
ABSTRAKT 

Cílem této práce je hlouběji zmapovat historii klavírního tria, blíže se seznámit s jednotlivými 

skladbami pro toto obsazení, přiblížit čtenářům vznik a osudy předních českých i zahraničních 

souborů a porovnat jejich způsob interpretace. 

V první části diplomové práce nahlédneme do úplných počátků komorní hudby a pozdějšího 

vývoje tohoto hudebního odvětví. Zaměříme se na historii tria, které vývojově vychází z triové 

sonáty, jež se stala hlavním komorním druhem období baroka. Na přelomu 18. a 19. století se 

již setkáváme s jeho dnešní podobou. Stává se jednou z nejpopulárnějších hudebních forem a 

zaujímá důležité místo v tvorbě všech čtyř „vídeňských klasiků“. Ještě u Haydna a Mozarta 

najdeme řadu příležitostných klavírních trií komponovaných zejména pro účely soukromého 

provozování hudby. Klavírní tria L. v. Beethovena a F. Schuberta však představují rozhodující 

krok směrem k umělecké svébytnosti a originalitě. Zralá tvorba těchto autorů představuje 

vrchol tohoto žánru, v němž pak úspěšně pokračovali Schumann, Brahms, Dvořák, Smetana a 

další romantičtí představitelé, kteří využívají této formy jako ideálního prostředku pro sdělení 

svých nejniternějších pocitů. Setkání tří zcela rozdílných nástrojů dovoluje skladatelům spojit 

koncertantní lesk a virtuozitu na jedné straně, závažnost myšlenek a osobní výpovědi na straně 

druhé. Přes tato období se dostaneme do 20. století, ve kterém i klavírní trio reaguje na události 

své doby. Kapitolu uzavírají významná díla českých autorů minulého století a výčet autorů 

soudobých. 

Druhou část práce tvoří dva nejvýraznější české ansámbly, jež nesou název Sukovo trio a České 

trio. U obou těchto trií jsou uvedeny okolnosti jejich vzniku a bohatá historie, která se úzce 

pojí s významnými interpretačními osobnostmi. Ve třetí části se zaměříme na soubory mladší 

generace. Na otázky týkající se problematiky umělecké práce tohoto druhu nám odpoví 

klavírista Ivo Kahánek, člen Dvořákova tria, mladého souboru působícího na současné české 

hudební scéně. S renomovanými soubory a hudebními legendami, které tyto soubory tvořily, a 

jejich pojetím Beethovenova „Arcivévodského“ tria se seznámíme v následující části. 

Závěrečná kapitola je věnována instituci, která svou činností podporuje českou komorní hudbu 

a české komorní soubory, jež nese název „Český spolek pro komorní hudbu“. 

 


