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Abstrakt 

Tato diplomová práce pojednává o edukačních programech orchestrů v Praze. 

U dvou vybraných pražských orchestrů, konkrétně u PKF – Prague Philharmonia a České 

filharmonie je v prvé kapitole zpracována historie daného orchestru, na niž plynule 

navazuje chronologický přehled již proběhlých edukačních programů. Dále se práce 

zabývá současným přístupem daných orchestrů k této problematice, jejich budoucí vizí 

a také důležitou organizační stránkou, která stojí v pozadí realizace těchto programů. 

Součástí práce je také srovnání některých vybraných faktorů u obou orchestrů a výsledky 

dotazníkového šetření mezi členy orchestrů.  
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Summary 

This diploma thesis deals with educational programmes of orchestras in Prague. 

Having dealt with two selected Prague orchestras, namely PKF - Prague Philharmonia and 

the Czech Philharmonic Orchestra, the history of these orchestras is elaborated in the first 

chapter, followed by the chronological overview of already completed educational 

programmes. Furthermore, the thesis deals with the contemporary approach of the 

orchestras to this matter, their future vision and also the organizational aspects that lie 

behind the realization of the programmes. Part of the thesis is also a comparison of some 

selected factors of both orchestras and the results of a questionnaire survey among the 

orchestras’members. 
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Úvod 

Jedním ze společných  cílů kulturních a vzdělávacích institucí, jejichž činnost je 

nějakým způsobem spojena s hudbou, je podpořit zájem široké veřejnosti o klasickou 

hudbu a zejména pak vzbudit tento zájem v mladé generaci a vychovat tak budoucí 

posluchače – návštěvníky koncertních a operních sálů a divadel.  

Světovým trendem u řady významných orchestrů je vzbuzovat tento zájem 

a zpřístupňovat lidem všech generací cestu ke klasické hudbě pomocí vytváření vlastních 

edukačních programů. Pozadu v tomto směru nezůstávají ani orchestry v České republice 

a zejména v posledních letech je možné pozorovat enormní nárůst nabídky těchto 

programů.  

Tématem této diplomové práce jsou právě edukační programy, a to konkrétně 

programy orchestrů pražských. Vzhledem k rozsahu práce není možné zabývat se těmito 

programy u všech pražských orchestrů, které je nabízejí. Proto byly vybrány dva vlajkové 

orchestry: orchestr PKF – Prague Philharmonia, jakožto reprezentant orchestrů, které 

nemají stálého zřizovatele a z majoritní části musí zvládnout pokrýt financování tělesa 

z vlastních zdrojů; a dále Česká filharmonie, páteřní český orchestr a příspěvková 

organizace Ministerstva kultury České republiky, které se zásadním způsobem podílí na 

financování tohoto orchestru, a tedy i jím vytvářených edukačních programů. Dle zřizovací 

listiny České filharmonie je provozování výchovné a vzdělávací činnosti dokonce jejím 

posláním.1 

Domníváme se, že je zajímavé moci porovnat, jakým způsobem ke vzdělávacím 

programům přistupují obě zmíněné instituce, zda si programovou nabídkou konkurují či se 

doplňují a podobně.  

V naší práci se nejprve věnujeme specifikaci toho, jaké různé druhy a typy 

edukačních programů existují, dále u obou orchestrů krátce shrnujeme jejich historii 

a podrobněji mapujeme, jaké edukační programy tyto orchestry nabízely svým 

posluchačům v minulosti. Následující kapitola se zabývá současnou nabídkou a tím, jaké 

plány orchestry mají ve vztahu ke svým vzdělávacím pořadům do budoucna. 

                                                 
1 Zřizovací listina České filharmonie. www.ceskafilharmonie.cz [online]. [cit. 2017-07-08]. Dostupné z: 

http://www.ceskafilharmonie.cz/media/1289/cf_zrizovaci_listina_ceske_filharmonie.pdf 
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 Závěrečné kapitoly se zabývají přímým srovnáním vybraných faktorů u obou 

orchestrů a dále zhodnocením výsledků výzkumu, který byl proveden explorativní 

metodou dotazníku. Dotazník byl distribuován mezi současné členy obou orchestrů.  

