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Abstrakt     

Tato  bakalářská  práce  pojednává  o  Smetanově  kvartetu.  Jejím  cílem  je  shrnout 

historii tohoto souboru a jeho vliv na rozvoj tradice české komorní hry. Práce je rozdělena 

do  pěti  kapitol.  První  kapitola  se  zabývá  vznikem tohoto  souboru  a  jeho  koncertní  a 

nahrávací činností. V dalších kapitolách jsou zpracovány životopisy jednotlivých členů a 

dále popis jejich osobnosti v souvislosti s jejich postem v kvartetu. Závěrečná kapitola je 

věnována  pedagogické  činnosti  jeho  členů  a  souborům,  které  studovaly  pod  jejich 

vedením.  Práce  také  přináší  rozbor  interpretačního  stylu  Smetanova  kvarteta,  který  je 

srovnáván  s  hrou  Panochova  kvarteta.  V příloze  najdeme  fotografie  členů  Smetanova 

kvarteta.

Práce vychází z publikací Vladimíra Šefla a Karla Mlejnka, z filmového dokumentu, 

rozhovorů s pamětníky a internetových stránek, které vznikly z podnětu Dagmar Virtové, 

dcery Jiřího Nováka. 
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Summary

This bachelor thesis deals with the Smetana Quartet.  Its aim is to summarize the 

history  of  this  ensemble  and  its  influence  on  the  development  of  Czech  tradition  of 

chamber music. This thesis is divided into five chapters. The first chapter deals with the 

establishment of this ensemble and its concert and recording activities. The later chapters 

summarizes the biographies of players and a description of their personalities in connection 

with their role in the Quartet. The final chapter is devoted to the pedagogical activities of 

its members as well as the ensembles that have studied under their leadership. This thesis 

also  provides  an  analysis  of  the  Smetana  Quartet´s  style  of  interpretation  which  is 

compared with the style of the Panocha Quartet. In the attachment we can find photographs 

of the Smetana Quartet. 

This thesis is based on the publications of Vladimír Šefl and Karel Mlejnek, on a 

documentary film, interviews of a witnesses and on the website which was initiated by 

Dagmar Virtová, daughter of Jiří Novák. 
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Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Smetanovo kvarteto – pedagogická a 

koncertní  činnost vypracoval  samostatně  a  použil  jsem  pouze  zdroje  uvedené 

v bibliografii.

V Praze dne …...............................

…..............................................

       podpis
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Úvod

Pro  výběr  tématu  své  bakalářské  práce  jsem se  rozhodl  z  důvodu  tradice  české 

kvartetní hry, která nás proslavila v hudebním světě. O tuto národní tradici se zasadila řada 

výborných smyčcových kvartet, přičemž Smetanovo kvarteto patří mezi ty nejvýznamnější 

z nich. Značně se zasloužilo o rozvoj české kvartetní školy a ovlivnilo několik generací 

vynikajících souborů. Můžeme tak říci, že společně s nástupem Českého kvarteta byla éra 

Smetanovců  jakýmsi  mezníkem v interpretaci  komorní  hudby.  V této  práci  bych chtěl 

pojednat o vzniku tohoto jedinečného souboru a poukázat na nové pracovní postupy, které 

mu  umožnily  rozvinout  doposud  zavedené  metody.  Snaha  o  proniknutí  do  podstaty 

hudebního  díla  společně  s  mimořádnou  kvalitou  souhry  a  zvukové  sjednocenosti  mu 

zajistila  uznání  u  nás  i  na  mezinárodním poli.  Cílem mé práce  je  také  chronologicky 

vymezit  bohatou koncertní  a  nahrávací  činnost  souboru a  jeho pedagogickou práci,  ve 

které rovněž spočívá velký význam Smetanova kvarteta.
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1.  Koncertní a nahrávací činnost Smetanova kvarteta

1.1 Vznik a historie souboru v letech 1941 - 1945

Smetanovo kvarteto začalo vznikat už během studentských let jeho členů. Psal se 

tehdy rok 1941, kdy violoncellista Antonín Kohout a houslista Václav Neumann spojili své 

síly. Jako studenti Pražské konzervatoře založili soubor, který byl zárodkem Smetanova 

kvarteta. Nejprve  mezi ně usedl k viole Neumannův bratr Jiří a Josef  Vlach se ujal role 

sekundisty. V této chvíli se začala rodit bohatá a členitá historie Smetanova kvarteta. 

Již v počátcích brali svou činnost velmi vážně. Jejich první představení se veřejnosti 

proběhlo ještě pod názvem Smíchovské kvarteto. Událo se tak v květnu roku 1941, kdy 

uvedli  smyčcový kvartet  Es  dur  „Slovanský“ Antonína  Dvořáka  před  Nelahozeveským 

publikem.  Pravidelně  zkoušeli  u  Neumannů  na  Smíchově,  pod  vedením  věhlasného 

houslového pedagoga Dr. Josefa Micky. Právě on do osudu kvarteta významně zasáhl. 

 V roce 1942 ještě hráli v původním složení, to se však mělo brzy změnit. Bylo to ve 

chvíli, kdy se jejich názory začaly umělecky vyhraňovat a tříbit. Jiří Neumann nepomýšlel 

na profesionální hudební dráhu, ti ostatní k ní naopak směřovali. Proto byl nucen odejít. 

Záhy soubor opustil i Josef Vlach, který po čase založil své vlastní světoznámé kvarteto. 

Roku 1943 tak došlo k první změně složení. Tehdy přivedl Josef Micka do kvarteta dva své 

žáky.  Lubomíra Kosteckého k viole a Jaroslava Rybenského k sekundu. V tomto složení 

směřovali svůj vývoj na profesionální úroveň a bylo tedy potřeba dát souboru nové jméno.

28.  září  1943 vystoupili  v  Městské  knihovně v  Praze  již  v  novém složení  spolu 

s  Kosteckým  a  Rybenským  jako  Komorní  sdružení  Konzervatoře  hudby.  Později 

vystupovali pod názvem Kvarteto České konzervatoře. Zkoušeli stále intenzivněji ve svém 

volném  čase.  Vedení  kvarteta  se  vedle  Dr.  Josefa  Micky  ujal  také  neméně  slavný 

pedagog,  violoncellista  Karel  Pravoslav  Sádlo.  Ti  s  budoucím Smetanovým kvartetem 

trávili  čas  i  v  létě.  Právě  období  letních  prázdnin  bylo  tím,  kdy soustředěně  cvičili  a 

zkoušeli, někdy až deset hodin. Denně od osmi do jedné a od šestnácti do jednadvacáté 

hodiny. Tato intenzivní práce jim dala důležitý základ k dosažení mimořádných výsledků, 

kterými se vyznačovali po několik dalších desetiletí své činnosti. Léto bylo i později pro 

Smetanovce obdobím, do kterého přesouvali těžiště práce na nových skladbách. Proto se 

nerozcházeli ani o dovolené a trávili se svými rodinami léto v Lučanech nad Nisou, kde 

7



měl každý z nich svoji chalupu. Můžeme říci,  že toto místo bylo po celou dobu jejich 

„tvůrčí základnou“. 

Zpátky však k jejich začátkům. Své studium zaměřili nejprve uvážlivě na skladby 

drobnějšího rozsahu či na jednotlivé věty závažných děl. Tento uvědomělý a promyšlený 

systém byl zvolen s vědomím postupného a neuspěchaného uměleckého růstu  a celkové 

souhry souboru s důrazem na kvalitu nastudování díla.  To už tehdy naznačilo pozdější 

umělecký  přístup  Smetanova  kvarteta.  Jejich  vzorem byla  práce  Ševčíkova  Lhotského 

kvarteta či  Pražského kvarteta,  které založil  jeden z  nejvýznamnějších českých violistů 

a pedagogů Ladislav Černý. Vůbec největším vzorem jim však nepochybně bylo České 

kvarteto.  Jejich profesory byli žáci jeho členů. Hráčské a umělecké způsoby či metody 

Českého kvarteta tak přenášeli  i  na ně. „Umělecká cesta Českého kvarteta byla cestou  

poctivé práce,  která nezná osobních zájmů, která jde za svým cílem i  za cenu ústupku  

v  osobním životě,  dokáže  si   odříct  výhodnou  sólistickou  kariéru  a  vyžaduje  i  mnohé  

hmotné oběti. Takový mravní základ mělo České kvarteto a z něho jsme si udělali princip  

své  práce.“1 Nesnažili  se  však  napodobovat  styl  jejich  hry,  ale  vystihnout   především 

hlavní rysy uměleckého přístupu a skrze něj najít svou vlastní uměleckou  tvář,  která je 

aktuální k požadavkům doby. 

Po náročné každodenní práci ve zkušebně se Kvarteto České konzervatoře na základě 

svých prvních úspěchů dostávalo do povědomí veřejnosti. V tisku bylo označeno za dravé 

kvarteto, jehož souhra dělá  čest i jeho učiteli Josefu Mickovi. Po provedení Smyčcového 

kvartetu  Bedřicha  Smetany „Z mého života“,  „byli  oceněni  za svědomité  nastudování,  

proniknuté úctou k dílu, tlumočené ve všech čtyřech větách s technickou jistotou, která  

dávala vyniknout ušlechtilému tónu jednotlivých nástrojů.“2

22. října 1944 začali pracovat na své proměně v podobě přeskupení členů kvarteta. 

Primárius Václav Neumann přešel k viole, sekundista Jaroslav Rybenský k primu a violista 

Lubomír Kostecký k sekundu. V tomto složení pak vstoupili  do světa jako Smetanovo 

kvarteto. Pod jménem Bedřicha Smetany vystoupili poprvé v roce 1945. Koncert se konal 

6. listopadu ve velkém sále Městské knihovny v Praze. Pro tuto příležitost nastudovali oba 

1 MLEJNEK, Karel. Smetanovci, Janáčkovci a Vlachovci. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 
1962. 168 s. ISBN 02-191-62. str. 8

2 MLEJNEK, Karel. Smetanovci, Janáčkovci a Vlachovci. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 
1962. 168 s. ISBN 02-191-62.  str. 9
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Smetanovy kvartety a Novákův kvartet D dur s fugou. Dle vzpomínek Antonína Kohouta 

měli  vyprodaný  sál  a  celá  atmosféra  koncertu  pro  ně  vytvářela  slavnostní 

a  nezapomenutelné  chvíle.  Jméno  Bedřicha  Smetany  nezvolili  jen  z  nějaké  formální 

nutnosti,  ale chtěli  jím zdůraznit svůj vztah k národní tradici.  Antonín Kohout: „Chtěli  

jsme být tak čeští jako Smetana – čeští i v samém smyslu naší práce.“3 

3 MLEJNEK, Karel. Smetanovci, Janáčkovci a Vlachovci. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 
1962. 168 s. ISBN 02-191-62. str. 9
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1.2. Činnost kvarteta v letech 1946 - 1956

V roce 1946 se Smetanovci připravili na  svoji první mezinárodní soutěž v Ženevě. 

Zde se po interpretaci skladeb Maurice Ravela (Kvartet F dur), Antonína Dvořáka (Kvartet 

As  dur)  a  Ludwiga van Beethovena (Kvartet  op.  59  "Rozumovský")  umístili  společně 

s Turinským kvartetem na třetím místě. Byla to pro ně především nedocenitelná zkušenost, 

která jim umožnila poznat skutečnou mezinárodní úroveň kvartetní hry a ujasnit si,  jak 

postupovat  dál,  aby  dosáhli  ještě  kvalitnějších  výsledků.  Mohli  tehdy  slyšet  také 

mistrovské nástroje  a  přesvědčit  se,  že i  kvalitní  nástrojové  vybavení  patří  k  dobrému 

profilu komorního ansámblu. 

Tento první zahraniční výjezd Smetanova kvarteta poukázal i na dnes už úsměvnou 

situaci mimouměleckého zázemí souboru, později tak slavného. Zatímco ostatní účastníky 

soutěže hostila velvyslanectví či  luxusní hotely,  Smetanovci přenocovali  ve vojenských 

kasárnách. I to však pro ně byly cenné zkušenosti, které jim daly impuls k vlastní práci. 

V roce 1947 došlo k první změně složení pod novým jménem. Tehdejší violista a 

zakládající člen Smetanova kvarteta Václav Neumann, později jeden z nejvýznamnějších 

českých dirigentů, se rozhodl, že nemůže dělit své zájmy mezi dva obory. Oznámil svůj 

konec působení ve Smetanově kvartetu  a úmysl věnovat své úsilí dirigentskému oboru, 

který ho silně přitahoval. Smetanovci se však poohlíželi po někom, kdo usedne na židli 

primária. Dosavadní primárius Jaroslav Rybenský se měl ujmout role violisty po  Václavu 

Neumannovi.  Volba  padla  na  koncertního  mistra  Českého  komorního  orchestru  Jiřího 

Nováka, jenž byl Václavem Talichem předurčován pro sólovou dráhu. 

Již delší čas pozorovali jeho znamenitou úroveň. Hrál vždy výborně a jeho koncerty 

se staly důležitými událostmi v životě Pražské konzervatoře.  Smetanovo kvarteto se tedy 

rozhodlo, že Jiřího Nováka osloví. Jiří Novák tak byl postaven před vážné rozhodnutí, zda 

bude svoji uměleckou dráhu směřovat k sólovému zaměření, či zda zasvětí své houslové 

umění hře v kvartetu. Novák po kratším váhání nabídku přijal.  Smetanovo kvarteto tak 

hrálo od roku 1947 s Jiřím Novákem u prvních houslí a bývalým  primáriem Jaroslavem 

Rybenským u violy.

