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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje problematice koncertu pro klávesové nástroje v druhé polovině 

18. století. Hlavním těžištěm práce je Jan Křtitel Vaňhal a výběr z jeho koncertů pro 

klávesové nástroje, jejichž analýza by měla ozřejmit postavení v dobové produkci. Srovnávací 

kontext tvoří díla čtyř autorů – G. Ch. Wagenseila, J. G. Langa, J. S. Schrötera a L. Koželuha. 

Součástí práce je úvod do metodologických problémů daného druhu a teoretické reflexe 

dobového názoru na problematiku koncertu.  
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Abstract 

This thesis is devoted to the keyboard concerto in the second half of the 18th century. The 

main focus is Johann Baptist Vanhal and selection of his keyboard concertos, the analysis 

should clarify the position in contemporary production. Comparative context consists of 

works by four composers - G. Ch. Wagenseil, J. G. Lang, J. S. Schröter and L. Kozeluh. The 

work includes an introduction to the methodological problems of concerto form and 

theoretical reflection of period opinion on the issue of the concert. 
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Úvod 
 

 Téma této diplomové práce jsem si vybrala především proto, abych pokračovala 

v bádání, které jsem započala ve své bakalářské práci J. K. Vaňhal: klavírní koncert A dur
1
, 

prohloubila znalosti jak o koncertech J. K. Vaňhala tak i o problematice koncertu pro 

klávesové nástroje a jeho vývoji zejména v období mezi lety 1760-1790. Vaňhal je autorem 

početné klavírní tvorby. Komponoval skladby pro sólové klávesové nástroje (přes 300 děl) – 

sonáty, sonatiny, capriccia, variace, drobné klavírní kusy, i skladby komorní, ve kterých je 

klávesový nástroj důležitou složkou. Jedná se o skladby pro housle a klavír, klavírní tria, 

kvartety a kvintety (přes 200 děl)
2
. Nemalou část instrumentálního díla tvoří koncerty. 

Z celkového počtu 53 koncertů pro sólový nástroj a orchestr zaujímají kompozice pro 

klávesové nástroje a orchestr největší část. Z devatenácti koncertů je nadpoloviční většina 

v tónině C dur (jedenáct koncertů), dále tři v tónině D dur, dva v F dur, po jednom v tóninách 

G dur, A dur a Es dur. V této diplomové práci se budu zabývat jen některými Vaňhalovými 

koncerty a to z důvodu omezené dostupnosti pramenů. Jedná se celkem o sedm koncertů, šesti 

– v tóninách C dur a D dur – se bude věnovat tato práce, na sedmý, který byl předmětem mé 

bakalářské práce, bude hojně odkazováno. Jsem přesvědčená, že i když nemám k dispozici 

všechny Vaňhalovy koncerty, k charakterizaci jeho hudební řeči v druhu koncertu, bude 

těchto sedm stačit. Byť jsou Vaňhalovy koncerty v určitých prvcích různorodé, přesto v nich 

lze nalézt podobné rysy, které poukazují na Vaňhalův styl. 

 I když je Vaňhal významným autorem a svým dílem spoluutvářel podobu vídeňského 

klasicismu, nevznikla o něm doposud žádná monografie. Pro získání základních údajů je tedy 

nutné vycházet ze slovníkových hesel v The New Grove
3
, Die Musik in Geschichte und 

Gegenwart
4
, případně i Československého hudebního slovníku osob a institucí

5
. Důležité 

životopisné údaje a dobový náhled na tohoto skladatele nalezneme také v Dlabačově 

                                                           
1
 Pospíšilová, M.: J. K. Vaňhal: klavírní koncert A dur, bakalářská práce FFUK, Praha 2013 

2
 informace převzaty z:/podrobnější počty k nehlédnutí v: 

Bryan, P: heslo Vanhal in: Sadie, Stanley: The New Grove Dictionary of Music and Musician, second edition vol. 
26, New York, Oxford University press 2001, s. 254-258 
Weinmann, A.: Themen-Verzeichnis der Komponisten von Johann Baptiste Wanhal, Wien 1987 
3
 Bryan, P: heslo Vanhal in: Sadie, Stanley: The New Grove Dictionary of Music and Musician, second edition vol. 

26, New York, Oxford University press 2001, s. 254-258 
4
 Grassl, M: heslo Vanhal in: Blume, Friedrich: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Personalteil 16, 

Bärenreiter, Kassel 2006, s. 1314-1318 
5
 Štědroň, B.: heslo Vaňhal in: Československý hudební slovník osob a institucí, sv. 2, Praha 1965, s. 845-846 
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slovníku
6
. Vaňhalova tvorba je reflektována ve dvou tematických katalozích. První sestavil 

Alexandr Weinmann
7
, z důvodu nedostatečných informací o dataci Vaňhalových děl není 

katalog uspořádán chronologicky, koncerty pro klávesové nástroje nalezneme v prvním 

svazku, v kapitole II a. Weinmann počítal již s přípravou práce Paula Bryana
8
 a tak do svého 

katalogu nezařadil symfonie, kterým se věnuje právě Bryan.  

 Nejucelenější česky psaný text o Vaňhalově životě je pravděpodobně pořád ještě stať 

S. V. Klímy v Hudební vědě
9
. Sólovými klavírními skladbami se v dalším článku 

publikovaném taktéž v Hudební vědě zabývá A. Borková
10

. Tato i ostatní literatura se však 

věnuje koncertům pro klávesové nástroje pouze okrajově. Ne příliš rozsáhlé zmínky můžeme 

nalézt například v Poštolkově publikaci Josef Haydn a naše hudba
11

, v Roederově A History 

of the Concerto
12

, v souvislosti se symfoniemi také v kapitolce „Dittersdorf and Vaňhal“ 

v The Age of Enlightment 1745-1790
13

. Ve stejné publikaci jsou krátce zmíněny i klavírní 

koncerty s  ukázkou koncertu D dur (D1)
14

. 

 Vaňhalovými klavírními kompozicemi i koncerty pro klávesové nástroje se zabývá 

několik studentských prací. Nejstarší je J. B. Vanhal. Leben und Klavierwerke od M. von 

Dewitz
15

. Z největší pravděpodobností z ní čerpají následující dvě práce od O. Loulové
16

 a N. 

Dlouhé-Mikotové
17

. Patrně poslední prací, která se zabývala Vaňhalem a jeho klavírními 

koncerty, byla moje bakalářská práce
18

. Další studentské práce, které přispívají 

k probíhajícímu vaňhalovskému výzkumu na půdě Ústavu hudební vědy FFUK se již věnují 

duchovní tvorbě
19

. Na další literaturu, týkající se především koncertu, bude odkazováno 

v průběhu práce. 

                                                           
6
 heslo Wanhal, Johann Baptist in: Dlabacz, J. G.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon, sv. 3, Praha 1815 

7
 Weinmann, A.: Themen-Verzeichnis der Komponisten von Johann Baptiste Wanhal, Wien 1987 

8
 Bryan, P., R.: Johann Waňhal, Viennese symphonist: his life and his musical environment, New York 1997 

9
 Klíma, S. V.: K biografii Jana Vaňhala, v: Hudební věda XXVII/1990, č. 4, s. 327-343 

10
 Borková, A.: Konfrontace Vaňhalova klavírního stylu se stylem Mozartovým, Hudební věda 1969, s. 312-322 

11
 Poštolka, M.: Josef Haydn a naše hudba, Praha 1961 

12
 Roeder, M. T.: A History of the Concerto, Portland 1994 

13
 Wellesz, E./Sternfeld, F. W.: The Age of Enlightenment 1745-1790, The New Oxford History of Music, sv. VII, 

Oxford University Press 1998, s. 402-405 
14

 Wellesz, E./Sternfeld, F. W.: The Age of Enlightenment 1745-1790, The New Oxford History of Music, sv. VII, 
Oxford University Press, 1998, s. 470-471 
15

 Dewitz, M. von: J. B. Vanhal, Leben und Klavierwerke, München 1933 
16

 Loulová, O.: Klavírní skladby Jana Křtitele Vaňhala, diplomová práce, Praha 1956 
17

 Dlouhá-Mikotová, N.: Klavírní koncerty Jana Křitele Vaňhala, diplomová práce, Praha 1958 
18

 Pospíšilová, M.: J. K. Vaňhal: klavírní koncert A dur, bakalářská práce FFUK, Praha 2013 
19

 jedná se o práce: 
Hálečková, Š.: Jan Křtitel Vaňhal – mešní tvorba, bakalářská práce FFUK, Praha 2012 
Bastlová, E.: Stabat Mater Jana Křtitele Vaňhala, bakalářská práce FFUK, Praha 2011 
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 Přestože je Vaňhalova klavírní tvorba velice početná, jedná se v mnohých případech o 

„jednodušší kompozice“. Tím mám na mysli především délku jednotlivých vět i tematických 

myšlenek, harmonickou jednoduchost a s tím související celkovou kvalitu děl, dále především 

technickou nenáročnost těchto skladeb. Tyto aspekty souvisí s otázkou interpretů těchto 

kompozic. Klavírní díla i koncerty pro klávesové nástroje se zejména ve 2. polovině 18. 

století stávaly atraktivní pro amatérské hudebníky z řad vyšších vrstev i šlechtických 

milovníků hudby. Výše zmíněné prvky se odráží i v některých Vaňhalových koncertech pro 

klávesové nástroje. Na příkladu těchto děl se pokusím nastínit otázku interpretů koncertů – 

důležitý aspekt při hledání charakteristiky Vaňhalových koncertů pro klávesové nástroje.  

 Důležitou součást práce tvoří srovnávací kontext, který se pokusí ozřejmit postavení 

Vaňhalových děl v dobové produkci. Aby se kompozice mohly podrobit srovnávacímu 

procesu, bylo nutné vybrat taková díla, jejichž rozdíly mezi nimi nebudou propastně velké. 

Srovnávat například Mozarta či C. P. E. Bacha s Vaňhalem by pro účel této práce nebylo 

příliš přínosné. K tomuto účelu dobře posloužily vybrané kompozice skladatelových 

předchůdců – G. Ch. Wagenseila a J. G. Langa i současníků – J. S. Schrötera a L. Koželuha.   

 Diplomovou práci jsem rozdělila do čtyř kapitol. V první se věnuji problematice 

koncertu a metodologickým problémům s přihlédnutím k reflexi dobových teoretických 

názorů. Koncert jako druh prochází po polovině 18. století určitým vývojem, který se 

pokusím reflektovat právě v této kapitole. Další dvě kapitoly jsou věnovány výše zmíněným 

skladatelům a některým jejich koncertům pro klávesové nástroje. Čtvrtá kapitola je těžištěm 

celé práce – tvoří ji podrobnější analýzy šesti Vaňhalových koncertů C dur a D dur 

v konfrontaci s diplomovou prací Dlouhé-Mikotové
20

. V příloze přináším informace a popisy 

pražských pramenů k dochovaným Vaňhalovým koncertům. Cílem práce je především 

zasazení zmíněných Vaňhalových děl do kontextu problematiky klavírního koncertu i do 

kontextu další koncertní tvorby této doby. Zjistit, zda Vaňhalovy „jednoduché koncerty“ – ve 

smyslu technické obtížnosti, popř. délky a obsazení – jsou výjimkou či spíše běžnou součástí 

dobové produkce.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
Dobošová, Michaela: Drobná duchovní díla Jana Křtitele Vaňhala, bakalářská práce FFUK, Praha 2010 

20
 Dlouhá-Mikotová, N.: Klavírní koncerty Jana Křtitele Vaňhala, diplomová práce, Praha 1958 
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1. K metodologickým problémům    
 

 Sólový koncert byl jedním z nejoblíbenějších druhů 18. století, což dokazuje i jeho 

historie s počátky sahajícími do poslední čtvrtky 17. století.
21

  Přes velkou škálu sólových 

nástrojů, pro které může být koncert komponován, jsou přibližně od 70. let 18. století 

nejoblíbenější a nejpoužívanější právě nástroje klávesové. Koncert
22

 od svého počátku do 

konce 18. století prošel dlouhým vývojem od barokních ritornelových skladeb Torelliho, přes 

ovlivnění sonátovou formou až k pozdnímu klasickému koncertu Mozarta
23

, případně i 

Beethovena
24

. Navzdory mnoha stylovým proměnám si však zachoval některé základní 

principy, a to zejména kontrast mezi střídáním tutti a sóla a virtuozitu, kterou přináší sólový 

nástroj. 

 V následujících podkapitolách se pokusím nastínit určité proměny formálních rysů, 

dobový náhled na problematiku i otázku interpretů koncertů pro klávesové nástroje druhé 

poloviny 18. století. Těmto otázkám je dáván prostor z důvodu pochopení vývoje koncertu a 

následných analytických obtíží, ke kterým může docházet.  

 

 

 

                                                           
21

 Viz trubkové sonáty G. Fantiniho a podobné skladby tzv. boloňské školy. 
22

 nejrozšířenější časové vymezení koncertu do konce 18. století je: barokní koncert (17. st.), sólový koncert 
raného klasicismu (1. pol. 18. st.), klasický koncert (2. pol. 18. století), někdy i pozdní klasický koncert (konec 18. 
století, přelom 18. a 19. st.), převzato z: 
Wellesz E./Sternfeld F.: The Age of Enlightenment 1745-1760, The New Oxford History of Music, London 1973, 
s. 434-440 
někdy bývá časové vymezení členěno pouze po jednotlivých slohových etapách či stoletích (barokní koncert, 
koncert klasicismu, koncert v 19. st. atd.) s přihlédnutím na jednotlivá hudební centra, jako např. v: 
Hutchings, A.: heslo concerto in: Sadie, Stanley: The New Grove Dictionary of Music and Musician, second 
edition vol. 6, New York, Oxford University press 2001, s. 240-260 
23

 detailnější historický vývoj in: Pospíšilová, M.: J. K. Vaňhal: Klavírní koncert A dur, bakalářská práce FFUK, 
Praha 2013, s. 15-20 
Další výběr z vydatné literatury týkající se historie koncertu: 
Keefe, S. P.: The Cambridge Companion to the Concerto, Cambridge University Press 2005 
Keefe, S. P.: Mozart's Piano Concertos: Dramatic Dialogue in the Age of Enlightenment, 2001 
McVeigh, S.: The Italian Solo Concerto, 1700-1760: Rhetorical Strategies and Style History, Boydell Press 2004 
Roeder, M.: A History of the Concerto, Portland 1994 
Wellesz E./Sternfeld F.: The Age of Enlightenment 1745-1760, The New Oxford History of Music, London 1973 
24

 V souvislosti s Beethovenem a dalším vývojem koncertu se takto dnes běžně uvažuje, Beethoven však při 
zobecňování představuje jeden směr, neboť po roce 1800 se píší i jiné typy koncertů. 
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1.1. Proměna formálního schématu první věty koncertu po polovině 18. 

století 
 

 Analyzovat instrumentální koncerty druhé poloviny 18. století pomocí pojmů 

převzatých ze sonátové formy může být dosti problematické. Přesto k tomu velmi často 

dochází, zejména při analýzách prvních vět. Koncert, jakožto samostatný druh, bývá často 

analyzován pomocí termínů „expozice, provedení a repríza“
25

. Největší problém bývá s tzv. 

dvojitou expozicí v první větě koncertu. Někteří (např. C. M. Girdlestone) mluví o tutti 

expozici jako o „pravé expozici“, jiní (např. A. Hutchings) vidí úvodní tutti jako předehru a 

označují „pravou expozicí“ až následující sólovou část
26

. Vidět v dvojité expozici pouhé 

zdvojení expozice sonátové, či paralelu mezi dvojitou expozicí a sonátovou expozicí 

v repetici, může být velmi zavádějící. Koncert a sonáta jsou dva samostatné druhy, každý má 

nejen odlišný celkový charakter, ale i vlastní strukturu tonální a tematickou, což vše souvisí i 

s odlišným obsazením obou druhů, odlišným vývojem a funkcemi v historickém kontextu. 

Myšlenka, že jedna forma může být odvozena z druhé, zatímco jsou obě v procesu vývoje, 

pak není přesvědčivá.  

 Koncert prochází po polovině 18. století významnou proměnou. Tou je zcela určitě 

změna podstaty a proměna důležitosti funkcí a základních pilířů koncertu. Funkce, kterou 

dříve nesly tutti části, přebírají části sólové. Z původních tematických pilířů se stávají části 

závislé na sólech a tematicky možná méně významné. To, co utváří formu koncertu – kontrast 

těchto částí a jejich tonální rozložení – zůstává zachováno. Základními stavebními prvky 

koncertu vždy zůstanou tutti a sólové části, i když se jejich charakter a význam v průběhu 

doby proměňuje.  

 Předpoklad, že koncert v druhé polovině 18. století je variantou první věty sonáty, by 

vlastně naznačoval, že jsou oba druhy postaveny na stejném principu. Pokud se však 

podíváme podrobněji na podobnosti ve formálních rysech, tematickém vztahu či tonálním 

plánu, zjistíme, že obě formy mají své vlastní a odlišné základní principy. V koncertu je 

                                                           
25

 Podstatný je však také historický rozměr. Popis a především termín sonátová forma tak jak známe dnes, se 
před rokem 1790 prakticky neobjevil. Objevuje se určitý popis této formy u Josepha Riepela v Anfangsgründe 
zur musicalischen Setzkunst. Celistvý popis této formy se vyskytuje v Kochově Versuch einer Anleitung zur 
Composition z roku 1793.  
26

 Simon, E. J.: The Double Exposition in the Classic Concerto in: Journal of the American Musicological Society 
1957, s. 111 
Novější literatura přistupuje k jednotlivým dílům více individuálně, nesnaží se nutně „nalézt“ prvky určitého 
druhu či formy - např. Keefe, S. P.: The Cabridge History of Eighteenth-Century Music, Cambridge University 
Press, 2009, s. 592-594 
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zásadní především kontrast barvy mezi sólem a tutti. Sólová část využívá specifických 

schopností sólového nástroje, jedná se o techniku, výraz, barvu apod. Tutti, které sólové části 

prostřídává, kontrastuje především plným zvukem, harmonií a barvou celého tělesa. 

Tematická oblast v expozici sonáty je založena na dvou (kontrastních) tématech s dvěma 

tóninovými centry – 1. téma na tónice, 2. téma na dominantě. Před rokem 1780 může být 

přechod mezi tématy velice jednoduchý, bez rozsáhlejšího modulačního přechodu (1. téma 

končí na polovičním závěru - dominantě, 2. téma nastupuje okamžitě ve skutečně dominantní 

tónině). V koncertu mohou, ale nemusí být dvě témata, nemluvě o jejich struktuře a celkovém 

významu. V prvním tutti také nedochází ke změně tóniny v oblasti tématu druhého. Tutti 

„expozice“ v koncertu sice občas moduluje, vždy ale končí v hlavní tónině. Sólová 

„expozice“ v koncertu pak již moduluje podobně jako sonátová, ale opakování témat z tutti 

„expozice“ zdaleka není automatické. Někdy je tematický materiál z tutti opakován, jindy 

ignorován. Obě varianty porušují základní principy sonátové formy – tutti harmonickou 

stavbou, sólo svojí tematickou svobodou.  

 Zároveň v koncertu v oblasti druhého sóla nemusí nutně docházet k citaci či práci 

s tématy. Jde především o vyzdvižení virtuozity na základě netematických pasáží a figurací. 

Provedení sonátové formy je primárně založeno na práci s tématy – nejčastěji dochází k 

roztříštění tématu na kratší motivy v kombinaci s častými modulacemi. Před rokem 1780 

provedení ještě reflektuje svůj původ ve starší sonátě s jednou příbuznou tóninou (dominantní 

nebo stejnojmenná mollová). Blíže k 1800 je typické používání více tónin, i těch 

vzdálenějších. Také před 1780 bývá často expozice a provedení s reprízou v repetici. To opět 

poukazuje ke starší dvojdílné sonátové formě a k jiné závažnosti části, kterou dnes nazýváme 

– někdy až příliš schematicky – provedením. V klasicistní sonátové repríze je typický návrat 

témat, či celých tematických oblastí, takovéto „doslovné“ opakování úvodní části koncertu je 

však prakticky vyloučeno (právě pro svou „dvojitou expozici“). Naopak je velmi časté, že 

jsou tematické plochy zkráceny, mnohdy ani nezazní některá tematická oblast, ale virtuózní 

figurace se objevují vždy – závěr koncertu má více funkcí než závěr sonáty.    

 Zásadním rozdílem mezi oběma druhy je dále jejich obsazení.  To samozřejmě utváří 

základní podobu dvou odlišných druhů. Koncert je v tomto ohledu ještě mnohem více 

variabilní, nicméně základní rozdělení na sólistu (sólisty) a orchestr (složen z různých typů 

nástrojů) zůstává stejný již od svého vzniku. Dalšími charakteristickými rysy koncertu jsou 

také virtuózní prvky, které prostupují celou větu. V sonátě naopak k virtuóznějším plochám 

může docházet spíše v oblasti provedení. Druhé sólo v koncertu nutně nemusí být 
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nejvirtuóznější částí první věty. Delší i virtuóznější figurace můžeme nalézt naopak ještě 

v prvním sóle. Koncert sám o sobě je založen primárně na střídání tutti a sóla a na předvedení 

virtuozity sólisty a tematická struktura může být kvůli těmto prvkům potlačena. 

 Abychom pochopili stavbu koncertu v 70.- 90. letech 18. století, nemůžeme ignorovat 

vývoj, kterým si tento druh prošel. Ritornelová forma byla jednou z hlavních forem pro 

instrumentální ansámblovou hudbu na konci baroka a stala se tak hlavním formálním 

schématem koncertu v 1. polovině 18. století. Ve struktuře ritornelové formy jsou 

tematickými pilíři tutti části. Melodický materiál je soustředěn právě v těchto částech, sólové 

plochy přinášejí zmíněný kontrast barvy, virtuozitu, nejčastěji v nich zaznívají figurace, 

někdy i nový (obměněný) tematický materiál. Podle Simona se počet tutti kolem poloviny 18. 

století ustálil na čtyřech, stejně tak jako jejich tonální rozložení
27

:  

 
T1 T2 T3 T4 

dur I V vi (I) I 

moll i III v (i) i 

 

K podobnému schématu, především z hlediska tonálního, dospívá i S. McVeigh
28

. Například 

u koncertu A. Vivaldiho D dur (RV 232) popisuje stejné tonální schéma (T
1
-I, T

2
-V, T

3
-vi, 

T
4
-I). Počet tutti (ritornelů) je rovněž stejný, sólových částí uvádí o jednu více. U mollového 

koncertu je patrné podobné schéma. Například hobojový koncert g moll (op. 9/8) od 

Albinoniho je tonálně zcela totožný s výše uvedeným schématem, opět je tu však jedna sólová 

plocha navíc. V příkladu Vivaldiho houslového koncertu g moll (RV 317) je třetí tutti místo 

v mollové dominantní v mollové subdominantní tónině. Prakticky je tónina třetího tutti 

měněna nejvíce, ostatní zůstávají zachovány dříve (u Vivaldiho) i později (po polovině 18. 

století). Jak je z uvedených příkladů vidět, čtyři tutti byly běžné již za Vivaldiho, stejně tak 

jako tonální plán jednotlivých tutti. Mění se počet sól a také se výrazněji omezuje střídání tutti 

a sóla. U barokních ritornelových koncertů mohlo ke střídání docházet i v rámci jednoho tutti 

a jednoho sóla (viz McVeigh: R1a, S1a, R1b, S1b
29

…). 

                                                           
27

 převzato z: Simon, E. J.: The Double Exposition in the Classic Concerto in: Journal of the American 
Musicological Society 1957, s. 113 
28

 McVeigh, S.: The Italian Solo Concerto, 1700-1760: Rhetorical Strategies and Style History, Boydell Press 2004 
29

 použito v tabulce znázorňující koncert pro dva hoboje G dur op. 9/6 od Albinoniho in:  McVeigh, S.: The 
Italian Solo Concerto, 1700-1760: Rhetorical Strategies and Style History, Boydell Press 2004, s. 14 
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 První tutti je nejdelší a tematicky nejdůležitější. Třetí tutti bývá nejkratší a má možnost 

výběru tóniny. Může se objevit buď na konci „provedení“ nebo na začátku „reprízy“ (viz 

analýzy Vaňhalových koncertů i dalších). To je dáno především jeho charakterem – 

tematickým a hlavně tóninovým. Čtvrté tutti obvykle opakuje materiál použitý v prvním, nebo 

pouze jeho poslední část. Sóla mezi tutti modulují, ačkoli třetí sólo bývá obvykle v hlavní 

tónině bez ohledu na tóninu, ve které končí třetí tutti. Sóla používají motivy, které byly 

použity v tutti částech, obvykle však většinu prostoru zaujímá figurační materiál. Mezi sóly 

samými nemusí být nutně tematická souvislost. Mohou být buď úplně odlišné, často však mají 

dvě sóla stejné motivy či figurace. Třetí sólo používá materiál z prvního, ale vše, co v prvním 

zmodulovalo, zůstává ve třetím v hlavní tónině. 

 Tyto uvedené příklady je možno najít ve většině koncertů pro klávesové nástroje 

kolem poloviny 18. století. Jako příklad uvádím první větu koncertu B dur Johanna Christiana 

Bacha, zkomponovaného v Berlíně v 50. letech 18. století. V této větě vypadají tutti jasně 

jako základ věty. Jsou to nejdelší tematické plochy věty. Pouze třetí tutti je relativně 

nedůležité, krátké, modulující a končící na polovičním závěru. Občas bývá třetí tutti 

vynecháno, např. ve většině koncertů op. 7 J. Ch. Bacha (publikováno cca 1770). Avšak v op. 

13 (cca 1777) vrací Bach třetí tutti na začátek reprízy. Zda je to kvůli zachování kontrastu, 

můžeme jen spekulovat. V první větě Bachova koncertu B dur sólové části kontrastují s tutti 

tematickými částmi a zdůrazňují podstatu kontrastu v koncertu. Pouze třetí sólo reprodukuje 

kompletní frázi z tutti části. To dokládá, že se již sóla neskládají pouze z figurací, jak tomu 

bývalo u (rychlých vět) barokního ritornelového koncertu. Nicméně tematická nadvláda tutti 

částí je pořád markantní. Jak uvádí Simon ve své studii
30

, je ukázka tohoto koncertu jedna 

z možných variant vzorce, který se dá nalézt v koncertech skladatelů tvořících kolem 

poloviny 18. století.  