Cílem mé práce je pojednat o současném dění týkajícího se edukačních programů 

u zvolených orchestrů, zmapovat jak obecnou historii těchto těles, tak historii a vývoj 

jejich edukačních programů a také nabídnout čtenáři této práce možnost srovnat přístup 

obou orchestrů k této problematice. Prostřednictvím výzkumného dotazníku bych chtěla 

zjistit, jaký postoj mají k edukačním programům samotní členové těchto orchestrů.  
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1 Edukační program a jeho formy 

Edukační program je stěžejním pojmem, o kterém se v této práci pojednává. Proto 

se jeví jako potřebné na jejím samém počátku osvětlit, co přesně tímto termínem 

rozumíme, vysvětlit zvolená kritéria pro označení programu přívlastkem „edukační“ a také 

popsat, jaké existují formy a druhy programů, které jsou v současné době nabízeny 

pražskými orchestry. 

 Pojem edukační program chápeme jako jakýkoli program, jehož cílem může být: 

 pomoci recipientovi uměleckého díla (v našem případě díla hudebního), 

tedy divákovi – posluchači, při procesu vnímání hudebního díla, např. tím, 

že se v pořadu upozorní na zajímavé jevy či zdůrazní, v jakých momentech 

má recipient zbystřit svou pozornost, je mu zadán sluchový či poslechový 

úkol apod.  

 předat posluchači informace o předkládaném díle, jeho autorovi, 

okolnostech vzniku díla, o hudebních nástrojích, stylovém období apod. 

a rozšiřovat tak jeho obzory  

 seznámit nově příchozí posluchače se světem klasické hudby a zábavnou 

formou je inspirovat k dalšímu poslechu a opětovné návštěvě instituce 

 rozvíjet hudebnost posluchače 

 rozvíjet talentované hudebníky a poskytnout jim příležitost poznat 

fungování orchestru zevnitř, vychovávat tak budoucí generaci orchestrálních 

hráčů 

 vedlejším cílem edukačních programů je z našeho pohledu také aktivizovat 

posluchače a pobavit je 

Při pohledu na výčet výše, který zcela jistě není vyčerpávající, je patrné, že použít 

přívlastek „edukační“ je možné u poměrně širokého spektra programů. Z toho vyplývá, že 

rovněž druhů programů, které jsou k nalezení v nabídce orchestrů, je velké množství. 
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 Nabízené programy lze klasifikovat z různých hledisek:  

 podle věku skupiny, jíž jsou určeny: existují tak edukační pořady pro různé 

věkové skupiny dětí, pro dospělé, pro rodiny s dětmi či pro seniory 

 podle četnosti: nabízí se programy jednorázové, programy uskupené do 

celých cyklů, programy opakované nebo programy dlouhodobého rázu 

 podle míry participace účastníka: teoretické programy počítají spíše 

s pasivním zapojením účastníka, praktické programy vyžadují jeho aktivní 

participaci 

 podle formy (v nabídce námi zkoumaných orchestrů se vyskytují tyto):2 

o Komentovaný koncert – provedení daného programu koncert 

složeného z jednoho nebo více hudebních, případně jejích úryvků, 

doplněné o průvodní slovo či výklad průvodce, kterým může být 

moderátor, herec, lektor, dirigent nebo člen orchestru.  

o Workshop neboli hudební dílna – většinou program praktického 

charakteru, ve kterém se účastník za vedení lektora aktivně zapojuje 

do prezentovaných činností, ať už jde o hudební, pohybové, 

výtvarné či dramatické aktivity. 

o  Přednáška – teoretický program, který nevyžaduje aktivní 

participaci recipienta, je založen na osobě lektora, který přináší 

informace a odborně prezentuje dané téma přednášky. 

o Seminář -  program kombinující prvky přednášky a workshopu kdy 

teoretický výklad je doplněn praktickou činností. 

o Kurz – soubor lekcí, přednášek, workshopů či v našem případě 

i koncertů, které dohromady tvoří ucelený cyklus s předem jasně 

ohraničenou dobou trvání. Na všech součástech cyklu jsou přítomni 

stejní účastníci. Odehrává se pod vedením lektora.  

o Mistrovský kurz – zvláštní druh kurzu, který ve své podstatě 

kurzem není – jde většinou o jednorázovou lekci s expertem 

v daném oboru, na které ale kromě konkrétního žáka mohou být 

přítomni také diváci, a rovněž se dozvědět podnětné informace.  

