravdové talenty, děti, které k hudbě mají vztah a ty jiţ vést jinou cestou neţ děti 

ostatní, které však také mají právo provozovat hudbu na své úrovni. To si myslím by měl být 

hlavní cíl základních uměleckých škol. Kdyţ jsem před lety vyučoval v Holandsku, jiţ tam 

byly tendence ke skupinové výuce, ve třídě bylo například pět ţáků. Mám obavy, ţe tyto 

tendence dorazí i k nám a bude těţké nastolit nový jiný systém, aby se učitelé mohli ţákům 

skutečně věnovat. Domnívám se tedy, ţe umělecká výuka bude v budoucnu záviset hlavně na 

soukromém sektoru.“ 

 

6. Dokázali byste vybrat jednu událost, kterou lze považovat za zlomovou ve Vaší 

hudební kariéře? 

 

Kindernayová: „Studium na Hochschule für Musik C.M. von Weber u Thomase Fellowa, 

world musik, který mi „otevřel“ úplně jiný pohled na hudbu, neţ kterému jsem se učila při 

klasickém vzdělání. Více otevřené vnímání. Učit se hrát argentinskou muziku dle originálu a 

ne evropsky/česky atd.“ 

Steidl: „Pro mne to byla nejspíš soutěţ v Paříţi. Jel jsem tam jako outsider, nikdo se mnou 

tenkrát moc nepočítal. Okolí se spíše divilo, ţe se účastním a pak jsem přijel s první cenou. 

Nebyla to však jediná událost, velmi důleţité pro mne bylo setkání s Leo Brauerem, jehoţ 

jméno je v kytarovém světě natolik významné, ţe kdyţ se o mně zmínil jako o kytaristovi 

s budoucností, najednou byl kolem mne zájem si mne poslechnout.“ 

 

7. Existují nějaká kritéria, podle kterých si vybíráte nahrávací studia, se kterými budete 

spolupracovat? 

 

Kindernayová: „Velmi těţko, u nás v Čechách snad neznám dobré studio pro klasickou 

kytaru. Je třeba dobrého sálu a hlavně na kaţdý styl je třeba jiná akustika.“ 

Steidl: „Nejraději mám, kdyţ dané prostory ani nejsou klasickým studiem, ale je to místo, kde 

je dobrá energie. Například malé kostely s dobrou akustikou a kde se člověk dobře cítí, kde je 

dobrý zvuk. Někdy však člověk musí nahrávat v i prostorách, které mu příliš nevyhovují.“ 
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           „Samozřejmě stejně důleţité je pro mne i energie koncertních místností. Já většinou 

hraji pro zhruba pět set lidí, tedy ve středně velkých sálech, a to mi vyhovuje.“ 

 

 

8. Hra na kytaru vyžaduje speciální péči a úpravu nehtů. Jak se o své staráte? 

 

Kindernayová: „Nestarám se vůbec, mám to štěstí, ţe mám velmi dobré a pevné nehty. A 

kdyţ si ho někdy mechanicky zlomím třeba při práci na zahradě, tak existují naštěstí dobré 

lepící prostředky... Říká se tomu hedvábíčko, látka, která se lepidlem „zalije“ na nehtu a pak 

dočista zapiluje.“ 

Steidl: „Mám bohuţel špatnou kvalitu nehtů, pouţívám tedy speciální hedvábné vlákno, které 

si dávám na svůj nehet a to pokryji lepidlem, po kterém vrstva ztvrdne. Další důleţitá věc je 

však vědět, do jakého tvaru se má nehet vytvarovat, aby dával správný zvuk. Těsně před 

koncertem tedy úprava není nejlepší. Maximálně se nehty dají očistit a vyleštit, na to mám 

různá leštidla a speciální papírky různé hrubosti, které se pouţívají k leštění povrchu letadel a 

kosmických lodí.“ 

 

9. Existují nějaké ruchy a hluky, které vysloveně nesnášíte a které Vás třeba i omezují 

v určitých situacích? 