 Přechod z ritornelové do klasické formy koncertu může být viděn v dalších koncertech 

J. Ch. Bacha. Např. první koncert z jeho op. 1, publikovaného v Londýně cca v roce 1763 je 

jasně zasazen do formálního vzorce klasického koncertu. Tematicky by se mohlo mluvit        

o ritornelové formě, ale při srovnání tutti částí v tomto koncertu s tutti v barokní ritornelové 

formě ukazuje kompletní proměnu mezi tutti a sólem. Zde je pouze první tutti skutečně 

rozsáhlé – z úvodního ritornelu se stává delší „předehra“. Tutti části přestávají být nejdelšími 

a nejdůležitějšími stavebními prvky formy, jejich důležitost přebírají sólové plochy. Dříve byl 

                                                           
30

 Simon, E. J.: The Double Exposition in the Classic Concerto in: Journal of the American Musicological Society 
1957 
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v sólech jen náznak tématu a hlavně figurace, nově jsou sóla z tematického hlediska 

důležitější. Materiál, který zní v prvním sóle, je ten, se kterým je dále pracováno i v sólech 

ostatních a může zaznívat i v následujících tutti částech. Také je tu určitý rozdíl 

z dramatického hlediska. Dochází k častějším dialogům mezi sólistou a orchestrem, objevují 

se plochy, ve kterých sólista „doprovází“ orchestr. 

 Co se stalo, že části dřívější ritornelové formy proměnily svůj vztah? První tři – dvě 

tutti a jedno sólo byly sloučeny do dvojité expozice. V této expozici používá sólo úvodní téma 

z tutti části a pokračuje nejčastěji novou částí. Tematický vztah mezi prvním tutti a prvním 

sólem je schopen mnoha variací, dává prostor tématicko-motivické práci, zároveň je tu i důraz 

na kontrast a virtuozitu. Dokonce v pozdních klasických koncertech může sólová expozice 

používat velmi málo z tutti expozice (např. Mozartův koncert K 482) anebo může používat 

většinu tematického materiálu (jako např. v Mozartově koncertu K 488)
31

. Tato svoboda pak 

může dát vzniknout diskuzi, zda druhé téma z prvního tutti či z prvního sóla je pravé druhé 

téma. Obecně se pak stává, že se za vzor berou koncerty se shodným tematickým materiálem 

v obou částech, které pak zároveň i podporují snahu vysvětlovat koncert v termínech sonátové 

formy. 

 Porovnání dvou koncertů Johanna Christiana Bacha ukazuje, že koncert je postaven na 

základech ritornelového koncertu, ke kterému má výrazně blíž než k sonátové formě. Koncert 

je založen na kontrastu barvy a sólové virtuozity mezi sólem a tutti. Stylové změny ovlivnily 

harmonickou strukturu a melodické kontury, právě tak jako u jiných hudebních druhů a forem 

a výsledkem byla úprava formálního schématu koncertu. I když je formální vzorec pozměněn, 

hlavní principy koncertu – kontrast a virtuozita – je zachován. Proměnila se především funkce 

tutti a vztah mezi sólovými a tutti částmi. 

 

1.1.1. Přepracování sonáty na koncert u W. A. Mozarta 

 

 Zmíněný problém vývoje koncertu a analyzování jeho první věty můžeme nadále 

pozorovat v Mozartových prvních sedmi klavírních koncertech. Ty jsou založeny na 

tematickém materiálu z již dříve existujících sonát. I když jsou tato díla často opomíjena, 

mohou nám ukázat, co a jakým způsobem byl Mozart ve svých raných letech učen, jak 

                                                           
31

 příklady převzaty z: Simon, E. J.: The Double Exposition in the Classic Concerto in: Journal of the American 
Musicological Society 1957, s. 117 
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rozvíjel svůj talent jako umělec a skladatel. Zároveň mohou prozradit něco o vztahu mezi 

koncertem a sonátovou formou v této době. Bylo v druhé polovině 18. století běžné 

přepracovávat sonáty na koncerty? Mozart sám přináší jeden z mála příkladů této praxe. 

Někdy se stávalo, že skladatel zkomponoval sólové části a jiný mu dodal orchestrální part. 

Ovšem případů, kdy sólová sonáta byla proměněna v koncert, je skutečně velmi málo.  

 Tato Mozartova díla také ukazují přechod z ritornelové formy ke klasické formě 

koncertu. Proměna však ještě není zcela hotová. Sólové části těchto sedmi koncertů je možné 

díky tematičnosti zařadit do pozdější formy, tutti ale ještě nejsou těsně svázány se sólovými 

částmi, jak tomu bývá v pozdější době. Úvodní tutti všech koncertů čerpají většinu materiálu 

ze sonát, ostatní tutti čerpají z prvního. Mozart vždy přikomponoval něco nového. Pokud se 

tak nestalo už v prvním tutti, udělal tak v následujícím. Také nutně nebral tematický materiál 

z první části sonáty, i když to platí ve většině případů. Tutti jsou v koncertech umístěny tak, 

aby zdůraznily tóninu. To je stejné jako v ritornelovém koncertu – tutti se objevovaly kvůli 

upevnění tóniny, neboť sóla modulovala či připravovala tóninu novou.  

 Kromě tutti částí má orchestr v těchto skladbách podřadnou roli doprovodu. Nikdy se 

nevměšuje do sólového partu, jako tomu bývá u pozdějších Mozartových koncertů. Orchestr 

přesto hraje víceméně nepřetržitě. Mohlo by se tedy zdát, že kontrast barvy zmizí. Po celou 

dobu klavírního sóla je doprovod lehký, dokresluje harmonii, načrtává a vyztužuje důležité 

melodické kontury sólového partu – to může samozřejmě souviset i s typem sólového 

nástroje. V tutti částech pak bývá orchestr aktivní. Co do délky tutti částí mají všechny kromě 

prvního sklon být kratší, jejich tonální funkce je vyslána rychleji, zatímco funkce kontrastu je 

zachována bez ohledu na délku. S kratšími tutti se sólové části stávají poměrně delšími a 

důležitějšími. Přebírají některé z významů, které před tím náležely tutti plochám.  

 I z příkladu Mozartových koncertů se potvrzuje, že koncert jako druh prochází určitým 

vývojem. Právě u těchto sedmi koncertů by se dalo očekávat, vzhledem k jejich založení na 

sonátě, že bude jejich schéma určeno schématem sonáty. To však není tento případ. Nezbytný 

kontrast v koncertu vytlačí přednost formálního schématu sonáty. Nicméně u těchto sól spíše 

platí, že jejich schéma je dáno expozicí, provedení a reprízou. Sólové části možná ještě „jsou 

sonátou“, ale vzájemné působení mezi tutti a sólem potlačuje formu samostatné sonáty a 

způsobuje nezávislost formy koncertu.  
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1.2. Heinrich Christoph Koch a dobový náhled na problematiku 

koncertu32 
 

 Jednu z dobových reflexí instrumentálního koncertu přináší H. Ch. Koch v hesle 

Concerto v Musikalisches Lexikon
33

. Koch spatřuje v termínu „concerto“ dva významy. 

První znamená koncert jako hudební produkci, hudbu, která je hrána pro potěšení. Důležitý je 

popis toho, jak by měl „správný“ koncert vypadat. To nám přibližuje chápání koncertu jako 

hudební události na konci 18. století. Podstatné je hledět na provedení, obsazení, výběr a 

správné pořadí hudebních děl, aby nebyla unavena pozornost diváka a bylo udrženo napětí. 

Při provedení dvou po sobě jdoucích hudebních kusů podobného charakteru, ztrácí druhá 

oproti první svůj účinek. Stejné je to i při zařazení dvou stejných hudebních žánrů za sebou. 

Dobrý koncert nemusí nutně vytvářet dobrá díla, která na něm zazní, ale i dramaturgické 

vystavění a kontrast jednotlivých skladeb, ať už se jedná o díla stejného či odlišného žánru. 

Pozornost si zaslouží i výběr tóniny, při zachování gradace koncertu je dobré všímat si a řadit 

za sebou skladby jistým způsobem, tak aby neztratily na účinku.  

 Druhý význam termínu „concerto“ Koch popisuje jako zvláštní způsob hudebních 

kusů, které jsou určeny k tomu, aby se v nich nechal hudebník slyšet: „Mit dem Worte 

Concert wirdeine besondere Art der Tonstücke bezeichnet, die dazu geeignet sind, daß sich in 

denselben einzelne Tonkünstler auf ihren Instrumenten in Begleitung eines Orchesters hören 

lassen“
34

. Tento druhý termín dělí Koch na dva žánry. Concerto grosso je žánr, ve kterém se 

nástroje mnohého druhu tu střídavě, tu dohromady nechávají slyšet mezi orchestrálními 

nástupy. Druhý je pak případ, kdy instrumentalista sám přednáší hlavní periody hudebního 

kusu, které jsou prostřídány ritornely celého orchestru. Pro tento případ používá Koch termín 

„Kammerconcert“ a doplňuje, že pokud jsou hlavní periody vytvořeny pro dva současně 

koncertující nástroje, nazývá se kus „Doppelconcert“. 

 V Kochově textu je důležité povšimnout si, jak dobová reflexe charakterizuje koncert, 

jakým způsobem tento žánr hodnotí a popisuje. Koch se nevěnuje pouze tomu, jak by měl 

koncert vypadat z hlediska stavebního a estetického, ale také komentuje, jak koncert vytvářejí 

                                                           
32

 informace převzaty z: Koch, H. Ch.: heslo Concerto in: Musikalisches Lexikon, Frankfurt am Mein 1802, s. 349-
355 
33

 Koch, H. Ch.: heslo Concerto in: Musikalisches Lexikon, Frankfurt am Mein 1802, s. 349-355 
34

 Koch, H. Ch.: heslo Concerto in: Musikalisches Lexikon, Frankfurt am Mein 1802, s. 350 
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interpreti. Podstatná je také zmínka o Mozartovi a jeho „mistrovských kusech“
35

 – jediném 

jmenovaném autorovi v Kochově textu.  

 Koch píše o instrumentální hudbě jako o nápodobě hudby vokální. Sólový koncert je 

podle něj nápodobou zpěvu doprovázeného vícehlasým doprovodem, tedy árie. Je patrné, že 

Koch chápe vokální projev jako vyšší, elegantnější umění, stojící nad hudbou instrumentální. 

Ta se snaží vokální hudbu napodobit a přiblížit se jí – účel árie by měl vždy určovat účel 

koncertu. Hráč má tedy především vyjádřit své pocity, tak jako to dělá zpěvák v árii. Koch 

však kritizuje, že místo tohoto hráči předvádějí kejklířské umění, hon za mechanickými 

obtížnostmi a soutěžením. Otázkou však je, jak moc se toto objevuje i v árii, kterou dává 

Koch za příklad.  

 Podle Kocha interprety zajímá především technická stránka než „šíření dobrého vkusu“. 

Pro umělce je snazší získat si publikum předvedením mechanických schopností, než právě 

estetickým cítěním a vkusem. Mnoho hudebníků dokáže zahrát obtížné pasáže, ale na 

přednesu Adagia či Cantabile ztroskotají. Mnoho interpretů si také vytváří vlastní technické 

pasáže, které po té skladatel doplní ritornely a doprovodem: „Jeder bildet sich ein seiner 

Organisation besonders angemessenes Hokuspokus, und sucht es, ohne die dazu nöthigen 

melodischen und harmonischen Kenntnisse zu besitzen, an den Mann zu bringen; getrost 

nimmt er seinen Brief, setzet sich, und schreibt flugs - ein halb Dutzend Concertstimmen, die 

sodann ein verunglückter Tonsetzer ausflicken, und mit Ritornellen und Begleitung versehen 

muß.“
36

   

 Když u koncertu odečteme ritornely, zůstane akorát velký rozdíl mezi sonátovou 

formou a koncertem. V sonátě se výraz pocitů upřednostňuje, ale v koncertu bývá záporem. 

V dobře zpracovaném koncertu nemá být orchestr pouze k dispozici, aby např. vyplnil 

harmonii, ale především má docházet ke komunikaci mezi sólistou a orchestrem. 

S orchestrem má sólista sdílet své pocity, orchestr sólistovi pokyne krátkou imitací své 

uznání, přitaká jeho výrazu. Někde zkouší ještě více rozesmát v Allegru radostné pocity, tu 

lituje, jinde ho utěšuje v Adagiu. Koncert má dle Kocha mnoho společného s tragédií, kde 

sólista vyjadřuje své pocity ke sboru.  
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 Koch, H. Ch.: heslo Concerto in: Musikalisches Lexikon, Frankfurt am Mein 1802, s. 354 
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 Kochův náhled představuje do určité míry nový postoj k této problematice kolem roku 

1800
37

. Zároveň pořád zůstává vliv estetického vnímání instrumentální hudby v 17. a 18. 

století, a sice že instrumentální hudba je „nápodobou“ hudby vokální („koncert má vznikat 

jako dílo, které má své základy v árii“).  Koch také vnímá koncert jako dílo dramatických 

rozměrů podobných tragédii. Podle Kocha by dobrý koncert neměl vznikat tak, že si sólista 

napíše sobě vyhovující technické pasáže, které pak skladatel doplní ritornely a doprovodem.  

 

1.3.  Pro koho byly koncerty Vaňhala i jiných skladatelů psány? 
 

 Z předchozího příkladu Kocha a jeho pojetí koncertu je možno vyčíst, že Koch počítá 

s interprety jako profesionálními klavíristy, kteří jsou případně schopni napsat si podle svých 

možností sólové plochy. Tato díla většinou vyžadují určitou technickou i interpretační 

vyspělost. Takové skladby mohl psát skladatel i „sám pro sebe“ (např. skladatelé Schröter, 

Mozart, Dusík a další). Skladatel-klavírista dobře zná své umělecké a technické schopnosti a 

může zkomponovat náročnější skladbu k předvádění na koncertech. Některá díla pak mohla 

být předváděna „zázračnými klavíristy“. S. Davis ve své studii uvádí např. J. B. Cramera, 

jehož jméno bylo dokonce uvedeno na tisku Langova koncertu Es dur z roku 1785
38

. Tato 

zmínka na titulní straně tisku mohla dobře působit i jako reklama pro lepší a rychlejší prodej 

výtisků.  

 Při analýzách koncertů Vaňhala, Langa, Schrötera i Koželuha však vyvstává řada 

důležitých otázek. Především na příkladu Vaňhala je patrné, že jeho koncerty, které jsem 

analyzovala, mají často malé obsazení – pouze smyčcový základ. Některé jsou velmi krátké, 

jiné sice delší, ale přesto technicky nenáročné. Obsazení i délka samozřejmě prochází určitým 

vývojem – i koncerty psané pro klavíristy měli např. v 60., 70. letech jinou délku a obsazení 

než v letech 90.  

 Pokud se podíváme blíže na ostatní díla výše jmenovaných skladatelů, zjistíme, že 

„jednoduchost“ ve smyslu technické náročnosti i ve smyslu obsazení a délky není u Vaňhala 

ničím výjimečná. Například skladatel a klavírista Johann Georg Lang zkomponoval přibližně 
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 např. u J. J. Quantze bychom mnohé výše zmíněné myšlenky ještě nenalezly 
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 Davis, S.: J. G. Lang and the Early Classical Keyboard Concerto in: The Musical Quarterly, vol 66, no. 1, 1980, 
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31 koncertů pro klávesové nástroje
39

. Velká část jeho příjmu pocházela z prodeje tištěných 

klavírních děl. Je pravděpodobné, že svá klavírní díla zamýšlel jako hudbu, která bude hrána a 

předváděna širší veřejností. Střední vrstva v druhé polovině 18. století zbohatla a bylo v módě 

hrát na nějaký hudební nástroj, často právě klávesový. Pořád to ale většinou byli amatérští 

hudebníci, kteří nebyli tak technicky vyspělí a zruční jako „profesionální hudebníci“. Hra na 

nějaký hudební nástroj pro ně byla určitým druhem zábavy a jistě i společenskou prestiží. 

Skladatelé pro ně komponovali skladby, které byly jednodušší po technické stránce i 

v obsazení. Právě proto, že byly klávesové nástroje často nejoblíbenější a také dobře 

dostupné, dochovalo se z této doby mnoho klavírních děl, které jsou z technického hlediska 

poměrně snadné – mnoho Vaňhalových skladeb je v dnešní době hráváno žáky na základních 

uměleckých školách. Skladatelé psali tyto skladby spíše jako „spotřební zboží“ sloužící 

k tisku a prodeji, ne však jako díla, která by měla být předváděna na veřejných koncertech 

virtuózy. Podobně jako u Langa byly i Koželuhovy klavírní skladby vhodné pro amatérské 

muzicírování: „Koželuch’s music was also ideal for amatér consumption and after-dinner 

antertainment.“
40

 Susan Burney popisuje událost, která musela být typická pro mnoho míst 

po celé Evropě: „The evening was deliciously spent in Music and I have the grafication on 

fading Kozeluch triumphant over all prejudices….“
41

 

 S tím, pro koho byla tato díla komponována, souvisí i jejich charakter – častý styl lidové 

melodiky a především tanečnost, což při značné oblibě tance po celé 18. století jistě 

nepřekvapuje. Mezi nejoblíbenější tance ve střední Evropě patřily kontratance, které své 

nejrozvinutější podoby dosáhly po polovině 18. století. O tom svědčí nejen řada skladeb 

nazvaných přímo „Kontratanz“ či „contredanse“, ale i mnoho takto neoznačených vět 

v rychlém tempu s charakteristickým akcentem na třetí době (často dosaženým zopakováním 

třech po sobě jdoucích stejných tónů).  

 Výše řečené se týká většiny, ne-li všech (mnou analyzovaných) Vaňhalových koncertů 

pro klávesové nástroje, jak podrobněji ukážu v příslušných analýzách. Z toho samozřejmě 

vyplývají i určité problémy či závěry pro celkové hodnocení a způsob interpretace.    
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2. Vaňhalovy předchůdci: G. Ch. Wagenseil a J. G. Lang 
 

 Tato kapitola bude věnována dvěma přibližně o 20 let starším skladatelům Georgu 

Christophu Wagenseilovi a Johannu Georgu Langovi. Především Wagenseil, jako představitel 

starší vídeňské školy, přispěl, jako jeden z nejdůležitějších skladatelů instrumentální hudby 

raného klasicismu ve Vídni, k utváření podoby raně klasického koncertu.
42

 Jeho koncerty již 

obsahují některé aspekty osvojené pozdějšími skladateli působícími ve Vídni. Naproti tomu 

Lang působící v oblastech dnešního Německa se charakterem svých koncertů přibližuje 

některým Vaňhalovým koncertům C dur, s jejich výraznou lidovou melodikou a tanečností. 

Langův koncert B dur je také zajímavý z hlediska obsazení, neboť se ke klávesovému nástroji 

připojuje i violino principale.   

  

2.1. Úvod k analýzám 
 

 Velká část práce je věnována analýzám a charakteristice jednotlivých skladeb a autorů. 

Kromě Vaňhala a jeho klavírních koncertů v tóninách C dur a D dur se jedná o koncerty op. 3 

J. S. Schrötera, koncert B dur J. G. Langa a tři koncerty L. Koželuha. V analýzách jsou na 

vybraných příkladech podrobněji komentovány některé z  naznačených tezí o vývoji koncertu 

(viz předchozí kapitola), možnosti formálního řešení a způsob zacházení se sólovým 

nástrojem. Zároveň je ale věnována pozornost charakteru témat a hudební řeči jednotlivých 

děl. Cílem není určit, který skladatel byl „lepší“, ale ukázat co je pro danou dobu typické, čím 

se případně jednotliví autoři odlišovali, eventuálně také proč a tím také přesvědčivěji vyložit 

postavení koncertů J. K. Vaňhala. 

 V analýzách je pracováno především s prvními větami koncertů, které jsou vesměs 

nejdelší a také nejproblematičtější z hlediska analyzování (viz úvodní kapitola). Jelikož 

některé první věty mají stavbu připomínající spíše ritornelovou formu (Schröter), zatímco jiné 

více strukturu klasického koncertu (Vaňhal D dur D1, A dur A1), je pro větší přehlednost ve 

všech jednotlivých analýzách i v odkazech pracováno s termíny „sólo“ a „tutti“. Dvě témata 
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v prvních větách nenazývám „hlavním“ a „vedlejším“, tak jako se to často děje při 

analyzování sonátové formy, ale raději volím označení „první“ a „druhé“. (Pro přehlednost 

používám označování hudebních myšlenek malými či velkými písmeny). 

 

2.2.  Georg Christoph Wagenseil: koncerty pro klávesové nástroje 
 

 Koncertům G. Ch. Wagenseila pro klávesové nástroje se věnuje P. M. Sauerbrei ve 

své dizertační práci
43

. G. Ch. Wagenseil (1715-1777) svými koncerty pro klávesové nástroje 

významně přispěl k přeměně druhu koncertu od barokního ke klasicistnímu stylu. Autorka ve 

své práci uvádí 92 koncertů pro klávesové nástroje, na základě katalogu Scholz-Michelitsch
44

. 

Kromě Wagenseilovy osobnosti a pramenné základny je podstatný náhled na teorii 18. století. 

Autorka reflektuje sólový koncert v teorii dobového pojetí od teoretiků jako jsou J. J. Quantz, 

J. G. Walther, J. A. Scheibe přes J. J. Rousseau, D. G. Türka, J. G. Sulzera až k J. P. 

Kirnbergerovi, A. F. Ch. Kollmannovi a dalším a samozřejmě nevynechává ani J. Ch. Kocha. 

Podrobné informace poskytují vhled do problematiky a náhledu na dobovou teorii. Podstatné 

jsou však charakteristiky a tematické profily Wagenseilových koncertů.  

 Ne všechna Wagenseilova díla zahrnují stejnou kvalitu jednoho stylu. Wagenseil 

komponoval v rozmezí třiceti let, škála koncertů postupuje od stylu jednoduché doprovázené 

sonáty s minimálním orchestrálním zapojením k rozvláčným dílům, s propracovaně 

zvládnutým hudebním materiálem. Obecně se forma Wagenseilových koncertů pro klávesové 

nástroje přibližuje k ritornelové struktuře barokních koncertů. Přesto však Wagenseil 

důmyslně načrtává proporce nově vznikající sonátové formy se třemi rozlehlými částmi – 

expozice, provedení a repríza. Ovlivnění sonátou je evidentní také v začlenění pomalých 

středních vět s povrchním orchestrálním zapojením, často v podobném stylu jako sonáty pro 

klávesové nástroje v 50. a 60. letech. Tematické funkce jsou klíčové pro určení formální 

struktury. Základní struktura většiny prvních vět Wagenseilových koncertů se skládá 

z úvodního tutti, delší sólové plochy a dalšího střídání tutti a sóla. Ve starší ritornelové formě 

byly tutti části důležité tematické pilíře, sólové části často neobsahovaly motivy vycházející 

z počátečního tutti materiálu. 
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Zjednodušená tabulka typického schématu převzatá od Sauerbrei
45

: 

 

 Úvodní témata prvních vět jsou nesmírně různorodá, v rozmezí od působivých 

tečkovaných figur k stupnicovým pasážím i více lyrickým a výrazným typům. 

Charakteristickými pro střed století jsou figury zpestřené škálou rytmických motivů, které tak 

vytváří dosti rozmarný tematický profil. Pestrou škálu tečkovaných rytmů můžeme nalézt 

například u koncertu A dur (S-M 332)
46

 z poloviny 60. let. Ve většině případů se jedná o 

diatonické vedení melodie, úvodní témata zřídkakdy používají chromatiku či nepříbuzné tóny 

a akordy. V úvodních tutti Wagenseilových koncertů je poměrně vzácná přítomnost silně 

individualizovaného druhého tématu. Závěrečné figury úvodního tématu jsou často vystavěny 

z fragmentu prvního tématu a zaznamenají sjednocení celé sekce. Určitou propojenost pak 

vidíme i u motivu ze závěrečného tématu (nebo témat z úvodního tutti). Ten se znovu objeví 

jako doprovodné figury během věty, jako ve třetí větě koncertu F dur (S-M 302)
47

. Zde se 

počáteční rytmus závěru tutti znovu objeví ve smyčcích pod sólovými pasážemi klávesového 

nástroje.  

 Wagenseil s oblibou používá druhé téma v sólové části sestávající z dvou, tří nebo 

více krátkých často čtyřtaktových jednotek řazených za sebou
48

. O nadřazenosti sólových 

ploch můžeme mluvit, pokud „repríza“ začíná buď jako tutti nebo jako sólový návrat prvního 

tématu v hlavní tónině. Spíše neobvyklý přístup se objevuje v repríze první věty koncertu C 

dur (S-M 266)
49

. Zde se třetí sólo během sekvencovitých pasáží plynule začleňuje na konec 

provedení i začátek reprízy. Tato sekce je nepřetržitě doprovázena smyčci, oblast je 

prostřídávána svěžím motivem v lesním rohu v bodě reprízy, údajně upozorňující na citaci 
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prvního tématu sólistou. Wagenseil se drží principu odvolávání se na důležitý materiál (v celé 

větě). Závěrečná tutti jsou však zřídkakdy složena z kompletního materiálu úvodního tutti, 

jedná se pouze o výběr tvořící stručný závěrečný ritornel. 

 Některé střední věty jsou v délce a rozsahu porovnatelné s prvními větami, zatímco 

jiné jsou kratší s méně komplikovaným průběhem s minimálním orchestrálním zapojením. 

Zkrácená úvodní tutti často ve středních větách obsahují pouze první téma a závěrečnou 

figuru. Obecně není harmonické schéma dáno tak pevně jako v prvních větách. Například, 

pokud je pomalá věta v mollové tónině, návrat do durové se může odehrát náhle. Širokou 

škálu notových hodnot nalezneme pochopitelně více než v Allegru, často se objevují 

šestnáctiny, dvaatřicetiny, čtyřiašedesátiny společně. Charakter třetích vět je podobný 

charakteru rychlých vět raně klasických předeher a symfonií
50

. Často se objevuje 

zjednodušená verze formy koncertu, zkrácené tutti části, časté repetice. O formě třetí věty 

Sauerbrei hovoří opět jako o sonátové formě. Třetí věty mívají jednoduchý rytmus, 

jednoduchost a podobnost s lidovými písněmi, často méně různorodý tematický profil než 

předchozí dvě věty. 