Pro  vývoj  kvarteta  to  byl  zásadní  zlom.  Po  změně  sestavy  Smetanovci  začali 

pravidelně a  plánovitě  pracovat,  což  potvrzuje i  více koncertů.  V roce  1947 usedli  na 
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pódium jen devětkrát. Následujícího roku však jejich koncertní vytíženost narostla až na 27 

koncertů,  přičemž  se  jejich  repertoár  rozrůstal.  Na  svých  koncertech  uváděli  díla  od 

českých i  zahraničních autorů  -  Smetanův Kvartet  „Z mého života“,  Janáčkovy „Listy 

důvěrné“, Novákův „fugový“ Kvartet,   Schubertův Kvartet „Smrt a dívka“ či Mozartův 

Kvartet „Disonantní“. Zároveň se však nezříkali ani děl moderních, jako například Sukovy 

„Meditace na svatováclavský chorál“,  Prokofjevova Kvartetu č. 1 a jiných děl soudobých 

autorů. 

Smetanovcům se jejich hrou podařilo zaujmout publikum a navázat cenné kontakty. 

V té  době  působili  zároveň  i  jako  členové  České  filharmonie.  Toto  prostředí  pro  ně 

znamenalo  velký  umělecký  vliv  a  cenné  zkušenosti,  například  možnost  setkat  se  a 

spolupracovat  s  řadou  významných  umělců,  jako  byli  kontrabasista  František  Pošta  či 

dirigent  Jan Talich. Jako první tam nastoupil Antonín Kohout, který v České filharmonii 

hrál již od pátého ročníku konzervatoře.  „Byla to jedna z nejlepších životních škol jakou  

jsme  kdy  dostali.  Mohli  jsme se  denně  stýkat  s  vynikajícími  hudebníky,  se  vzdělanými  

umělci jako byl například hobojista Děda. Seděl jsem před ním v orchestru a mnoho se od  

něj naučil. Jak ten uměl přirozeně frázovat melodii, to jsem od těch dob neviděl!“4

V České filharmonii se setkávali s pochopením pro jejich kvartetní činnost nejspíš 

proto,  že  z  orchestrálních  řad  pocházely  tehdy  úspěšné  soubory  jako  České  dechové 

kvinteto filharmoniků nebo smyčcové trio Pro arte antiqua. V roce 1949 byli Smetanovci 

z  orchestru  uvolněni   a  mohli  se  tak  naplno  věnovat  své  práci  v  souboru.  Soustavně 

budovali repertoár, který postupně rozšířili na 30 kvarteních děl. Datum 14. březen 1949 

představuje  jakýsi  mezník  v  historii  kvarteta.  Poprvé  koncertně  uvedli  kvartet  hraný 

zpaměti.  Oním kvartetem nebyl  žádný jiný než Smetanův „ Z mého života“.  Tehdy se 

jednalo  o  poctu  k  jubileu  jejich  patrona.  Ještě  téhož  roku  se  však  odhodlali 

k  celovečernímu  programu  hranému  nazpaměť.  2.  říjnem  1950  se  datuje  dokončení 

historicky  první  gramofonové  nahrávky  Smetanova  kvarteta,  která  je  spojena 

s mezinárodní soutěží smyčcových kvartet Pražské jaro, kde se Smetanovci umístili druzí.

Do roku 1951 se koncertní působení Smetanova kvarteta odehrávalo převážně na 

domácí půdě, přičemž jeho činnost vykazovala v průměru 60 - 70 koncertů ročně. Rok 

4 MLEJNEK, Karel. Smetanovci, Janáčkovci a Vlachovci. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 
1962. 168 s. ISBN 02-191-62. str. 9
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1950 ale již naznačoval postupné seznamování kvarteta se zahraničními pódii.  V letech 

1950 -  1952 absolvovali  postupně sedm koncertů v Polsku,  sedm v Maďarsku a  čtyři  

vystoupení v Rakousku. Domácí i mezinárodní úspěchy vyústily v první veřejná ocenění. 

Roku 1951 se stali komorním sdružením České filharmonie, což jim umožnilo stále více 

nahlížet do světa a následujícího roku byla souboru dále udělena Cena města Prahy. V roce 

1952 natočili  za  spolupráce  s  klarinetistou  Vladimírem Říhou a  klavíristou  Antonínem 

Panenkou díla  Wolfganga Amadea Mozarta:   Kvintet  pro  klarinet,  dvoje  housle,  violu 

a violoncello A dur a  Antonína Dvořáka: Kvintet pro klavír, 2 housle, violu a violoncello 

č. 2 A dur. 

Období od roku 1953 pro soubor znamenalo značný nárůst koncertních nabídek ze 

zahraničí.  Dostavovaly  se  první  velké  evropské  úspěchy.  V  roce  1953  Smetanovci 

koncertovali  v  Rusku,  Rumunsku a Německu.  V letech  1954-1955 podnikali  koncertní 

turné v Rakousku, Itálii, Norsku, Dánsku, Německu, Finsku, Holandsku, Belgii, Jugoslávii, 

Anglii a Francii. V každé z těchto zemí se jednalo o vysoce prestižní vystoupení, která 

probíhala  v  největších  hudebních  metropolích  Evropy  jako  je  Řím,  Berlín,  Hamburg, 

Mnichov, Frankfurt, Vídeň, Helsinky, Moskva, Amsterodam, Londýn či Paříž. Prosazovali 

se  repertoárem  postaveném  na  české  hudbě,  byla  to  zejména  díla  Bedřicha  Smetany, 

Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Zároveň však z důvodu interpretační konfrontace se 

zahraničními soubory uváděli skladby světových autorů. Na zahraničních pódiích dosáhli 

skvělých úspěchů, přičemž sklízeli slova chvály a uznání.

I přes své velké koncertní vytížení se Smetanovo kvarteto stále pravidelně věnovalo 

nahrávací činnosti. V období 1953 – 1955 soubor natočil například Smetanův Smyčcový 

kvartet č. 1 e moll „Z mého života“,  Smyčcový kvartet č. 14 As dur Antonína Dvořáka, 

Haydnův Smyčcový kvartet D dur „Skřivánčí“, Schubertův Smyčcový kvartet č. 14 d moll 

„Smrt  a  dívka“  či  oba  smyčcové  kvartety  Leoše  Janáčka,  č.  1  „Z  podnětu  Tolstého 

Kreutzerovy sonáty“ a č. 2  „Listy důvěrné“.

Na  přelomu  let  1955  –  1966,  tedy  v době  jejich  největšího  rozletu,  však  byli 

vystaveni nečekané překážce. Smetanovo kvarteto muselo opět změnit své složení. Violista 

Jaroslav Rybenský musel kvůli zdravotním a osobním problémům zanechat hry v kvartetu. 

Pro soubor tato událost znamenala velký problém. „ Přemýšleli jsme, kde najít takového  

violistu, který by byl schopen naučit se na 30 skladeb našeho kmenového repertoáru a byli  
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jsme  si  vědomi,  že  i  když  to  bude sebelepší  muzikant,  budeme muset  studovat  každou  

skladbu znovu od začátku.“5

Náhradu našli Smetanovci až v Milanu Škampovi, který slavil jako houslista velké 

úspěchy. Milan Škampa byl tehdy studentem pražské AMU a po domluvě s violoncellistou 

Smetanova  kvarteta  Antonínem  Kohoutem  se  začal  učit  hře  na  violu.  V  roce  1956 

s  Milanem Škampou  u  violy se  jim podařilo  napravit  těžkou  ztrátu.  Byli  tak  schopni 

ve  velmi  krátké  době  opět  nabrat  tempo,  které  původně  nasadili.  V  tomto  složení 

Smetanovo kvarteto vstoupilo do povědomí veřejnosti a hrálo tak až do roku 1989, kdy 

ukončilo svoji činnost.

5 MLEJNEK, Karel. Smetanovci, Janáčkovci a Vlachovci. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 
1962. 168 s. ISBN 02-191-62. str. 14
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1.3. Činnost kvarteta v letech 1956 – 1959

Roku 1956 začalo kvarteto opět koncertovat na zahraničních pódiích. První koncertní 

cesta v novém složení vedla do Německa, kde se svou hrou sklidili velký ohlas. Německá 

hudební  kritika  soubor  označila  za  špičkové  světové  kvarteto.  Dále  se  Smetanovci 

zúčastnili hudebního festivalu ve Švédském Stockholmu, kde vystoupili s Beethovenovým 

Kvartetem c moll.   Krátce nato byli pozváni k účasti na festivalu v Helsinkách, který se 

konal na počest finského hudebního skladatele Jeana Sibelia.

S  Jeanem  Sibeliem  se  kvarteto  osobně  setkalo  při  svém  předchozím  vystoupení 

v tomto městě roku 1954, kdy přijalo pozvání k jeho návštěvě. Hráli mu ukázky z české 

hudby a na jeho žádost také některé kvartety W. A. Mozarta. 

V následujícím roce ve velkém sále konzervatoře v Helsinkách provedli na Sibeliovo 

přání jeho Smyčcový kvartet „Voces intimae“. Vystoupení vysílalo v přímém přenosu 14 

světových rozhlasových stanic. Následně vyšla v  novinách Helsingin Sanomat recenze: 

„Smetanovo kvarteto představuje tak vysoký stupeň muzikantství, že je nesmírně obtížné  

představit  si  ještě  něco  vyššího.“6 K  nejdůležitějším  vystoupením  tohoto  roku  patří 

bezpochyby také koncert v londýnském Royal Festival Hall, kde za spolupráce s Českou 

filharmonií  a  jejím  šéfdirigentem  Karlem  Ančerlem  uvedli  Introdukci  a Allegro  pro 

kvarteto a smyčcový orchestr Edwarda Elgara. 

Následující rok byl z hlediska zahraničních zkušeností pro Smetanovce zlomovým. 

Smetanovo  kvarteto  se  vydalo  na  dlouho  očekávané  zájezdy  za  hranice  Evropy. 

Koncertovalo  v  USA,  Austrálii,  Novém Zélandu,  Indonézii  či  Indii.  Mužeme  říci,  že 

počátek vrcholného období činnosti  kvarteta v celosvětovém působení se udál 3. února 

1957 v New Yorku. V tomto městě bylo zahájeno jeho první koncertní turné po USA. Za 

necelé dva měsíce vystoupili  Smetanovci celkem jednatřicetkrát. V programech uváděli 

především pro ně již tradiční česká díla Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka, ale i Kvartet 

Vítězslava Nováka a díla světových autorů. Závěrečný koncert amerického turné proběhl 

31.  března  v  Elkins  Park  v  Pennsylvanii.  Smetanovo  kvarteto  bylo  prvním  českým 

komorním  souborem,  jež  se  v  Americe  uvedl.  Svým úspěchem  tak  pomohl  mnohým 

českým sólistům a souborům, kteří do této země cestovali v dalších letech.

6 MLEJNEK, Karel. Smetanovci, Janáčkovci a Vlachovci. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 
1962. 168 s. ISBN 02-191-62. str. 20

14



Téhož roku se Smetanovci představili  několika koncerty na Islandu, v Německu a 

celovečerním vystoupením na  festivalu  Pražské  jaro.  Následovala  turné  po  Austrálii  a 

Novém Zélandu.  V Austrálii  účinkovali  celkem osmadvacetkrát   s  návštěvností  kolem 

tisíce posluchačů na koncert.  Na dalších dvaadvaceti koncertech v šestnácti  městech se 

představili  novozélandskému publiku.  Z důvodu velkého zájmu veřejnosti  o hudbu zde 

byla většina jejich vystoupení vysílána živým rozhlasovým přenosem. V australském tisku 

se  objevily  další  nadšené  kritiky,  reflektující  mimořádnou  kvalitu  Smetanova  kvarteta. 

3.  srpna  1957 vyšel  v   Melbournských novinách článek,  jehož autorem byl  významný 

australský hudební skladatel a kritik Dorian Le Galliene: „Tento soubor českých muzikantů  

je nejlepším sdružením, které jsem kdy slyšel. Nemůže být již sporu o tom, že nezávislost na  

tištěných notách je předpokladem pro takovou dokonalost. Mezi všemi členy kvarteta je  

absolutní soulad rytmu, frázování a tónu, který je plně vybroušený a neobyčejně výrazný.“7 

Vyčerpávající  rok 1957,  čítající  124 vystoupení  v  devíti  zemích světa,  Smetanovo 

kvarteto  zakončilo  koncertním turné  v  Indonézii  a  Indii. Zajímavostí  je,  že  v  průběhu 

tohoto roku soubor nacestoval kolem 120 000 kilometrů. 

V letech 1958 – 1961 pokračovaly četné zahraniční zájezdy. Mezi nejvýznamnější 

z nich patří  cesty do Japonska ,Číny (1958), USA a Kanady (1959).  Japonským turné si 

Smetanovo  kvarteto  mohlo  připsat  další  prvenství.  Jeho  členové  jsou  vůbec  prvními 

hudebními umělci, kteří se po válce vydali  na koncertní cestu do těchto míst. I zde se 

Smetanovci  setkali s velkým zájmem, který provázela mimořádně velká návštěvnost jejich 

koncertů.  První vystoupení v Hibiya Hall v Tokiu zaznamenalo vyprodaný sál s kapacitou 

pro 2500 posluchačů. Japonsko kvartetu poskytlo mimořádně kvalitní podmínky v podobě 

moderních  sálů  s  velmi  dobrou  akustikou  a  velkým  počtem  míst  společně 

s hudbymilovným publikem. Smetanovcům se v Japonsku, stejně jako v USA, podařilo 

přispět ke zvýšení zájmu o české hudebníky. Po nich následovaly koncertní zájezdy celé 

řady umělců jako byli houslisté Josef Suk, Ladislav Jásek, klavírista Josef Hála, dirigent 

Václav Smetáček, České trio, Česká filharmonie a jiní. Smetanovu kvartetu se zde podařilo 

navázat spolupráci s agenturou Japans Arts Corporation. Tato spolupráce pak trvala až do 

konce činnosti souboru. 