                                                 
2 SEDLÁČKOVÁ, Pavlína. Dramaturgie vzdělávacích programů v České filharmonii. Brno, 2013. 
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Na rozdíl od přímého účastníka ovšem pouze teoreticky bez 

možnosti okamžitého vyzkoušení nově nabytých informací. 

o Veřejná generální zkouška – poslední zkouška orchestru před 

koncertem, kde je umožněno, aby se jí zúčastnili diváci. Z toho 

důvodu bývá doprovozena průvodním slovem. 

o Klub – typ sdružení, v rámci něhož se pořádají pravidelná setkání 

členům, což nabízí ideální příležitost ke kontinuálnímu vzdělávání. 

o Soutěž – forma programu, jehož organizováním orchestry podporují 

mladé talenty a pomáhají si vychovávat potenciální budoucí členy 
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2 PKF – Prague Philharmonia 

2.1 Historie PKF 

PKF – Prague Philharmonia (dále jen PKF) je české hudební komorní těleso 

složené z mladých absolventů hudebních škol. Vznikla v roce 1994 z iniciativy dirigenta 

Jiřího Bělohlávka pod původním názvem Pražská komorní filharmonie. Přestože myšlenka 

spojení mladého orchestru s armádou vypadala zpočátku nereálně, v dubnu roku 1994 

podepsal Jiří Bělohlávek smlouvu s tehdejším ministrem obrany o vytvoření a zřízení 

komorního orchestru v rámci tehdejšího Armádního uměleckého souboru, a to minimálně 

na dobu pěti let.3  

Vznik nového orchestru vzbudil opravdu mimořádnou pozornost. V čele stanul 

jeden z nejlepších českých dirigentů. První koncert byl naplánován symbolicky na 17. 

listopad 1994. Bělohlávek vyhradil více než čtvrt roku důkladné přípravě a zkouškové 

práci. Byl odhodlán předstoupit před veřejnost jen s vědomím dokonale připraveného díla. 

Práci si rozvrhl podle svých dosavadních zkušeností, pracoval přece s nejlepšími orchestry 

světa. Ovšem s tak nadšeným přístupem k práci, kázní a dokonalou domácí přípravou, jako 

u těchto mladých členů souboru, se doposud nesetkal. 4 

Na počátku září 1994 byla v plném proudu příprava prvního koncertu a souběžně 

natáčení prvního CD pro Supraphon. Do pracovního vypětí přišla nabídka krátkého 

vystoupení u příležitosti slavnostního otevření Žofína. Jiří Bělohlávek zprvu váhal, ale pak 

pod dojmem hladce probíhajících příprav svolil. Tak se 24. září 1994 Pražská komorní 

filharmonie poprvé představila na veřejnosti. 5 

Natáčení pro Supraphon šlo podle plánu. Neplánovaně však přišla v říjnu další 

nabídka účinkování na slavnostním koncertu u příležitosti státního svátku 28. října ve 

Vladislavském sále Pražského hradu.6 

                                                 
3 PKF. Historie PKF [online]. [cit. 2017-07-07].. Dostupné z:<http://www.pkf.cz/orchestr/historie-pkf/>  
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Zkoušková činnost v listopadu 1994 vrcholila, stejně jako natáčení dalšího CD, 

tentokrát s Mozartovými áriemi v podání sopranistky Evy Urbanové. Pro „Bělohlávkův 

orchestr“ (tak Pražské komorní filharmonii začali přes protesty samotného šéfdirigenta lidé 

říkat) konečně nastal dosud nejvýznamnější den. Svědkem té chvíle se stal opět Pražský 

hrad, tentokrát Španělský sál. 17. listopad 1994 je určen jako den prvního oficiálního 

koncertu pro veřejnost.7 

Celá první sezona 1994/95 se odehrála ve znamení nacházení stylu práce. Orchestr 

zahájil své koncerty v Rudolfinu, ale také jezdil koncertovat po republice, natáčel nová CD 

a začal pomalu přesvědčovat pochybovače o smyslu své existence. 8 

Dne 6. května 1995 přebrala PKF v přímém televizním přenosu v Litoměřicích 

prestižní ocenění Classic ’94 jako objev roku v hudebním světě, další dvě ceny si odnesli 

členové orchestru, klarinetistka Ludmila Peterková a hornista Radek Baborák. Ke dni 30. 

září 1995 je však AUS, nově přejmenovaný na Umělecký soubor Ministerstva obrany, 

zrušen a orchestr, který měl nasmlouvanou řadu koncertů, se ocitl tak říkajíc na dlažbě.9  

O osudu nadějného tělesa se dozvěděl tehdejší předseda parlamentu Milan Uhde. 