Schéma třetích vět u Wagenseila, Sauerbrei, s. 188: 

 

 

 

 Ve Wagenseilových koncertech jsou motivy a fráze obvykle krátké. Kolem poloviny 

století jsou témata charakteristicky komponována v jednom-, dvou-, příležitostně čtyř-

taktových útvarech. Jsou rytmicky a melodicky různorodé, založené na jednoduchém 

harmonickém schématu se zdůrazněním hlavní tóniny. To je případ i jiných děl – viz Vaňhal, 

Koželuh a další. Například koncert C dur (S-M 262)
51

 se poprvé objevil jako divertimento 

v roce 1755. Jeho úvodní téma je postaveno z typického vzorce krátkých opakujících se 

jednotek, střídající akordy na tónice a dominantě v každém taktu a končící na polovičním 

závěru.  
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Sauerbrei, s. 215: 

 

 

Na příkladu je možné si všimnout dvoutaktových celků, které se opakují. První zazní dvakrát, 

druhý také. Na velkém množství příkladů mnou analyzovaných koncertů je možné vidět, že je 

úvodní téma postaveno podobně. První celek zaznívá takto dvakrát, někdy zní shodně jindy, 

je motiv např. posunut o tercii výše. Další průběh však již takto členěn není, závětí je často 

celistvé a dále rozvíjeno. U koncertů A dur a D dur (D1) J. K. Vaňhala (viz kapitola 4) se 

s tímto členěním po dvou taktech již nesetkáme, téma má už odlišný profil blížící se k podobě 

pozdně klasicistních témat. Oddělené dvoutaktové útvary přetrvávají i v 60. letech. Mnoho 

témat z 60. let mají delší fráze, založené na tří- nebo čtyř-taktové jednotce nebo její 

kombinaci.  

  Wagenseilův výběr a použití nástrojů je typický pro většinu skladatelů v polovině 18. 

století. Otázku jak byla tato díla prováděna, nemůžeme zodpovědět s určitostí
52

. Většina 

Wagenseilových koncertů pro klávesové nástroje je založena na triovém obsazení malého 

orchestru – dvoje housle a basso (nebo violone, violoncello). Z 92 koncertů uvedených 

v Scholz-Michelitsch katalogu má 70% toto obsazení
53

. Trio, pro které bylo mnoho děl 

komponováno, je nejpřístupnější typ pro komorní předvádění. Jen příležitostně se v partech 

objevuje i part violy. Přestože samostatný part neexistuje, pokud byli violisté k dispozici, 
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hrávali part spolu s basovým nástrojem. V kontrastu k triovému obsazení jsou koncerty 

s dalšími přidanými nástroji, nejčastější je obohacení dvěma hoboji či lesními rohy. 

Výjimečná je přítomnost fléten, jako ve Wagenseilově koncertu Es dur, S-M 285
54

, který má 

vcelku velké obsazení – cembalo, dvě flétny, dva hoboje, dva lesní rohy, dvoje housle, dvě 

violy a basso. Jediné dílo zahrnuje trumpety a bicí (C dur, S-M 259
55

). Flétny ve svých 

pozdních koncertech přidává například Johann Georg Lang. Smyčcům je mnohem častěji 

svěřen důležitý melodický materiál, lesní rohy často podporují důležité noty a vyplňují 

harmonii, hoboje a flétny obvykle zdvojují linku houslí ve zjednodušené verzi. Trumpety a 

bicí podtrhují rytmické prvky vět. Dřeva obvykle nehrají během pomalých vět. To bude 

možné vidět i u mnou analyzovaných Koželuhových koncertů (viz kapitola 3), kde mají dechy 

také předepsáno tacet.   

  Sólista ve Wagenseilových (i jiných, mnou analyzovaných) koncertech není vyloučen 

z orchestru během tutti částí jako v koncertech 19. století. Na řízení orchestru se podílel 

sólista a koncertní mistr, kteří společně udávali tempo a nástupy. Obsazení sólového nástroje 

je nejčastěji cembalo, i když občas je sólový part nazýván jako varhany, cembalo nebo 

fortepiano, dávající interpretovi na výběr. V případech tištěných děl pak možnost výběru 

nástroje jistě pomůže i lepšímu prodeji. Melodická linka se nejčastěji pohybuje ve vyšších 

polohách klaviatury, začínající ve druhé oktávě, zůstávající v této poloze v delších pasážích. 

Často je při pasážích využit větší prostor klaviatury – v rychlých sestupných „arpeggio“ 

figurách. Technické nároky se pohybují od velmi jednoduchých po středně náročné, ačkoli 

figurace jsou obvykle v pohodlné poloze.  

 

2.3.  Johann Georg Lang: koncerty pro klávesové nástroje 
 

 Johann Georg Lang byl starším kolegou J. K. Vaňhala. Narodil se v roce 1722 (Svojšín 

nad Mží) a zemřel roku 1798 (Ehrenbreitstein). Byl klavíristou a houslistou, jeho klavírní dílo 

bylo hojně vydáváno. Zkomponoval přibližně 31 koncertů pro klávesové nástroje, z nichž se 

dochovalo 19 (+3 neautentické)
56

. Mezi těmito devatenácti koncerty převládá tónina D dur, 
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která se objevuje v šesti koncertech. Ve čtyřech koncertech se objevují tóniny F dur a G dur, 

ve třech pak C dur a po jednom B dur a Es dur. Většina koncertů pochází ze 70. let 18. 

století
57

. F1 a D1 je z druhé poloviny 60. let, D3, D4 a Es pak z první poloviny 80 let.            

U některých koncertů není rok vzniku zřejmý. 

 

Soupis 19ti koncertů pro klávesové nástroje – červeně jsou zvýrazněná data, (S. Davis)
58

: 

 

 

 

Davis ve své studii člení Langovy koncerty na rané a pozdní. Pokud se podíváme na základní 

rysy Langových koncertů, můžeme vidět jistou paralelu mezi jeho a Vaňhalovými koncerty. 
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Johann Georg Lang – charakteristika jeho koncertů
59

: 

 
rané pozdní 

instrumentace 
cembalo, smyčce, dominují 1. 

housle, občas lesní rohy 
plnější, + flétny, hoboje (klarinety) 

character 

sólové části - jednolité, 

nepřerušované dialogy s 

orchestrem 

jiná struktura, dialogy mezi skupinami 

nástrojů, i ve skupině nástrojů mezi 

sebou, více dialogů mezi sólistou a 

orchestrem 

melodický 

styl 

krátké nazdobené figury, oblíbené 

jsou krátké rytmické hodnoty 

nebo tečkovaný rytmus 

elegantní, stoupající křivka melodické 

linky, široká škála rytmických hodnot 

téma 

začátek - větší intervalové 

rozpětí, skoky (největší interval 

nejč. malá sexta) 

rozpětí intervalů nepřesahuje tercii 

metrum 
1. věta Allegro moderato 2/4 takt, 

3. věta Allegro 3/4 takt 

1. věta Allegro 4/4 takt (nebo Alla 

breve), 3. věta Tempo di Menuetto v 

3/4 nebo Allegretto v 2/4 taktu 

délka 
první věty poměrně krátké - cca 

80 taktů 

např. Es1 (251 taktů), D6 (307 taktů), 

okolo 1772 začíná používat rondo ve 

finálních větách 

 

Z uvedené tabulky je patrné, že v hrubých rysech můžeme mluvit o podobnosti mezi 

Langovými a Vaňhalovými koncerty. Obsazení je dáno i dobou, rané Langovy koncerty 

mohly vzniknout přibližně o 10 let dříve než ty pozdní. Zajímavá je pak jistě délka, první věty 

Vaňhalových koncertů A dur a D dur (D1) jsou poměrně delší než u některých koncertů 

v tónině C dur. Podobná je i struktura – dialogy a charakter doprovodů. Lang pravděpodobně 

častěji používá dialogy mezi skupinami nástrojů či mezi sólistou a orchestrem, což se u 

Vaňhala objevuje jen v koncertech A dur a D dur (D1) – další informace v kapitole 4.  

 Obsazení Langových koncertů se nijak zvlášť nevymyká době. Menší obsazení mohlo 

souviset i s otázkou interpretů těchto koncertů (viz podkapitola 1.3.). Výrazně větší obsazení 

nalezneme až v druhé polovině 80. a v 90. letech 18. století. Pokud se podíváme blíže na 

některé známější autory, zjistíme, že obsazení jejich koncertů je velice podobné. Např. C. P. 

E. Bach má ve svých šesti koncertech pro cembalo z roku 1771 (Wq. 43) obsazení: cembalo, 

smyčce a 2 lesní rohy. Podobné to je i u J. Haydna. Např. koncert D dur (Hob XVIII:11, 

1784) k předchozímu obsazení přidává ještě hoboje. Mozartovy rané vídeňské koncerty K 

413, 414, 415, 449 mohou být předváděny zmenšeným orchestrem, tj. bez dechů, od koncertu 

K 450 (tj. od roku 1784) Mozart povinně předepisuje dechy. Johann Georg Lang své ranější 
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koncerty píše pro cembalo, smyčce a u některých přidává lesní rohy. U pozdějších koncertů 

pak ke smyčcovému základu přidává flétny, hoboje nebo klarinety. J. L. Dusík používá již 

větší obsazení – ke smyčcům přidává 2 hoboje, 2 lesní rohy, někdy 2 flétny či 2 fagoty
60

. 

Mnou analyzované koncerty Leopolda Koželuha mají vcelku podobné obsazení – sólový 

nástroj, smyčce, dva hoboje a dva lesní rohy (viz podkapitola č. 3.2.). 

 

2.4.  Koncert B dur 
 

 K Langovým koncertům se v pražských institucích nedochovaly žádné prameny. 

Koncert B dur pro cembalo a orchestr je však k dispozici v podobě digitalizovaného rukopisu 

z Bayerische Staatbibliothek v Mnichově (signatura Mus. ms. 3486
61

). Většina koncertů, které 

lze datovat podle soupisu S. Davise, pocházejí ze 70. let. Můžeme předpokládat, že i tento 

koncert, právě z důvodu délky, obsazení, stavby a použití témat pochází také spíše ze 70. let 

než z let 80.  

 Třívětý koncert B dur má obsazení: cembalo, violino principale, 1., 2. housle a basso. 

První věta je Allegro ve 4/4 taktu, ve 3/4 Larghettu Lang nemění tóninu, jak bývá ve druhých 

větách koncertů zvykem. Závěrečnou větou je Allegro di molto v 2/4 taktu. Zajímavostí je 

především, že v oblastech tutti nemá cembalo předepsanou melodii s prvními houslemi, ale 

pouze levou ruku pro generálbas. Takto řešené tutti plochy bude možno vidět u některých C 

dur koncertů J. K. Vaňhala a u koncertu L. Koželuha (viz příslušné analýzy).  

 V tomto koncertu je důležitý part sólových houslí (violino principie). Způsob zapojení 

tohoto obligátního koncertujícího hlasu je však odlišný, než budeme moci pozorovat ve 

Vaňhalově koncertu C dur (C2). Tam se violino principale dostává ke slovu téměř výlučně 

v sólových plochách, v tutti hraje spolu s orchestrem (linku prvních houslí). Lang violino 

principale zapojuje ještě více. V první větě má sólo v prvním i třetím tutti. Melodie sóla 

vychází z pochodového rázu věty. Melodický oblouk je veden přes skoky na tónech 

kvintakordu a působí ještě více pyšně než slavnostní úvod. Takty v pochodovém stylu jsou 

prostřídány virtuózními prvky, místo tak působí brilantně. Dále se violino principale dostává 

ke slovu i v sóle cembala, kde jsou „toccatové“ pasáže prostřídány šestnáctinami houslí ve 

vyšší poloze. Také na začátku druhého sóla je zajímavý dialog mezi sólovým cembalem a 
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violino principale, který působí jako ozvěna – housle opakují motiv o oktávu níž než 

klávesový nástroj. Ve druhé větě dochází ke krásnému spojení obou sólových nástrojů 

v unisonu dvaatřicetinových figur. I zajímavý lombardský rytmus hrají spolu s cembalem. Ve 

třetí větě po orchestrálním úvodu a pasážích v cembale konečně přináší violino principale 

melodii tématu připomínající lidový nápěv. 

 U Langova koncertu B dur se objevují zajímavá místa, kde dochází ke střídání dvou 

nástrojů, k dialogu či ozvěně nebo k hraní v unisonu. Violino principale má možnost projevit 

se i samostatně sólově, což skladbě celkově dodává na virtuozitě a přibližuje ji k formě 

dvojkoncertu. Je však důležité si povšimnout, že ač má violino principale mnoho těchto 

sólových a virtuózních míst, nepřebírá cembalu jeho úlohu hlavního sólového nástroje. Až ve 

třetí větě Langova koncertu B dur je houslím věnováno poměrně mnoho místa a s navracením 

se dílu A se tak téměř dostávají na rovinu sólového cembala. 

 

2.4.1. První věta 

 

 Věta sestává ze čtyř tutti a tří sól. Druhé tutti stojí na pomezí druhého a třetího sóla. Na 

druhé sice plynule navazuje, zároveň ale přináší zpět melodii prvního tématu v dominantní F 

dur. Stejně řešené je i třetí tutti, které opět plynule navazuje na předchozí sólo, ale dále se 

především tóninově přibližuje začátku „reprízy“. Délka jednotlivých tutti se postupně 

zkracuje. Z 55 taktů prvního tutti se ve čtvrtém stává pouhých 7 taktů. Sóla jsou v tomto 

ohledu „jednoznačnější“. První a třetí sóla jsou založena na podobném charakteru, druhé se 

pak především v použitých figuracích odlišuje. Jejich harmonický postup je ve všech směrech 

tradiční. Pestřejší je především třetí sólo, které se z hlavní a dominantní tóniny dále dostává 

přes D dur do paralelní g moll a odtud zpět do F dur.  

 První téma má pochodový a slavnostní charakter. Ten je podpořen opakováním tónů, 

tečkovaným rytmem a trylkem, který v rychlejším tempu může připomínat víření bubnů. Dále 

také stoupavý charakter melodie a opakování motivku o tercii výš. Téma je členěno nejprve 

po dvou taktech, závětí pak přináší více zpěvnosti a nádech virtuozity. V sestupné melodii se 

ale pořád objevuje tečkovaný rytmus a opakování tónů. Melodie je hrána prvními houslemi a 

violino principale, ostatní smyčce doprovází spolu s cembalem. Téma není příliš harmonicky 

pestré. Předvětí stojí pouze na tónice, v závětí zní navíc subdominanta a dominanta. Druhé 

téma vychází z podobného charakteru. Repetování tónů připomíná začátek prvního tématu. 
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V tutti zní navíc úsek, který v sóle již není. Vychází ze závětí prvního tématu – dlouhý tón 

s brilantním sestupem.  

 K pochodovému a slavnostnímu stylu vytváří jistý kontrast až sólová část. První téma 

je sice pořád silně pochodové – levá střídá oktávy a rytmizuje tak úsek, ale do popředí se 

dostává brilantnost a virtuozita – především šestnáctinové ozdobné trioly. Ta pak pokračuje i 

ve figuracích „toccatového“ stylu. Druhé sólo začíná zajímavým střídáním cembala a violino 

principale. Po pěti zopakováních, které působí jako ozvěna, dále pokračuje pouze cembalo. 

V celém sóle je kladen důraz na figurace, tematický materiál se vrací až ve třetím sóle (pouze 

melodie druhého tématu).  

J. G. Lang: Koncert B dur, 1. věta (1. housle a cembalo), porovnání tématu v tutti a sóle: 

 

 

 

 Pro větu je typická neprovázanost tematických částí s figurativními úseky. Věta 

jakoby dávala na odiv předvedení mechanických schopností. V kontrastu je tak pochodový 

charakter tematických úseků a virtuozita figurací. I pasáže „toccatového“ stylu však působí 

díky pravidelnému akcentování dob pochodově. I když není téma věty harmonicky pestré, ve 

druhém sóle pak dochází k řadě modulací i do vzdálenějších tónin. 
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2.4.2. Druhá a třetí věta 

 

 Druhá věta koncertu B dur (vystavěna ze tří tutti a dvou sól) nepřináší očekávaný 

tóninový kontrast, neboť netypicky dodržuje hlavní tóninu. Volbou lyrického tématu v 3/4  

rytmu však Lang zajistil potřebný kontrast charakterový.  Průběh je také harmonicky pestřejší, 

podobně jako bude možno vidět u druhých vět koncertů Leopolda Koželuha. Téma věty je 

zpěvné a velmi zdobné, řekli bychom typicky galantní či rokokové. Melodie začíná na pátém 

stupni dlouhými tóny, ty se v dalších taktech rozběhnou ke konci předvětí zakončeného na 

šestém stupni. Závětí přes druhý stupeň na chvíli moduluje do F dur. Jak je u těchto vět 

typické, melodie se pravidelně rozvíjí na drobných ornamentech, téměř každá fráze končí 

sekundovým krokem. Levá ruka kombinuje obvyklé lomené oktávy, jež známe již z první 

věty, s komplementárními figuracemi k ruce pravé. 

 Ve druhém sóle se také navrací tečkovaný – lombardský – rytmus hraný cembalem a 

violino principale. Ten přináší zajímavé rytmické ozvláštnění a lépe se hodí do charakteru 

pomalé věty než klasický tečkovaný rytmus. Celá věta je velice brilantní a virtuózní, 

především z hlediska ornamentálně vedených figuracích v sólovém nástroji.  

 Komplikovaněji řešenou finální větu Allegro di molto lze členit na šest dílů a dovětek: 

A B A C A‘ C‘ a‘‘. Hlavní díl A je zkomponován vskutku netradičně. Úvodní čtyři 

orchestrální takty příliš nemají tematický význam, jsou zajímavé především harmonicky. 

Z tóniky vede postup do šestého stupně a přes subdominantu a dominantu zpět. Stejný 

harmonický postup nalezneme i v následujících čtyřech taktech sólového cembala. 

„Toccatový“ sólový úsek připomíná figurace z první věty, mohli bychom tak hovořit o 

propojenosti a celistvosti celého koncertu díky použitému spojujícímu prvku. Melodii 3. věty 

přináší až sólové violino principale. Melodie připomíná styl lidových písní. Rozverné a veselé 

téma je pak znovu vystřídáno figuracemi cembala.  

 Vedlejší díl B hraje sólo violino principale. V kontextu druhu se jedná o poněkud 

překvapivé řešení. Očekávali bychom, že první vedlejší díl bude patřit sólovému cembalu, jak 

je obvyklé. Snad jeho výraznější zapojení již v prvním díle však vedlo skladatele k volbě 

kontrastu se sólovými houslemi, jež takto svůj význam posilují. V dalším vedlejším díle 

dochází ke kontinuálnímu střídání obou nástrojů. Jedná se o výrazné a zajímavé místo, po 

harmonické i technické stránce. Střídání nástrojů dodává této větě velice virtuózní charakter a 

celkově tak přispívá ke gradaci celé skladby. 
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J. G. Lang: koncert B dur, „toccatové“ figurace v 1. a 3. větě: 
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3. J. S. Schröter a L. Koželuh: koncerty pro klávesové nástroje 
 

 Následující kapitola se věnuje dvěma současníkům J. K. Vaňhala – J. S. Schröterovi a 

L. Koželuhovi. Oba autoři byli vybráni záměrně proto, že jsou považováni za výborné 

klavíristy
62

, což se určitým způsobem může odrazit i v jejich kompozicích (např. použití 

složitějších prvků, větší zapojení levé ruky, apod.). 

 Při výběru skladeb jsem se zaměřila především na 70. a 80. léta 18. století. Dále jsem 

také vycházela s podobného obsazení orchestru jako má Vaňhal. Schröterův op. 3 pochází 

z první poloviny 70. let a je komponován pro klávesový sólový nástroj, dvoje housle a basso. 

Tři vybrané koncerty Koželuha pocházejí z poloviny 80. let s obsazením: klávesový nástroj, 

smyčce, dva hoboje a dva lesní rohy.  

 

3.1. J. S. Schröter: šest koncertů pro klávesové nástroje op. 3 

 

 Skladatel a klavírista Johann Samuel Schröter (cca1752-1788)
63

 je autorem několika 

koncertů pro klávesové nástroje. S největší pravděpodobností lze tyto koncerty zasadit do 

první poloviny 70. let 18. století. Keefe ve své chronologii
64

 uvádí 12 koncertů pro klávesové 

nástroje mezi lety 1774-1777. The New Grove
65

 uvádí 12 koncertů pro klávesové nástroje se 

smyčci, šest jich vyšlo jako op. 3 v roce 1774 (také jako op. 4 a 5 v Berlíně a Amsterodamu), 

dalších šest vyšlo jako op. 5 přibližně v roce 1777 (také jako op. 6 v Paříži a op. 7 a 8 v 

Berlíně a Amsterodamu).  

 V pražských institucích se bohužel prameny ke Schröterovým koncertům op. 3 

nevyskytují. Klavírní party ke koncertům se mi podařilo dohledat v Berlínské knihovně
66

, kde 

jsou přístupné v naskenované verzi. Party smyčců však k dispozici nemají. V Badische 

                                                           
62

 Podle hesla v The New Grove byl Schröter klavírista, pravidelně vystupující na řadě polo-soukromých 
koncertů, Koželuh je hodnocen jako vlivný klavírista a klavírní pedagog, který přispěl k rozvoji klavírního stylu. 
63

 Schröter pocházel hudební z rodiny – jeho otec Johann Friedrich byl hobojistou. Schröter působil v Lipsku a 
od 70. let v Londýně. Rok jeho narození se různí, údaj jsem převzala ze slovníkového hesla v The New Grove. 
Schröter je tedy přibližně o 13 let mladší než J. K. Vaňhal. Nicméně jeho poměrně brzká smrt mu již nedovolila 
další působení ani kompoziční rozvíjení. Tím, že známe rok jeho úmrtí (1788), lze však dobře určit období, do 
kterého spadají jeho kompozice.  
64

 Keefe, S. P.: The Cambridge Companion to the Concerto, Cambridge University Press 2005, s. xv 
65

 Kidd, R. R.: heslo Schröter – č. 3 Johann Samuel Schroeter in: SADIE, Stenley: The New Grove of Music and 
Musicians, Second edition, vol. 22, New York, Oxford University Press 2001,s. 649-650 
66 http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN735491526&PHYSID=PHYS_0001 

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN735491526&PHYSID=PHYS_0001
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Landesbibliothek Karlsruhe
67

 jsou v digitalizované podobě jak party klávesového nástroje, tak 

party prvních houslí a bassa. Podle uvedených údajů se jedná o digitalizovaný tisk pocházející 

z Paříže přibližně kolem roku 1785.  

 Jednotlivé koncerty z op. 3 jsou vcelku rozmanité, jak ve volbě tóniny, tak v počtu vět. 

Nalezneme zde koncerty F dur, B dur, C dur, D dur, G dur a Es dur. Tři koncerty jsou 

dvojvěté – F dur, B dur a G dur, což odpovídá francouzské dobové praxi.  Druhé věty, jež 

v těchto koncertech mají zároveň funkci věty finální, jsou ve formě ronda v živějším tempu. 

Jelikož jsou také v hlavní tónině, chybí těmto skladbám výraznější tóninový kontrast. Zbylé 

koncerty C dur, D dur a Es dur mají již třívěté schéma, jež je v této době celkově obvyklejší. 

Jejich druhé (střední) věty jsou poměrně krátké a všechny jsou zkomponovány v dominantní 

tónině. I v těchto koncertech zaznívá v  třetích větách rondo a navrací zpět tóninu hlavní. 

 Vzhledem k tomu, že bych ráda ukázala charakteristiku jednotlivých vět a stavbu 

koncertů, nebudu analyzovat každý koncert zvlášť, ale rozdělím následující analýzu po 

jednotlivých větách (dvou i třívětých koncertů) a zmíním, co je v daných větách zajímavé či 

zvláštní oproti jiným. 

 

3.1.1. První věty 

 

 Všechny první věty Schröterova op. 3 nesou tempové označení Allegro, koncert Es dur 

Allegro Spiritoso. U koncertů převládá čtyřčtvrťový takt. První věta koncertu B dur je psána 

ve dvoučtvrťovém, u koncertu G dur nalezneme takt tříčtvrťový. Třídobé metrum v první větě 

je zajímavé, neboť tříčtvrťový takt je typický spíše pro střední pomalé věty, někdy i pro 

finální ronda. Zvolené metrum výrazněji mění i charakter věty. 

 První věty op. 3 jsou zajímavé z hlediska stavby. Typické řešení čtyř tutti a tří sól 

„porušují“ dva koncerty B dur a C dur (viz tabulka, s. 43). Ve všech větách je z tematického 

hlediska dávána přednost tutti částem, i když sóla zaujímají větší část vět. Jejich náplní jsou 

ale převážně figurativní pasáže. Ve větách také převládají pouze dvě tóniny – hlavní a 

dominantní, jiné se v prvních větách prakticky nevyskytují. Tematické plochy mají nejčastěji 

podobu osmitaktového úseku, který bývá dále rozvinut opakujícím se motivem o přibližně 

                                                           
67 http://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/content/titleinfo/1167747 
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další čtyři takty. U některých vět je téma uvedeno úvodním motivkem, jakousi „hlavou 

tématu“ (bližší popis níže). V prvním sóle znějí témata většinou beze změn a zdobení – často 

bývá změna např. jen v úvodním motivu nebo je část hrána o oktávu výš. Brzy po zaznění 

tematických ploch přicházejí figurace virtuózního rázu.  

 Druhá tutti nejsou pouhými ukončovacími dovětky, ale vrací se zpět s melodií prvního 

tématu. V některých případech zachovávají rytmus a intervalové postupy, ale melodie nebo 

některé její části mohou být v inverzi – např. v koncertu F dur. Následující druhé sólo 

motivicky nenavazuje a je postaveno pouze z figurací. V koncertech B dur, C dur, D dur a Es 

dur přebírá druhé sólo od předchozího tutti alespoň na chvíli melodii prvního tématu, ale brzy 

pokračuje podobně jako v F dur figuracemi a běhy. Velmi krátké druhé tutti nalezneme 

v koncertu G dur. To opět začíná melodií prvního tématu, po čtyřech taktech ji už přebírá 

sólový nástroj. V druhém sóle není s tématy vět nijak pracováno, po úvodním zaznění se ke 

slovu dostávají právě zmíněný figurativní materiál. Schröter ve druhých sólech nemění tóninu 

a zůstává v dominantní. Větší harmonický pohyb nalezneme v první větě koncertu C dur, kde 

se objevují i chromatické postupy a více posuvek.  