7 MLEJNEK, Karel. Smetanovci, Janáčkovci a Vlachovci. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 
1962. 168 s. ISBN 02-191-62. str. 21
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V Srpnu roku 1959 bylo kvarteto během svého zájezdu v Rusku pozváno moskevskou 

televizí a rozhlasem k přímému vysílání. Hrálo „Americký kvartet“ Antonína Dvořáka a 

ukázky z dalších skladeb. V říjnu téhož roku se vydalo na své druhé turné po USA a 

Kanadě,  během  něhož  absolvovalo  26  celovečerních  koncertů,  uskutečněných  ve  23 

městech a v 61 dnech. Jednalo se bezpochyby o velmi náročný počin, především vzhledem 

k tomu,  že  si  na  každém vystoupení  snažili  udržet  nejvyšší  možnou hráčskou kvalitu. 

Miami News, Edward Ireland: „Dík Smetanovu kvartetu, jednomu z nejlepších evropských  

komorních sdružení, skončila zdejší sezóna na neobyčejně vysoké úrovni.“8

I v tomto na koncerty bohatém období si Smetanovci našli čas na práci ve studiu. 

V letech 1957 – 1958 vznikly nahrávky celkem tří kvartetních děl: Smyčcový kvartet C dur 

„Disonantní“ W. A.  Mozarta, Smyčcový kvartet č.3 Jana Kapra, Smyčcový kvartet F dur 

„Americký“ Antonína Dvořáka. Nejzajímavějším počinem Smetanova kvarteta však byla 

spolupráce  se  členy  Janáčkova  kvarteta,  s  nimiž  se  soubor  podílel  na  nahrávce 

Mendelssohnova  Oktetu  Es  dur.  Natáčení  proběhlo  na  vyzvání  americké  gramofonové 

společnosti Westminster v červnu roku 1959 ve Vídni. Spolupráce pokračovala i nadále 

společným  koncertem  v  rámci  hudebního  festivalu  ve  Vídni,  kde  Jánáčkovo  kvarteto 

uvedlo  Janáčkuv  Kvartet  č.1  „Z  podnětu  Tolstého  Kreutzerovy  sonáty“  a  Smetanovo 

kvarteto Smetanův Kvartet „Z mého života“. Na závěr programu pak společně provedli 

Mendelssohnův Oktet Es dur. 

8 MLEJNEK, Karel. Smetanovci, Janáčkovci a Vlachovci. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 
1962. 168 s. ISBN 02-191-62. str. 27
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1.4. Činnost kvarteta v letech 1960 – 1968

V  letech  1960  až  1961  se  Smetanovci  představili  na  koncertech  v  Německu, 

Švýcarsku, Rakousku, Holandsku,  Belgii,  Lucembursku,  Velké Británii,  Francii  a Itálii. 

Roku 1960 však soubor zaznamenal také velký nárůst koncertů na domácí půdě. Počet 

celovečerních vystoupení v Československu (46) se vyrovnal součtu koncertů za období 

předchozích  tří  let.  I  proto  soubor dosáhl  svého do té  doby nejvyššího  maxima -  139 

koncertů.

Vedle  koncertů  v  Praze,  kde  Smetanovci  pravidelně  vystupovali  například  ve 

Dvořákově síni Rudolfína či Smetanově síni Obecního domu, pořádali koncerty i v dalších 

městech  Čech,  Moravy  i  Slovenska.  Vystupovali  v  Olomouci,  Brně,  Ostravě,  Plzni, 

Teplicích, Chrudimi, Turnově, Lounech, Liberci, Litomyšli a v Lučanech na Nisou, kde od 

roku  1954  pravidelně  zahajovali  své  koncertní  sezóny.  Smetanovo  kvarteto  bylo  také 

pravidelným účastníkem koncertních cyklů Mezinárodního hudebního festivalu  Pražské 

jaro, kde v letech 1960 až 1969 vystoupilo na sedmi koncertech (1962, 1963, 1964, 1965, 

dvakrát  1968).  V roce  1960  zde  Smetanovci  provedli  Smyčcový  kvartet  C  dur  F.  X. 

Richtera,  Smyčcový kvartet  d  moll  V.  Sommera  a  Smyčcový kvartet  e  moll  „Z mého 

života“  B. Smetany.  V roce 1964 na Pražském jaru uvedli  za spolupráce Českého tria 

program složený  ze  skladeb  Bedřicha  Smetany.  Zazněly  Smyčcové  kvartety  e  moll  a 

d moll, Klavírní trio g moll a dvě dua pro housle a klavír „Z domoviny“. Roku 1962 se 

těžiště koncertní činnosti Smetanova kvarteta opět přesunulo na zahraniční pódia. Soubor 

absolvoval  v  tomto  roce  celkem 101  vystoupení  ve  13  zemích  světa.  Vydal  se  na  již 

tradiční zájezdy do Belgie  a Německa, následně však přišla koncertní turné za hranice 

evropského kontinentu - Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, Singapur, Cejlon, Indie, Irán a 

Turecko. V letech 1963 - 1969 se Smetanovci představili například na četných koncertech 

ve Velké Británii, Německu, Holandsku, Itálii a Francii a následně na koncertním turné 

v USA a Kanadě (1966). Diskografie Smetanova kvarteta vykazuje v období 1960 - 1969 

přes 30 nahraných skladeb. Můžeme zde nalézt například tato díla: Kvintet A dur „Pstruh“ 

F.  Schuberta  (spolupráce  s  Janem Panenkou  a  Františkem  Poštou),  Smyčcový  kvartet 

h moll S. Prokofjeva, Smyčcový kvartet č. 3 D. Šostakoviče, Smyčcové kvartety Es dur, 

f  moll  a  C  dur  L.  van  Beethovena,  Smyčcové  kvartety e  moll  a  d  moll  B.  Smetany, 

Smyčcový kvartet F dur „Americký" A. Dvořáka , Smyčcový kvartet B dur J. Suka a další.
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1.5. Činnost kvarteta v letech 1969 - 1989

Rokem  1969  začíná  nová  éra  činnosti  Smetanova  kvarteta,  která  je  spojena 

s pedagogickým působením jeho členů na pražské Akademii múzických umění. Přestože se 

jednalo o částečné rozložení aktivit souboru na více oblastí, ani zdaleka to neznamenalo 

přesun z českých a světových koncertních pódií k výhradně pedagogické roli. V roce 1969 

soubor opět podnikl koncertní cestu po USA a Kanadě. V následujících letech se však 

počet koncertů a dlouhodobých turné v zahraničí, z důvodu velké náročnosti a fyzického 

vytížení, snižoval. Smetanovci již nepotřebovali budovat své postavení ve světě a mohli si 

tak své další koncertní výstupy pečlivěji vybírat. Udržovali své kontakty se zahraničními 

pořadateli, stále koncertně působili ve většině kulturních center Evropy a byli pravidelnými 

účastníky předních mezinárodních hudebních festivalů. Roku 1970 se Smetanovo kvarteto 

společně  s  Kvartetem  města  Prahy  podílelo  na  významném  uměleckém  počinu,  kdy 

v cyklu šesti večerů věnovaných smyčcovým kvartetům Ludwiga van Beethovena uvedlo 

v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro kompletní kvartetní dílo tohoto 

skladatele. Tento cyklus zahájilo Beethovenovými kvartety č.1 F dur, č.6 B dur a č.2 e moll 

Kvarteto města Prahy. Na šestém – závěrečném koncertu Smetanovci uvedli kvartety č. 13 

B dur, č. 16 B dur s Velkou fugou a č.17 F dur.

Intenzita  práce  Smetanova  kvarteta  se  projevovala  i  v  nahrávací  činnosti,  která 

v  roce  1970  zaznamenala  57  nahrávek,  45  skladeb  a  19  autorů.  Tento  počet  se  pak 

v dalších letech systematicky zvyšoval.  Koncem roku 1989 již diskografie Smetanovců 

čítala na 114 nahrávek, přičemž všechny prokazují svoji  velkou hodnotu,  a to zejména 

nahrávky  smyčcových  kvartetů  Bedřicha  Smetany,  Leoše  Janáčka  a  Ludwiga  van 

Beethovena, které se řadí mezi ty umělecky nejkvalitnější v celosvětovém měřítku.

Na Pražském jaru se Smetanovci představili v letech 1972 - 1989 ještě devětkrát. 

Ono poslední deváté vystoupení na tomto festivalu se uskutečnilo 25. května 1989. Uvedli 

zde Haydnův Smyčcový kvartet B dur op. 103, Smetanův Smyčcový kvartet č. 2 d moll a 

za spolupráce violisty Christopha Schillera a violoncellisty Marka Jerie také Dvořákův 

Sextet A dur op. 48. Roku 1988 soubor podnikl poslední velké koncertní turné v Japonsku. 

Dne  27.  června  následujícího  roku  se  Smetanovo  kvarteto  rozloučilo  závěrečným 

koncertem v Besedním domě v Brně a ukončilo tak svoji činnost, která trvala úctyhodných 

44 let. 
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2. Životopisy členů Smetanova kvarteta

Primárius: Jiří Novák

Jiří  Novák  se  narodil  5.září  1924  v  Horním  Jelení  u 

Vysokého Mýta. Jeho otec Antonín Novák byl houslový samouk. 

Přivydělával si tak na vesnických zábavách a měl i několik žáků. 

První  učitel  Jiřího  Nováka  byl  klavírista  a  varhaník  profesor 

Böhm.  V roce  1929  se  Jiří,  spolu  s  rodinou,  přestěhoval  do 

Prahy. V Praze se stal žákem primária Českého kvarteta Karla 

Hoffmanna, který ale těžce onemocněl a nemohl tak dále učit. Ve 

svých  sedmi  letech  docházel  k  prof.  Emilu  Leichnerovi, 

zakladateli  Českého  noneta.  Již  v  deseti  letech  se  u  něj 

projevoval mimořádný talent. Byl pozván na zámek do Lán, kde 

za  přítomnosti  prezidenta  T.G.  Masaryka zahrál  několik  koncertních  etud  a  díky tomu 

získal stipendium. 

V roce 1939 započal svá studia na České konzervatoři u prof. Jindřicha Felda. Již 

v době studií si přivydělával jako koncertní mistr divadelního orchestru v Karlíně, kde se 

setkal mimo jiné i  se zakládajícím členem Smetanova kvarteta Václavem Neumannem. 

V roce  1943  mu  toto  setkání  mu  umožnilo  vystoupit  na  koncertě  s  budoucími  členy 

Smetanova  kvarteta-  Antonínem  Kohoutem,  Václavem  Neumannem  a  Lubomírem 

Kosteckým. Dále působil dva roky (1945 - 1947) v Českém komorním orchestru Václava 

Talicha, kde se brzy posadil na místo druhého koncertního mistra vedle Josefa Vlacha. 

Záhy se také začaly projevovat  jeho sólistické ambice.  Talich si  všiml jeho výrazného 

talentu  a  vedl  jej  k  sólové  dráze.  Dne  2.  ledna  1947  vstoupil  Jiří  Novák  po  dohodě 

s violoncellistou Antonínem Kohoutem do Smetanova kvarteta. Přijal jeho nabídku na post 

primária a do následujících let udal směr své umělecké kariéry. 

Roku 1948 uzavřel svá studia na Mistrovské škole České konzervatoře u Jindřicha 

Felda. Po válce jeho studium pokračovalo na Akademii múzických umění, kde byl veden 

profesorem  Jaroslavem  Pekelským,  který  tehdy  působil  jako  sekundista  Ondříčkova 

kvarteta.  Akademii  múzických  umění  absolvoval  roku  1952  Koncertem  d  moll 

A.  Chačaturjana  s  Českou  filharmonií.  Sólové  činnosti  se  i  při  náročném  vytížení 
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v  kvartetu  nikdy  úplně  nevzdal.  S  Václavem  Talichem  a  Českou  filharmonií  natočil 

koncerty Mozarta  a  Paganiniho.  S Českou filharmonií  v  roce  1967 veřejně  uvedl  pod 

vedením Václava Neumanna  houslový koncert Bély Bartóka a v roce 1977 koncert Igora 

Stravinského. Dále natočil houslové sólo Offenbachovy opery Orfeus v podsvětí. Dodnes 

na  skvělou  úroveň  této  nahrávky  vzpomínají  tehdejší  členové  orchestru.  S  kolegou 

Milanem Škampou natočil Tři madrigaly Bohuslava Martinů a Mozartovo Duo G dur. Jeho 

poslední nastudovanou sólovou skladbou, kterou však nikdy veřejně neuvedl, byl houslový 

koncert A dur Alexandra Glazunova. 

V roce 1969 nastoupil jako pedagog na Akademii múzických umění v Praze. Mezi 

jeho nejvýznamnější žáky patří například Leoš Čepický (primárius Wihanova kvarteta), Jiří 

Panocha (primárius  Panochova kvarteta)  či  Jan Kvapil  (sekundista  Talichova kvarteta). 

Roku 1975 byly Jiřímu Novákovi pro jeho mimořádné výkony zapůjčeny ze státní sbírky 

Stradivariho housle  zvané Libon (1729). 

Po  ukončení  činnosti  Smetanova  kvarteta  se  stále  věnoval  koncertování. 

S violoncellistou Viktorem Moučkou a violistou Jaroslavem Motlíkem provedli Lukášovo 

Smyčcové  trio  a  Mozartovo  Trio  Es  dur,  s  Evou  Glancovou  také  Mozartův  Klavírní 

kvartet. V sále Martinů na pražské AMU uvedli program sestavený ze skladeb Bohuslava 

Martinů. Jako porotce se také účastnil mnohých významných českých, ale i zahraničních 

soutěží  (např.  Soutěž  K.  K.  Preise  v  Mnichově,  International  Music  Competion 

v Japonsku) či různých hudebních festivalů (Orlando festival v Kerkrade). Na sklonku své 

hráčské kariéry (1996) znovu usedl na židli primária v kvartetu, a to se členy komorního 

orchestru  Virtuosi  di  Praga,  konkrétně  se  svoji  dcerou  Dagmar  jako  sekundistkou, 

s violistou Oldřichem Vlčkem a s  violoncellistkou Štěpánkou Kutmanovou.  Jiří  Novák 

zemřel 10. září 2010 v Praze. 
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Sekundista: Lubomír Kostecký

Lubomír Kostecký se narodil  5.  června 1922 v Ostravě. 