Jednání s ním vyústilo v závěr, že nedodržení slibu pětileté existence je třeba napravit. 

Mezitím se objevila další pomocná ruka: Nadace Smíchovské kulturní centrum 

působící v tzv. Ženských domovech na Smíchově, kde je rekonstruované divadélko 

Akcent. V září 1995 se tam orchestr přestěhoval. Bez jakýchkoli prostředků probíhala 

koncertní činnost až do konce roku 1995.10 

Když poslanci schválili zákon o novém typu neziskových organizací, který nazývají 

obecně prospěšná společnost, bylo rozhodnuto. Jiří Bělohlávek podal návrh na založení 

obecně prospěšné společnosti Pražská komorní filharmonie a ta byla dne 13. března 1996 

jako jedna z prvních zaregistrována. 11 

                                                 
7 PKF. Historie PKF [online]. [cit. 2017-07-07].. Dostupné z:<http://www.pkf.cz/orchestr/historie-pkf/>   
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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Jiří Bělohlávek setrval na postu šéfdirigenta PKF až do roku 2005, kdy se stal jeho 

čestným uměleckým ředitelem. Od sezony 2005/2006 jej ve funkci šéfdirigenta vystřídal 

švýcarský dirigent a flétnista Kaspar Zehnder, který orchestr řídil až do června 2008.  

Od sezony 2008/2009 se stal novým šéfdirigentem žák Jiřího Bělohlávka Jakub 

Hrůša, představitel mladé generace, jenž se již v mladém věku stihnul zařadit mezi 

světovou dirigentskou elitu.12 

Na prahu sezony 2015/2016 přišel do čela orchestru mezinárodně uznávaný dirigent 

francouzského původu Emmanuel Villaume, aby jej obohatil dynamičností sobě vlastní 

a osobitým pohledem na neohraničený repertoár klasické hudby. 13 

V sezoně 2017/2018 orchestr PKF vstupuje do své 24. sezony. Za dobu své 

existence orchestr natočil přes 60 kompaktních disků pro přední světová i domácí hudební 

nakladatelství. Za některá z nich orchestr získal mezinárodní ocenění. K nejvýznamnějším 

z nich patří francouzské ocenění „Diapason d´Or“ ze září 2007. 14  

 Cestu profesionálního tělesa, které nemá stálého zřizovatele, na svých stránkách 

připodobňuje k plavbě na rozbouřeném moři. Zatímco na palubě se hraje a orchestr sklízí 

jeden úspěch za druhým doma i v zahraničí, v podpalubí je třeba přikládat do kotle, tedy 

shánět na činnost finanční prostředky. Finančně činnost orchestru podporuje Ministerstvo 

kultury, hlavní město Praha i řada soukromých donátorů, od velkých podniků až 

k řadovým posluchačům. 15 

 

                                                 
12 PKF. www.pkf.cz [online]. Praha, 2015 [cit. 2017-07-09]. Dostupné z: 

http://www.pkf.cz/img/documents/1/1/70.pdf 
13 Ibid. 
14 Ibid.  
15 Ibid. 
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2.2 Historie edukačních programů PKF 

2.2.1 1994 - 2007 

Zjistit, jakou přesnou podobu měly edukační programy PKF v tomto období, není 

snadným úkolem. V archivu PKF se totiž nachází pouze programové brožury sezon  

2002 - 2003 a 2006 – 2007, ostatní brožury se v archivu nepodařilo nalézt. Bylo ale možné 

získat ke studiu orchestrální fermany z let 1997 – 2006. Jaké a zda vůbec nějaké edukační 

programy probíhaly v letech 1994 – 1996 se tak bohužel nepodařilo dohledat.  