 Třetí, často nejkratší tutti bývá řešeno nejrozmanitěji, jak předznamenaly i analytické 

postřehy u Wagenseila a Langa. Např. u koncertů F dur a D dur se jedná pouze o čtyři takty, 

které citují začátek prvního tématu v hlavní tónině, po nich nastupuje hned třetí sólo s 

figuracemi.  U koncertu G dur má třettí tutti spíše ukončovací funkci – nastupuje bez 

tematického materiálu po druhém sóle. Ve třetích sólech (u dvou koncertů B dur a C dur již 

nejsou) často zní nejprve figurace a pak až melodie druhého tématu, první zaznělo 

v předchozích tutti a sólovým nástrojem už nebývá zopakováno. Čtvrté tutti bývají 

několikataktové netematické úseky. Z těchto popisů je zřejmé, že témata zaznívají více v tutti 

částech než v sólech. V těch je dáván větší prostor figuracím, o kterých bude pojednáno 

v následujícím odstavci. 

 Schröterův op. 3 je virtuózní, melodický a pianisticky propracovaný. Ve všech prvních 

větách můžeme vidět mnoho prvků, které vyžadují větší technickou vyspělost. Běhy 

vycházejí především z charakteru dané věty. V celém opusu nalezneme věty (a nejen první), 

které mají výrazně obtížnější pasáže, jiné jsou zase více melodické s menší virtuozitou. Často 

vidíme prvek, kdy jedna ruka hraje osminu či šestnáctinu a druhá ruka zbylé tři. Časté je 

střídání rukou připomínající až „toccatový“ styl (podobně jako u Langova koncertu B dur), 

šestnáctinové, dvaatřicetinové běhy přes dvě až tři oktávy mezi oběma rukama a trioly. 

Zajímavé bývá především druhé sólo, kde figurace oproti prvnímu a třetímu mění charakter. 
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Např. v koncertu F dur jsou první a třetí vystavěny z šestnáctinových běhů a střídání rukou, 

druhé je však založeno pouze na triolových rozložených akordech, které v předchozím ani 

následujícím sóle nezazněly. Nejbrilantnější prvky jsou použity v koncertu B dur, kde se již 

v tematických plochách objevují i dvaatřicetiny. Tato první věta je velice zdobná a virtuózní, 

v sóle zaujmou především dvaatřicetinové běhy přes 2-3 oktávy mezi oběma rukama.  

Příklady figurací (J. S: Schröter op. 3): 

F dur (2. sólo, klavír): 

 

B dur (2. sólo, klavír): 

 

Es dur (2. sólo, klavír): 

  

 V charakteristikách jednotlivých koncertů můžeme spatřovat několik typů – vliv lidové 

melodiky, témata s tanečním charakterem i virtuózně postavené téma s klasickými rysy. První 

zmíněný v šesti koncertech převládá. U koncertu F dur je lidový charakter podpořen melodií 

vedenou ve dvojhmatech
68

. Akcent a zastavení na druhé době profiluje téma jako taneční. To 

                                                           
68

 Je podstatné si uvědomit, že paralelně vedené tercie neodkazují primárně k lidovému stylu, ale jsou také 
obvyklým postupem pro 18. století – pro galantní styl i lehčí vrstvy repertoáru vrcholného klasicismu. 
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podporuje i jednoduchý doprovod ve čtvrtkách na každou dobu. Téma je harmonizováno 

pouze hlavními funkcemi. Druhé téma nepřináší velký kontrast, spíše vychází z charakteru 

prvního tématu. První věta koncertu D dur začíná zajímavým stupnicovým během (úvodní 

motiv). Dále následují dvojhmaty, avšak ne v terciích, což přináší vítanou změnu. Zajímavě je 

řešené druhé téma v tutti ve spodní poloze pod šestnáctinami (klavír, levá ruka), při uvedení 

tématu v sóle už melodie zaznívá nahoře v pravé ruce. 

J. S. Schröter: D dur 2. téma (tutti), zní nejprve v pravé a pak v zajímavé inverzi v levé: 

 

 

 

První věta koncertu C dur zaujme nápadným tečkovaným pochodovým úvodem na 

rozloženém tónickém kvintakordu. V dalším průběhu melodie dostává odlehčenější až taneční 

charakter, drobná melodická ozvláštnění zajišťují občasné chromatické postupy v melodii, 

byť v zásadě nepouštíme základní harmonické funkce. Věta má také kontrastnější druhé téma, 

lehké až brilantní, rozdrobené do krátkých motivků.  

Příklad témat s lidovým charakterem (J. S: Schröter op. 3, F dur, 1. téma, tutti): 

 

 

 Brilantnost a virtuozitu nalezneme v koncertu B dur. Zcela jinak je řešeno téma věty 

koncertu Es dur. Melodie je zajímavě rozvíjena po třikrát dvou taktech na tónice, dominantně 
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a tónice o oktávu výše. Téma vykazuje spíše klasicistní profil než lidový charakter, který 

zazníval u F dur, C dur a D dur. Kontrastní druhé téma je založeno na pochodovém rázu 

(tečkovaný rytmus na sestupném tónickém kvintakordu). U této věty můžeme mluvit i o 

„závěrečné oblasti“ – šestnáctinová figurka s následným tečkovaným rytmem je typickou 

zakončovací manýrou prvního tutti. 

 Zvláštním případem je první věta koncertu G dur, psána ve tříčtvrťovém taktu, jediná 

věta z op. 3, která má repetici (po prvním sóle a mezi druhým a čtvrtým tutti). Věta je 

nápadná tanečně stavěným tématem – třídobé metrum, akcentace, „zastavení“ na první době, 

styl doprovodu – to vše připomíná charakter menuetu. Téma je zajímavé také harmonicky, 

především díky klamnému spoji (T-T
6
-S-D-VI-T

6
-S-D-T).  

J. S. Schröter op. 3, G dur, ukázka ¾ první věty (začátek tématu, tutti): 
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Rozložení jednotlivých částí v prvních větách koncertů J. S. Schrötera op. 3: 

 

  T1 S1 T2 S2 T3 S3 T4 

F dur 

1. téma (a, b), 

"mezivěta", 

2. téma 

1. téma, figurace, 

2. téma -dom. 

tónina 

krátké, 1. téma v 

inverzi, ukončuje 

expozici 

pouze figurace 

4 takty, začátek 

„reprízy“, 1. 

téma 

figurace, 2. téma - 

hl. tónina  

krátké, 

podobné T2 

B 

dur 

1. téma (a, b), 

2. téma 

1. téma (a), 

figurace, druhé 

téma - dom. tónina 

krátké 

1. téma, figurace, 2. 

téma - hl. tónina, 

figurace, 1. téma (b) 

krátké, závěr 

věty 
X X 

C 

dur 

1. téma, 

"mezivěta", 

2. téma 

1. téma,figurace, 

2. téma - dom. 

tónina, figurace 

delší, 1. téma 

1. téma, figurace, 

chromatické postupy, 

práce s tématem, po 

koruně 2. téma - hl. 

tónina 

krátké, závěr 

věty 
X X 

D 

dur 

1. téma, 

"mezivěta", 

2. téma, 

"závěrečný 

motiv" 

1. téma, figurace, 

2. téma -dom. 

Tónina, 

"závěrečný motiv" 

delší, 1. téma 1. téma, figurace 

4 

takty,"závěrečný 

motiv" 

figurace, 2. téma - 

hl. tónina  

krátké, 

podobné 

závěru T1, T2 

G 

dur 

1. téma, 

"mezivěta", 

2. téma, 

"závěrečný 

motiv"  

1. téma, figurace, 

2. téma 
krátké, 1. téma 

dohrává 1. téma z 

předchozího T2, 

figurace 

5 taktů, 

ukončující 

funkce (konec 

„provedení“) 

2. téma, figurace - 

hl. tónina 

krátké, závěr 

věty 

Es 

dur 

1. téma, 

"mezivěta", 

2. téma 

1. téma, figurace, 

2. téma 
delší, 1. téma 

figurace, připomínka 

2. tématu (v 

augmentaci) 

4 takty, 1. téma, 

začátek 

„reprízy“ 

pokračuje 1. 

tématem, figurace, 

2. téma - hl. tónina 

krátké, závěr 

věty 
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3.1.2. Střední a finální věty 

 

 Střední věty v pomalém tempu mají pouze tři koncerty – C dur, D dur a Es dur. 

Všechny jsou zkomponovány v dominantní tónině. V koncertech C dur a D dur jsou psány ve 

dvoučtvrťovém taktu s označením Grazioso, v koncertu Es dur je složena v obvyklejším 

tříčtvrťovém taktu a tempu Larghetto. Všechny tyto střední věty jsou poměrně krátké, 

nicméně svou délkou nijak nenarušují strukturu celků. Věty jsou tvořeny dvěma či třemi tutti 

a dvěma sóly. Kromě prvního tutti jsou všechny ostatní pouze několika-taktové ukončovací 

dovětky. Nejpropracovanější je pravděpodobně druhá věta koncertu Es dur. Její téma přináší 

dva kontrastní motivy. Typický prvek bohaté ornamentiky a brilantních úseků v pomalém 

tempu lze spatřit ve všech třech analyzovaných větách. 

 Zajímavý je charakter druhé věty koncertu C dur (v tónině G dur, Grazioso). Téma 

přináší zajímavé přerušování toku melodie, hru s artikulací a přenášení akcentu. Jemná 

virtuozita se zde pojí s hravostí. Předvětí leží na prodlevě g, závětí je harmonicky pestřejší, 

především díky klamnému spoji (S-D-VI-III-S-D-T). Sólo ještě více umocňuje virtuozitu, je 

zdobeno a prokládáno netematickými úseky. Lyrickou melodii tématu nalezneme u druhé 

věty koncertu D dur. Skoky tečkovaného rytmu, za doprovodu levé – rozložené akordy – 

působí v pomalém tempu zpěvně.  Harmonicky je předvětí pestřejší než u první věty – T-D-T-

S-D (s prodlevou a v basu z předchozího akordu)-T. Stejný bas na S a D působí velmi 

zajímavě (a-d-fis, a-e-gis). V oblasti tematické plochy i figurací zaznívají rytmicky pestré a 

tím i technicky náročnější postupy 3:2 (šestnáctinové trioly v levé a šestnáctiny v pravé) a 3:4 

(šestnáctinové trioly v levé a dvaatřicetiny v pravé). S klidnější melodií, postavenou na 

četnějším použití čtvrťových a osminových hodnot nalezneme u druhé věty koncertu Es dur. 

V celé větě se střídá zpěvnost s prvky lidové melodiky a je potlačena virtuozita.  

J. S. Schröter: Koncert C dur (druhá věta, tutti a začátek sóla): 
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 Struktura a členění závěrečných vět Schröterova op. 3 si jsou navzájem vcelku podobné, 

jejich metrum a označení jsou však různé. Právě metrum v těchto větách může velice měnit 

charakter a náladu věty, jak bude dále ukázáno. Druhá věta koncertu F dur je psána ve 

tříčtvrťovém taktu s označením Rondo, Tempo di Minueto. V koncertu B dur pak v poslední 

větě nalezneme šestiosminový takt a Rondeau Grazioso. V koncertu C dur a D dur je 

označení Rondo znovu ve tříčtvrťovém taktu. Druhá věta koncertu G dur byla zkomponována 

ve dvoučtvrťovém taktu a nese označení Rondo Grazioso. Koncert Es dur má svojí poslední 

větu ve stejném taktu s označením Rondo Presto.  

 Ve třech koncertech – F dur, C dur a D dur můžeme nalézt devítidílné rondo (+coda). 

Ve zbylých třech B dur, G dur a Es dur pak rondo sedmidílné (viz tabulka, s. 47). Hlavní díly 

jsou tvořeny osmitaktovým sólem klavíru, které pak přebírá tutti. Vedlejší díly jsou vždy 

sólem klavíru s neperiodickým členěním (u B často kratší, u C a D rozlehlejší). Právě díl C 

přináší největší kontrast k hlavním dílům i k vedlejšímu B virtuóznějšími prvky i změnou 

mollové tóniny. V šesti větách můžeme spatřovat dva charaktery, které zčásti udává právě 

zmíněné metrum. U dvouvětých koncertů F dur, C dur a D dur je dobře vystižen menuetový 

charakter těmito znaky: např. u koncertu F dur akcentem na 1. době, pravidelné pulsaci, která 

vystihuje taneční charakter, jednoduchý doprovod (např. u finální věty koncertu C dur), někdy 

i dvojhmaty, které ale spíše vycházejí vstříc vkusu líbivé melodiky s četnými pasážemi 

vedenými právě v paralelních terciích.   

J. S. Schröter op. 3: F dur (závěrečná věta), příklad taneční ¾ finální věty: 

 

 

 Naproti tomu více energický charakter mají třetí věty koncertů G dur a Es dur v 2/4 

metru. Akcentace na druhé době v koncertu G dur je podpořena opakováním tónu a 

následujícím tečkovaným rytmem. Téma je svižnější i díky doprovodu levé ruky 

v rozložených šestnáctinách. Pestřejší rytmické hodnoty, jejich střídání, přírazy i dvaatřicetiny 

působí virtuózněji než předchozí věty zmíněné závěrečné věty. Podobně v koncertě Es dur je 
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rytmický profil melodie velmi důležitý: na první pohled jednoduché hravé taneční téma 

směřuje energii vždy do závěru frází, kde podvědomě cítíme zhuštění akcentů. Způsob 

akcentování se přitom v průběhu věty mění, což jí dodává na přitažlivosti. Také harmonicky 

je téma zajímavější, než jsme mohli pozorovat u předchozích vět: T-(D)-II-D-T-S (D)-D-T 

J. S. Schröter op. 3: Es dur (třetí věta), příklad svěží a energické finální věty: 

 

 

 Vedlejší díly přinášejí k hlavním periodicky členěným určitý kontrast i nádech 

virtuozity. V koncertu F dur zní v dílu B nejprve tóny ve vyšších polohách a připomínají 

charakter instruktivních cvičení. V dílu C pak nalezneme zajímavý dialog rozložených akordů 

v pravé, která přeskakuje levou (viz obrázek níže). V závěrečné větě koncertu B dur se ztrácí 

virtuozita z první věty. Ta se na okamžik vrátí až ve vedlejším dílu C v mollové tónině. V Es 

dur je tanečnost vedlejších dílů podpořena zajímavou melodií v synkopách. V této větě mizí 

prvoplánová virtuozita, ustupuje větší melodičnosti a zajímavějšímu harmonickému 

zpracování.  

J. S. Schröter op. 3, koncert F dur (2. věta, díl C pravá ruka přeskakující levou): 
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 Stavba koncertů J. S. Schröter op. 3: 

 

 

3.2.  Leopold Koželuh 
 

 Leopold Koželuh byl o necelých 10 let mladší než J. K. Vaňhal. Narodil se v roce 1747 

a zemřel v roce 1818. Hlavní těžiště je v jeho klavírních dílech – jedná se o sonáty, klavírní 

tria a koncerty. Zatímco v koncertech a symfoniích dominují výrazové prostředky vídeňského 

klasicismu, jehož je významným exponentem, skladby klavírní a komorní z 80. a 90. let jsou 

někdy dávány i do souvislosti s lyrickým romantismem Franze Schuberta
69

. 

 Leopoldem Koželuhem se podrobněji zabývá Milan Poštolka ve své monografii
70

, 

klavírním koncertům věnuje kapitolu a následně je chronologicky řadí v tematickém katalogu. 

                                                           
69

 převzato z: Poštolka, M.: heslo Kozeluch, Leopold in: The New Grove of Music and Musicians, New York 2001, 
sv. 13, s. 852-853 
70

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964 

  1. věta 2. věta 3. věta 

F dur T1, S1, T2, S2, T3, S3, T4 X A B A B A C A B A + coda 

B dur T1, S1, T2, S2, T3 X A B A C A B A 

C dur T1, S1, T2, S2, T3 
G dur                    

 T1, S1, T2, S2, T3 
A B A B A C A B A + coda 

D dur T1, S1, T2, S2, T3, S3, T4 
A dur                   

  S1, T1, S2, T2 
A B A B A C A B A + coda 

G dur T1, S1, T2, S2, T3, S3, T4 X A B A C A B A 

Es dur T1, S1, T2, S2, T3, S3, T4 
B dur                 

     T1, S1, T2, S2, T3 
A B A C A B A 
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Podle Poštolky zkomponoval Koželuh velké množství klavírních koncertů, a to nejméně 

čtyřicet, v krajním případě až šedesát. Z nich se dochovalo 19 autentických, jeden z nich je 

určen pro čtyřruční hru
71

. Značnou nejistotu množství klavírních koncertů však Poštolka nijak 

nekomentuje, čísla přebírá z „dobových slovníků“
72

 – blíže neupřesněných. Heslo v The New 

Grove (taktéž Poštolka) však uvádí 22 koncertů (pro harpsichord/piano-forte)
73

. Podobně jako 

u Koželuhových symfonií, lze v klavírních koncertech sledovat vzestupný vývoj z hlediska 

kompoziční techniky a klavírního stylu
74

.  

 Následující tvrzení a dataci jsem přejala od Poštolky. Nejstarší z koncertů je koncert F 

dur, který Poštolka datuje před 1. 9. 1784. U tohoto koncertu uvádí, že se „skladatel dopustil 

stavebné neobratnosti“
75

, když odvodil všechna tři témata sonátové formy z dvoutaktového 

motivu. Podobnost témat však není nic neobvyklého. Pokud se vrátíme k analýzám Schrötera 

i Langa, málokde se objevuje v závěru prvního sóla i tutti téma, které by se dalo považovat za 

závěrečné (=třetí). Většinou je tento úsek vystavěn z předchozího netematického materiálu 

nebo bezprostředně navazuje na téma druhé. Druhé téma pak například u některých 

Schröterových koncertů bývá dosti podobné či dokonce odvozené z tématu prvního (podobně 

tomu bude i u některých Vaňhalových koncertů, viz kapitola 4).  

 V přibližně stejné době vznikl i koncert B dur, který vyšel společně s koncertem F dur 

1. 9. 1784. Podle Poštolky jsou první dvě věty řešeny sonátovou formou a v závěrečné 

variační větě se pak kromě klavíru uplatňuje také hoboj a housle, jak bývalo v té době 

zvykem např. i u Josepha Haydna nebo Leopolda Hoffmanna. K ranějším a kompozičně méně 

významným dílům pak Poštolka řadí ještě koncert G dur (1785) a Es dur (1785). 

 Za invenčně i kompozičně zralejší dílo považuje koncert A dur (1785), odkazuje 

zejména na důslednější tematickou práci v první větě a podobnost s Mozartem. Zajímavé je 

attaca spojení druhé a třetí věty, které může naopak připomínat C. Ph. E. Bacha
76

. Koncert D 

dur (1787) je zajímavý virtuozitou a technikou figurace. Koncert Es dur (1799?) hodnotí jako 

                                                           
71

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964, s. 71 – poznámka č. 343, s. 141 
72

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964, poznámka č. 343, s. 141 
73

 Poštolka, M.: heslo Kozeluch, Leopold in: The New Grove of Music and Musicians, New York 2001, sv. 13, s. 
852-853 
74

 Poštolka toto uvádí na základě práce H. Engela Die Entwicklung des deutchen Klavierkonzertes von Mozart bis 
Liszt, Lipsko 1927 
75

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964, s. 71 
76

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964, s. 73 
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invenčně a technicky vyspělý. Zajímavá je myšlenková ucelenost koncertu, založená na 

příbuznosti témat krajních vět
77

. 

 Koželuhovy koncerty představují z hlediska kompoziční i nástrojové techniky spojení 

mezi starším vídeňským koncertem a vrcholnými klavírními koncerty Mozarta. Pasáže se 

většinou pohybují ve střední poloze nástroje a objevuje se mnoho stupnicových běhů, 

rozložených akordů a další virtuózní prvky. 

 Poštolkovy krátké charakteristiky některých klavírních koncertů je nutno brát 

s rezervou. Jak sám uvádí, popisy a analýzy v této kapitole převzal z Engelovy práce Die 

Entwicklung des deutchen Klavierkonzertes von Mozart bis Liszt (Lipsko 1927). Neustálé 

odkazy na sonátovou formu nejsou pro mojí práci dostačující. Z krátké kapitoly Klavírní 

koncerty je pravděpodobně nejcennější hodnocení a popis pasáží v sólových částech koncertů. 

Užitečné jsou pak také informace v oddíle Tematický katalog, kde Poštolka uspořádal klavírní 

koncerty chronologicky za sebou v odd. IV
78

. 

 

3.2.1. Koncerty F dur, B dur, C dur 

 

 Na rozdíl od Schrötera a Langa se Koželuhovy koncerty dochovaly v 

několika pramenech uložených v Českém muzeu hudby. Jedná se např. o koncert D dur 

(XXVII C 71), F dur (XI E 275), B dur (XI E 350), E dur (XV E 218) a další. 

 Z důvodu zaměření této práce především na 70. a 80. léta 18. století jsem vybrala tři 

koncerty z 80. let. Koncerty F dur a B dur byly vydány společně v roce 1784
79

. Koncert C dur 

je pak patrně mladší o dva roky
80

. Všechny tyto tři koncerty tedy mohou přibližně pocházet 

z doby jako Vaňhalovy koncerty A dur a D dur (D1)
81

.  

  Pramen se signaturou 4 Mus. pr. 2010.2886 (datován 1786) ke koncertu B dur je 

dostupný online na stránkách Bayerische Staatsbibliothek
82

. Podle porovnání s tematickým 

                                                           
77

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964, s. 74 
78

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964, s. 180 
79

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964, s. 71-72, s. 180 
80

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964, s. 185 
81

 Weinmann ve svém tematickém katalogu datuje tisk koncertu A dur do roku 1785: 
Weinmann, A.: Themen-Verzeichnis der Kompositionen von Johann Baptiste Wanhal, Wien, 1987, sv. 1, s. 9 
u koncertu D dur uvádí rok 1788 (u třech různých tisků): 
Weinmann, A.: Themen-Verzeichnis der Kompositionen von Johann Baptiste Wanhal, Wien, 1987, sv. 1, s. 6 
82

 http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11142091_00001.html 
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katalogem se jedná o výtisk pocházející z Mannheimu, datovaný 1785-1786
83

. Jak je uvedeno 

na titulní straně pramene, koncert je zkomponován pro „Clavecin ou Pianoforte“ 

s doprovodem smyčců, dvou hobojů a dvou lesních rohů. Stejné obsazení je i u koncertů F 

dur
84

 a C dur
85

. Podle porovnání s tematickým katalogem se u koncertu F dur jedná o výtisk 

pocházející z Vídně z roku 1784
86

 a pramen ke koncertu C dur pochází z Frankfurtu, podle 

Poštolky z let 1784-1785 [?], což je trochu sporné, když před tím uvádí „složeno nejpozději 

1786“
87

. Přesná datace jednotlivých koncertů však není mým hlavním zájmem, chtěla jsem 

především ozřejmit, s kterými prameny jsem při svých analýzách pracovala. 

 

3.2.2. První věty 

 

 Všechny první věty jsou zkomponovány ve čtyřčtvrťovém taktu s označením Allegro. 

Také se jedná o poměrně rozsáhlejší koncerty: jejich první věty mají 330 (F dur), 305 (B dur) 

a 327 (C dur) taktů. Svou délkou tak připomínají Vaňhalovy koncerty A dur, D dur (D1) a C 

dur (C2) (viz příslušné analýzy ve 4. kapitole). Jistá podobnost je zde i v instrumentaci, totiž 

zapojení dechů, které se nejvýrazněji projevují v první větě koncertu F dur. V oblasti prvního 

a čtvrtého tutti hrají sólový úsek druhého tématu. V koncertu C dur se zapojují do melodie 

úvodního motivu a zdůrazňují tak rytmus i vedení melodie a poskytují celé oblasti plnější 

zvuk a podporu charakteru tématu. V dalších částech a v koncertu B dur již žádné větší 

zapojení nepozorujeme, posilují hlavně harmonickou strukturu a v oblasti sólových ploch 

často nehrají vůbec. 

 První věty jsou tvořeny třemi sóly a čtyřmi tutti. Třetí tutti ve dvou případech vrací 

hlaví tóninu a zní na začátku „reprízy“ (F dur, C dur). U koncertu B dur třetí tutti spíše 

zakončuje předchozí sólo. I když po chvíli zaznívá úvodní motiv v hlavní tónině, dále opět 

moduluje a přináší jiné melodie. O návratu tonálním i tematickém lze mluvit až 

v následujícím sóle. U Koželuha nedochází k výraznějšímu obměňování tématu v sóle, úvod 

není měněn, tak jak je patrné například u Langa. Často bývá tematická oblast zkrácena a 

napojena na figurace. Oblast druhého sóla je především z tóninového hlediska pestřejší. U 

Schrötera i Langa se v tomto místě objevovala pouze dominantní tónina. Koželuh pestře 

                                                           
83

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964, s. 181 
84

 http://imslp.org/wiki/Keyboard_Concerto_in_F_major,_P.IV:1_(Kozeluch,_Leopold) 
85

 http://imslp.org/wiki/Keyboard_Concerto_in_C_major,_P.IV:6_(Kozeluch,_Leopold) 
86

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964, s. 180 
87

 Poštolka, M.: Leopold Koželuh, život a dílo, Praha 1964, s. 185 

http://imslp.org/wiki/Keyboard_Concerto_in_F_major,_P.IV:1_(Kozeluch,_Leopold)
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využívá i vzdálenějších tónin, zároveň například v koncertu F dur stoupá virtuozita sólového 

klavíru, u koncertu C dur je pak s tématem i pracováno. To činí větu zajímavější jak 

z hlediska harmonického, tak i tematického a technického.  