Pocházel  z  hornické  rodiny,  kde  však  rodiče  měli  blízko 

k hudbě. Kostecký vzal do ruky housle poprvé v sedmi letech, 

kdy mu jeho otec přinesl první housličky a následně jeho výuku 

svěřil učiteli Juřinovi. Roku 1937 zahájil Kostecký studium na 

učitelském ústavu, který v roce 1941 absolvoval a kde se pod 

vlivem sbormistra  Pěveckého sdružení moravských učitelů Jana 

Šoupala rozhodl pro studium na konzervatoři. A tak byl místo 

pedagogické  budoucnosti  na  Ostravsku  předurčen  k  dráze 

hudebníka. V letech 1941-1945 studoval na České konzervatoři 

pod vedením Dr. Josefa Micky. Komorní hrou se začal zabývat soustavně již od roku 1942, 

a to právě díky Josefu Mickovi a jeho návrhu, zda by nechtěl hrát v komorním souboru. 

Oním souborem bylo budoucí Smetanovo kvarteto, v té době známé jako Kvarteto České 

konzervatoře.  Zde  Lubomír  Kostecký  hrál  spolu  s  Václavem Neumannem,  Jaroslavem 

Rybenským a Antonínem Kohoutem, nejprve na postu violisty a později, po změně složení, 

se přesunul k sekundu, kde setrval téměř padesát let.  Od roku 1945 byl členem České 

filharmonie  a  zároveň  studoval  na  Akademii  múzických  umění  v  Praze  ve  třídě  prof. 

Františka Daniela, kterou absolvoval v roce 1952 houslovým koncertem P. I. Čajkovského 

za doprovodu České filharmonie. 

Na AMU se později  vrátil  společně se svými kolegy ze Smetanova kvarteta jako 

profesor komorní  hry.  V sedmdesátých letech mu byl  ze státní  sbírky zapůjčen nástroj 

Francesca Ruggieriho, vyrobený roku 1694 v Cremoně. V roce1991 se Kostecký stal spolu 

s  Rudolfem  Bachingerem,  Haruhito  Kobayashim  a  Mezinárodní  hudební  společností 

v  Mnichově jedním ze  zakladatelů  prestižního hudebního festivalu  Mladá Praha,  který 

funguje  dodnes.  Jeho  hlavní  náplní  je  pomáhat  mladým  začínajícím  hudebníkům 

v počátcích umělecké dráhy. Později, od roku 1992, Kostecký zastával funkci prezidenta 

tohoto  festivalu.  Po  ukončení  aktivní  činnosti  Smetanova  kvarteta  se  pak  jeho  kroky 

ubíraly do ciziny,  především pak do Japonska.  Zde se intenzivně věnoval  pedagogické 

činnosti,  za  kterou obdržel jako první cizinec japonský Řád svatého pokladu.  Lubomír 

Kostecký zemřel 14. listopadu 2003 v Praze.
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Violista: Milan Škampa

Milan Škampa se narodil 4. června 1928 v Praze. Pochází 

z hudební rodiny, v níž jeho matka byla učitelkou houslí a otec, 

ač nebyl  profesionální hudebník,  se věnoval hře na klavír.  Ve 

čtyřech letech se Milan Škampa pod vedením své matky začal 

učit  hře  na  housle.  Vystoupení  se  dočkal  o  rok  později,  a  to 

v sále Obecního domu v Praze. Roku 1941 se jeho učitelem stal 

legendární  český violista  a  pedagog  prof.  Ladislav  Černý,  u 

kterého  soukromě  studoval  až  do  roku  1947.  Stejného  roku 

započal  svá  studia  hudební  vědy  a  estetiky  na  Universitě 

Karlově  a  současně  studoval  na  Akademii  múzických  umění 

v Praze u profesorů Dr.  Alexandra Plocka a Františka Daniela (Oba byli  žáky Otakara 

Ševčíka a koncertní mistři České filharmonie). AMU absolvoval s vyznamenáním v roce 

1951 Sukovou Fantasií. Svá  studia na Karlově universitě zakončil r. 1952 disertační prací 

o  Josefu  Sukovi  -  člověku,  skladateli  a  reprodukčním  umělci.  V letech  1952  -  1955 

následovalo postgraduální studium u prof. Františka Daniela. 

Již v šestnácti letech se Milan Škampa stal sólovým houslistou orchestru Českého 

rozhlasu, kde působil v letech 1945-1956.  Po vítězství v řadě československých soutěží se 

stal laureátem mezinárodních houslových soutěží v Berlíně (1951) a Varšavě (1955). Jako 

sólista  hrál  s  předními  českými  orchestry  (Česká  filharmonie,  Symfonický  orchestr 

Českého rozhlasu) a dirigenty, například s Karlem Ančerlem. Na pódiích se prezentoval 

nejen vrcholnými koncerty houslové literatury, ale i díly soudobých autorů. V premiéře 

uvedl houslové koncerty Vladimíra Sommera a Emila Axmana. 

Zásadní  zlom jeho  umělecké  dráhy se  udál  7.  ledna  1956.  Po  skončení  členství 

Jaroslava Rybenského ve Smetanově kvartetu přišel Antonín Kohout s nabídkou, zda se 

nechce ujmout postu violisty. Pro Milana Škampu nešlo o lehké rozhodnutí, a byť se šest 

let učil u violisty Ladislava Černého, nebyl s problematikou hry na violu seznámen. Tento 

nelehký úkol však po úvaze přijal a stal se tak na 33 let violistou Smetanova kvarteta. 

Mimo  koncertní  pódia  se  od  roku  1958  zabýval  svou  hudebně  vědeckou  prací  o 

smyčcových kvartetech Leoše Janáčka. Revize Janáčkova prvního smyčcového kvartetu 

„ Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“ se stala celosvětově uznávaným interpretačním 
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návodem  na  jeho  nastudování,  vyžadovaným  na  mnohých  českých  i  zahraničních 

soutěžích. Mimo kvarteto se příležitostně věnoval také sólové činnosti. S Josefem Sukem 

nahrál  za  doprovodu  České  filharmonie  Koncertantní  symfonii  W.  A.  Mozarta.  Dále 

například Sonátu pro violu a klavír Bohuslava Martinů. 

Roku  1969  začal  pedagogicky  působit  na  Akademii  múzických  umění  v  Praze, 

nejprve  jako  odborný  asistent,  později  jak  docent  a  profesor.  Jeho  třídou  prošla  řada 

výborných hráčů, sólistů a komorních souborů, například Milan Radič (vedoucí skupiny 

viol  Orchestru  Mozarteum  Salzburg),  Jiří  Heger  (koncertní  mistr  Singapurského 

symfonického orchestru) či Hassovo a Škampovo kvarteto. Od roku 1980 se pravidelně 

účastní mistrovských hudebních kurzů v Čechách i v zahraničí a zasedá do porot předních 

mezinárodních  soutěží.  Po  ukončení  činnosti  Smetanova  kvarteta  se  stal  pedagogem 

komorní hry na Scuola di Musicali di Fiesole ve Florencii, kde jeho výukou prošly soubory 

Quartetto  Prometeo,  Quartetto  di  Fiesole  a  Quartetto  ďarchi  di  Torino.  Současně 

pedagogicky působil také v Nizozemsku. Ve Florencii se roku 2002 stal spoluzakladatelem 

Evropské akademie smyčcových kvartet. 

Violoncellista: Antonín Kohout
Antonín Kohout se narodil 12. prosince 1919 v Lubné u 

Rakovníka. Již v dětství se u něj vyvinul velmi silný vztah ke 

komorní  hudbě,  zejména  pak  ke  kvartetu.  Jeho  otec  byl 

amatérským  violoncellistou,  pravidelně  se  scházel  se  svými 

kolegy v kvartetu a Antonín se zájmem jejich zkoušky sledoval. 

Hře v kvartetu se začal věnovat už na hudební škole v Kolíně 

hned, jakmile ovládl  základy hry na violoncello.  Poté,  kdy se 

s  rodinou  přestěhoval  do  Prahy,  byl  svým bývalým  učitelem 

představen  profesoru  Pražské  konzervatoře  Karlu  Pravoslavu 

Sádlovi.  Ten  u  něj  vypozoroval  velký  talent  a  učil  Antonína 

soukromě po celou dobu jeho studií na gymnáziu. V roce 1934 byl Antonín Kohout přijat 

na Pražskou konzervatoř k prof. Bedřichu Jarošovi (člen Ondříčkova kvarteta). Od druhého 

ročníku pak studoval pod vedením prof. Karla Pravoslava Sádla. V jeho třídě patřil spolu 

s Milošem Sádlem a Františkem Smetanou k nejperspektivnějším žákům. 

Během studentských let na konzervatoři se věnoval také hře v kvartetu. Zde se potkal 
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s významnými hudebníky,  jako byli houslisté Otakar Šroubek a Jiří Ptáčník či violista 

Vladimír Klár. Nastudoval tehdy kvartety J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van  Beethovena a 

Smetanův kvartet „Z mého života“. V letech 1940 - 1949 působil Antonín Kohout jako 

člen  České  filharmonie  pod  vedením  Václava  Talicha. Často  později  vzpomínal  na 

Talichovy rady a způsob  práce s orchestrem. Již jako student konzervatoře měl možnost 

čerpat  cenné  zkušenosti  mezi  výbornými  hudebníky.  Ovlivnila  ho  zejména  hra  jeho 

staršího kolegy  Rafaela Kubelíka. 

V této době se u Antonína Kohouta vyskytly vážné zdravotními problémy. Potýkal se 

tak  s  otázkou  své  budoucnosti  v  orchestru.  Velkou podporu  mu poskytl  jeho pedagog 

K.  P.  Sádlo,  který  jej  ve  svém kvartetu  nechával  hrát  místo  sebe  a  přivedl  ho  tak  ke 

kvartetní práci, jakožto smyslu uměleckého života. Svá studia na konzervatoři absolvoval 

v roce 1941 violoncellovým Koncertem h moll  Antonína Dvořáka.  Téhož roku se také 

datují počátky Smetanova kvarteta. Na svá studia navázal až roku 1946, kdy byl přijat na 

Akademii múzických umění. Zde studoval stále pod vedením prof. K.  P. Sádla až do roku 

1952, kdy absolvoval. 

Mimo  členství  ve  Smetanově  kvartetu  byl  také  vynikajícím  pedagogem 

specializovaným na komorní hru. V šedesátých letech minulého století vedl interpretační 

kurzy v Dartingtonu, Tokiu, Freiburgu a dalších městech. Na Akademii  se vrátil v roce 

1969, již jako profesor, společně s ostatními členy kvarteta. Působil zde v úloze pedagoga 

komorní hry, přičemž interpretačně inspiroval mnohé soubory mladší generace – Wihanovo 

kvarteto, Kocinaovo kvarteto, Panochovo kvarteto a další. V Roce 1975 mu bylo ze státní 

sbírky  zapůjčeno  violoncello  Giovanniho  Grancini  z  roku  1710.  Na  rozdíl  od  Jiřího 

Nováka či Milana Škampy se nikdy nechtěl prosazovat sólově. Jeho hudební cesta byla 

oddána službě kvartetu a výchově nových souborů, pokračujících ve stopách Smetanovců. 

Antonín Kohout zemřel 15. února 2013  ve věku 93 let.
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Jaroslav Rybenský

Jaroslav Rybenský se narodil 12. ledna 1923 v Bojanově u 

Chrudimi. Stejně jako ostatní členové kvarteta i on měl částečné 

hudební  zázemí.  Otec  se  amatérsky  zabýval  hudbou,  bratr 

vystudoval konzervatoř a stal se profesionálním violoncellistou. 

Jeho  první  kroky  k  hudbě  se  uskutečnily  v  Břevnovském 

klášteře,  kde  se  připravoval  ke  studiu  na  Arcibiskupském 

gymnáziu.  Krátce na to se jeho výuky ujal  houslový pedagog 

Dr.  Josef  Micka,  který  jej  připravoval  pro  studium  na 

konzervatoři. Na České konzervatoři započal svá studia v roce 

1943  a  studoval  zde  do  roku  1946.  Konzervatoř  byla  také 

místem,  kde  se  seznámil  s  členy  začínajícího  Smetanova  kvarteta  a  následně,  na 

doporučení Josefa Micky, do něj nastoupil na post sekundu místo Josefa Vlacha. 

Během let v kvartetu byl z důvodu personálních změn sám několikrát nucen změnit 

svůj post. Postupem času se dostal od sekundu k primu a po příchodu Jiřího Nováka se 

naučil  hře  na  violu.  Současně  se  věnoval  studiu  na  Akademii  múzických  umění,  a  to 

nejprve  v  houslové  třídě  prof.  Františka  Daniela,  později  ve  violové  třídě  prof.  Karla 

Moravce.  Absolvoval  26.  června  1952  Händelovým  Violovým  koncertem  h  moll  za 

doprovodu České filharmonie pod vedením světoznámého dirigenta Karla Ančerla. Během 

posledního  roku  studií  nastoupil  společně  se  svými  kolegy  z  kvarteta  do  České 

filharmonie, kde působil v letech 1951 - 1956. Osudovým pro jeho kariéru se stal rok 1955. 

V dubnu  byl  pozván  dirigentem  Konwitchnym  do  Gewandhausu,  kde  sólově  provedl 

Bartókův Violový koncert. 

Téhož  roku  však  také  došlo  k  jeho  nucenému  odchodu  ze  Smetanova  kvarteta. 