 

Kindernayová: „Přesně tento zvuk, škrabání o tabuli a pak kdyţ si někdo „prolamuje“ klouby 

u rukou, takové to „lupání“ kloubu.“ 

Steidl: „Snaţím se, aby mě nic při hraní nerozrušilo. Zazvonění mobilního telefonu během 

koncertu se uţ jen zasměji a podobná vyrušení se snaţím přecházet a nenechat se rozladit. 

Obecně mě více ruší podmínky, které jsou špatné pro zvuk, hodně elektriky, málo halu a ostré 

světlo. Člověk se však musí snaţit všechno vyrušování přehlíţet a koncentrovat se. Nejlepší 

jsou samozřejmě hudební sály. Jeden z nejlepších je pro mne sál Koncerte Ebaum 

v Amsterdamu, Konzert Haus ve Vídni, u nás na Křivoklátě v kapli hradu, atd.“ 
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10. Vyhovují Vám tedy spíše komornější nebo velké sály? 

 

Kindernayová: „Na velikosti sálu příliš nezáleţí, spíše je důleţitá jeho kvalita a k jakému 

účelu má primárně slouţit, coţ je vlastně s kvalitou dosti spojeno.“ 

Steidl: „Jak kdy, nemohu jednoznačně odpovědět. Většinou to spíš pro mne není tolik 

důleţité, člověk se stejně podívá maximálně do první řady a i tam si vţdy vyberu jednoho 

člověka a poté v podstatě hraji pro něho. Není moţné hrát vědomě celému davu, obracet se 

současně na všechny.“ 
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2.1 Závěry z rozhovoru 

 

Z celého rozhovoru vyplývá, ţe oba umělci mají podobný náhled na vznesenou 

problematiku a v zásadě se doplňují. Jsou zde však i jisté odlišnosti. 

 

Odpovědi Jany Kindernayové a Pavla Steidla se zásadně liší v otázce inspirace a také 

přípravy před koncertem. Jana Kindernayová za sebou prozatím nemá příliš vlastních 

sloţených skladeb, zatímco Pavel Steidl má jiţ zkušenosti s komponováním bohatší. Rovněţ 

se hudebníci liší svojí přípravou před koncertem, jelikoţ Pavel Steidl je primárně sólista, je 

tedy jasné, ţe má větší prostor k vlastní přípravě. Jana Kindernayová se mimo koncertování 

věnuje dalším činnostem, proto je tedy její příprava poněkud kratší. 

 

Můţeme také jasně vidět, ţe Jana Kindernayová je v odpovědích mnohem stručnější neţ 

Pavel Steidl. Steidl se nad poloţenými otázkami déle zamýšlí a své názory a pocity popisuje 

mnohem důkladněji. Celkově je Pavel Steidl velmi senzitivně zaloţen a jeho odpovědi 

obsahují mnohem více neţ jen pouhá čistá fakta. Vţdy hovoří o všech okolnostech a fakta, 

která sděluje, podkládá mnoha vlastními záţitky a zkušenostmi. Jana Kindernayová reagovala 

na otázky velmi rychle a stručně, přesto konkrétně a výstiţně. Můţeme zde jasně vidět 

skutečnost, ţe se zabývá mnoha činnostmi. 

 

V obou případech se jedná o zajímavé a podnětné reakce vyvolávající další doplňující 

otázky a vypovídající hodně o obou umělcích. Je zde zřejmá bohatost zkušeností a ucelenost 

názorů interpretů, která v sobě nezapře jistou podobnost a propojenost obou osobností. 
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Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem představila dva kytarové virtuosy Janu Kindernayovou a 

Pavla Steidla. Jelikoţ dosud o těchto osobnostech nemáme ţádnou ucelenou publikaci, mým 

cílem bylo pokusit se shrnout nejpodstatnější události ţivota obou umělců od počátku jejich 

studií aţ do současnosti. 