 Nejzajímavější téma má patrně první věta koncertu F dur. Jeho profil se blíží k tématům 

pozdních klasicistních koncertů – zpěvné rozvážné téma s klidnou melodií. Tematická oblast 

je členěna nejprve po dvou taktech a pak dále rozvíjena – stejně jako v dalších dvou 

Koželuhových koncertech. Úvodní motiv se zajímavým chromatickým postupem (f-g-gis, 

dále a-b-h) se „zlomí“ v radostné a lehké závětí, které je dále v tomto duchu rozvíjeno. Pokud 

se podíváme blíže na harmonizaci úvodního motivu, pozorujeme rovněž pestřejší harmonii, 

než která zněla u Schrötera. Z tóniky následuje postup do septakordu na druhém stupni, 

v následující době dochází k chromatickému zvýšení primy a tercie tohoto septakordu, který 

je následně rozveden zpět do tóniky.  

L. Koželuh: koncert F dur (1. téma, 1. housle): 

 

 

 Na rozdíl od koncertu F dur, začínají témata koncertů B dur a C dur pochodovým 

motivkem. Zatímco ale v koncertu B dur je téma i dále tvarováno přidáváním obdobných 

dvoutaktí, u koncertu C dur následuje rozvinutější, avšak nijak originální melodie obvyklého 

„optimistického“ charakteru, s podobnými prvky jako v koncertu F dur.   
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L. Koželuch: témata koncertů B dur a C dur (tutti, klavír): 

 

 

 

 Druhé téma ve všech třech případech přebírá charakter a náladu závětí prvního tématu, 

určitý kontrast nalezneme mezi úvodním motivem a melodií druhého tématu. V jeho oblasti 

dochází ztišení zvuku a změny barvy, v některém případě absencí nebo dlouhými tóny dechů. 

V F dur naopak sólový úsek dechů můžeme slyšet ještě ve čtvrtém tutti. Oblast druhého 

tématu nalezneme i v sólových plochách. 

 Za zmínku stojí druhé sólo všech koncertů. Na rozdíl Schrötera se Koželuh pouští do 

častějších modulací i do vzdálenějších tónin. V koncertu C dur dochází i ke změně základní 

melodie tématu – z tečkovaného rytmu se stávají svěží šestnáctiny virtuózního charakteru. 

Druhé téma pak již zní beze změn v F dur. Také se v této oblasti objevují různé tóniny (např. 

G dur, a moll, E dur, F dur). U koncertu F dur má druhé sólo silně modulační charakter. 

Z původní C dur postupuje do F dur a d moll. Další zaznění úvodního motivu po figuracích je 

například v Es dur. Jedná se tedy o harmonicky a tóninově velice pestré sólo. Naopak 

v koncertu B dur začíná druhé sólo netypicky figuracemi. Pochodový motiv pak zazní 

uprostřed sóla v Des dur, na chvíli zazní i téma druhé. Ve všech druhých sólech dechové 

nástroje prakticky nehrají a smyčce se zapojují jen v delších hodnotách. To umožňuje 

sólovému nástroji lépe vyniknout a podpořit tak technicky i harmonicky nejpestřejší část věty.
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Ukázky příkladů figurativních pasáží u L. Koželuha: 

Koncert C dur, 1. věta, oktávy v levé ruce: 

 

Koncert F dur, 1. věta, opět větší zapojení levé a „toccatový“ styl: 

 

Koncert B dur, 1. věta  – zapojení levé do běhů, v pravé skoky v šestnáctinách: 

 

 

3.2.3. Druhé a třetí věty 

 

 Leopold Koželuh používá v druhých větách všech tří koncertů subdominantní tóniny. 

Tempově se jedná o Adagio (koncerty F dur a B dur), v koncertu C dur o Andante 

v dvoučtvrťových taktech. Ve všech větách mají dechy předepsáno „tacet“. Pravděpodobně 

chtěl skladatel vytvořit mezi rychlými a pomalou větou kontrast, který dosáhl tím, že absencí 

dechů ztišil zvuk a změnil barvu orchestru. V této době je absence dechů v pomalých větách 
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častá (viz Wagenseil a charakteristika jeho koncertů). Stavba druhých vět pak v mnohém 

připomíná Schrötera. Věty jsou tvořeny třemi tutti a dvěma sóly.  

 Zajímavý je kontrast jednotlivých vět mezi sebou i ve vztahu k větě první. Zpočátku 

jednodušší téma druhé věty koncertu F dur přechází především v závětí sóla ve zpěvnou a 

lyrickou melodii. V tomto místě je téma velice harmonicky pestré a zajímavé. Z dominanty 

postup do šestého a druhého stupně zpět na dominantu, ale očekávané rozvedení tóniky ještě 

nepřijde. Nejprve zazní mimotonální dominanta k pravé dominantě, po ní tónika. V tutti 

Koželuh opět používá chromatický postup, tentokrát vedený sestupně (f-e-es), v místě spojení 

dvou frází. Virtuozita figurací ustupuje a do popředí se dostávají plynoucí a zpěvné 

šestnáctiny. Ty jsou hrány pravou rukou ve vyšší poloze dvou a tříčárkované oktávy. Také se 

neobjevují větší skoky, které by narušily plynulý tok melodie figurací. Sice je věta psána 

v dvoudobém metru, i přesto je upřednostněno lyrické pojetí druhé věty.  

L. Koželuh: Koncert F dur, 2. věta (1. housle): 

 

 

 Druhá věta koncertu B dur má krásně klenutou melodii opět především v závětí. Skok 

sexty vyplněný postupy v opačném směru a posouvání tohoto motivku výš, zpěvnost a 

klenutost melodie ještě více umocňuje. V melodii se objevuje opět chromatický postup 

(tentokrát b-h-c). Tato věta není tak harmonicky pestrá jako u koncertu F dur, avšak v oblasti 

sóla se v závětí objevují zajímavé průtahy. Častější obaly, kvintoly, více skoků i stupnicových 

běhů sestupného charakterů činí klavírní part virtuóznější než u koncertu F dur. Zpěvné téma 

zároveň vytváří dobrý kontrast k pochodovému tématu z první věty.  

  Druhá věta koncertu C dur postrádá lyričnost středních vět. Hlava tématu má 

až taneční nádech, což umocňuje i další průběh věty. Struktura a styl tématu by se spíše 

hodily pro téma věty finální. Určitý podíl virtuozity a charakteru druhých vět pak přináší 

občasné obaly i četnější přírazy. Figurace této druhé věty také na zpěvnosti mnoho nepřidají. 

Jedná se spíše o opakování motivků, hodící se spíše do figurací prvních vět.  
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L. Koželuh: Koncert C dur, 2. věta:  

 

 

 Každá z třetích vět přináší svůj vlastní charakter, což je ostatně dobře viditelné již 

z názvu a metra věty – F dur (Rondeau Allegro, 6/8 takt), B dur (Andantino con variatio, 2/4 

takt), C dur (Tempo di mineutto, 3/4 takt). Všechny věty jsou ve formě ronda, ve specifickém 

charakteru v souvislosti se zmíněným metrem a tempovým označením. Například u B dur 

dochází postupně k virtuóznímu zdobení, až se v poslední třetině věty změní tempo na 

Allegretto. U F dur svěží a lehká třetí věta stojí v dobrém kontrastu s druhou. U C dur „Tempo 

di minuetto“ určuje taneční charakter, s tématem i figuracemi v nádechu lidové melodiky.

   

L. Koželuh: koncert F dur, 3. věta – příklad lehkého a tanečního tématu: 

 

 

 Z technického hlediska lze o Koželuhových koncertech hovořit jako o 

propracovanějších, nápaditějších a především technicky náročnějších. Koželuh je například 

oproti Vaňhalovi, který se technicky více projevuje pouze u koncertu C dur (b. č., viz 

příslušná analýza), technicky nápaditější, používá náročnější prvky a často zapojuje i levou 

ruku. Sóla u prvních vět jsou technicky vyrovnaná, Např. v F dur znějí běhy virtuóznějšího 
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charakteru, toho je docíleno střídáním tónů v šestnáctinách – nejen stupnicové běhy – ale 

větší rozpětí intervalů i častější posuvky v šestnáctinových bězích v pravé i levé ruce. Druhé 

sólo je nejvirtuóznější, díky modulacím i harmonicky nejpestřejší, střídání rukou připomíná 

„toccatový styl“. Postupy v oktávách můžeme slyšet v sólech koncertů B dur a C dur. V 

pasážích se více zapojuje levá ruka, i když má pořád funkci doprovodu, použité oktávy, 

chvílemi až polyfonické vedení hlasů je jistě náročnější i z hlediska interpretace. Dále se 

technika výrazněji projevuje ve třetích větách, kde je virtuozita dávána na odiv především ve 

vedlejších dílech. U koncertu B dur každé další zaznění tématu v klavíru přináší větší oživení 

a virtuóznější prvky. Nejprve dochází ke zdobení pravé ruky obaly, po té se přidávají i 

šestnáctiny jako výplň a virtuóznější doprovod, který je v dalším sóle ještě více zdoben a 

mění tak charakter celé věty. Do sól se také zapojuje hoboj a housle, které přednesou téma 

v původní verzi, před tím než jej klavír začne variovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 
 

4. J. K. Vaňhal: čtyři koncerty C dur, dva koncerty D dur88 
  

 Následující kapitola se bude věnovat charakteristice a analýzám šesti Vaňhalových 

koncertů C dur a D dur. Cílem analýz je na příkladech ukázat charakter skladeb a témat, 

formální odlišnosti v jednotlivých skladbách a způsob zacházení se sólovým nástrojem. 

V analýzách bude větší pozornost věnována především odchylkám a zajímavostem. Na 

základní formální shrnutí a základní charakteristiky bude poukázáno v úvodu a v závěrečné 

tabulce. Při analýzách vycházím z pramenů uložených v ČMH (popisy jednotlivých pramenů 

v příloze). V některých případech také odkazuji na analytické postřehy Dlouhé-Mikotové
89

, 

které jsou mnohdy v rozporu s mým výzkumem. Pro přesnost používám k označení 

jednotlivých koncertů tóninu a číslo z tematického katalogu.   

 Vaňhalovým koncertům se věnuje Nina Dlouhá-Mikotová ve své diplomové práci
90

. 

Podobně jako já se kromě D dur (D2) zabývá stejnými koncerty, tedy výběrem z Vaňhalova 

díla. Vybraných šest koncertů pro klávesové nástroje člení na „malé“ a „velké“. Do první 

kategorie spadají zkoumané koncerty v tónině C dur, jako „velké“ zařazuje D dur (D1) a A 

dur. Koncerty C dur zařazuje do období mezi lety 1760-1775, což však nijak relevantně 

nedokládá. Z mého průzkumu vznikl koncert C dur (C2) nejpozději roku 1776, koncert A dur 

nejpozději 1785 a D dur (D1) v roce 1788. Ostatní koncerty zatím nelze přesvědčivěji datovat. 

Jejich tisky vznikaly mnohdy až po přelomu století. Například koncert C4 se dochoval v opisu 

z roku 1823, jeho tisky jsou pak datovány 1809 a 1826
91

. Koncert C5 vyšel v prvním tisku 

v roce 1802, v dalších 1812/13 a 1813
92

. Podobné příklady tisků po roce 1800 nalezneme i u 

dalších Vaňhalových koncertů (viz tematický katalog, připadně popis pramenů v příloze). 

Otázkou je, co bylo na těchto koncertech tak zajímavé, že vycházely i na začátku 19. století? 

Je možné, že byly, tak jako mnoho dalších klavírních skladeb používány jako instruktivní 

skladby, sloužící k učení hry na klávesové nástroje. Zmíněné tisky většinou pocházejí 

z Vídně, je pravděpodobné, že tyto skladby byly i nadále oblíbené a hrané ve 

vídeňském domácím prostředí. Je však nepravděpodobné, že by tato díla zaznívala také na 

veřejných koncertech. Mikotová se domnívá, že především koncerty C dur Vaňhal 

                                                           
88

 Ve své práci budu koncerty označovat podle tónin a čísla z Weinmannova katalogu. Jedná se tedy o koncerty 
C dur: C2, C4, C5 a C dur – bez katalogového číslo (b. č.). Dále dva koncerty D dur: D1 a D2. Koncert A dur je 
jediný, v odkazech na něj použiji pouze tóninové označení. 
89

 Dlouhá-Mikotová, N.: Klavírní koncerty Jana Křtitele Vaňhala, diplomová práce, Praha 1958 
90

 Dlouhá-Mikotová, N.: Klavírní koncerty Jana Křtitele Vaňhala, diplomová práce, Praha 1958 
91

 Weinmann, A.: Themen-Verzeichnis der Kompositionen von Johann Baptiste Wanhal, Wien 1987, sv. 1, s. 3 
92

 Weinmann, A.: Themen-Verzeichnis der Kompositionen von Johann Baptiste Wanhal, Wien 1987, sv. 1, s. 3 
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zkomponoval podstatně dříve, než se soudilo
93

. Svou domněnku však zakládá především na 

srovnání s „velkými“ koncerty. 

 „Malé“ koncerty C dur podle Mikotové „svou malou formou nepřekračují celkově 

rámec velké sonáty“
94

. S tím však nelze příliš souhlasit. Už jen použití termínu „sonáta“
95

 při 

charakteristice koncertů není vhodné (viz moje vyjádření k problematice v kapitole 1). 

Některé z koncertů lze považovat za „malé“ i z hlediska formy (např. C dur b. č.). Jeho 

tematické funkce a členění mohou být chápany jinak než u ostatních (detailnější popis u 

příslušné analýzy). Lze souhlasit s tvrzením, že tyto koncerty nebyly psány pro veřejné 

provozování. Mikotová ve svých analýzách právě velmi často odkazuje na „sonátu“ či 

„sonátovou formu“: „První věta má vždy sonátovou formu: u prvních dvou C dur koncertů je 

to jednothematická sonátová forma staršího typu, u dalších dvou koncertů nacházíme již 

sonátovou formu raného klasicismu se dvěma myšlenkami postavenými paralelně vedle 

sebe…“
96

. V jednotlivých analýzách často používá termíny expozice, provedení, repríza. Pro 

účel mojí práce jsou však tyto analýzy dosti zkreslené a zavádějící. Pokud se podíváme na 

stavbu koncertů C dur i D dur, všechny lze bez problému členit na čtyři tutti a tři sóla. 

V názoru na „jednotematickou sonátovou formu“ se s Mikotovou rozcházíme. V každé první 

větě zní po prvním tématu ještě jedna výraznější myšlenka. V době, kdy vznikaly tyto 

koncerty, se koncepce druhého kontrastního tématu teprve utváří. V koncertech C dur se tedy 

neobjevuje delší, výraznější a především kontrastní tematická oblast, kterou naopak můžeme 

vidět v koncertech A dur (A1) a D dur (D1). Druhá výraznější myšlenka (dále nazývaná jako 

„druhé téma“) často vychází z charakteru předvětí či závětí prvního tématu a může být na 

téma první i bezprostředně napojena. Podobně byla tato oblast řešena i u Wagenseilových 

koncertů (viz kapitola 2). Toto „druhé téma“ se v některých případech objeví také pouze 

v tutti plochách. Konkrétní případy a odchylky budou popsány níže.  

 Samotný výraz „malé“ koncerty tedy není příliš vhodný. Tyto koncerty jsou naopak 

dosti různorodé a odlišné. Například první věta koncertu C dur (b. č.) má sice pouhých 95 

taktů (s repeticí), ale na rozdíl od C5 obsahuje poměrně složitější a propracované figurace. 

Tento koncert by se tak skutečně mohl nazývat „malým“, avšak toto označení pro všechny C 

dur koncerty je nepřijatelné. Koncert C dur (C2) se první větou s 275 takty výrazně přibližuje 

k Dlouhou-Mikotovou nazývaným „velkým koncertům“ A dur a D dur (D1). Tento koncert 

                                                           
93

 Dlouhá-Mikotová, N.: Klavírní koncerty Jana Křtitele Vaňhala, diplomová práce, Praha 1958, s. 44 
94

 Dlouhá-Mikotová, N.: Klavírní koncerty Jana Křtitele Vaňhala, diplomová práce, Praha 1958, s. 45 
95

 Pravděpodobně lze její interpretaci „sonáty“ v tomto bodě chápat spíše jako druh než formu. 
96

 Dlouhá-Mikotová, N.: Klavírní koncerty Jana Křtitele Vaňhala, diplomová práce, Praha 1958, s. 48 
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také obsahuje part violino principale, který se výrazně zapojuje do klavírního sóla (podobně 

jako u Langova koncertu B dur). Koncert C dur (C5) má zajímavé pochodové téma, které se 

svým charakterem blíží spíše k tématům koncertů A dur a D dur (D1). Koncert C dur (C4) 

pak již stavbou témat, způsobem práce s nimi a charakterem jednotlivých vět nejvíce tyto dva 

koncerty připomíná. Z hlediska různorodosti koncertů tak není vhodné používat pro všechny 

jeden název. Jako „malý“ by se mohl označovat koncert C dur (b. č.), z hlediska délky a 

náročnosti by toto označení snad mohlo být vhodné pro koncert C dur (C5), ale již ne 

například z hlediska charakteru tématu. Termín „malé“ se pak nehodí k označení dalších dvou 

koncertů C dur (C2 a C4). Také není příliš vhodné, zejména pro neznalost přesnější datace u 

některých koncertů, dělit koncerty do určitých skupin spojených s vývojem autora. Jak již 

bylo řečeno v úvodu této kapitoly, nejpřesnější je zůstat pouze u tóninového a katalogového 

označení. Co se týká označení „velkých“ koncertů, nutno podotknout, že se koncerty A dur a 

D dur (D1) od ostatních (C dur a D dur D2) přeci jen odlišují. Tyto dva koncerty jsou 

propracovanější, mají delší i kontrastnější tematické myšlenky, delší sólové plochy, větší 

obsazení i zapojení orchestru do dialogů.  

 

4.1.  Společné znaky koncertů 
 

 Nejprve přináším shrnutí formálních znaků společných pro většinu koncertů. Všech 

šest koncertů je členěno na tři věty, dvě krajní jsou v rychlém tempu (nejčastěji Allegro), 

střední věty v pomalém (Adagio, Andante). Ve středních větách mění skladatel, jak bývá 

zvykem, tóninu. V pěti případech je tónina střední věty subdominantní, u koncertu C dur (C2) 

je to tónina dominantní. První věty ve všech koncertech vykazují shodné základní strukturální 

rysy. První věty jsou členěny na čtyři tutti a tři sóla. Nejčastější změna umístění je u třetího 

tutti. U koncertu C dur (C2), C dur (C5), C dur (b. č.) a D dur (D1) uzavírá třetí tutti 

předchozí druhé sólo. U koncertu C4 se třetí tutti vrací již s hlavní tóninou a tématem. U 

druhých vět můžeme ve všech případech mluvit o třídílné ABA‘ formě často se dvěma sóly a 

dvěma či třemi tutti (v některých případech i více sól či tutti, viz konkrétní analýzy). Ve 

třetích větách pak kromě ronda nalezneme i ritornelové formy, u dvou koncertů v tónině C 

dur (C2 a b. č.). Co se týká instrumentace, až na koncert D1 a C4 jsou všechny ostatní 

komponovány pouze pro smyčcový základ (u C2 navíc violino principale) a sólový nástroj. 

V koncertech C dur se orchestr prakticky nevměšuje do sólových ploch klávesového nástroje. 

Pouze u C2 můžeme vidět mezi nástrojem violino principale a cembalem určité dialogy a 
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vstupování do sólového partu (bližší popis u analýzy C2). Větší zapojení dechů i větší 

interakce smyčců do sólového partu jsou patrné až u koncertu D1 (viz analýza koncertu). 

V následujících analytických sondách budou brány na zřetel především detaily, odchylky a 

zajímavosti.  

 Analýzy koncertů záměrně neřadím chronologicky, podle jejich katalogového čísla, 

ale podle charakteru. Koncert C dur (C5) je sice kratší a technicky nenáročný, ale charakterem 

se blíží k C dur (C4) a oba svým celkovým stylem a charakterem témat nejvíce připomínají 

dvě rozsáhlejší díla – koncert A dur a D dur (D1). Koncert C dur (C2) je ze všech koncertů 

v této tónině nejrozsáhlejší a má zajímavě zapojen part violino principale. Koncert C dur (b. 

č.) upomíná spíše ještě na starší galantní styl. Koncert D dur (D2) je z důvodu nezachování se 

ostatních partů trochu problematičtější hodnotit. Svojí délkou, možná i charakterem by se 

mohl přibližovat koncertům C dur (C2 a C4). 

   

4.2. Koncert C dur (C5) 
 

 Následující analytické postřehy k tomuto koncertu jsou založeny na prozkoumání 

pramene XII F 364 (uloženém v ČMH). Dlouhá-Mikotová zmiňuje pramen XV E 251, ve 

kterém se však dochoval pouze klavírní part (viz popisy pramenů v příloze). První věta tohoto 

koncertu se svými 142 takty tvoří střední délku koncertů C dur. Nejdelší je první tutti (21 

taktů), ostatní jsou mírně kratší. Zajímavá je délka třetího tutti, pokud jej za tutti vůbec 

můžeme považovat. Jedná se přibližně o tři takty nastupující po druhém sóle, před spojkou, 

která spojuje druhé a třetí sólo a připravuje návrat hlavní tóniny. Třetí tutti je výrazně 

zkráceno. I přes jeho stručnost však zůstává zachován důležitý kontrast mezi sóly a tutti.  

 Melodie i struktura prvního tématu jsou v tutti i sóle totožné, nedochází k žádným 

inovacím, ani ozvláštnění. Téma je osmitaktová perioda s předvětím zakončeným na 

dominantě a závětím na tónice. Téma má výrazně pochodový charakter, který je umocněný 

dvojhmaty a úvodním akordem v delších hodnotách. Ráznost tématu podporuje i levá ruka 

vířením na oktávě a dynamika forte. Ve druhém taktu také tečkovaný rytmus, který působí 

efektně. Druhá část předvětí i závětí působí díky dynamice piano jako ozvěna. To je 

podpořeno i zastavením levé ruky. Tematické plochy, ale i figurace jsou postaveny převážně 

na jasné a průzračné harmonii. To však může být v oblasti prvního tématu trochu fádní, 

protože se výraznější harmonické změny dočkáme až v poslední době třetího taktu (S-D).   
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J. K. Vaňhal: koncert C dur (C5) – první téma (1. věta, klavír): 

 

 

 Druhá výraznější myšlenka v rámci úvodního tutti vychází z rázu tématu prvního. 

Oblast však není až tak výrazná, aby se dalo výslovně mluvit o druhém tématu. Zároveň také 

melodie v této podobě dále zaznívá pouze v tutti částech. Dvojhmaty i doprovod levé ruky 

(oktávy na 1. a 3. době) podporují pochodový charakter, celkově je však tato druhá myšlenka 

lehčí a zpěvnější, dvojhmaty (i v úvodním tématu) mohou evokovat dvojhlas dechových 

nástrojů. Takřka lidového nádechu je dosaženo především opakováním drobné figury ze 

sekundových postupů, která vymrští melodii o kvartu výš, aby hned klesla zase zpět a 

krouživě dospěla zpět na c
2
. Harmonický průběh je velmi podobný, kromě tóniky a 

dominanty nenajdeme žádné další harmonické ozvláštnění.  

J. K. Vaňhal: koncert C dur (C5) – „druhé téma“ (1. věta, klavír): 

 

 

 Figurace, kterých je v této větě a vlastně i v celém koncertu velice málo, působí 

nekomplikovaně. Plynulé postupy v šestnáctinách podpořené jednoduchou harmonií 

připomínají styl klavírních sonatin, které jako instruktivní skladbičky skládali kromě Vaňhala 

i jiní autoři této doby. Nejdelší plocha figurací zaujímá pouze čtyři takty – v rámci spojky a tři 

takty v oblasti prvního a třetího sóla. Figurace v prvním a druhém sóle jsou prostřídány 

tematickými takty. Oblast mezivěty lze považovat za nejdramatičtější místo v prvním i třetím 

sóle. Připomene se opět pochodový ráz věty – v levé ruce zní oktávy v tečkovaném rytmu. 

Motiv osminy a dvou šestnáctin v pravé zní rázněji než předchozí sestupné figurace. Také se 

jedná o nejpestřejší harmonické místo, skladatel moduluje do dominantní tóniny před druhý a 
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šestý stupeň. „Druhé téma“ v sóle sice nezní, objevuje se však motiv rozloženého akordu. 

Jeho tóny nenastupují postupně, ale od 1. směřují k 5., pak k 3. a zpět k 1. stupni. Motiv je 

prostřídán běhy lehkého a průzračného charakteru. Pochodový ráz vrací až druhé tutti 

s „druhým tématem“. Velmi krátké třetí sólo vychází z úvodního akordu prvního tématu. 

Pohybuje se chvíli v g moll a d moll. V jeho závěru je opět připomínka pochodového stylu 

s opakováním dvojhmatů a akordů a střídáním čtvrťové a osminových hodnot v dominantní G 

dur.  

 Dvojhmaty a delší hodnoty jsou charakteristické pro druhou větu tohoto koncertu, 

jehož tříčtvrťové Adagio je vystavěno ze tří dílů A (S+T) B (S) A (S+T). Ve větě je hlavní 

úloha svěřena především klavíru, který předčí housle i ve dvou tutti dovětcích. Zajímavé 

klenutí melodie (skok oktávy vyplněný sestupnými tóny) a především dvojhmaty poukazují 

znovu k lidovému stylu, podobně jako v oblasti prvního tutti v první větě. Nejedná se o 

typické lyrické téma, které bývá v Adagiu jinak hojně používáno, ale spíše písňového 

(lidového) charakteru, se kterým kontrastují následující ornamentálně koncipované fráze, 

rozvíjející se do delších ploch. Pochodový ráz se trochu připomene i v této větě – ve středním 

díle B. Od úvodního akordu sestupují šestnáctiny ve dvojhmatech a následně jsou vystřídány 

tečkovaným rytmem. Charakter dokresluje i levá ruka, ve které po chvíli zaznívají oktávy. Po 

uklidnění se vrací díl A se svým lidovým charakterem. 