Důvodem byly jeho zdravotní problémy a především pak bolesti rukou a zad. Po ukončení 

činnosti  v  kvartetu  podstoupil  v  letech  1956  -  1958  léčbu.  Poté  krátce  působil 

v Severočeském symfonickém orchestru. Další angažmá netrvala většinou déle než rok. 

Rybenskému  se  stále  vracely  bolesti  zad,  které  se  pokoušel  tišit  alkoholem. 

V následujících letech byl členem  Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, 

Slovenské  filharmonie,  Teplické  filharmonie,  Orchestru  Krušnohorského  divadla  či 

Karlovarského symfonického orchestru.  V roce 1975 se stal profesorem houslí a komorní 
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hry na Teplické konzervatoři, kde setrval až do roku 1988.  Jaroslav Rybenský zemřel po 

těžké nemoci 20. února 1997 v Teplicích.

Václav Neumann

Václav Neumann se narodil 29. září 1920 v Praze. Ještě 

v  době  svého  studia  na  gymnáziu  se  soukromě  vzdělával  u 

významného pedagoga Dr. Josefa Micky  ve hře na housle. Po 

roce 1939, kdy na gymnáziu maturoval, pokračoval ve studiu na 

Pražské  konzervatoři  stále  pod  vedením  Josefa  Micky  jako 

posluchač  houslového  oddělení.  Později  svá  studia  rozšířil  o 

dirigentský obor, který studoval u pedagogů prof. Pavla Dědečka 

a prof. Metoda Doležila. Konzervatoř absolvoval v roce 1944. 

Na profesionální dráhu nastoupil v roce 1945, kdy se stal členem 

violové  skupiny  České  filharmonie.  Již  v  této  době  se 

příležitostně věnoval dirigentské činnosti s rozhlasovým orchestrem. Roku 1948 se stal na 

krátký  čas  šéfdirigentem  České  filharmonie.  Na  toto  místo  byl  jmenován  na  základě 

jediného vystoupení v pozici dirigenta České filharmonie, kam byl povolán jako záskok za 

Rafaela  Kubelíka,  který následně odešel  do zahraničí.  Václav Neumann se funkce ujal 

téměř bez zkušeností. I tak se mu však podařilo zachránit sezónu 1948/1949. Vytvořil si tak 

cennou základnu pro dirigentskou budoucnost. 

Na 8. prosinec 1949 se datuje Neumannova poslední spolupráce s bývalými kolegy 

ze  Smetanova  kvarteta.  Smetanovci  byli  přizváni  na  mimořádný  koncert  České 

filharmonie, kde za jeho řízení provedli Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr Ervina 

Schulhoffa.  Jeho  následující  angažmá  bylo  spojeno  s  Karlovarským  symfonickým 

orchestrem, zde působil jako umělecký ředitel  v letech 1951 - 1954. Dále to byla Brněnská 

filharmonie (1956 - 1963), Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a hostování 

v  berlínské  Komické  opeře,  kde  spolupracoval  s  významným  německým  operním 

režisérem Walterem Felsensteinem.

V Berlíně se setkal s velkým úspěchem zejména díky inscenaci opery Leoše Janáčka 

„Liška  Bystrouška“.  V  roce  1964  byl  jmenován  uměleckým  ředitelem 

Gewandhausorchester  v  Lipsku,  odkud  se  po  čtyřech  letech  (1968)  navrátil  na  post 
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šéfdirigenta České filharmonie, tedy do místa svého prvního působiště. Václav Neumann 

se ve svých umělecky činných letech  proslavil  zejména interpretací  symfonického díla 

Bohuslava Martinů či Gustava Mahlera. Roku 1977 byl jmenován Národním umělcem. 

Václav Neumann zemřel 2. září 1995 ve Vídni.
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3. Osobnostní profily členů Smetanova kvarteta 
    a jejich úlohy v kvartetu
„Každý je jiný a každý musí využít při své práci vznětů a hlubokých impulsů své povahy.“9 

Tento výrok slavného violoncellisty Pabla Casalse charakterizuje uměleckou dráhu členů 

Smetanova  kvarteta a  jejich  tvrzení,  že  každý  hráčský post  v kvartetu  vyžaduje  jinou 

osobnostní povahu, schopnosti  a hudební myšlení.  V této kapitole se pokusme přiblížit 

úlohy jednotlivých členů souboru, jejich povahy a to, čím kvartetu nejvíce přispěly. 

3.1. Charakteristika jednotlivých postů, osobnostní popis členů 

sestavy po roce 1947.

Post primária – Jiří Novák

Již dávno není pravdou, že hra v kvartetu nevyžaduje nástrojovou techniku obdobnou 

té, která je přítomna u každého špičkového sólisty. Můžeme ostatně  pochybovat, zda se 

vůbec  někdy toto  tvrzení  zakládalo  na  pravdě.  Nicméně  ještě  v  dobách  před  Českým 

kvartetem mohl panovat názor, že hra v kvartetu vyžaduje především větší míru hudebnosti 

a  muzikality  nežli  technickou  zručnost.  Ovšem  již  právě  České  kvarteto  ukázalo 

světu,  že  tyto  složky jsou  v  komorní  hře  naprosto  rovnocenné  a  vzájemně  propojené. 

Právě  první  hlas  v  kvartetu  přímo  vyžaduje  sólisticky  zaměřeného  hráče  s  výbornou 

nástrojovou  technikou.  Dobrý  primárius  musí  být  typem  virtuóza,  ovšem 

s vlastnostmi, které mu dovolují pracovat v kolektivu. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité, 

a ani u výborných hráčů není záruka, že je mají a že se do kvarteta hodí. Hovoříme tu 

zejména  o  dostatečné  přizpůsobivosti  a  schopnosti  zhostit  se  kvalitně  i  doprovodných 

pasáží skladby. Je to hráč,  na kterém stojí výkon celého kvarteta, dodává hře lesk a ostatní 

hráče hudebně vede. 

Jiří Novák byl právě takovým primáriem, jakého Smetanovci potřebovali. Od mládí 

mu jeho výjimečný  talent dával předpoklady pro dráhu sólisty. Nebýt jeho působení ve 

Smetanově kvartetu,  mohla mít  česká hudební  scéna dalšího špičkového sólistu  takové 

kvality, jakou měl Josef Suk, s nímž mimo jiné Smetanovci často spolupracovali.  „Pro 

Smetanovo  kvarteto  však  takový  primárius  nebyl  přepychem,  ale  životní  nutností.  

9 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
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Byl jedním z tajemství úspěchu.“10 Primárius jeho kvalit přinesl do kvarteta zvukový lesk a 

lehkost  virtuozity.  S  jeho sólistickým projevem plným pestré  škály barevných odstínů, 

hráčské preciznosti a zároveň komorním citem pro souhru a společnou frázi byl pro členy 

kvarteta  hudební  inspirací  a  zároveň  kvarteto  pozvedl  mezi  špičkové  světové  soubory. 

Navzdory svým kvalitám zůstal  Jiří  Novák skromným a pokorným člověkem. To bylo 

patrné na jeho vystupování a hudebním projevu. Raději hudbu hrál, než aby o ní  mluvil. 

Dokonalé ovládnutí techniky mu dovolilo ztvárnit jeho veškeré hudební myšlenky. To, jaký 

Jiří Novák opravdu byl, nejlépe dokládá vzpomínka Antonína Kohouta na slova, s nimiž 

Jiří  Novák  pozvání  do  kvarteta  přijal:  „Vezmu to   na  zkoušku  a  budu-li  na  to  stačit,  

zůstanu.“11

Post sekundisty – Lubomír Kostecký

Post sekundu v kvartetu je úloha, která vyžaduje značnou míru přizpůsobivosti. Hráč 

musí být schopen sekundovat svému kolegovi u prvních houslí a je-li potřeba, ukázat se 

jako  stejně  kvalitní  hráč.  Umění  dobrého  sekundisty  tkví  v  tom,  že  po  dlouhé  ploše 

doprovodných not  přebírá  sólo primu či  s  novým sólovým hlasem začíná.  Chce-li  mít 

kvarteto dobrého sekundistu, měl by být stejně nebo podobně technicky zdatný jako hráč 

na primu a při tom být uvědoměle druhý. Být v kvartetu druhý však neznamená, že hráč na 

sebe  bere  méně  významnou  či  méně  důležitou  úlohu.  To,  že  je  tato  úloha  zajímavá 

dokazuje například velká osobnost české hudby, jakou byl Josef Suk, který tuto pozici 

zastával  v  Českém kvartetu.  Jak  pravil  již  Karel  Pravoslav  Sádlo:  „Úloha  sekundisty  

v kvartetu spočívá v tom, být tak nenápadný, až je to nápadné. To znamená,  že pokud je  

všechno jak má být, obvykle o něm nikdo neví.“12 

Sekundový post jako takový slouží společně s violou k vytvoření středních hlasů 

v  kvartetu.  Spojuje  vrchní  hlas  (prim)  a  spodní  (violoncello)  a  pomáhá  tak  zvukové 

celistvosti  kvarteta.  Problematika  sekundového  postu  spočívá  ale  hlavně  v  intonační  a 

zvukové  přizpůsobivosti.  Ta  vyžaduje  zvláštní  „hudební  instinkt“,  přičemž  je  důležité 

10 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
21

11 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
26

12 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
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v daný moment vycítit, který hlas je nejvíce vhodné podpořit.  

 Kromě tónového charakteru a barevnosti  zvuku se jedná o problematiku zejména 

intonační.  Intonace  sekundu  není  a  ani  nemůže  být  především  v  akordech  vždy 

jednoznačná. Střední hlasy jsou intonačně orientovány střídavě k vrchnímu či spodnímu 

hlasu, ke kterému se dle dané harmonické situace přikloní. O úloze sekundisty se kdysi 

vyjádřil Ladislav Černý, když hledal do svého kvarteta sekundistu. Zdůraznil, jak je toto 

místo v kvartetu důležité,  protože „je  nutná přizpůsobivost na dvě strany a při  tom si  

umělec  musí  udržet  vlastní  tvář.“13 Dalo  by se  říci,  že  Lubomír  Kostecký  se  pro  roli 

sekundisty přímo narodil.  Byl  typickým příkladem nenápadného,  ale  také precizního a 

přesného hráče. Společně s Jiřím Novákem vytvořili dvojici, která se výborně doplňovala. 

Nacházeli u sebe pochopení pro  společné pojetí  fráze a hudebních myšlenek. Dokázali 

sladit výraz a barvu svých nástrojů do zvukové jednolitosti a vytříbit cit pro dokonalou 

rytmickou souhru. Lubomír Kostecký vedle Jiřího Nováka hudebně a hráčsky vyrostl a 

umožnil mu naplno v kvartetu vyniknout. Byl znám pro svou cílevědomou  přípravu do 

zkoušek kvarteta,  kdy cvičil  problematické pasáže tak dlouho,  dokud je  nezahrál  zcela 

podle svých představ. Jeho pečlivost se později promítala i do jeho pedagogické práce, při 

níž  po svých studentech  nevyžadoval  pouze  precizní  přípravu,  ale  také kladl  důraz  na 

uvědomělou domácí práci.  

Stejně jako Novák byl  velice skromný a v osobním životě spíše tichý a  pečlivý. 

Vedle kvarteta a rodiny měl jediné dvě záliby, moderní nahrávací zařízeni a automobily. 

Byl jakýmsi „kvartetním technikem“, zaznamenával četné zahraniční zájezdy na kameru a 

z  koncertů  pořizoval  zvukové  záznamy.  Jeho  technické  přispění  se  časem  začalo 

projevovat i na zkouškách kvarteta, kdy Smetanovci již nastudované dílo zahráli a při tom 

svůj výkon zaznamenali na zvukový nosič. Výslednou nahrávku prostou osobních pocitů 

poté zhodnotili a následně určili, na čem pracovat dále. Později se stali prvním komorním 

souborem, který již používal digitální zvukovou techniku. Lubomír Kostecký svou kvalitní 

a důslednou prací, kterou za dobu  působení ve Smetanově kvartetu odvedl dokázal, že byl 

jednou z nenápadných jistot souboru a mužem na pravém místě.

13 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
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Post violisty – Dr. Milan Škampa

Viola  v  kvartetu  plní  především  úlohu  barevnou.  Violista  je  dle  slov  Antonína 

Kohouta svým charakterem básník, který zvuk kvarteta zušlechťuje a dodává mu tak na 

barevné zajímavosti. V kvartetu plní funkci jakéhosi elementu z dřívějších dob, kdy bývaly 

v oblibě takzvané „staré violy“, se kterými je z moderních smyčcových nástrojů zvukově 

nejvíce příbuzná.  Viola,  stejně jako sekund,  vyplňuje  vnitřní  harmonie  kvarteta  a  tvoří 

přechod mezi houslemi a violoncellem. Stejně jako sekund musí být i violista intonačně 

velmi flexibilní. Na rozdíl od sekundu, který musí dbát na zvukovou přizpůsobivost a to 

především směrem k primu, by však  měl být hráč na postu violy svým zvukem osobitý, ne 

ale za cenu vybočování ze zvukového celku kvarteta.  

Milan Škampa, poslední a již trvalý violista a  člen Smetanova kvarteta,  přispíval 

kvartetu svým pohledem hudebního vědce, jemuž nebyla cizí ani fantazie umělce. Tím, že 

prošel  výukou  u  významného  violisty  Ladislava  Černého,  byť  se  pod  jeho  vedením 

věnoval výhradně hře houslové, pochopil, že violová hra má oproti houslím svá výrazná 

specifika.  Ladislav Černý k těmto odlišnostem od houslové hry došel  svou jedinečnou 

intuicí a hudebním instinktem. Týká se to především diferenciace při volbě prstokladů, kdy 

hru na violu připodobňoval spíše k violoncellu. Volil častější výměny poloh tak, aby bylo 

využito  těch  prstů,  které  hráči  nejpřirozeněji  vyhovují  v  tvorbě  daného  tónu  znějícího 

z nástroje. Zpátky ale k Milanu Škampovi. Jeho povahu by asi nejlépe vystihovala tato 

charakteristika - vitální člověk se zdravým životním stylem, který překypoval energií. Na 

jeho osobnosti byl patrný neustálý neklid, který pramenil v jeho velkém zaujetí pro určitou 

vědeckou či hudební problematiku,  hraničící až s hyperaktivitou. 