 

Jak jsem jiţ zmínila dříve, s Pavlem Steidlem mne pojí příbuzenský vztah, tudíţ jsem 

měla skutečně ojedinělou moţnost nahlédnout do jeho osobního archivu, prohlédnout si jeho 

nástroje a většinu zmíněných fakt konzultovat přímo s ním. Častá osobní setkávání s oběma 

kytaristy mne velmi obohacovala, jelikoţ jsem většinu informací získávala přímo od nich. 

 

Rovněţ závěrečný rozhovor je naprosto autentickým záznamem odpovědí těchto 

umělců. Čtenář tak můţe hlouběji nahlédnout i do poměrně soukromých zvyků, rituálů a 

názorů obou kytaristů. 

 

Tuto práci by bylo moţné dále rozšířit například o důkladné harmonické rozbory 

autorských skladeb a doplnit o podrobnější informace o některých osobnostech, o kterých se 

sami kytaristé zmiňují a povaţují je v hudebním světě za významné. Cílem mé bakalářské 

práce však bylo představit Janu Kindernayovou a Pavla Steidla čtenářům, kteří se s nimi 

setkávají prvně. Pokusila jsem se tedy o monografii podávající čtenáři základní představu o 

tom, s kým se zde setkává. Doufám, ţe tato práce bude přínosná nejen pro studenty klasické 

kytary nebo hudby vůbec, ale pro kaţdého, kdo se zajímá o úspěšné a ceněné osobnosti české 

kultury. 
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Anotace 

 

Bakalářská práce s názvem Osobnost Pavla Steidla a jeho spolupráce s Janou 

Kindernayovou se věnuje ţivotu a umělecké dráze kytarového virtuose Pavla Steidla a jeho 

kolegyně a manaţerky Jany Kindernayové. První část práce, rozdělená na tři kapitoly, je 

věnovaná Pavlovi Steidlovi. V první kapitole je popsán ţivot umělce ve čtyřech hlavních 

etapách, a to dětství, studium na konzervatoři a HAMU, působení v Holandsku a návrat 

domů. Druhá kapitola se soustředí na osobnost Pavla Steidla jako interpreta. Je zde zachycen 

popis Steidlových kytar, které za dobu své hudební kariéry vlastnil aţ do současnosti, dále je 

zde zmíněna interpretova účast na soutěţích, jeho repertoár a diskografie. Třetí kapitola 

rozebírá Pavla Steidla a jeho skladatelskou a učitelskou činnost.  

 

Druhá část práce popisuje ve čtyřech kapitolách kolegyni a manaţerku Pavla Steidla 

Janu Kindernayovou. První kapitola je věnována jejímu dětství, druhá kapitola její 

pedagogické činnosti, třetí kapitola Janině spolupráci s divadlem a čtvrtá kapitola rozebírá 

manaţerskou činnost umělkyně.  

 

Třetí část bakalářské práce, sloţená ze dvou kapitol, zachycuje spolupráci obou 

hudebníků a v rozhovoru s nimi přináší podrobnosti doplňující fakta uvedená v prvních dvou 

částech práce.  

 

 

 Summary 

 

The bachelor’s thesis called Pavel Steidl’s personality and his cooperation with Jana 

Kindernayová is about the life and artistic career of the guitar virtuoso Pavel Steidl and his 

colleague and manager Jana Kindernayová. The first part of the thesis is divided into three 

chapters. This part is devoted to Pavel Steidl. His life is described in four main stages, 

childhood, study at conservatory and HAMU, work in Holland and homecoming. The second 

chapter is focused on Pavel Steidl’s personality as the interpret. Here the description of all his 

guitars is captured. This chapter also contains interpreter’s competition participation, 
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information about his repertoire and discography. The third chapter discusses Pavel Steidl’s 

composer and pedagogical activity. 

 

The second part describes Steidl’s colleague and manager Jana Kindernayová in four 

chapters. The first chapter is devoted to her childhood, the second is focused on her 

pedagogical activities, the third chapter discusses her work for a theater and the fourth chapter 

describes managerial activities of this artist. 

 

The third part of the bachelor’s thesis is composed of the chapters. It discusses the 

cooperation of these two guitarists and the final interview provides details that complete facts 

listed in the first two parts of the thesis. 
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