Z fermanů lze nicméně vyčíst, že v roce 1997 se konalo několik Koncertů pro 

mládež, konkrétně 30. 1., 5. 2. a 20. 10. 1997. Kde se konaly, jaký byl program či dirigent 

se zde ale nedovídáme. V roce 1998 se tyto koncerty uskutečnily 23., 24. a 25. 2. a 20. 

a 25. 11. v kině Kyjev (dnes kino Evropa) za řízení dirigenta Zdeňka Müllera.  

Z fermanů z let 1999 a 2000 je možné vysledovat, že v sezoně 1999/2000 už byl 

edukačním programům věnován celý cyklus, který byl označen písmenem D. Cyklus 

obsahoval 4 programy a probíhal v sobotu dopoledne v Rudolfinu. Toto se stalo tradicí 

a stejný počet programů, čas, místo i označení má edukační cyklus PKF pro děti dodnes. 

Název řady tehdy zněl Koncerty pro rodiče a děti. Témata pořadů byla následující: „Hudba 

a tanec“, v němž jako sólistka vystoupila Jana Boušková a koncert řídil Tomáš Hanus. Na 

programu byla Dvořákova Česká suita, Novákova Slovácká suita nebo také Debussyho 

Dva tance pro harfu. Následoval program s názvem „Hudba a píseň“. Za řízení Bohumila 

Kulínského vystoupili s PKF Bambini di Praga a sopranistka Anna Janotová. Program byl 

vzhledem k tématu ryze vokální. Třetí pořad s tématem „Hudba a slavnost“ dirigoval 

Zdeněk Müller. Sólistou byl varhaník Vladimír Roubal. V posledním pořadu sezony 

vystoupil skladatel Lukáš Hurník a spolu s dirigentem Tomášem Hanusem provedli 

programem s názvem „Co s námi dělá hudba“.  

První koncert následující sezony 2000/2001 dirigoval Vítězslav Podrazil a všechny 

skladby na programu byly z období baroka. Druhý koncert dirigoval Tomáš Hanus 

a všechny skladby byly z období klasicismu. Na programu třetího koncertu byly kromě 

jedné skladby od Pabla de Sarasate všechny ostatní skladby z pera Antonína Dvořáka. 

Koncert dirigoval Jaroslav Krček. Na posledním koncertě zazněly výhradně skladby 
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Bohuslava Martinů, za řízení Zdeňka Müllera. Z těchto indicií by bylo lákavé leccos 

usuzovat o celkové dramaturgii řady, vše by ale byly pouze nepodložené domněnky.  

O sezoně 2001/2002 je možné zjistit, že první program s názvem „Povídání 

o hudebních barvách…a zahrát přijde Jana Boušková“ dirigoval Tomáš Hanák a sólistkou, 

jak je patrné z názvu, byla právě harfenistka Jana Boušková. V následujícím byl hostem 

houslista Pavel Šporcl, dirigoval Zdeněk Müller. O třetím pořadu se dozvídáme opět i jeho 

název – „Povídání o hudební síle“ – za řízení Jakuba Hrůši v něm vystoupil klavírista Jan 

Simon. Název posledního pořadu sezony ve fermanu uveden není, stojí tam pouze, že jej 

řídil dirigent Stanislav Vavřínek a spoluúčinkovala klarinetistka Ludmila Peterková. 

Další sezona, tedy sezona 2002/2003, se nesla ve znamení představování hudebních 

nástrojů. Cyklus byl pojmenován „Na co hraje orchestr“ a nejprve byly pod vedením 

Marka Štryncla představeny smyčcové nástroje v pořadu s názvem „Struny a smyčce“. 

Následně se zabýval dřevěnými dechovými nástroji v pořadu „Píšťalička vrbová“ dirigent 

Zdeněk Müllera, na něj navázal Jakub Hrůša, který se v pořadu „Trubači troubili“ věnoval 

představení žesťových nástrojů a cyklus zakončil pořad „Na dva bubny bubnovali“ 

zaměřený na bicí nástroje s dirigentem Tomášem Hanusem  

Dramaturgie následujících tří sezon byla jednotná. Pojilo je to, že do každé sezony 

byli vybráni čtyři hudební skladatelé, kteří byli v pořadech prezentováni. V sezoně 

2003/2004 se začalo se skladateli českými, a to konkrétně Bedřichem Smetanou - 

"Bedřichu, okamžitě domu!", Antonínem Dvořákem - "Nabrousil jsi nože, Tondo?", 

Leošem Janáčkem - "Leošku, neboť smutný!" a Bohuslavem Martinů - "Cos to prováděl, 

Bohouši!" 