Jeho velkou vášní a celoživotním zájmem bylo dílo  Leoše Janáčka,  zejména pak 

Smyčcový  kvartet č. 1 „Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“. Toto dílo Milan Škampa 

studoval a zkoumal notu po notě,  takt od taktu a snažil  se pochopit sebemenší frázi či 

hudební myšlenku až do posledního detailu. Na základě toho vznikla celosvětově uznávaná 

revize Janáčkova kvartetu, která je i dnes velmi vážená a na mnoha světových soutěžích 

kvartetních souborů brána jako jediná možná. Milan Škampa byl pro Smetanovo kvarteto 

velkým přínosem, jak po stránce hráčské,  tak i  svými názory a osobními zkušenostmi. 

Dokázal   přispět  svým pohledem hudebního vědce  vždy striktně  jdoucím k pochopení 

širších  kontextů  hudebních  děl.  Můžeme  říci,  že  byl  více  než  důstojným  nástupcem 
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předchozího violisty Smetanova kvarteta  Jaroslava Rybenského. Jméno Milana Škampy 

zůstane tak už navždy spjato s tímto věhlasným českým souborem.

Post violoncellisty – Antonín Kohout

Violoncello v kvartetu,  jak zní  lidové muzikantské úsloví,  „tvrdí  muziku“.  Úloha 

violoncellisty vyžaduje schopnost  být  nejvšestranějším členem souboru.  Hráč na tomto 

postu  by  měl  splňovat  všechny  požadavky  kladené  na  ostatní  posty  v  kvartetu.  Být 

podobně sólistický a virtuózní jako primárius, stejně přizpůsobivý jako sekundista a básnit 

tak jako violista. Musí být vždy intonačně stabilní a jistý, jelikož právě on udává a tvoří 

základ intonace, na kterou se dále vážou ostatní hlasy včetně primu. Dle slov Antonína 

Kohouta  violoncellista  zušlechťuje  a  kultivuje  hru,  takže  je  možno říci,  že  je  jakýmsi 

„aristokratem“ kvarteta. 

Antonín  Kohout  se  stal  pojmem,  který  je  neodmyslitelně  spjatý  se  Smetanovým 

kvartetem. Právě on je tím, bez něhož by zmíněné těleso pravděpodobně nikdy nevzniklo. 

Již od dětství, kdy poprvé slyšel Smetanův kvartet „ Z mého života“ v podání kvarteta, kde 

hrál na violoncello jeho otec, měl Antonín Kohout svůj sen o vlastním kvartetu, kterému 

dodal v budoucnu potřebný zájem a nasazení.   „Můj tatínek chodil hrát každou neděli  

kvarteto.  Když  jsem  byl  hodný,  vzal  mě  za  odměnu  s  sebou.  A na  tyhle  chvíle  mám  

nejkrásnější vzpomínky. Z dětských let si sebou nesu takový pocit, že nikdy neuslyším nic  

krásnějšího a že nic krásnějšího nezahraji.“14 Kvarteto bylo pro Antonína Kohouta vždy na 

prvním místě. O tom nejlépe svědčí  také směr jeho hudebního vývoje. Na rozdíl od Jiřího 

Nováka, začínajícího s komorní hrou až poté, co sám mistrovsky svůj nástroj ovládnul, byl 

nástrojový růst Antonína Kohouta směřován přes komorní hudbu k nástrojové virtuositě. 

Již ve svých jedenácti letech si poprvé vyzkoušel komorní hru zblízka, když začal 

hrát ve smyčcovém kvartetu.  Od té doby  spatřoval v tomto směřování své celoživotní 

umělecké naplnění. Od  počátku Smetanovo kvarteto vedl, byl jeho „hnacím motorem“  a 

nesl  na svých bedrech odpovědnost za důležitá rozhodnutí,  která během let  pro soubor 

učinil.  Antonín  Kohout  měl  ideál,  za  nímž  dokázal  cílevědomě,  neústupně  a  s  plným 

nasazením jít. 

14 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
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Velmi jej v tomto směru ovlivnilo setkání s Václavem Talichem, které se uskutečnilo 

v dubnu roku 1953. Václav Talich tehdy řekl: „Ideál je zářivou hvězdou v nekonečnu, za  

níž se člověk  vydá na pouť plnou záhad a úskalí, aniž tuší, co všechno ho na této pouti  

čeká. Časem svou hvězdu začne vidět jasněji a určitěji. Zdá se mu že se jí přibližuje. Čím  

více  o  to  usiluje,  poznává  nové  a  nové  světy.  A najednou  si  uvědomí,  že  ji  opět  vidí  

v nedozírné dálce. Cesta za ideálem je nekonečná a teprve ten, kdo to pochopí, pozná i  

opravdovou pokoru.“ 15

Antonín Kohout byl přímočaré a otevřené povahy. Na hudbu a její interpretaci měl 

vždy jen ty nejpřísnější nároky bez kvalitativních kompromisů. Dokázal být nepříjemně 

kritický, ale zároveň podroboval sebekritikou i sám sebe. Dokázal tvrdě a neochvějně jít za 

vytyčeným cílem a uměl nacházet východiska i z nepříznivých situací.

15 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
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3.2. Osobnostní profily členů kvarteta do roku 1946,                     

Václava Neumanna a Jaroslava Rybenského 

V této kapitole jsme se zatím zabývali pouze čtveřicí hráčů, kteří se do všeobecného 

povědomí zapsali jako Smetanovo kvarteto. Souborem však prošlo za dobu jeho existence, 

pomineme-li  Jiřího  Neumanna  a  Josefa  Vlacha,  kteří  v  kvartetu  působili  jen  v  jeho 

počátcích, celkem šest členů, z nichž každý měl pro umělecký posun souboru svůj velký 

význam. Václav Neumann a Jaroslav Rybenský pomohli svou účastí vytvořit Smetanovo 

kvarteto tak, jak je známe dnes. 

Václav Neumann

Václav  Neumann  byl  svým  tvůrčím  přístupem  a  množstvím  hudebních  nápadů 

v  začátcích  kvarteta  nepostradatelným  členem. „Vystupoval  v  něm  nejen  jako  tichý  

pozorovatel,  ale  jako  ten,  jenž  měl  k  věci  co  říci  a  jemuž  také  ostatní  se  zájmem  

naslouchali, protože to, co říkal, mělo nejen zajímavý obsah, ale i přitažlivou formu.“16 Již 

v  šestadvaceti  letech  působil  umělecky vyzrálým a  charismatickým dojmem.  Bylo  mu 

naděleno mimořádné hudební inteligence i touhy neustále poznávat hudbu z různých pozic 

a perspektiv. Mimo kvarteto byla jeho velkou vášní také hudba symfonická. Tato vášeň pro 

něj byla později osudová. Podlehl touze chopit se dirigentské taktovky a ujmout se tak 

pozice před symfonickým orchestrem. 

Václav Neumann však setrval ve Smetanově kvartetu i nadále. Z důvodu náročnosti 

obou zaměření se rozhodl přesunout z jeho čela, tedy z postu primária, k viole. Jak se po 

čase ukázalo, byl to tah správný, i když pouze dočasný. Hudební kritika Neumanna, jako 

zástupce violy, označila za „silného muže kvarteta“. Roku 1946 pochopil, že již nebude 

možné naplno věnovat své úsilí oběma těmto oborům. Bylo to období velkého uměleckého 

růstu kvarteta a práce na novém repertoáru kladla při zkušebním procesu stále větší časové 

nároky. Byl  tak postaven před velké a obtížné rozhodnutí, kam dále povede jeho umělecká 

cesta.  

Později, když byl Václav Neumann znám již jako uznávaný český dirigent, napsal o 

svém působení ve Smetanově kvartetu tyto věty:  „Pro mne samotného znamenala léta  

16 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
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v kvartetu možná ta nejhezčí léta vůbec. Tenkrát jsme objevovali záhady hudby s mladou  

dychtivostí. Zpětně vidím, jaké to bylo krásné dobrodružství. Domnívám se, že pro mne to  

byla vůbec nejlepší dirigentská škola. Budu kvartetu za tento čas vždycky vděčný.“17

Jaroslav Rybenský

Dalo by se říci, že Jaroslav Rybenský pro kvarteto žil. Jeho velkým přínosem bylo to, 

že navzdory osobnímu pohodlí neváhal pro soubor plnit takovou úlohu, jaké bylo  v daný 

moment nejvíce potřeba a zároveň se toho úkolu zhostil s uměním a vervou sobě vlastní.  

Nejprve  převzal  místo  sekundisty po  Josefu Vlachovi.  Později,  když Václav  Neumann 

přešel k viole a kvarteto hledalo nového primária, padla volba na Jaroslava Rybenského. 

Bylo to nejen pro jeho nesporné houslové kvality, ale také proto, že v kvartetu viděl své 

poslání.  Když se soubor ocitl po odchodu Václava Neumanna v obtížné situaci a  Antonín 

Kohout přišel s návrhem, zda by Rybenský nešel k viole, odpověděl: „Najdeš-li houslistu,  

který by mi imponoval, tak půjdu.“18 Po příchodu Josefa Nováka Rybenský neváhal své 

zkušenosti uplatnit v nové výzvě. Ve velmi krátkém čase se přizpůsobil novým technickým 

požadavkům  nástroje.  „Byl  to  ve  své  době  violista,  jakých  bylo  málo,  violista  

krásného,měkkého tónu a lahodného vibráta. Umělec s velkou hudební fantazií.“19 Viola 

mu také umožnila splnit si své sólistické ambice. 

Jaroslav  Rybenský  soubor  opustil  roku  1955,  téměř  deset  let  po  Václavu 

Neumannovi. Nebyla to však otázka jeho volby, ale nemoc, která mu znemožnila nadále 

pokračovat. I přes svou absenci v dobách největšího rozletu Smetanova kvarteta, zůstane 

v jeho historii zapsán jako ten, který pomohl tento věhlasný soubor vybudovat a překlenout 

jeho obtížné začátky. 

17 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
14

18 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
18

19 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str.   
19
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4.  Způsob hry a práce Smetanova kvarteta

4.1. Hlavní rysy hry a způsob práce 

     Chceme-li hovořit o koncertní a nahrávací činnosti Smetanova kvarteta, je nutno blíže 

charakterizovat jeho hru a výběr repertoáru, kterým se více než čtyřicet let své činnosti 

prezentovalo. Jedním z nejtypičtějších znaků práce kvarteta je hra skladeb zpaměti, ačkoliv 

se  může  zdát,  že  tento  prvek  plní  svoji  funkci  výhradně  na  koncertním  pódiu,  a  to 

víceméně pro vnější efekt. Přiměla je k tomu zkušenost a úmysl, vniknout co nejvíce do 

samé podstaty hudebního díla.  Smetanovo kvarteto tak našlo pro svůj  přístup záchytný 

bod, který mu umožnil mnohem intenzivnější studium a hlubší vniknutí do repertoáru. 

     O tom, že hra nazpaměť, zejména v komorním souboru, s sebou přináší určitá úskalí, 

netřeba diskutovat. Je zde určitá rozdílnost oproti sólovému koncertu, který tvoří převážně 

hlavní melodická linka a odpoutání se od notového zápisu je tak úkolem odlišným a také o 

něco snadnějším. Problematiku kvarteta je možné přirovnat spíše k nastudování sonáty pro 

dva nástroje nazpaměť. Uveďme například sonátu pro housle a klavír, kde jsou oba hlasy 

stejně nebo podobně důležité. Toto přirovnání však není zcela přesné, a to z toho důvodu, 

že poměr hlavních melodických linek a doprovodných pasáží není a ani nemůže být na 

jednotlivých postech v kvartetu zastoupen rovnoměrně. Nicméně to, co je společné pro 

pamětní nastudování, je nutnost vidět před sebou neustále celek. Každý člen souboru musí 

své studium začít u partitury díla. Znalost partitury mu pak umožní vnímat svůj hlas jako 

součást celku. Tento postup dále umožní nechat se vést spíše hudebním vývojem skladby, 

nežli  zapamatováním melodické  linky.  Lubomír  Kostecký:  „Vždy jsem slyšel  partituru  

jako celek. Začal jsem to dělat podvědomě a naučil jsem se tak myslet. Doprovodný hlas,  

doprovodné akordy jsem vždycky chápal v souvislosti s vedoucím hlasem a s basem. Tak mi  

přecházely automaticky do paměti.“20

     Detailní znalost partitury je pro špičkové soubory dnešní doby, ať už preferují hru z not 

či zpaměti,  bezpodmínečnou nutností.  Proč se tedy Smetanovo kvarteto rozhodlo vydat 

touto cestou? Hraní zpaměti podle jejich názoru znemožňuje jakoukoliv pohodlnost, nutí 

každého člena kolektivu k  dokonalému soustředění a tím i k většímu prožitku. Smetanovci 

prosazovali hru nazpaměť kvůli lepšímu poznání díla v širších souvislostech, vytříbenější 