 Závěrečná věta – sedmidílné rondo s rozsáhlejším dílem C a závěrečnou codou 

(Allegro, 2/4 takt) – přináší silný taneční charakter. Opakování tónů vede k zajímavé 

akcentaci na druhou dobu, což poukazuje ke stylu vycházejícímu z lidových, resp. oblíbených 

tanců Vídně a dalších oblastí střední Evropy. Podobně řešenou akcentaci mají kontratance 

nebo lidový tanec skočná, který je rovněž charakteristický právě akcentem na druhé době, 

rychlým tempem a energičností. Téma je dokresleno pestřejší harmonií, než bylo možno 

slyšet v první větě (T-II-D-T). Druhý stupeň však ve formě sextakordu působí trochu 

zvláštně, neboť v úpravě akordu místo prvního stupně zní dvakrát kvinta, což je trochu 

nelibozvučné. Většího kontrastu se dočkáme až v druhé části dílu C. Obě ruce hrají ve vyšší 

poloze, styl připomíná opět spíše nějaké instruktivní cvičení od K. Czerného. V závěru dílu C 

se vrací pochodový charakter umocněný oktávami a střídáním čtvrtky a osminek.  
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4.3.  Koncert C dur (C4) 
 

 Charakterem nejpodobnější koncertu C dur (C5) je koncert C dur (C4)
97

 – viz 

obrázkové příklady. Již na první pohled zaujme nápadná podoba a struktura tématu. Obě 

témata mají stoupavý charakter. U C4 je však téma členěno na dvoutaktí, které je opakováno 

a vede tak k pravidelné pulsaci. Opakování dvoutaktí, které opíše oblouk, od prvního tónu se 

vrátí znovu zpět je dobově velmi oblíbený (např. úvod k Mozartově opeře Únos ze Serailu, i 

další příklady témat Vaňhala, Wagenseila či Koželuha). Dále je použito těchto prvků: 

dvojhmaty, akordy (v klavírním partu), pravidelné střídání rytmických hodnot a tečkovaný 

rytmus v závěru oblasti. I způsob doprovodu a harmonizace – víření levé ruky v rozložených 

oktávách na tónech c – již Vaňhal také použil. Závětí se pohybuje na rozloženém akordu 

s tečkovaným rytmem a opakováním tónů. Klavír přestává hrát melodii s prvními houslemi a 

hraje vypsaný doprovod (ne generálbas!). „Druhé téma“ (na dominantě) plynule navazuje a 

můžeme je interpretovat jako odvozené ze závětí tématu prvního. Podobně jako v předchozím 

koncertu trochu připomíná lidovou melodiku a je tak alespoň trochu kontrastní k úvodu 

prvního tématu. Marciální prvky zazní také v závěru prvního tutti, kde se dá mluvit o 

závěrečné oblasti – jako jediné v těchto koncertech C dur. Od úvodu se liší především 

zapojením vzestupných šestnáctin a opakováním akordů, což obojí podporuje záměr ukončení 

tutti. Stejnou závěrečnou oblast dále nalezneme i ve druhém a čtvrtém tutti. Třetí tutti je 

v tomto koncertu postaveno až na začátek „reprízy“ a vrací se s tématem v hlavní tónině. 

J. K. Vaňhal: koncert C dur (C4) – první téma (1. věta, 1. housle): 

 

J. K. Vaňhal, koncert C dur (C4) – první téma (klavír). 
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 Sólový nástroj témata tak jako u C5 nijak výrazně neobměňuje. I figurace mají 

podobný charakter – zpěvnější šestnáctinové sekundové postupy, do kterých se levá ruka 

příliš nezapojuje. Podstatné je v této větě druhé sólo. Ani v jednom z ostatních koncertů C dur 

není vidět práci či změnu tématu v oblasti druhého sóla. Téma většinou pouze zaznělo, někdy 

ve zkrácené podobě, skladatel pouze měnil tóninu. V koncertu C4 je však situace jiná. 

Začátek druhého sóla necituje přesně téma, avšak s ním „pracuje“. Jedná se o motiv 

pochodového charakteru, na kterém zdůrazňuje tečkovaný rytmus. Do osmin zapojuje i 

chromatické tóny, což dodává místu zajímavější harmonickou podobu. V oblasti druhého sóla 

zazní i „druhé téma“, v tónině a moll a podobě v jaké se objevilo v úvodních částech. To je 

opět důležité, neboť v jiných C dur koncertech se druhá myšlenka ve druhém sóle neobjevuje. 

Následují další figurace, tentokrát jiného charakteru. Do běhů a rozložených akordů se 

zapojuje i levá ruka, celé místo nabývá na dramatičnosti.  

 Tato fakta posouvají koncert C4 blíže ke koncertům D dur (D1) a A dur. První věta 

koncertu C4 silně vychází z charakteru C5, ale způsobem zacházení s tutti a sólem, jejich 

tématy, dále existence závěrečné oblasti a určitě i obsazení koncertu přibližuje koncert 

mnohem více ke koncertům A dur a D dur (D1). Tento koncert je na rozdíl od nich sice kratší 

– první věta má 190 taktů, ale mezi koncerty C dur se jedná spíše o kompozici delší. 

 Druhá věta Adagio (tři tutti, dvě sóla) je založena na kontrastu klidné a lyrické úvodní 

fráze a následné proměně ve virtuózní charakter v sólové části. Prvky jako opakování tónů, 

tečkovaný rytmus a doprovod v akordické sazbě jsou nejvýraznější v závětí, i když pomocí 

plynoucích šestnáctin působí i závětí zpěvně. Harmonicky je téma pestřejší než v první větě, 

ale kromě hlavních funkcí zde nenalezneme nic zvláštního. Zajímavá změna přichází až ve 

druhém sóle. Motiv v c moll vychází z tématu, ale je zpěvnější, lyričtější, což ostatně 

podporuje i mollová tónina. V kontrastu k úvodnímu tématu stojí i následující figurace 

dramatičtějšího rázu. 

 Třetí věta (rondo A B A C A D A B A coda) přináší bezstarostnost a lehkost tanečního 

tématu, které podporuje i pravidelné členění s akcentem na první době. Lidová melodika z C5 

ustupuje a profil tématu se blíží charakteru pozdních klasických rond. Svižnost tématu 

podporuje pestré střídání rytmických hodnot a opakování krátkých sekundových motivků. 

Melodie se neustále točí kolem pátého stupně (g), který je během dvou taktů několikrát 

zopakován. Svěží věta přináší kontrast k první i závěrečné odlehčení. Díly A a B jsou členěny 

na 8+8 taktů, díl B je postaven pouze na figuracích. Kontrast přináší především vedlejší díly 
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C a D, kde se objevují i nové motivy i tóniny, figurace pak nabývají na dramatičnosti, aby se 

v hlavním díle opět uklidnily.  

 

4.4.  Koncert C dur (C2) 
 

 Podobně jako v Langově koncertu B dur je do struktury tohoto koncertu C dur (C2)
98

 

zapojeno violino principale. Zatímco u Langa však violino principale vystupovalo kromě sóla 

i v tutti částech, kde mu byl dán prostor jako sólovému nástroji, zde je to právě naopak. 

V tutti hraje violino principale s prvními houslemi a ke slovu se dostává až v sólových 

plochách. V prvním a třetím sóle hraje zprvu skutečně „sólo“ (první téma), které klavír 

doprovází pouze generálbasem. Forma první věty zůstává stejná jako ve všech předchozích 

koncertech – čtyři tutti a tři sóla, charakterem a zpracováním blíže formě ritornelové. 

 S Dlouhou-Mikotovou se nejvíce rozcházíme v analýze tohoto koncertu C dur (C2). 

Jedná se o zařazení mezi „malé“ koncerty, interpretace druhého tématu, členění první věty na 

dvě reprízy. U druhé věty i výklad formy. Tyto interpretace budou v průběhu analýzy popsány 

a vyvráceny. 

 Zařazení mezi „malé“ koncerty je v tomto případě velice zvláštní, neboť jeho první věta 

má 275 taktů a ostatní věty jsou k této první úměrně dlouhé. Větší délka koncertu souvisí 

patrně i se zapojením sólových houslí (violino principale), což přispívá k specifickému 

charakteru této skladby. Dlouhá-Mikotová dále uvádí, že expozice nepřináší kontrastní téma, 

to je nahrazeno skupinou na dominantě, která je velmi jasně odvoditelná z hlavního tématu
99

. 

„Druhé téma“ opravdu vychází z charakteru prvního, jde o určitou variantu sólové podoby 

prvního tématu. V porovnání s prvním zněním tématu v tutti lze určitý kontrast vidět. Nejedná 

se tedy o typické druhé téma, jak již bylo zdůrazněno v první části této kapitoly. Je však 

důležité tuto oblast v koncertu C2 nepřehlížet, neboť kromě tutti zaznívá i v prvním sóle a je 

vynecháno až v sóle třetím.  
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J. K. Vaňhal: koncert C dur (C2) první téma (tutti, 1. housle): 

 

J. K. Vaňhal: koncert C dur (C2) první téma (sólo, klavír): 

 

 

J. K. Vaňhal: koncert C dur (C2) „druhé téma“ (sólo, klavír): 

 

 

 První tematická plocha je tvořena dvěma odlišnými částmi. Předvětí v tutti je klidné a 

rozvážné. Naopak závětí (druhá část) je velice hravé, veselé a zpěvné, což je způsobeno 

šestnáctinami, malým intervalovým rozpětím, přírazy a opakováním tónů.  Po uvedení tématu 

následuje zajímavý dialog mezi oběma nástroji: klavír začíná dlouhým akordem, který se 

rozběhne v sestupných šestnáctinách, na to odpovídá violino principale střídáním tónů a 

dvojhmatů. Toto místo, které se vyskytuje ve všech třech sólech, zní skutečně jako svého 

druhu rozhovor, ve kterém klavír energicky pokládá otázku a violino principale na ní pokorně 

odpovídá. 
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J. K. Vaňhal: koncert C dur (C2) (první sólo, klavír – dialog s violino principale): 

 

J. K. Vaňhal: koncert C dur (C2) (první sólo, violino principale – dialog s klavírem): 

 

  

V sóle první téma v předvětí ztrácí na klidu a rozvážnosti. Objevuje se více šestnáctin, které 

činí téma hravější a bližší charakteru závětí. Kromě rychlejšího pohybu sólo mění i úvodní 

postup – zde zaznívá v inverzi. Figurace, které tvoří obě krajní sóla a částečně i druhé jsou 

postaveny především na stupňovitých postupech pravé ruky. Spolu s partem violino principale 

dostávají figurace ještě větší virtuozitu. 

 Dále Mikotová uvádí, že první věta má dvě reprízy. Jednu v e moll, druhou již v hlavní 

tónině. To je asi její nejzávažnější a nejproblematičtější tvrzení. Plocha, kterou nazývá první 

reprízou, je zajímavě řešené druhé sólo – sólový nástroj pomocí rozložených akordů 

doprovází violino principale, které hraje čtvrťové sestupné tóny. Celá oblast působí až 

„bolestně“ a sklíčeně. Tato oblast však nezačíná v e moll, ale v d moll. Postupně se přes a 

moll sextakord dostává na mollovou a pak i durovou dominantu a zmíněná e moll přichází až 

v následující části, kde probíhá dialog mezi sólovým klavírem a violino principale. V 

druhém tutti zní téma na dominantě, v sóle pak ale zpět v hlavní tónině. To je možná důvod, 

proč tuto plochu Mikotová považovala za reprízu. Ovšem následující plocha v d moll a e moll 

patří sólovému violino principale a klavíru a rozhodně se o repríze mluvit nedá.   

 Téma druhé věty (Andante, ¾ takt) je členěno nejprve dvakrát po dvou taktech, v nichž 

se v houslích představí klidná, nepříliš výrazná a jen lehce klenutá písňová melodie. Následují 

převážně šestnáctinové stupnicové pasáže oběma směry, které sugerují pocit, že rozvedení 
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tématu bylo myšleno již primárně s ohledem na průběh klavírního sóla a bez zvláštního 

zřetele k houslové technice. Potvrzuje to i part violino principale, které hraje nejdříve 

s prvními houslemi, více prostoru získává až v sólových plochách s klavírem. Variované téma 

ozvláštněné o tečkovaný rytmus, dvaatřicetiny a přírazy nejprve hraje sólový klavír, stejný 

úsek pak i violino principale. Po tom se oba nástroje spojí a hrají spolu nejprve figurky, které 

vytváří dojem vlnění, pak se jejich figurace prolínají a oba nástroje hrají spolu.  

 I v tomto případě se dá hovořit o třídílnosti A B A‘. Dlouhá-Mikotová sice tvrdí, že věta 

nemá obvyklé schéma třídílné formy a je spíše variacemi jednoduchého, ale výrazného 

tématu
100

. Původní podoba tématu je sice v sólové ploše variována, ale pokud dále ve větě 

zazní tak vždy v této nové podobě a nedochází k dalším novým a výraznějším variacím. Tím 

jak je věta delší, má i více tutti a sól než je běžné. Díl A je tvořen dlouhým tutti, sólem a tutti 

dovětkem, B i A‘ pak sólem a tutti dovětkem. Všechny díly začínají vstupem tématu. A 

v hlavní tónině, díl B je nejdříve v d moll, pak dochází k četným modulacím, až je sólo 

zakončeno v e moll. Zde můžeme vidět jistou paralelu s druhým sólem v první větě. 

Následující tutti pak již připravuje návrat hlavní tóniny, která přijde zpět s hlavním dílem A‘. 

 Na rozdíl od většiny třetích vět vídeňských autorů je v tomto koncertu opuštěno od 

tradičního ronda. Místo něj se vrací znovu forma ritornelová se čtyřmi tutti a třemi sóly, kde 

se opět výrazně uplatňuje violino principale. Vaňhal zvolil sice lehké, bezstarostné ale 

celkově melodicky nepříliš výrazné až rozvláčné téma, navíc rytmicky velmi podobné jako ve 

druhé větě (opakuje se i 3/4 takt), což poslední větě ubírá na gradaci a celkové výraznosti. O 

typické bujaré energii či tanečnosti posledních koncertních vět zde nemůže být řeč. Zjevně jde 

o jiné pojetí, které nepochybně souvisí se zapojením sólových houslí do tohoto koncertu. 

První tutti je proto také neočekávaně dlouhé, harmonicky se však jeví až příliš statické.

 Figurace klavíru a zapojení violino principale také nepřináší nic nového či zajímavého, 

co by mohlo v poslední větě překvapit. Violino principale se dostává ke slovu opět v sólových 

plochách klavíru. Nejprve hrají oba nástroje odděleně, pak spolu, ale neobjevují se dialogy ani 

větší propracovanost. Virtuozita obou nástrojů nepředčí první větu tohoto koncertu. 

Ozvláštnění přináší až úsek ve vedlejším dílu, kde klavír doprovází rozloženými akordy 

violino principale, což připomíná oblast druhého sóla v první větě. 
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4.5.  Koncert C dur (b. č.) 
 

 Dlouhá-Mikotová o tomto koncertu C dur (b. č.)
101

 uvádí, že má blízko k divertimentu 

Wagenseilova typu. Formě divertimenta prý odpovídá nediferencovanost jednotlivých tutti a 

sól. Pro koncert pak naopak hovoří charakter témat a vysoké umělecké ztvárnění formy
102

.  

Dle mého názoru však je členění na tutti a sóla vcelku přesvědčivé. Také bych rozporovala 

určení druhého tématu, které Mikotová spatřuje v oblasti figurace (již v dominantní tónině!) 

kolem taktu 18. S Mikotovou můžu souhlasit v tvrzení, že sólový klavír prakticky nehraje 

sám, až na několik taktů je vlastně pořád doprovázen orchestrem. Pokud však vezmeme na 

vědomí délku věty, má i těchto několik taktů bez doprovodu svůj význam. Ještě důležitější 

však je, co přesně hraje orchestr – v oblasti sóla především vyplňuje harmonii. Sólový part 

tudíž vyniká a navíc se mu dostává nové barevné podpory. Z některých tvrzení vyplývá, že 

Mikotová za sólo považuje pouze úsek, kde hraje klavír sám a nebere v úvahu, že klavírní 

sólo doprovází smyčce přiznávkami nebo delšími tóny. 

 Tematická plocha je v tomto koncertu bohatší než např. u koncertu C5. Drobnější 

hodnoty a tečkovaný rytmus podporují veselý, vtipný a lehký charakter melodie. Téma je 

harmonicky velice pestré. Z tóniky se přes sedmý stupeň dostává zpět k tónice, odkud 

pokračuje přes dominantu a tóniku do subdominanty – to vše pouze v prvním taktu. Zajímavé 

je, že pokud jako téma budeme brát čtyři takty, po dvou taktech končí na tónice a po čtyřech 

na dominantě, což je vskutku pozoruhodné zakončení. Po těchto čtyřech taktech následuje 

rozvedení do tóniky s novým motivkem triol. Jejich melodie postupuje po sekundách a třetí 

tón je v následující triole opakován. Melodie má houpavý, trochu taneční charakter. Tato 

oblast by se dala považovat buď za část b prvního tématu a nebo za „téma druhé“. Rytmicky 

kontrastní, ornamentální a virtuózní plocha plynule navazuje na předchozí melodii. Proto je 

vhodnější považovat tento úsek za další část (b). Motiv triol pak uslyšíme ještě ve čtvrtém 

tutti a také ve třetím, kde je melodie v inverzi a skladatel s ní chvíli „pracuje“. 

 V sólové části mizí pochodový charakter tématu – tečkovaný rytmus je nahrazen 

sextolou, což činí téma zpěvnější a také zdobnější. Tato varianta tématu spolu s částí b 

v předchozím tutti přibližuje koncert více ke galantnímu stylu. Na ten ukazují i figurace 

v sóle, které mají poměrně jiný charakter než v koncertech C5 a C4. Oproti zpěvnosti se zde 

uplatňuje spíše mechanické střídání rukou, klenutější melodii nahrazují postupy v sextolách i 
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dvaatřicetinách. Ač je tento koncert i věta velice krátký, jeho sólové plochy jsou mnohem 

virtuóznější než například u C5 a přibližují se k některým Schröterovým koncertům – zvláště 

k č. 2 B dur. Sólovou plochu doprovázejí smyčce pouze lehkými osminami často ve staccatu. 

 Po druhém tutti následuje repetice – spolu se Schröterovým koncertem G dur op. 3, č. 

5 se jedná o jediné mnou analyzované koncerty, které mají repetici v první větě. Druhé sólo je 

vystavěno z podobných pasáží. V jejich úvodu zazní téma ve své druhé podobě prakticky 

nezměněno (v G dur). O evoluční práci lze hovořit jedině ve třetím tutti, kde zní náznak části 

b. Šestnáctinové trioly zde mají sestupný charakter a již nedochází k tak četnému opakování 

tónů.  

J. K. Vaňhal - porovnání figurací 1. vět: C dur (C5) - jedna z nejdelších figurativních ploch a 

C dur (b. č.): 

 

 

 

 Třídílné Adagio v subdominantní F dur má, podle mého názoru, ze všech tří vět 

nejhezčí a nejelegantněji vedené téma. Fráze je členěna nejprve po dvou taktech, potom po 

čtyřech. Výrazný je tón f
2
, který zazní vždy po dvou taktech ve čtvrťové hodnotě (s 

naznačeným obalem) a působí jako zvolání. Melodie tématu má dosti vokální charakter: byť 

se rytmický pohyb odehrává převážně v šestnáctinách, jedná se o zpěvnou, elegantně klenutou 

melodii, postupují převážně v sekundových krocích. Tak jako po dvou taktech zaznívá tón f
2
, 

stejně se vyskytuje i skok oktávy, který je následně vyplněn drobnými hodnotami v opačném 

postupu. 
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 Klavírní sólo téma příliš neobměňuje, nejspíše proto, že už jeho první varianta byla 

vystavěna z drobnějších hodnot. Obě znění tématu jsou doprovázena opakujícími se 

osminami, které tak podporují plynulost celého Adagia. V dílu B se více projeví virtuozita 

v triolách vzestupného charakteru. Smyčce klavír doprovází opět nejčastěji osminami na 

každé době, ovšem zde, ve druhé větě, častěji po pauzách (tedy jako klasické přiznávky), 

čímž přispívají k plynulé pulsaci a zvýraznění melodie. 

 Téma závěrečné věty nejprve připomíná lidovou melodiku. Opět zaznívá harmonický 

postup, který se již objevil v první větě, a sice zakončení po druhém taktu na tónice a po 

čtvrtém na dominantě. Spíše než rondo, je struktura této třetí věty opět ritornelová forma. 

Téma má však taneční charakter, vytvořený pomocí tečkovaného rytmu a rychlejších hodnot. 

Tanečnost tématu také vytváří pravidelné akcentování na první době, pravidelné členění po 

čtyřech taktech a rychlé střídání rytmických hodnot. Celkově je tato tematická oblast velmi 

jednoduchá, bez komplikovanějších myšlenek i větších harmonických zvratů. Figurace jsou 

hrány především pravou rukou, někdy se zapojí i levá. Sice v podobném charakteru, rozhodně 

však nedosahují takové virtuozity jako v první větě. Naopak v tutti částech je zřejmá větší 

virtuozita prvních houslí, které kromě rychlých šestnáctin uplatňují i skoky kvinty a sexty.   

 

4.6.  Koncert D dur (D2) 
 

 Než přistoupím k analytickým postřehům u tohoto koncertu, je nutné zmínit určité 

historické souvislosti. Na titulní straně jediného dochovaného pramene (XXVII C 22, ČMH) 

je přípis: Pour la Comtesse Jeny Pachta. V tomto případě by spíše než o vlastnický přípis 

mohlo jít o dedikaci. Podle M. Kabelkové a její studie věnované hudebnímu archivu a kapele 

Jana Josefa Filipa Pachty je v archivu ČMH souvislejší řada hudebnin opatřených podobným 

přípisem (buď jako vlastnický přípis nebo dedikace)
103

. Ve sbírce Jana Pachty se dochovaly 

instrumentální skladby (především sinfonie, partity ouvertury, kvarteta a tria)
104

. Existuje i 

historka, v níž hrabě Pachta požádal Mozarta o napsání slavnostní hudby pro šlechtický 

ples
105

. Podrobnosti nechme stranou, důležitý moment pro úvahu o určení koncertů je ten, že 
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si rodina Pachtů nejen kupovala opisy ale zjevně i zadávala kompozici konkrétních děl. 

V tomto případě můžeme i předpokládat, že Jen(n)y
106

 Pachtová koncert také sama 

provozovala. Prvotním interpretem je tedy amatérský hudebník ze šlechtického prostředí, což 

má samozřejmě vliv na charakter, obtížnost a obsazení skladby. Stejným způsobem lze 

nahlížet i na další Vaňhalovy koncerty v podobném stylu (nejvýraznější např. C5), ale také na 

koncerty J. S. Schrötera, které jsou v mnohých momentech podobné (viz kapitola 3).   

 Ke koncertu D dur (D2) se v prameni XXVII C 22 (ČMH) dochoval pouze klavírní part. 

Z tohoto důvodu zde nemůžeme členění jednotlivých tutti a sól určit zcela jednoznačně. Téma 

uvádí motiv na rozloženém vzestupném tónickém kvintakordu, který pak otočí pohyb, aby se 

vrátil zpět k prvnímu stupni přes chromatický postup (a-gis-g). Po něm přichází Vaňhalovy 

oblíbené dvojhmaty, opakování a rozkládání akordů v pravé ruce. Pestrá kombinace 

terciových a sekundových kroků i repetovaných tónů, odtahů a staccat, dodává tématu energii 

i lehkost až „bezstarostnost“. V rychlejším tempu (předpis je allegro con moto) však může 

dosahovat i poměrné brilance a efektnosti typické i pro náročnější díla vídeňských klasiků. 

Věta je také více ozdobena dvaatřicetinami. Jednodušší figurace připomínají charakter v C5 

(jednoduchost, nekomplikovaná harmonie, postupy po sekundách apod.) a ani jejich délka 

nepřesahuje obvykle 5 taktů. Jak už bylo ale naznačeno, tempo může výrazně ovlivnit jejich 

celkové vyznění. 

 Tříčtvrťové Adagio má zajímavý, až polyfonně vedený začátek tématu. Následující 

postupy již zase dávají přednost především pravé ruce, jak ve vedení melodie, tak v oblasti 

figurací. V kontrastu stojí dva prvky. První je již zmíněný zajímavě polyfonicky vedený 

začátek, který nečekaně zapojuje i levou ruku jinak než jako pouhý doprovod. Po čtyřech 

taktech je vystřídán druhým prvkem, a sice průzračnou melodií ve vyšší poloze, které 

skladatel docílil opakováním tónů v pravé (což v pomalém tempu působí jinak než v rychlé 

větě) za doprovodu rozložených akordů začínajících po šestnáctinové pomlce. Celá věta je 

dosti zdobená melodickými ozdobami, dvaatřicetinami a sextolami. Působí tak virtuózně a 

náročněji než první i druhá věta koncertu C5. 

 V třetí větě opět zaznívají oblíbené terciové dvojhmaty, tentokrát v levé ruce a zemitěji, 

čím přispívají k tanečnímu houpavému charakteru tématu, který opět připomíná lidové 

nápěvy či ländlery. Celá věta není výrazněji technicky náročná a virtuozitou určitě nepředčí 

větu druhou. Zajímavé je místo ve vedlejším dílu C. Nátryly spolu s prodlevou na c
2
 opakující 
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se několik taktů a pod nimi v levé ruce dlouhé průtahy ve dvojhmatech opět silně připomínají 

styl lidových melodií. 

  

4.7.  Koncert D dur (D1) 
 

 Koncert D dur (D1) a A dur
107

 řadí Dlouhá-Mikotová k „velkým“ koncertům. Délka, 

obsazení a především charakter témat, celých vět i práce a zapojení sólové a orchestrální 

složky opravdu dělají z těchto dvou koncertů Vaňhalovy významnější a patrně i 

nejpropracovanější kompozice. Určitou podobnost s těmito koncerty má koncert C dur (C2). 

Ten svou délkou a zapojením violino principale může tyto koncerty připomínat. Naopak ještě 

více můžeme vidět podobnost s koncertem C4, který má podobné větší obsazení – kromě 

smyčců se přidávají i dva lesní rohy a klariny. Zároveň se i charakterem jednotlivých vět, 

stavbou témat a především práce s nimi přibližuje právě těmto koncertům D dur (D1) a A dur. 