20 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
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souhře a dokonalému soustředění na pódiu.  Lubomír Kostecký:  „Ze zkušenosti  jsme si  

uvědomovali, že při vícekráte opakované frázi - ve snaze ji zdokonalit, lépe vystavět - jsme  

se mnohdy více dívali na sebe než do not, aby ve složitějších rytmických místech byl mezi  

námi naprostý kontakt. V takových okamžicích noty nepomáhaly, překážely nám.“21

     Ke hře z not se však na svých zkouškách stále vraceli a upevňovali tak repertoár ve své 

paměti.  Na  koncertních  pódiích  se  k  notám  uchylovali  pouze  tehdy,  když  se  necítili 

disponovaní.  Úspěch  Smetanovců  ale  spočívá  hlavně  ve  snaze  dosáhnout  technické 

dokonalosti,  kterou  však  vnímali  vždy  jako  prostředek  k  naplnění  svých  hudebních 

záměrů. Technika neměla být něčím, co svazuje jejich umělecké  tvoření, ale naopak měla 

umožnit,  aby  každé  dílo  bylo  interpretováno  s  plným  citovým  prožitkem  a  tónovou 

barevností. Smetanovci byli v tomto ohledu nekompromisní a v přípravě se nic nesmělo 

ponechat náhodě. Od vypracování těch nejmenších detailů postupovali k vystavění větších 

hudebních  celků  a  odtud  až  k  vyznění  konečného  tvaru  díla.  Přitom  nesměla  být 

opomenuta  práce  s  nejširší  škálou  dynamických  a  výrazových  kontrastů  společně  se 

snahou  o  správné  pochopení  každé  hudební  myšlenky,  k  níž  se  snažili  dobrat  vždy 

společně. Hra Smetanovců se vyznačovala pokorou a snahou vnést do díla jejich vlastní 

osobitou  tvář,  nikoliv  však  na  úkor  skladatelových  záměrů.  To  nejlépe  dokumentuje 

vzpomínka Vladimíra Šefla, který do „tvůrčí dílny“ Smetanova kvarteta nahlédnul:  „Zní  

několik taktů hudby. Znova a znova. Pokaždé s jiným přízvukem a pokaždé znovu vybuchne  

debata kolem figurace violy v largamente. První: To mají být zvony. Ano, docela určitě  

zvony. Druhý: Pak bys to měl hrát tak, aby bylo každé notě rozumět. Uvědom si, jak zní  

zvon, když na něj udeříš.  Třetí: Ale ty se na to díváš jako na nějaký technický proces. Když  

Janáček myslel na zvony, tak jistě na to, jak znějí v přírodě. Tady u nás je slyšet zvony od  

sv.  Víta.  A  jak  znějí?  Splývají!.  Čtvrtý: No  jo,  ale  aby  té  figuraci  bylo  rozumět.“22 

Výsledkem hledání podstaty oné hudební pasáže bylo začít nepříliš širokým smykem, ale 

také ne příliš krátkým, tak aby posluchač rozuměl každé notě. 

S nadčasovými názory přistupovali  i  k již hotovému dílu,  které bylo podle nich 

konečné  pouze  z  hlediska  určitého  stadia  vývoje.  I  v  nejčastěji  hraných  dílech  svého 

21 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
33

22 ŠEFL, Vladimír. Smetanovo kvarteto. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974. 96 s. ISBN 02-251-74. str. 
52
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repertoáru  se  stále  snažili  objevovat  nové  hodnoty.  Jen  tak  mohli  udržet  krok 

s proměnlivými nároky doby a umělecky neustrnout. 
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4.2. Výběr a studium repertoáru 

Výběr repertoáru hraje v činnosti každého komorního tělesa velmi podstatnou roli a 

určuje, jakou interpretační cestou se soubor vydá. Z hlediska bohatého výběru literatury 

pro smyčcové kvarteto je nutno,  aby došlo k určitému repertoárovému vyhranění.  Ono 

vyhranění je důležitou součástí prezentace souboru veřejnosti.

Styl  práce  Smetanova  kvarteta,  kterým  přistupovali  k  nastudování  jednotlivých 

skladeb, dává znát, že při výběru repertoáru či určení jeho rozsahu upřednostňovali kvalitu 

nastudování  před  kvantitou.  Metody  Smetanovců  byly  vždy  založeny  na  principech 

spojených  s  podrobným  studiem  a  analýzou  díla.  Vytvořili  si  tedy  takové  pracovní 

podmínky, které jim umožnily neustálý vývoj. Pro studium nových skladeb si vyhradili 

vždy letní období, které předcházelo následné koncertní sezóně. V Lučanech nad Nisou, 

kde našli  pro svou přípravu ideální  podmínky,  pracovali  denně na nastudování  nových 

skladeb. Po náročné připravě každoročně uspořádali místním obyvatelům v tamním kostele 

nebo  sokolovně  koncert,  složený  výhradně  z  děl,  která  v  Lučanech  nastudovali.  Pro 

Smetanovo  kvarteto  to  znamenalo  završení  příprav  a  zároveň  zahájení  nové  koncertní 

sezóny.

I  na  nejčastěji  hraných  dílech  svého  repertoáru  nalézali  stále  nové  možnosti 

interpretace. Proto se k nim průběžně vraceli, což vedlo k nové stylizaci a pochopení díla 

či  jen  k technickému zdokonalení.  Smetanovci  svou pozornost  věnovali  jen  skladbám, 

které je po všech stránkách dokázaly zaujmout ve smyslu tvůrčího přínosu a v neposlední 

řadě  splnit  dlouhodobou  perspektivu  v  jejich  koncertním  plánu.  Výraznou  složku 

v repertoáru Smetanova kvarteta tvoří česká hudba,  která soubor proslavila zejména ve 

světě. Smetanovci se v zahraničí prezentovali jako ryze české kvarteto, jehož doménou je 

hudba českých národních skladatelů. Českou hudbu v kmenovém repertoáru Smetanovců 

zastupují  především  Bedřich  Smetana,  Antonín  Dvořák  a  Leoš  Janáček.  Smetanův 

Smyčcový kvartet č.1 „Z mého života“ a Smyčcový kvartet č. 2 d moll patří mezi první 

díla, která studovali. Společně s kvartety Leoše Janáčka („Z podnětu Tolstého Kreutzerovy 

sonáty“  a  „Listy  důvěrné“)  tvoří  nejhranější  skladby  repertoáru  Smetanova  kvarteta. 

Z bohaté tvorby Antonína Dvořáka si Smetanovci vybrali pouze čtyři díla, která pravidelně 

uváděli na svých koncertech, a to Smyčcový kvartet F dur „Americký“, Kvartet op. 105 As 

dur,  Kvartet op. 34 d moll a Tercet C dur op. 74. Přestože měly tyto skladby v repertoáru 
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kvarteta pevné místo, počet provedení byl výrazně nižší než v případě kvartetů Bedřicha 

Smetany a Leoše Janáčka. Tento fakt souvisí především s tím, že chtěli v cizině rozšířit 

povědomí o české národní hudbě, zatímco Dvořákovo jméno bylo ve světě již uznávaným 

pojmem. 

Další  z  hlavních  složek  repertoáru  Smetanovců  tvoří  díla  světových  autorů. 

Nejobsáhleji je zde zastoupena německá hudba. Z německého klasicismu uváděli skladby 

J. Haydna (např. Kvartet  B dur op. 103, Kvartet D dur „Skřivánčí“) či W. A. Mozarta 

(např. Kvartet  č.  17  B  dur  „Lovecký“,  Kvartet  č.  19  C  dur  „Disonantní“).  Hlavní 

programovou  linii  klasicistního  repertoáru  Smetanovců  však  tvoří  především  skladby 

L. van Beethovena, na jehož kvartety zaměřili svou celoživotní pozornost. Beethovenovo 

dílo  je  tak  společně  s  českou  hudbou  neodmyslitelným  základním  kamenem  jejich 

repertoáru. Romantický repertoár zastupují zejména  Franz Schubert (často interpretovali 

například jeho Smyčcový kvartet d moll „Smrt a dívka“), Johannes  Brahms, Petr Iljič  

Čajkovskij a Jean Sibelius. Zajímavostí je, že stranou zájmu Smetanova kvarteta zůstala 

některá z vrcholných děl devatenáctého a počátku dvacátého století. Příkladem může být 

hudba francouzského impresionismu, kterou představují Claude Debussy a Maurice Ravel.

Teprve až v době,  kdy byl  již  základní  repertoár  souboru vytvořen,  zaměřili  svou 

pozornost na interpretaci děl soudobých skladatelů. Z české soudobé hudby Smetanovci 

nastudovali a mezi stěžejní skladby svého repertoáru zařadili například Smyčcový kvartet 

č. 4 Bohuslava Martinů, Sukovu Meditaci na staročeský chorál „Svatý Václave“,  Novákův 

Smyčcový kvartet č. 2 D dur nebo Sommerův Smyčcový kvartet d moll, který uvedli ve 

většině hlavních kulturních center světa. Následovala díla Otmara Máchy, Zdeňka Lukáše, 

Jindřicha  Felda,  Petra  Ebena,  Jana  Kapra,  Jiřího  Pauera,  Viktora  Kalabise  a  mnohých 

dalších.  Ze  světových  děl  soudobých  autorů  pravidelně  uváděli  na  svých  programech 

skladby Dmitrije  Šostakoviče  (Smyčcový  kvartet  č.  3),  Sergeje  Prokofjeva  (Smyčcový 

kvartet č. 1), Ervina Schulhoffa či Edwarda Elgara. 
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4.3. Interpretační analýza 

V této kapitole  se budeme věnovat srovnání  dvou interpretaci  1.věty Allegro vivo 

appassionato ze Smyčcového kvartetu e moll „Z mého života“ Bedřicha Smetany. Způsob, 

jakým jsou obě interpretace srovnávány, je zaměřen především na sledování komplexní 

hudební výstavby a celkové propracovanosti skladby. Při posuzování nahrávek je nutno 

vzít v úvahu dobu vzniku a technické možnosti snímání, které mohou v těchto případech 

hrát v celkovém zvuku svoji roli. K interpretačnímu srovnání byly vybrány tyto nahrávky:

• Smetanovo kvarteto: nahrávka z roku 1962, vydavatel: Supraphon (1963)

Délka: 7:30

• Panochovo kvarteto: nahrávka z roku 1989, vydavatel: Supraphon (1992)

Délka: 7:14

Zvuková kvalita obou záznamů je na téměř srovnatelné úrovni, při bližším poslechu 

však  můžeme  v  nahrávce  Panochova  kvarteta  zaznamenat  vyšší  zvukovou  čistotu  a 

kvalitnější zachycení jemných tónových nuancí. S ohledem na tyto vlastnosti přistupme 

k interpretačnímu srovnání.

Smyčcový kvartet e moll Bedřicha Smetany je vrcholné romantické dílo, které i díky 

svému mimohudebnímu obsahu vyžaduje od interpretů mimořádné umělecké pochopení, 

zvukovou barevnost a interpretační vyspělost. Již při prvním poslechu daných nahrávek je 

možné postřehnout podobnosti ve způsobu interpretace. Je to dáno samozřejmě i tím, že 

Panochovo kvarteto bylo výrazně ovlivněno uměleckým přístupem Smetanovců, kteří udali 

hlavní směr v interpretaci tohoto díla. Obě nahrávky se vyznačují zvukovou kompaktností 

a pečlivým komorním propracováním jednotlivých hlasů. Pojetí tempa je v podání obou 

souborů  v  souladu  s  notovým  zápisem  a  v  celkovém  vyznění  skladby  působí  velmi 

přesvědčivě. I přes shodnou volbu tempa hra Smetanova kvarteta působí, jako by tempo 

bylo o něco rychlejší, než je tomu u Panochova kvarteta. Již samotný začátek skladby budí 

dojem  jedné  nepřetržité  fráze.  Melodie  nepostrádá  na  tahu,  který  neustále  směřuje 

k určitému cíli,  což umocňuje výrazovou působivost.  Tónová barevnost  a velmi široké 

dynamické  spektrum  dodává  nahrávce  Smetanova  kvarteta  opravdovost  a  uměleckou 

hloubku. Neobyčejně pečlivá dynamická výstavba se projevuje zejména v místech, kdy ani 
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ve  fortissimu  gradace  neustává  a  stále  vrcholí,  přičemž  během několika  taktů  nastává 

lyrické téma, s jehož příchodem dostane hra Smetanovců měkký a barevný zvuk. V podání 

Panochova kvarteta  jsou tyto atributy zastoupeny v menší  míře.  Jeho pojetí  nepostrádá 

kvalitní  technické  a  hudební  ztvárnění,  ale  interpretace  je  oproti  nahrávce  Smetanova 

kvarteta  výrazově  umírněnější  s  menší  plasticitou  dynamiky  a  barevných  odstínů. 

Navzdory tomu můžeme nahrávky obou významných českých souborů hodnotit kladně.

42



5.  Pedagogická činnost členů Smetanova kvarteta
Pedagogická  práce  členů  Smetanova  kvarteta  zastává  v  jeho  odkazu  velmi 

významnou část. Učitelský přínos Smetanovců spočívá hlavně v tom, že se z velké části 

zasadili o vznik velmi silné generace českých kvartet, která šířila a šíří umění komorní hry 

po celém světě. Nabízí se však otázka, čím byl tento soubor tak jedinečný, aby se stal 

vzorem pro mladé pokračovatele. 

Smetanovci  svojí  pečlivou  detailní  prací  a  snahou  o  naprosté  hudební  i  lidské 

sjednocení tělesa zašli dál, než většina ostatních souborů. V době jejich profesního vrcholu 

bylo u nás i ve světě jen málo souborů, schopných měřit své zkušenosti se Smetanovci,  

kteří je měli těžce vydobyté ze svých četných koncertů a každodenní práce.  Smetanovci 

vnímali  pedagogickou  práci  jako  velkou  výzvu.  Po  více  než  dvaceti  letech  aktivní 

koncertní dráhy viděli v této oblasti část svého poslání. Předávání zkušeností a metod hry 

v  komorním  souboru  však  zdaleka  nebylo  tím  jediným,  čím  mohli  obohatit  mladou 

generaci  ansámblů.  Pedagogický vliv Smetanova kvarteta přesahoval výukové metody, 

které byly do té doby běžné. Jeho práce měla daleko hlubší význam, který se zaměřoval i  

na  povahové  vlastnosti  jednotlivých  žáků  a  na  správné  pojetí  jejich  postu  v  souboru. 