Typické pro tyto dva koncerty je právě rozsáhlejší první téma, v obou případech složené ze 

dvou částí, a dále kontrastní téma druhé. V těchto dvou koncertech pak dochází i k 

virtuóznějšímu zdobení témat v sólových částech. Tento kontrast a prvky jsou v koncertu A 

dur ještě zesíleny a činí tím koncert virtuóznější a celkově efektnější, stejně tak i použité 

figurace a běhy v sólových částech. V koncertu A dur se také více zapojují dechové nástroje i 

celý orchestr, včetně využití dialogického principu se sólovým klavírem, tedy prvku, který byl 

později velmi ceněn. Podobná místa se objevují i v koncertu D dur – ve třetím tutti druhé věty 

a v codě věty poslední.  

 Sólové plochy jsou v tomto koncertu D dur (D1) také důležitější z hlediska tematických 

úseků, než jak bylo možno vidět v některých jiných koncertech v tónině C dur. Části tutti mají 

– kromě první – spíše charakter dovětku. Zároveň jsou ale důležitým nástrojem gradace – tím, 

že se ke slovu dostávají všechny nástroje a dynamika těchto úseků je nejčastěji forte. 

V sólových úsecích klavír hraje buď zcela sám anebo je doprovázen smyčci, a to především 

formou přiznávek na lehkých dobách nebo delšími drženými tóny. Dechy se v sólových 

plochách objevují zcela výjimečně. Figurativní úseky jsou pak hrány převážně pravou rukou, 

jen v několika případech běhy přebírá i levá ruka nebo hrají obě ruce současně.   

  Celý oddíl prvního tématu lze členit na dvě výraznější části – úseky a a b. Hlavu 

tématu (v klavíru i prvních houslích) tvoří sestupná fanfára, řízná, ale rozvážná, která je 
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vystřídána, na způsob odpovědi, lehce se vlnící melodií opisující tón d
2
. Jedná se o typický 

začátek prvních vět mnoha symfonií, kvartetů či árií v opeře seria, efektní ale nikterak 

individualizovaný, což platí i pro další takty koncertu. Melodie získá novou energii skokem o 

oktávu výše a využitím synkopického rytmu, brzy však pozbude na výraznosti, aby klesla 

zpátky na d
2
 a dala prostor nové myšlence – úseku b. Přes veškerou konvenčnost působí celý 

úsek a mnohem celistvěji a propracovaněji, a to především proto, že zde nedochází 

k pravidelnému členění po dvou taktech, jaké bylo možno vidět u některých koncertů v tónině 

C dur, ale melodie je stále dále rozvíjena a prodlužována o různě dlouhé fráze. Hlavní motiv 

druhého úseku (b) se plynule napojuje na závěr předešlé části a skladatel jej využívá primárně 

po stránce rytmické. Dodává oblasti hlavního tématu větší energičnost a vzruch, což je navíc 

posíleno i změnou sazby v orchestru, který se po pravidelném tepu osminek začne podílet na 

tečkovaném rytmu.   

J. K. Vaňhal: koncert D dur (D1), 1. věta, první tutti, první téma, motiv a (1. housle, takty 1-

3): 

 

J. K. Vaňhal: koncert D dur (D1), 1. věta, první tutti, první téma, motiv b (klavír, takty 10-

12): 

 

 

 Na tuto oblast bezprostředně navazuje téma druhé, které je oproti prvnímu lyričtější a 

zpěvnější, čemuž pomáhá i ztišení zvuku a změna barvy. Melodie je ale celkově méně 

výrazná, k čemuž přispívá i chybějící kontrast tóninový (jsme opět v D dur), a velmi brzo se 

rozdrobí do sekvence šestnáctinových figur. Vzápětí následuje návrat hlavního motivu úseku 

b, což je, společně s plným zvukem orchestru, neomylný znak závěrečné oblasti prvního tutti. 

 Motivy tématu jsou v sólovém klavíru prostřídávány pasážemi rychlých běhů. Pasáže 

jsou hrány hlavně pravou rukou, na dva takty se zapojuje i ruka levá. Všechny ostatní nástroje 
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úsek doprovází rytmickým doprovodem. Vzhledem k tomu, že má úsek modulační charakter a 

následující část pokračuje již v dominantní tónině, dala by se tato část považovat za mezivětu. 

Na pasážovou část navazuje motiv b‘ v dominantní tónině A dur. Je však nutné podotknout, 

že i v prvním tutti byl motiv b spíše v A dur a celá oblast prvního tématu pak v A dur končila. 

Otázkou tedy zůstává, zda mluvit o mezivětě, když harmonicky jsou obě části – první tutti i 

sólo totožné. V tomto období je často (a zejména v koncertu) mezivěta virtuózní místo pro 

předvedení techniky. Což je v tomto případě opravdu vystihující. Motiv b‘ se melodicky liší, 

spojujícím prvkem mezi motivem b v prvním tutti a prvním sóle je především tečkovaný 

rytmus. Motivická část postupně směřuje do dalších sólových figurací klavíru, které jsou 

doprovázeny pouze dlouhými hodnotami ve smyčcích. Druhé téma zaznívá až v oblasti sóla 

celé. Osminové postupy dodávají tématu zpěvnější charakter. Nejprve melodii podporují 

smyčce a hoboj, následné zopakování motivu hraje již samotný klavír. Část druhého tématu, 

kterou známe z prvního tutti, přichází až v samotném závěru této oblasti. V obou případech 

jsou tematické plochy prostřídávány běhy, je tak vidět větší začlenění a propojenost. To 

například u koncertů C dur (b. č.) ani C2 nebylo. Tyto plochy byly od sebe stroze odděleny.  

 V druhém sóle skladatel pracuje s oběma motivy prvního tématu, druhé se však vůbec 

neobjevuje. Nejprve rytmicky zpracovává začátek tématu. Úvodní akordy působí ještě 

slavnostněji než téma na začátku věty. Oblast je také harmonicky pestřejší (např. díky využití 

šestého stupně), časté je rovněž střídání i vzdálenějších tónin. Pokud se podíváme například 

na Schröterův op. 3, v oblasti druhého sóla zněla často jen dominantní tónina. V tomto 

případě Vaňhal z dominantní A dur moduluje do E dur a G dur, dále zazní i h moll v závěru 

části, což je zároveň nejvirtuóznější místo první věty. Obě ruce se zapojují do pasáží, nejprve 

se vzájemně střídají a následně hrají spolu šestnáctinové běhy a rozložené akordy. 

 Druhá věta svým charakterem připomíná druhé věty Vaňhala C4, C5, ale i Schrötera či 

Koželuha. Větu lze celkem přehledně dělit na čtyři sóla a tři tutti (A-a,b B A). Komplikované 

formy, jako druhá věta Vaňhalova koncertu A dur, však nedosahuje
108

. Téma se od většiny 

předchozích koncertů odlišuje tím, že není členěno po dvou taktech – i když jistý náznak tam 

je, ale melodie je neustále rozvíjena dále. Na první pohled je také nápadné intervalové rozpětí. 

Linka melodie nejprve klesá, aby se v zápětí vyšvihla o oktávu výš a znovu sestoupila dolů. 

Melodie také působí klidným dojmem především pomocí pravidelných čtvrtek v levé a 

potlačením virtuozity. Ta přichází spíše až v sóle, kde dochází k drobným rytmickým a 

melodickým změnám. Druhé sólo pak mění tóninu i charakter. V úseku začínajícím v d moll 
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by se dala v prvním taktu spatřovat jistá podobnost s tématem, dále je sólo založeno 

především na figuracích. Dvaatřicetinové běhy jsou vystřídány klidnějším úsekem, který je 

doprovázen šestnáctinovými rozloženými akordy a zapojením doprovodu smyčců a dechů. To 

vede k postupnému vyústění do třetího tutti, které je stejně jako předchozí sólo dosti krátké. 

Je to však nejzajímavější tutti v celé větě, jediné místo, kde klavír nehraje melodii s ostatními 

nástroji a šest taktů pouze drží trylkované d
3
. Mezi dechy pak dochází k zajímavému dialogu. 

Hoboje začínají melodii, která vychází z části b a v následujícím taktu na ní odpovídají lesní 

rohy, toto zazní celkem třikrát. Dialog je „doprovázen“ klavírem a melodii dechových 

nástrojů podporují také housle. Následující sólo pak přináší zpět díl A. 

J. K. Vaňhal: koncert D dur (D1), 2. věta, ukázka dialogu dechů ve třetím tutti: 

 

 Kontrast a změnu nálady přináší až třetí věta, velmi živé rondo. Melodie opět připomíná 

lidovou melodiku, téma však není tak energické, jak bylo možné vidět ve třetí větě koncertu 

C4. Stejný začátek melodie používá například anonymní Contradanse D dur (rukopisný 

pramen uložen v Národní knihovně, signatura 59 R 2586), což je pouze jeden z mnoha 

dokladů oblibu kontratanec v druhé polovině 18. století a jeho významu pro podobu třetích 

vět koncertů u vídeňských klasiků.  

 Symetrická osmitaktová fráze zní nejprve v sólovém klavíru (a) a po té je zopakováno 

celým orchestrem (a), což je poměrně obvyklé řešení. Téma zní svěže, má výrazně taneční 

charakter: příznačné jsou ostré akcenty, které melodii dodávají zemitost, postup v převážně 

sekundových krocích a frázování po dvou taktech. V sólové části hraje melodii pravá ruka, 
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v tutti části se ke klavíru připojují i první housle. Obě části (a, a) jsou na sebe těsně napojené, 

a to především proto, že první znění (sólo) končí na dominantě, která je rozvedena až 

v prvním taktu tutti části. Druhé znění tématu je již zakončeno na tónice. Další část b 

v dominantní tónině A dur opět začíná sólem klavíru. Čtyřtaktový motiv, který zaznívá 

tentokrát v levé ruce, je možno považovat za inverzi hlavního tématu – rytmus i intervalové 

postupy jsou velmi podobné, melodie je však ve dvojhmatech vedena dolu. Po čtyřech 

sólových taktech přebírá stejný motiv celý orchestr, klavír jej doprovází šestnáctinovými 

postupy. Celá část graduje střídáním akordu A dur v orchestru a sólovém klavíru a jeho 

neustálým posouváním do vyšších poloh, kde se A dur akord změní v dominantní septakord a 

následuje návrat do tóniny D dur a zopakování částí a sólo a a tutti.  

J. K. Vaňhal: koncert D dur (D1), 3. věta, téma (díl A, část a, klavír, takty: 1-9): 

 

 Vedlejší díly se svým charakterem podobají koncertu A dur i C4 a vlastně i jiným. 

Kontrast přináší druhý vedlejší díl C a to především zvolenou tóninou d moll a strukturou 

dílu. Hned na první pohled je patrná repetice mezi takty 108-115. Zde by se dalo mluvit o 

výraznější kontrastní myšlence, která je představena v této repetici a dále poté rozvíjena. 

Oproti veselému a tanečnímu charakteru hlavního dílu přichází v dílu C vážnější a 

dramatičtější hudba, která je samozřejmě dána především tóninou, ale také dlouhými 

hodnotami v pravé ruce klavíru (levá ruka doprovází šestnáctinovými postupy) a jejich 

sestupným charakterem – především v prvních 4 taktech repetice (část d), na které pak 

odpovídá závětí s osminovými notami, které jako by se navracelo k taneční lehkosti hlavního 

dílu. Charakter tématu se přenáší i dále za repetici (pořád část d), kde nejprve zaznívá v F dur, 

ale postupně se dostává zpět do mollové tóniny, tentokrát však do a moll.  

 K zajímavému dialogu dochází v závěru věty – v codě. Klavír rozloženými akordy 

v šestnáctinách doprovází „vytrubování“ dechů i smyčců. Na dvou místech jsou pak 

šestnáctiny v klavíru vystřídány šestnáctinami ve smyčcích. Tento závěr dodává větě gradaci 

a ozvláštnění.  
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J. K. Vaňhal: Sedm koncertů pro klávesové nástroje v tóninách C dur, D dur a A dur, základní údaje a charakteristika: 

tónina, 

označení 
obsazení orchestru sólový nástroj názvy vět, metrum, (tónina) 

délka 

prvních vět 
základní charakteristika 

C dur - b. č. 
1. 2. housle, 

violoncello 
clavecin 

Allegro moderato 4/4 - Adagio 

3/4 (F dur) - Allegro 2/4 
95 t. 

blíže "galantnímu" stylu, tematické oblasti 

a figurace se neprolínají, virtuóznější, 

nejkratší kompozice 

C dur - C2 
violino principale, 

1., 2. housle, basso 
clavecin 

Allegro 4/4 - Andante 3/4 (G 

dur) - Allegro 3/4 
275 t. 

zapojení violino principale - dialogy s 

klavírem, virtuozita, rozsáhlejší 

kompozice, délkou podobná A dur a D 

dur (D1) 

C dur - C4 

1., 2. housle, basso, 

2 lesní rohy, 

2 klariny (ad 

libitum) 

Piano-Forte 

Allegro moderato 4/4 - Adagio 

3/4 (F dur) - Rondo. Allegretto 

2/4 

190 t. 

každá věta vlastní odlišný charakter 

(hlavně kontrast mezi 1. a 3. větou),  

1. věta - práce s tématem, "závěrečné" 

téma, jiné tóniny kromě D 

C dur - C5 
1. 2. housle, 

violoncello 
Piano-Forte 

Allegro moderato 4/4 - Adagio 

3/4 (F dur) - Allegro 2/4 
145 t. 

pochodový styl ve všech větách, 

jednoduché figurace, ne moc rozsáhlá 

kompozice 

D dur - D1 

1., 2. housle, viola, 

basso, 2 hoboje, 

2 lesní rohy 

clavecin ou 

Piano-Forte 

Allegro moderato 4/4 - 

Andante molto 3/4 (G dur) - 

Rondo. Allegro assai 2/4 

318 t. 

rozsáhlejší, 1. téma - 2 části, kontrastní 2. 

téma, lépe zpracovaná tematická oblast, 

práce s tématem, jiné tóniny kromě D, 

větší zapojení dechů, dialog a doprovod 

melodie v orchestru v 2. a 3. větě 

D dur - D2 ? clavecin 

Allegro con moto 4/4 - Poco 

Adagio 3/4 (A dur) - Allegro 

moderato 4/4 

263 t. 
prvky lidové melodiky, větší virtuozita ve 

druhé větě 

A dur - A1 

1., 2. housle, viola, 

basso, 2 hoboje, 2 

lesní rohy 

Forte-Piano ou 

Clavecin 

Allegro 4/4 - Adagio 3/4 (D 

dur) - Allegro 2/4 
301 t. 

rozsáhlejší, 1. téma - 2 části, kontrastní 

2. téma silně kontrastní 2. téma, práce s 

oběma tématy, virtuóznější než D1, 

dialogy a zapracování orchestru zvláště ve 

3. větě, formálně komplikovanější 

2. věta 
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Závěr 
 

 Jan Křtitel Vaňhal je v dnešní době ceněn zejména pro svoji symfonickou tvorbu. 

Vaňhalovy koncerty pro klávesové nástroje jsou dnes prakticky neznámy, studium vybraných 

děl v širším kontextu však ukázalo jejich organické místo ve vývoji klavírního koncertu jako 

druhu i souvislosti některých konkrétních uměleckých kvalit. Při celkovém hodnocení 

Vaňhalových koncertů je také nutné brát v potaz dobu jejich vzniku. Koncerty A dur a D dur 

(D1) zkomponované v 80. letech mohou být minimálně o deset let mladší než koncerty 

v tóninách C dur (např. C dur C2 vznikl nejpozději v roce 1776 – viz popisy pramenů), další 

pramenný průzkum by v tomto bodě byl jistě přínosný. 

 Na prozkoumaných kompozicích Vaňhala i dalších autorů je patrný proces utváření a 

vývoje koncertu jako druhu. Na analyzovaných příkladech můžeme vidět, jak je řešena úloha 

dvou nejdůležitějších prvků koncertu – tutti a sóla, jakým způsobem se proměnila struktura 

koncertů od Wagenseila z 50.-60. let až k Vaňhalovým A dur a D dur (D1) z 80. let. U 

Schröterova op. 3 jsou např. některé první věty tvořeny pouze třemi tutti a dvěma sóly. 

Celkově počet tutti a sól však nehraje tak velkou roli jako konkrétní hudební náplň. Na 

jednotlivých příkladech můžeme sledovat, jak se proměňuje struktura sólových i tutti částí. 

Někde (např. Schröterův op. 3) ve druhém sóle tematický materiál v podstatě nezní, je 

soustředěn především v prvním, druhém a čtvrtém tutti. V jiném případě (např. Vaňhal A dur, 

D dur D1) lze dvě tutti a první sólo bez větších problémů interpretovat jako dvojitou expozici. 

V druhém sóle přichází práce s tematickou oblastí a třetí se vrací s oběma tématy v hlavní 

tónině. Z druhého, třetího a čtvrtého tutti se stávají dovětky s absencí tematického materiálu.  

 Proces vývoje koncertu můžeme pozorovat i na utváření druhého kontrastního tématu. 

Ve všech koncertech se objevuje nějaká druhá myšlenka – buď kontrastní a výrazná nebo 

spíše odvozená z prvního tématu. U Vaňhalových koncertů v tónině C dur nelze mluvit přímo 

o druhém tématu. Melodie vychází z předvětí či závětí prvního tématu, charakterem, 

způsobem doprovodu, harmonickými postupy často nepřináší nic nového. V sólech se může či 

nemusí objevit, většinou ji tam však nenalezneme. U Koželuha vychází charakter druhého 

tématu také ještě z prvního, ale můžeme pozorovat například kontrast dynamický i barevný 

(dechy nehrají) a tím částečně i změnu charakteru této oblasti. U Schrötera některá druhá 

témata vycházejí z charakteru prvního, jiná s prvním kontrastují. V druhém sóle je 

nenalezneme, ve třetím naopak ano. U Vaňhalových A dur a D dur (D1) již vidíme 
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samostatnou oblast druhého tématu, nezávislou melodicky ani harmonicky na tématu prvním. 

S kontrastem dynamickým i melodickým a především se zněním ve třetím sóle v A dur i 

v druhém. Tyto dva příklady se již nejvíce přibližují v otázce stavbě témat k pozdnímu 

klasickému koncertu.  

 Vaňhalovy kompozice pro sólový klávesový nástroj a orchestr by se do určité míry 

daly nazvat „instruktivními“ koncerty. Především některé koncerty v tóninách C dur by 

tomuto označení velmi dobře odpovídaly. Tento název používá i J. Mikuláš ve své práci o V. 

Maschkovi
109

. Klavírní koncerty tohoto autora mají sice mimořádnou uměleckou úroveň a lze 

jeho koncerty hodnotit jako virtuózní a srovnatelné s dobovou produkcí Vídně i jiných 

hudebních center, objevují se však i ryze instruktivní koncerty, které mohl komponovat pro 

své žáky. Zmíněná jednoduchost u Vaňhala, zejména v sólovém partu (tím jsou myšleny 

kratší pasáže stupňovitého charakteru v rozsahu nejčastěji jedné až dvou oktáv s minimálním 

zapojením levé ruky a technicky náročnějších prvků – skoků, melodických ozdob, akordická 

sazba atd.) je však patrná i u dvou výraznějších a rozsáhlejších kompozic, u koncertů A dur a 

D dur (D1). Je otázkou, zda tato menší technická náročnost i u vyspělejších děl je u Vaňhala 

záměr nebo je to jeho hudební řeč. Na tuto otázku se může částečně odpovědět i průzkumem 

jiného Vaňhalova koncertantního díla – houslového koncertu C dur
110

. Obsazení orchestru 

tohoto koncertu a tím i zapojení dechových nástrojů je podobné jako u koncertu C dur (C4), 

také má koncert tímto způsobem blíže k mnou analyzovaným Koželuhovým koncertům. 

Dechy ve druhé větě nehrají vůbec. Do krajních vět se příliš nezapojují, v oblastech sóla mají 

často pomlky, tvoří ale stále důležitou harmonickou složku. V houslovém koncertu naopak 

vytvářejí větší kontrast mezi tutti a sólem. Tím, že je sólový nástroj smyčcový, mizí rozdíl 

mezi zvukem a barvou sóla a tutti. Ten pomáhají vytvářet právě dechy, které v tutti hrají, ale 

v sólech se příliš nezapojují. U klavírního koncertu hraje sice klavír také tutti části, ale 

specifický zvuk, barva, rozsah i možnost vícehlasé hry nástroje se následně v sóle od smyčců 

výrazně odlišuje.  

 Porovnání sólových partů houslí a klavíru u Vaňhalových koncertů ukazuje zajímavou 

podobnost. Sólový part houslového koncertu, zvláště pak v první větě, připomíná melodické i 

                                                           
109

 Mikuláš, J.: Vincenz Maschek (1755-1831) – Život a dílo, disertační práce FFUK, Praha 2011 
110

 Houslový koncert C dur skladatele J. K. Vaňhala (ve Weinmannově katalogu je značen II b C2, podle údajů 
pochází z poloviny 90. let 18. století) se dochoval v ČMH v prameni se signaturou XXXII A 86, dále v prameni XI 
D 307 (obsahující pouze sólový part). Jedná se o třívětou delší kompozici s větším obsazením. Skladba je 
komponována pro sólové housle, smyčcový základ, dva hoboje a dva lesní rohy. Věty jsou řešeny obvyklým 
způsobem – první Allegro ma non troppo (4/4 takt), druhá Adagio (3/4, F dur) a třetí Rondeaux. Tempo 
moderato (3/4 takt). 
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rytmické postupy v sólových figurativních plochách z klavírních sól u koncertů A dur, D dur 

(D1) i jiných. Pokud bychom interpretovali melodickou linku houslí jako melodii pro pravou 

ruku a „přikomponovali“ doprovod levé ruky – u Vaňhala ne příliš náročný, ani zapojený do 

figurací – máme v podstatě místo houslového koncertu koncert klavírní. Jedinou nápadnější 

odlišností zejména ve figuracích, je časté použití tříčárkované oktávy, což souvisí především 

s rozsahem a zvukem nástroje.  

 Na příkladu této houslové kompozice můžeme vidět určité prvky, které Vaňhal 

používá i v klavírních koncertech. Způsob členění témat, časté používání rozloženého akordu 

v melodii, synkopický rytmus, jednodušší harmonie. Ve figuracích pak nejvíce stupňovité 

postupy v šestnáctinách – technicky nenáročné, ale přesto efektní. V klavírních i houslovém 

koncertě je absence náročnějších prvků, které byly popsány u jiných skladatelů. Je patrné, že 

u rozlehlejších děl Vaňhal používá jiné prvky a vyjadřovací prostředky než u těch kratších. U 

kratších koncertů C dur se často objevoval skok sexty nebo oktávy se stupňovitým vyplnění 

v opačném směru, u těchto rozlehlejších koncertů jej nenalezneme. Mnohé prvky dále souvisí 

s formou vět, jejich rozlohou a především s dobovými zvyklostmi.  

 Z průzkumu koncertů vyplývá, že menší obsazení, kratší kompozice, ale i technická 

jednoduchost nejsou v kontextu dalších autorů ničím výjimečným. Otázka interpretů může být 

v tomto případě klíčem k zařazení těchto kompozic (viz přípis na titulní straně pramene 

XXVII C 22 „Pour La Comtesse Jeny Pachta“). Autoři vycházejí vstříc širokému publiku 

oblíbenými melodiemi či populárním tanečním stylem s lidovými názvuky, v některých 

případech dokonce odkázané názvem věty (viz Rondo alla Boema ve třetí větě Vaňhalova 

koncertu A dur). Zdání brilance s menší technickou náročností, uvažovanou buď s ohledem na 

šlechtické objednavatele nebo případně i skladatelovy žáky, je téma, které jistě vybízí k 

dalšímu výzkumu. Celkově lze hodnotit Vaňhalova díla (v souvislosti s dalšími koncerty 

analyzovanými v této práci) jako jednodušší z hlediska technické náročnosti sólového partu, 

zapojení orchestru, harmonie či práce s tématy. Dva koncerty – A dur a D dur (D1) zajisté 

vystupují do popředí a tvoří určitý mezistupeň mezi výše zmíněnými kompozicemi a 

pozdními díly W. A. Mozarta. 
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Přílohy 

Popis pramenů k šesti koncertům J. K. Vaňhala  
 

 V Českém muzeu hudby se nachází devět pramenů k sedmi koncertům J. K. Vaňhala. 

Dva prameny ke koncertu A dur (XXX B 132 a IX D 299) jsem blíže popsala ve své 

bakalářské práci.
111

 Zbývající prameny ke čtyřem koncertům C dur a dvěma D dur uvádím 

níže. 

 Dlouhá-Mikotová ve své práci zmiňuje čtyři koncerty C dur v pramenech XII F 377, 

XII F 390, XV E 251, XII F 354, koncert D dur XII F 387 a A dur dochovaný ve dvou 

pramenech XXX B 132, IX D 299
112

. Můj průzkum vedl k rozšíření těchto sedmi pramenů o 

další tři. Koncert C dur (b. č.) se dochoval v prameni IX D 311. Dlouhou-Mikotovou uváděný 

pramen XII F 390 obsahuje podle mého průzkumu 6 sonatin J. K. Vaňhala
113

. Koncert C dur 

(C5) se podle Dlouhé-Mikotové dochoval v prameni XV E 251, ten však obsahuje pouze 

klavírní part. Úplně dochovaný koncert je pak v prameni XII F 364. S nálezem pramene 

XXVII C 22 jsem naopak rozšířila počet koncertů o jeden další – D dur (D2). O prameni se 

zmiňuje Weinmannův katalog na straně 6
114

.   

 Následující koncerty a prameny k nim jsem řadila za sebou podle výskytu ve 

Weinmannově katalogu a podle tónin. Weinmannem neuvedený koncert C dur (b. č.), jsem 

zařadila za ostatní koncerty v tónině C dur. Vzhledem k tomu, že jsou údaje o pramenech ve 

Weinmannovi mnohdy neúplné, uvádím jejich znění, tak jak jsou v katalogu.  

 Zajímavostí je, že se u pěti pramenů – čtyř tištěných a jednoho rukopisného (XII F 

377, XII F 354, XII F 364, XII F 387, IX D 311 - rukopis) vyskytuje razítko „Ed. Em. 

Homolka 1934“. Eduard Emanuel Homolka (1860-1934) byl houslistou a houslařem 

v Praze
115

. Nové housle stavěl jen v prvních letech po smrti otce Ferdinanda Augusta 

Vincence Homolky. Zdědil značný majetek a dále se věnoval sbírání starých houslí a 

pravděpodobně i not.  
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Koncert C dur, WeiV II a C2 

 Vaňhalův koncert C dur se dochoval v ČMH v prameni s názvem Concerto pour le 

clavecin. Rukopisný pramen má signaturu XII F 377. Nápis na titulní straně zní: Concerto | 

pour le | Clavecin | Violon Principal | 2 Violons | e | Basso. | del Sign Vanhall. V horním 

levém rohu se nachází signatura pramene (XII F 377), v pravém horním rohu dvakrát 

přeškrtnutý nápis „V: aig“ a těsně pod ním podtržený nápis „2 ics.“. Titulní strana obsahuje 

tři razítka. První je na úrovni slova Basso (uprostřed v pravé části titulní strany), jedná se o 

kulaté razítko „Museum Regni Bohemiae“. Další razítko (kulaté) „Knihovna národního 

musea Praha“ se nachází dole uprostřed a pod ním, mírně vpravo obdélníkové razítko „Ed. 

Em. Homolka 1934“, vztahující se k nejstaršímu známému vlastníkovi, z jehož majetku přešel 

pramen do vlastnictví Národního muzea. Předchozí vlastník znám bohužel není. Mezi 

nápisem del Sign Vanhall a razítkem „Knihovna národního musea Praha“ je zapsána ukázka 

začátku koncertu. Dále se vedle razítka „Knihovna národního musea Praha“ vyskytuje přípis 

perem „957/35“.  

 Rukopisný pramen obsahuje pět partů: clavecin, violino principale, violino primo, 

violino secondo a basso. Party mají rozměry 240x318 mm (šířka x výška). Pramen obsahuje 

celkem třicet listů. První je part bassa, který se nachází z druhé strany titulní strany a jsou do 

něj vloženy ostatní party. Part basso zahrnuje čtyři listy. Následuje part clavecinu, který má 

dvanáct listů. Po něm violino principale (šest listů) a violino primo, violino secondo, oboje po 

čtyřech listech. Každý jednotlivý part má samostatně číslované strany. Dvojlisty partů 

neobsahují žádný vodoznak. 

 Třívětý koncert má označení první věty Allegro (4/4 takt), druhé věty Andante (3/4 

takt, G dur) a třetí opět Allegro (2/4 takt).  

 Tematický katalog zmiňuje tento koncert na straně 2 a je značen IIa C 2. V katalogu je 

uvedeno 7 pramenů, všechno jsou opisy. Jako konkordance uvádí opis s názvem Concerto in 

C a Pianoforte o Organo Principale, Violino Principale avec accompagement 2 Violini, 2 

Oboe, 2 Clarini e Tympano con Basso Del Sig. Giovanni Wanhal, uloženo v Landesbibliothek 

Schwerin (bez signatury), ve Vídni (GdM XI 1416), v Kroměříži (signatura II G 132).
116

 Čtyři 

opisy jsou podle Weinmanna uloženy kromě ČMH v Berlíně (Preuss. Kulturbesitz, 22585/5), 

v Brně (Moravské museum, signatura A 1868 – jen sólový hlas) a v Langenburgu (signatura 

AS: N. 57, č. 41). 
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 V RISMu byly nalezeny čtyři konkordance tohoto pramene. Titulní strana prvního 

z nich zní: Concerto | a | Cembalo concertato, Violino Principale, | accompagnato | da due 

Violini, Violette e Basso. | con II Flauti e II Corni | da Vanhall. Obsazení je mírně odlišné od 

pramene XII F 377 – je zde cembalo, violino principale, violino primo a secondo, viola, flauti 

primo a secondo, a corni primo a secondo. Rozměry pramene jsou 255x315 mm a jedná se o 

opis z let 1790-1799. Pramen je uložen v Conservatoire royal de Bruxelles, Bibliothèque, 

Bruxelles (signatura: B-Bc/ 7953). Druhou konkordancí je opis z roku 1870. Jeho titulní 

strana zní: Concerto | à | Clavicembalo concertati. | Violino [concertati.] | Violino Primo | 

Violino Secondo | et | Basso. Schicht. | Del Sig: Vanhall. Obsazení tohoto pramene je: 

cembalo, violino principale, violino primo a secondo a basso – tedy stejné jako u původního 

pramene XII F 377. Rozměry pramene jsou 235x325 mm. Pramen je uložen v 

Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung, Berlin (signatura: D-B/ 

Mus.ms. 22585/5). Tedy stejné jako uvádí Weinmann, navíc je zde upřesněn rok 1870. Další 

nalezenou konkordancí je opis z let 1775-1799. Jeho titulní strana zní: Concert in C. | pour le 

| Clavecin | Violon principal | 2. Violons | et | Basse. | N
o
 1. | del Sigl. Giov: Vanhall. 

Obsazení zůstává stejné jako u předešlé konkordance. Rozměry tohoto pramene jsou 320x230 

mm. Pramen se nachází v Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern, 

Musikaliensammlung, Schwerin (signatura: D-SWl/ Mus. 5513). Opět shodné s Weinmanem, 

navíc je uvedena signatura a přibližné období vzniku opisu. Čtvrtou konkordancí je opis 

z roku 1783. Na titulní straně se nachází:  CONCERTO, in C. | pour le | Clavecin, avec 

l'accompagnement | une Violin Principale, | deux Violins, Viola & Basso, | deux Hautbois et 

deux Cors de Chasse. | Del Sig
re

 Vanhall. Obsazení tohoto pramene je: clavecin, violino 

principale, violino primo a secondo, viola, basso, oboe primo a secondo, corno primo a 

secondo. Rozměr pramene je 345x205 mm. Pramen je uložen v Fürstlich Hohenlohe-

Langenburg'sche Schloßbibliothek, Langenburg (D-LB/ blaue Mappe I/13). Opět patrně 

stejný pramen jako uvádí Weinmann, avšak znovu informace doplněny o signaturu a rok 

1783. Dále byl v RISMu nalezen pramen, který obsahuje kadenci k tomuto koncertu. Pramen, 

který kadenci obsahuje, má titulní stranu NB. Zum Vanhallischen Konzerte in C dur mit der 

obligaten Violine. | Cadenza prima. Jedná se o opis z roku 1780 a obsahuje dva party: 

cembalo a violino. Pramen kadence je uložena v Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer 

Kulturbesitz, Musikabteilung, Berlin (signatura D-B/ Mus.ms. 22585/5 (Beilage). Přes notový 

incipit byla v Souborném hudebním katalogu nalezena jedna konkordance, odkazující na 

dobový nakladatelský katalog firmy Breitkopf v Lipsku, resp. jeho moderní reprint. Přepis 

katalogového lístku zní: Vaňhal /Jan Křtitel/ | Conc. da Giov. Vanhall | Cemb. conc., Vno 
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princ., 2 Vno, Bs | B. S. Brook: The Breitkopf Thematic Catalogue | Supplement XI: 1776, 

1777, pag. 618 | Dove Publications, Inc., New York 1966. Tato zcela zásadní informace 

ozřejmuje, že skladba byla nepochybně složena roku 1776 či dříve. 

 

Koncert C dur, WeiV II a C4 

 K dalšímu koncertu C dur se v ČMH dochoval tištěný pramen pod signaturou XII F 

354, název: Concerto per il Piano-Forte. Na titulní straně se nachází nápis: Concerto | per il | 

Piano-Forte | coll acompaquemento | di due Violini a Basso | e due Corni a due Clarini ad 

libitum| Composto dal Sig. | Giovanni Wanhal | a Vienna presso Giuseppe Czerny | 

GrabenN.. 1134. Celý nápis na titulní straně je špatně čitelný. V horním pravém rohu se 

nachází signatura (XII F 354) psaná rukou. Na titulní straně se nacházejí celkem čtyři razítka. 

První je umístěno vpravo na úrovni šestého řádku (nápis e due Corni a due Clarini ad 

libitum), jedná se o razítko „Museum Regni Bohemiae“. Další razítko se nachází dole 

uprostřed – „Knihovna Národního musea Praha“. Hned vedle něj je malé černé razítko, které 

je nečitelné. Pravděpodobně je bez nápisu, je na něm pouze nějaké vyobrazení. Poslední 

razítko – „Ed. Em. Homolka 1934“ – je pod těmito dvěma razítky, mírně vpravo. Na stejném 

řádku jako nápis a Vienna presso Giuseppe Czerny se nachází údaj o ceně: „Pr. 2 f. c.M“. Pod 

tím přípis perem „936/35“, patrně stejnou rukou jako signatura v horní části. V pravém 

dolním rohu se nachází dvakrát podtržený podpis Lowossnoitz - patrně nejstarší vlastník. Po 

něm byl pramen ve vlastnictví Homolky, odkud přešel do vlastnictví Národního muzea.  

 Tento tištěný pramen obsahuje šest partů: první part je bez označení, jedná se o 

klavírní part, další jsou: violino primo, violino secondo, clarino corno primo in C, clarino 

corno secondo in C a basso. Všechny party mají rozměry 340x255 mm (šířka x výška). 

Pramen obsahuje celkem 15 listů. První je part klavíru, psán na sedmi listech, za ním 

následují prameny violino primo a violino secondo, oboje po dvou listech. Další party jsou 

clarino corno primo in C a clarino corno secondo in C po jednom listu a poslední part basso, 

který má dva listy. Pramen byl patrně dříve svázán, dnes jsou až na několik výjimek listy 

samostatně oddělené. Kromě klavírního partu je na začátku všech ostatních partů nápis 

růžovým písmem G. Wanhal, Ptfekonzert. Každá strana má dole uvedeno číslo plotny 1409c. 
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Podle Weinmannova tematického katalogu byl tento tisk tištěn ve Vídni (Josef Czerny, číslo 

plotny 1409c) v roce 1826.
117

 

 Koncert C dur má tři věty: Allegro moderato (4/4 takt), Adagio (3/4 takt, F dur), a 

Rondo. Allegretto (2/4 takt).  

 Tento koncert C dur je v tematickém katalogu zmíněn na straně 3, jeho číslo je IIa C 4. 

Weinmann uvádí šest pramenů, z toho pět tištěných. Jako konkordance uvádí opis koncertu 

s názvem 1. Concerto in C für das Piano Forte mit Begleitung 2 Violinen, Viola, Violloncell 

obligat, dann 2 Flauten, 2 Corni, ad libitum von Johann Wanhal. Opis je z roku 1823 a je 

uložen v Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni (signatura: mus. Hs. 9085). Mezi 

dalšími tištěnými prameny z roku 1809 (tištěno ve Vídni, Johann Cappi, číslo plotny 1409c), 

Weinmann uvádí i pramen z ČMH a jeho signaturu (XII F 354). Weinmann dále zmiňuje 

tištěné konkordance k tomuto prameni uložené v Českém Krumlově, (Státní archiv, signatura: 

557 K 30). Dále je také uložen ve Vídni (GdM VII 13036), v Praze, (UB, signatura 59 A 

2714) a v Berlíně (Deutsche Staatsbibliothek – bez signatury).
118

 Krumlovský pramen (557 

K 30) je uveden i v SHK – Concerto…Sigr. Giovanni Wanhal. Jiné konkordance např. 

v RISMu nebyly nalezeny.  

  Z hlediska datace je tedy nejstarší datovaný tisk z roku 1809, dále následuje opis 

z roku 1823 a tisk z roku 1826. Nelze však s určitostí říci, kdy přesně byl tento koncert 

zkomponován. 

 

Koncert C dur, WeiV II a C5 

 Další koncert v tónině C dur se dochoval v ČMH ve dvou tištěných pramenech 

s názvem Concerto pour le Piano Forte. Pramen se signaturou XV E 251 zmiňuje Dlouhá-

Mikotová, v tomto prameni se však dochoval pouze part klavíru. Druhý pramen uložený 

v ČMH pod signaturou XII F 364 obsahuje kromě klavírního partu i party prvních a druhých 

houslí a violoncella. Tento druhý pramen Dlouhá-Mikotová ve své práci nezmiňuje. Nápis na 

titulní straně pramenu XV E 251 je: CONCERTO | POUR LE | Piano Forte | avec 

accompagnement | DE | deur Violons et Violoncelle | compose par | G. Wanhal | A Munic 

chez Felter et Fits. Vlevo nahoře se nachází signatura pramene (XV E 251) a v pravém 
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horním rohu je v modrém obdélníku přípis perem K. Hůlka Rakovník (slovo Rakovník je 

umístěn pod K. Hůlka). Titulní strana je bez razítek a jiných přípisů.  

 Pramen obsahuje part klavíru a skládá se z pěti listů. Part klavíru má název pouze 

„Concerto“. Ostatní party chybí. Rozměry pramene jsou 340x254 mm (šířka x výška). Part 

klavíru je číslován. Na první straně dole se nacházejí razítka „Knihovna národního musea 

Praha“ a „K. Hůlka 1929“.   

 Druhý pramen se signaturou XII F 364 je také tištěný. Nápis na titulní straně zní: 

Concerto |  pour le | piano forte | avec accompagnement | de | deus Violons et violoncelle | 

composé par | G. Wanhal | A. Mayence chez B. Schott Fils Editeurs de Musique de la Cour de 

S. A. R. le grand | Duc de Kesse. Vlevo nahoře je perem psána signatura XII F 364. Vlevo 

dole podélně se nachází přípis tužkou „08‘024“ a vpravo špatně čitelný nápis perem „Chavl. 

B. 19 9 br. 1823“. Titulní list obsahuje také tři razítka „Knihovna národního musea Praha“, 

„Ed. EM. Homolka 1934“, obě uprostřed dole a mírně vpravo špatně čitelné „Museum Regni 

Bohemiae“.  

 Pramen obsahuje čtyři party – klavír (nenadepsáno), violino primo, violino secondo a 

violoncello. Part klavíru je psán na devíti listech, ostatní party mají po jednom listu. Na konci 

je jeden nepopsaný list. Celkem má tento pramen tedy 9 listů. Názvy vět, metrum a tóniny vět 

jsou shodné s těmito údaji v prameni XV E 251. Dále není uvedeno ani číslo plotny, ani není 

patrný vodoznak. Z uvedeného partu klavíru by se mohlo zdát, že se jedná o shodné tisky, 

avšak titulní strany se kromě hlavního nápisu liší.  

 Koncert je opět třívětý: Allegro moderato (4/4 takt), Adagio (3/4 takt, F dur), Allegro 

(2/4 takt).  

 Tento koncert se ve Vaňhalově tematickém katalogu nachází na straně 3, pod 

označením IIa C 5. Weinmann uvádí osm pramenů, všechny tištěné, prameny v ČMH uvádí, 

avšak bez signatury. První tisk tohoto koncertu s názvem Concerto in C per il Clavicembalo o 

Piano Forte noc Due Violini e Violoncello (tištěno ve Vídni, Josef Eder, č. plotny 245, z roku 

1802) je uložen v Solothurn (signatura CA I 185 N
r
 1). Další tisk (č. plotny 648 z let 1812/13) 

s názvem Concerto pour le Pianoforte avec accompagnement de 2 Violons et Violoncelle 

z roku 1812/13 (číslo plotny 648) je uložen v Solothurn (bez signatury), v Praze (UB, 59 A 

10028) v Hamburku a Muhoči – Archiv Schott (obojí bez signatury) Poslední je uveden tisk 
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s názvem Concert facile pour Piano avec accompagnement de 2 Violons et Basse, uložený 

v Londýně (Britské muzeum, signatura III.573).
119

 Jiné konkordance nebyly nalezeny. 

 Podle těchto údajů pocházejí tisky tohoto díla opět až z doby po roce 1800. Stejně jako 

u předchozího koncertu nelze přesvědčivě určit dobu vzniku, dá se předpokládat, že to bylo 

ještě před rokem 1800. 

 

Koncert C dur, neuveden v katalogu  

 Koncert C dur se dochoval v ČMH v rukopisném prameni. Tento pramen je uložen 

v Českém muzeu hudby pod signaturou IX D 311
120

 a jeho název je: Concerto II. Do di 

Vanhall per Clavicembalo. Tento název se ovšem nenachází na titulní straně, ale na partu 

violoncella (z druhé strany titulního listu). Nápis na titulní straně zní: Vaňhal | II. Concerto | 

1. 2. housle | cello | clavicembalo | violoncello | Quartetto | Clavecin. První čtyři údaje jsou 

psány tužkou, pravděpodobně byly dopsány později než ostatní údaje (violoncello, Ouartetto, 

Clavecin), které jsou psány černým inkoustem. Údaje psané inkoustem se nacházejí uprostřed 

titulní strany. První údaj tužkou (Vaňhal) se nachází v horní části uprostřed, ostatní slova 

psaná tužkou jsou napsány šikmo, mírně v pravé části titulní strany. V horním levém kraji se 

nachází signatura pramenu (IX D 311). V dolní části jsou tři razítka. První razítko – tmavě 

červené „Museum Regni Bohemiae“ – je umístěno v dolní pravé části, pod ním, dole 

uprostřed razítko „Knihovna Národního musea Praha“. Pod tímto razítkem je uprostřed 

razítko „Ed. Em. Homolka 1934“. V pravém dolním rohu se nachází perem psaný přípis 

„1036/35“. 

 Rukopis obsahuje čtyři party: clavicembalo, violino primo, violino secondo a 

violoncello. Všechny party mají shodné rozměry: 220x340 mm (šířka x výška) a jsou psány 

na dvojlistech. Celý pramen obsahuje šest dvojlistů, tedy dvanáct listů (folií). Prvním je part 

violoncella, který je zapsán z druhé strany titulní strany. Do tohoto dvojlistu jsou vloženy 

ostatní party. První vložený je part clavicembala, který se skládá ze tří dvojlistů. Za ním 

následují party violino primo a violino secondo, každý z nich je psán na jednom dvojlistu. 

Strany rukopisu jsou číslovány, každý part je číslován zvlášť.  
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 V práci Dlouhé-Mikotové je tento pramen uveden pod signaturou XII F 390. Dlouhá-Mikotová řadí koncert 
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 První věta tohoto koncertu je Allegro moderato (4/4 takt), druhá věta Adagio (3/4 takt, 

F dur) a závěrečná věta Finale, Allegro (2/4 takt).  

 Vodoznak tohoto pramene je patrný na dvojlistu, na kterém se nachází titul a zároveň 

part violoncella, ale je téměř nečitelný. Na žádné straně tohoto pramene se neobjevuje jméno 

či zkratka opisovače, který tento pramen opsal. Jiné konkordance se nepodařilo dohledat. 

 

Koncert D dur, WeiV II a D1 

 První koncert v tónině D dur se dochoval v Českém muzeu hudby v tištěném prameni 

s názvem Concerto pour le Clavecin ou Piano-Forte. Jeho signatura je XII F 387. Nápis na 

titulní straně zní: CONCERTO | pour le Clavecin | ou Piano-Forte | avec accompagnementde 

| 2 Violons 2 Hautbois | 2 Cors | Alto et Basse, | composé par | M
r
 Vanhal. | Oeuvre 14

me 
| N

o
 

241. Prix f2 ½ | A Offenbach fur le Mein Cheb J. André, | et aux adresses ordinaires. Od 

slova „CONCERTO“ do nápisu „ouvre 14
me

“ je text napsán v ozdobném oválu, který je na 

vrchu zdoben květinami a stuhou. Vlevo nahoře se nachází rukou psaná signatura (XII F 387) 

v pravém horním rohu titulní strany přípis psaný rukou „tito 733“ (číslice jsou podtrženy). 

Titulní strana opět obsahuje tři razítka: dvě kulatá - uprostřed dole „Knihovna národního 

musea Praha“ vedle tohoto je razítko „Museum Regni Bohemiae“. Pod nimi uprostřed dole je 

obdélníkové razítko „Ed. Em. Homolka 1934“ – nejstarší známý vlastník. Na stejné úrovni 

jako toto razítko, jen mírně vpravo je přípis perem „974/35“.  

 Pramen se skládá celkem z devíti partů: klavír (part není označen názvem), violino 

primo, violino secondo, viola, basso, oboe primo, oboe secondo, corno primo in D a corno 

secondo in D. Rozměr všech partů je 250x330 mm (šířka x výška). Pramen obsahuje celkem 

24 listů. První je part klavíru (opět z druhé strany titulního listu), který má 9 listů a do něj jsou 

vloženy ostatní party. Part violino primo začíná také „titulní stranou“, která je totožná s první 

titulní stranou. Pouze neobsahuje přípis v pravém horním rohu a signatura vlevo nahoře je 

psána menšími písmeny, pravděpodobně i jinou rukou. Ostatní natištěné nápisy, ozdobný ovál 

i razítka jsou shodná. Part violino primo je psán na třech listech. Následující party violino 

secondo, oboe primo a oboe secondo mají všechny po dvou listech. Další party jsou corno 

primo in D a corno secondo in D po jednom listu a poslední part – basso je psán na dvou 

listech. Na každé straně pramenu je dole vytištěno číslo 241. Jednotlivé party jsou opět 

samostatně číslovány. Na začátku všech partů se kromě názvu partu objevuje nápis Vanhal 

op. 14.  
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 Jako jediný pramen má tento velmi dobře čitelný vodoznak. Jedná se o znak 

francouzská lilie v erbu a písmena V I.  

 První věta koncertu D dur je Allegro moderato (4/4 takt), druhá Andante molto (3/4 

takt, G dur) a třetí Rondo. Allegro assai (2/4 takt).  

 Ve Vaňhalově tematickém katalogu se tento koncert nachází na straně 6 a má označení 

IIa D 1. Weinmann uvádí osm tištěných pramenů (pramen z ČMH opět bez signatury) a jednu 

úpravu pro dvě cembala. Katalog uvádí tisk s názvem Concerto pour le Clavecin ou le Piano 

Forte avec accompagnement de deus Violons, Alto, Besse, COrs et Hautbois. Vytištěno 

v Paříži (Journal de la Librairie, 6. září 1788) a uložen v Paříži (Národní knihovna, bez 

signatury). Dále je v katalogu psáno o tisku s názvem Concerto pour le Clavecin ou Piano-

Forte, avec Accompagnement de 2 Violons, 2 Hautbois, 2 Cors, Alto et Basse compose par 

Mr. Vanhal. Tento tisk byl vytištěn v roce 1788 ve Vídni (J. André, číslo plotny 241). Mezi 

těmito tisky je zmíněný i tisk z ČMH. Tisky jsou uloženy v Österreichische 

Nationalbibliothek ve Vídni (signatura M.S. 1224, sólové hlasy chybí), v Bernu 

(Landesbibliothek, bez signatury), Schwerin (Landesbibliothek, bez signatury, jen party 

kalvíru, prvních houslí, bassa a dvou hobojů), v Londýně (Britské muzeum, bez signatury), 

ve Výmaru (bez jakéhokoliv dalšího označení), ve Washingtonu (Library of Congress M 1010 

W 25, jen sólové hlasy) a zmíněná úprava pro dvě cemballa (nedatováno, neuvedeno jestli se 

jedná o tisk či rukopis) v Drážďanech (Landesbibliothek, signatura 3417-0-2).
121

 

 V RISMu byla nalezena jedna konkordance tohoto pramene. Název titulní strany zní: 

Concerto | Pour le | Clavecin ou Piano Forte | Composed par M.
r
 Vanhal. Pramen obsahuje 

také devět partů, které jsou shodné s pramenem XII F 387. Rozměry pramene jsou 220x305 

mm, podle uvedených údajů se jedná o opis z let 1750-1799  - je ovšem patrné, že v roce 

1750 nebyl tento koncert ještě zkomponovaný, tudíž se bude jednat spíše o pozdější léta 

z tohoto uvedeného rozmezí. Pramen je uložen v The British Library, London (signatura: GB-

Lbl/ R.M.21.d.19.). Pravděpodobně se tedy jedná o stejný pramen jako zmiňuje Weinmann, 

RISM tedy navíc uvádí signaturu.  

 Podle datace uvedené v katalogu je patrné, že bylo dílo zkomponováno v roce 1788 (či 

dříve). 
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Koncert D dur, WeiV II a D2 

 Druhý koncert D dur se dochoval v rukopisném prameni se signaturou XXVII C 22. 

N. Dlouhá-Mikotová se ve své práci o tomto koncertu ani o prameni nezmiňuje. Na titulní 

straně je uvedeno: Concert Pour le Clavcen [!]| De | Jean Vanhal. | Pour La Comtesse Jeny 

Pachta. Vlevo nahoře se nachází signatura pramene (XXVII C 22) psána modrým inkoustem. 

Vpravo dole přípis tužkou „511/54“. Ostatní slova z titulní strany jsou psána černým 

inkoustem. Stejně tak jako pramen XV E 251 neobsahuje tento na titulní straně žádná razítka. 

Jediné razítko se objevuje na poslední straně celého pramene – černé kulaté razítko „Hudební 

odd. Národního musea v Praze“.  

 Pramen obsahuje pouze part klavíru. Rozměry pramene jsou 300x235 mm 

(šířkaxvýška). Part klavíru (tudíž celý pramen) je svázaný. Obsahuje 19 listů. S největší 

pravděpodobností jeden list chybí. Je patrné, že vazba je složená z dvojlistů, avšak u jednoho 

z nich je jeden list samostatný. I noty v tomto místě na sebe nenavazují.  

 Pramen je bez vodoznaků. Na listech jsou patrné pouze svislé čáry.  

 První věta je Allegro con moto (4/4 takt), druhá věta Pocco adagio (3/4 takt, G dur) a 

třetí věta Allegro moderato (takt alla breve).  

 Ve Vaňhalově katalogu je tento koncert zmíněn na straně 6 a má označení IIa D 2. 

Autor nezmiňuje žádné jiné konkordance k tomuto koncertu, uvádí pouze tento pramen 

uložený v Českém muzeu hudby. V tematickém katalogu není uvedena ani datace vzniku 

koncertu či vzniku tohoto pramene, objevuje se zde jen údaj, že se jedná o opis.
122

 

 Jan Josef Pachta žil v letech 1756-1834. Je vcelku problematické určit životní data 

Jen(n)y Pachtové. Podle zkoumaného rodokmenu
123

 (taktéž ve Wurzbachovi
124

) mezi 

Pachtovými žádná „Jenny“ není, mohlo by se však jednat o Johanu, kterých je uvedeno 

v období z přelomu 18. a 19. století mnoho. Tento problém by jistě vybízel k dalšímu 

výzkumu. 
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