Smetanovci byli prvním ansámblem, který se této problematice cíleně věnoval a  mohl 

tímto způsobem ovlivnit své žáky.

Pedagogická  práce  pro  členy  Smetanova  kvarteta  začala  jejich  nástupem  na 

Akademii  múzických  umění  v  Praze.  Nejprve  byla  tato  pozice  nabídnuta  Antonínu 

Kohoutovi,  který ji  přijal  až pod podmínkou,  že  nabídku dostanou i  jeho kolegové ze 

souboru. Roku 1969  se tak Smetanovci ujali míst profesorů komorní hry. Dva z nich, Jiří  

Novák a Milan Škampa, se zhostili také výuky hlavního oboru. Je potřeba dodat, že oba 

s  vynikajícími  výsledky.  Novákovou  třídou  prošli  například  znamenitý  sólový  hráč  a 

primárius Wihanova kvarteta Leoš Čepický, primárius Panochova kvarteta Jiří Panocha, 

sekundista  Talichova  kvarteta  Jan  Kvapil  nebo  houslová  virtuózka   Hana  Kotková.  U 

Milana  Škampy pak  sólista  a  první  violista  Orchestru  Mozarteum v  Salzburgu  Milan 

Radič,  Jiří  Heger  -  koncertní  mistr  Singapurského  symfonického  orchestru  či  violista 

Panochova kvarteta Miroslav Sehnoutka. Naopak Lubomír Kostecký a Antonín Kohout své 

pedagogické působení zaměřili jen na výchovu komorních souborů.

Do  výuky se  Smetanovci  pustili  se  stejným nasazením a  úsilím jako  do  vlastní 
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kvartetní práce a to i přesto, že se snažili neslevit ze své koncertní činnosti.  Žákům se 

věnovali s pečlivou a pravidelnou péčí, snad jen s výjimkou doby, kdy odjeli na zahraniční 

turné. Byli ochotni věnovat jim i svůj volný čas. Vybrané soubory v létě  brávali do své 

zkušebny  v  Lučanech,  kde  se  jim  věnovali  nejprve  odděleně  -  primárius  pracoval 

s primem, sekundista se sekundem, violista s violou a cellista s cellem. Následovala někdy 

až čtyřhodinová společná zkouška, na které se soubor intonačně slaďoval a sehrával.

Pro studenty to bylo velice náročné,  ale právě to bylo hlavním cílem Smetanova 

kvarteta, vštípit svým žákům smysl pro pravidelnou a detailní práci, což byla také jeho 

doména.  Smetanovci  se  snažili  dovést  členy  studujícího  souboru  nejen  k  dokonalé 

rytmické souhře, ale také k tříbení a jednocení. Stejně tak kladli velký důraz na precizní 

intonaci v komorní hře, bez které by soubor nikdy nemohl dosáhnout špičkové úrovně. 

Tento  „dril“  je  pro  vytvoření  kvalitního  ansámblu  přímo nezbytný,  není  však  jediným 

kritériem pro  vznik  souboru  vysokých  kvalit.  Smetanovci  si  toho  byli  dobře  vědomi, 

protože  právě  oni  byli  tou  výjimečnou  konstelací  s  muzikantskými  a  osobnostními 

vlastnostmi,  které  k  sobě  výborně  pasovaly.  Správné  a  uvážlivé  složení  členů,  jak 

Smetanovci  svými  úspěchy  dokázali,  je  podmínkou  pro  vznik  špičkového  komorního 

souboru.  Poté,  co  jsou  tyto  počáteční  podmínky  vyřešeny,  je  možno  dále  navazovat 

dlouhou a těžkou fází sehrávání. Tato práce může trvat až několik let, ale dokonalá souhra 

v souboru se nesmí uspěchat. Antonín Kohout to nazýval tak, že kvarteto se musí vysedět. 

Důležitý vliv na své studenty měli Smetanovci také při vytváření pozitivního klimatu 

uvnitř souboru, které nebylo zejména při dlouhých zahraničních zájezdech snadné udržet. 

Dále to byly rady, jak správně naplánovat koncerty a přizpůsobit jim studium a repertoár. 

V neposlední  řadě předávali  své zkušenosti  v  jednání  s  agenturami  a  pořadateli.  Tento 

přístup  Smetanova  kvarteta  byl  zaměřen  na  umožnění  práce  souborů  v  kvalitních 

podmínkách a zajištění jejich budoucího „přežití“.

V  oblasti  interpretace  Smetanovci  tvrdili,  že  kvalitní  soubor  má  mít  svůj 

charakteristický  zvuk  a  hudební  názor.  Oni  sami  byli  zastánci  spíše  civilnějšího, 

umírněnějšího  projevu,  bez  patetických  rubat  a  velkých  dramatických  zastavení.  Svoji 

interpretaci  zakládali  na  méně  okázalých,  ale  o  to  více  upřímných  prostředcích,  jimiž 

vyjadřovali hudbu. K tomu také vedli své studenty - k interpretační poctivosti, která nezná 

samoúčelných efektů. Smetanovci byli otevřeni i k rozdílným názorům na styl pojetí. Od 
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svých žáků však vyžadovali takový tvůrčí přístup, který nesloužil jim, ale dílu samotnému. 

O daném problému byli  vždy ochotni  diskutovat.  Jejich  liberální  přístup  tak  pomáhal 

souborům dosáhnout hráčské individuality. Cílem Smetanova kvarteta nebylo vychovávat 

jednotně zaměřené ansámbly, které se prezentují stejnou hudební řečí, jeho záměrem bylo 

naopak  poskytnout  svým  žákům  rady  a  pomoc  v  nalezení  vlastní  interpretační  cesty. 

Z  toho  také  plyne  rozdílné  repertoárové  zaměření  mladých  souborů.  Některé  z  nich 

věnovaly svůj  zájem především klasickým dílům Mozarta,  Haydna a  Beethovena.  Jiné 

měly těžiště svého repertoáru ve vrcholných dílech romantismu či zaměřily svou pozornost 

k dvacátému století a soudobým skladbám. 

Díky tomu můžeme říci, že většina souborů, které prošly třídou Smetanova kvarteta, 

je sjednocena společnými rysy umělecké poctivosti a hráčské preciznosti. Zároveň  však 

žádný  z  nich  nepostrádá  svou  vlastní  hudební  individualitu,  která  mnohým  přinesla 

uplatnění jak na domácí scéně, tak ve světovém kontextu. Soubory, jež Smetanovo kvarteto 

pedagogicky vedlo, zastupují starší, střední, ale i mladší generaci v české komorní hudbě. 

Můžeme zde  hovořit  o  velmi  silné  „kvartetní  škole“,  která  má  dodnes  ve  světě  velké 

uznání. Připomeňme si v krátkosti některé z těchto vynikajících komorních těles.

Talichovo kvarteto bylo jedním z prvních souborů, jenž prošly studiem u Smetanova 

kvarteta.  Jedním ze zakládajících členů byl  také Jan Talich,  synovec dirigenta Václava 

Talicha, po němž Talichovci převzali jméno. Soubor dosáhl světového věhlasu především 

koncertem v Paříži a úspěšným turné po USA. Talichovo kvarteto se dále prezentovalo 

řadou  kvalitních  nahrávek.  Nahrálo  například  kompletní  dílo  W.  A.  Mozarta,  L.  van 

Beethovena,  B.  Bartóka  nebo  D.  Šostakoviče.  Kocianovo  kvarteto,  jež  svým  názvem 

směřuje  k  odkazu  významného  českého  virtuóza  houslové  hry,  si  vydobylo  umělecké 

renomé  především  díky  interpretaci  děl  českých  skladatelů.  Světovou  úroveň  souboru 

prokázaly zejména nahrávky kvartetů A. Dvořáka a B. Martinů, které se svou kvalitou řadí 

k vrcholným interpretacím těchto děl. Kubínovo kvarteto  získalo v letech 1975 až 1978 

laureátské  tituly  mezinárodních  hudebních  soutěží  v  Colmaru,  Pourtsmouthu  a  na 

Pražském  Jaru.  Panochovo  kvarteto,  které  nese  název  po  svém  primáriovi,  studovalo 

komorní hru ve třídě Antonína Kohouta. Svojí koncertní činností se prosazovalo nejen ve 

většině zemí Evropy, ale i celého světa (Japonsko, USA, Mexiko, Austrálie, Nový Zéland 

aj.).  Roku  1975  získalo  2.  cenu  a  titul  laureáta  na  Mezinárodním hudebním festivalu 
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Pražské Jaro. Seznam nahrávek Panochova kvarteta vykazuje přes 100 skladeb, mezi které 

patří například komplet kvartetů a kvintetů B. Martinů a. A. Dvořáka. Doležalovo kvarteto 

absolvovalo  u  Lubomíra  Kosteckého  a  Antonína  Kohouta roční  stáž  jako stipendista 

Ministerstva kultury ČSR. Pod vedením Smetanovců, s nimiž i později konzultovali svoji 

hru, se Doležalovci připravovali na Mezinárodní soutěž smyčcových kvartet Pražské jaro, 

kde  roku  1975  získali  jako  nejmladší  účastníci  3.  cenu  s  titulem laureáta. Wihanovo 

kvarteto  zastupuje  mladší  generaci  komorních  souborů,  které  vznikly  v  osmdesátých 

letech. Pravidelně koncertuje například v USA, Austrálii, Anglii a patří k nejuznávanějším 

komorním tělesům u nás. Wihanovo kvarteto je laureátem četných mezinárodních soutěží, 

mezi které patří  soutěž komorní hudby v Trapani a Pražské jaro. Škampovo kvarteto od 

roku 1989 studovalo komorní hru ve třídě Antonína Kohouta a Milana Škampy. Obdrželo 

první  cenu na  Mezinárodní  soutěži  komorních  souborů  Charlese  Hennena  v  Heerlenu. 

Dalším  úspěchem  byla  Cena  Českého  spolku  pro  komorní  hudbu  a Cena  Královské 

filharmonické  společnosti  Best  Debut  za  vystoupení  ve  Wigmore  Hall  v  Londýně. 

Škampovo  kvarteto  pravidelně  spolupracuje  s  významnými  umělci,  jako  jsou  Kathryn 

Stott,  Janine Jansen, Ronald van Spaendonck a další.  Kvarteto Pavla Haase patří  mezi 

nejmladší pokračovatele v tradici Smetanova kvarteta. Již od svého vzniku bylo vedeno 

Dr. Milanem Škampou, se kterým spolupracuje i nyní. Již ve svých počátcích, dva roky po 

založení, soubor sbíral ocenění z mezinárodních soutěží: cena „Vittorio E. Rimbotti“ ve 

Florencii, vítězství v Mezinárodní hudební soutěži Pražské Jaro a 1. cena na Mezinárodní 

kvartetní  soutěži  „Premio  Paolo  Borciani“.  Tato  cena  jim  umožnila  podniknout 

mezinárodní turné po Japonsku, USA a Evropě. 

Pedagogickou třídou Antonína Kohouta prošla dále klavírní tria:  Nové pražské trio a 

Alma trio. Nové pražské trio bylo založeno roku 1970. Mezi jeho úspěchy patří například 

1. cena v soutěži klavírních trií v Bělehradě či Cena Českého spolku pro komorní hudbu. 

V roce 1988 soubor v premiéře uvedl Debussyho klavírní trio G dur. Alma trio bylo prvním 

čistě  ženským  komorním  souborem  své  doby.  Jeho  zakládajícími  členkami  byly  Eva 

Kaniaková - Kubištová (housle), Jana Palkovská (klavír) a dcera Antonína Kohouta  Marie 

Kohoutová  (violocello).  Trio  získalo  Cenu  Českého  hudebního  fondu  za  interpretaci 

skladby Jiřího  Pauera.   Pravidelně  koncertovalo  na  významných  hudebních  festivalech 

nejen u nás, ale  i v zemích Evropy.
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V pedagogické činnosti Smetanovci naplno rozvinuli svůj odkaz v české komorní 

hudbě.  Svým  odhodlaným  nasazením  pomohli  vytvořit  řadu  významných  komorních 

souborů, jež dosáhly uznání na mnoha světových pódiích. Právě jejich jména dávají znát, 

že výsledky pedagogické práce Smetanovců společně s tradicí, o níž se významnou mírou 

zasadili, přesáhly svou dobu.
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 Závěr

Na závěr bych rád shrnul to nejdůležitější, čím se Smetanovo kvarteto vyznačovalo a 

čím se odlišovalo od ostatních souborů tehdejší doby. Síla Smetanovců tkvěla především 

ve stmeleném kolektivu a v cíli, který si vytyčili a za nímž neochvějně šli. Byla to touha 

najít vlastní interpretační cestu, která je dovede k výjimečným výsledkům. Tato idea se 

zrodila už v dobách dětství Antonína Kohouta a byla podpořena jeho vytrvalostí, se kterou 

byl ochoten překonat veškeré překážky tak, aby svého snu dosáhl. Měl štěstí, že narazil na 

spoluhráče,  kteří  byli  ochotni  vložit  do  kvarteta  svoji  uměleckou  budoucnost.  Trvalo 

několik let,  než překonali  obtížné začátky,  nicméně výsledek se dostavil.  Byl  to vznik 

významného  českého  souboru  -  Smetanova  kvarteta,  jenž  ve  své  dlouholeté  činnosti 

dosáhlo uznání na mnoha světových pódiích, sklízelo ocenění za výbornou kvalitu svých 

nahrávek a spolupracovalo s nejvýznamnějšími hudebníky své doby. V bohatém hudebním 

životě nezapomněli ani na předávání svých vlastních zkušeností mladé generaci komorních 

souborů. 

Ve své bakalářské práci jsem se pokusil přiblížit lidské a umělecké kvality členů 

tohoto  souboru  a  to,  jakým způsobem dokázali  rozvinout  tradici  českého  koncertního 

umění. Odkaz Smetanovců je důvodem, proč na ně vzpomínat s úctou.
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