Cyklus s totožnou dramaturgií, ovšem s odlišným obsahem a provedením byl 

zařazen v sezoně 2014/2015 – viz níže. 

Další sezona 2004/2005 byla zaměřená na představení těchto skladatelů: Johanna 

Sebastiana Bacha - "Proč ještě nespíš, Johanne?“, Wolfganga Amadea Mozarta - "Wolfi, to 

je přece císařovna!", Franze Schuberta - "Už zase pluješ v oblacích, Franci?“ a Petra Iljiče 

Čajkovského - "Petře, drž se paragrafů!". 

Inovací v této sezoně bylo přidání ještě jednoho edukačního cyklu s označením E. 

Tutéž sobotu, kdy dopoledne probíhal hlavní edukační cyklus D, byl na odpoledne přidán 



18 

 

další pořad, který programově nabízel reprízy pořadů z předchozí sezony. V této to tedy 

byly reprízy pořadů o českých skladatelích (Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů). 

V sezoně 2005/2006 cyklus D nabízel pořady o následujících skladatelích: Georg 

Friedrich Händel - "Nejdřív studia, potom hudba, Jiří!", Ludwig van Beethoven - 

"Ludvíku, neodmlouvej a cvič!", Felix Mendelssohn-Bartholdy - "To jsi napsal sám, 

Felixi?" a Josefa Suka s Vítězslavem Novákem - "Viktore, tohle je Josef, seznamte se!". 

V cyklu E se opět reprízovaly díly sezony minulé, tedy pořady o Bachovi, Mozartovi, 

Schubertovi a Čajkovském.   

Dále se od představování skladatelů již upustilo a čtyři programy cyklu D v sezoně 

2006/2007 se věnovaly jednotlivým slohovým obdobím – čtyři pořady pro čtyři slohy – 

renesance, baroko, klasicismus a romantismus. Cyklus E zůstal věren reprízám a zopakoval 

nabídku skladatelů z loňské sezony – Händel, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy a Suk 

s Novákem.  

Co měly všechny pořady v období od počátků PKF až do června 2006 společné 

byla osoba jejich tvůrce a zároveň průvodce, kterým byl rovněž tehdejší ředitel PKF Ilja 

Šmíd.  

 Ilja Šmíd 

Je předním českým hudebním manažerem a muzikologem. Muzikologii studoval na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je spolupracovníkem stanice Vltava Českého 

rozhlasu a přednáší na Katedře Arts Managementu na VŠE v Praze. Ředitelem PKF byl 

v letech 1994-2006, v letech 2006-2012 byl ředitelem Symfonického orchestru 

hl. m. Prahy FOK, poté dva roky šéfem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni a dramaturgem 

Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. V letech 1993-2001 byl 

spolumajitelem vydavatelství Clarton, deset let byl předsedou Asociace symfonických 

orchestrů a pěveckých sborů ČR. V letech 2004-2007 uspořádal čtyři ročníky festivalu 

Pražské hudební slavnosti.16 

 

                                                 
16 Aura Musica.www.auramusica.cz [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-07-09]. Dostupné z: 

http://www.auramusica.cz/o-nas/ 
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Ilja Šmíd odešel z pozice ředitele v roce 2006, pořady, které připravil pro sezonu 

2006/2007 doběhly tak, jak byly naplánovány. Bylo ale nasnadě, že již nebude možné, aby 

pořady dále připravoval. Nejen z důvodu odchodu do jiné instituce, ale také proto, že 

i když byly edukační pořady pod jeho dramaturgickým vedením velmi úspěšné, 

nesplňovaly jeden z důležitých nároků, které nový ředitel PKF Radim Otépka na takovéto 

programy měl, a to konkrétně přání, aby PKF měla zcela svébytné edukační programy, 

které nebudou ke spatření nikde jinde. Toto kritérium edukační programy připravované 

Iljou Šmídem nenaplňovaly, neboť je reprízoval na dalších místech v České republice 

i s jinými tělesy. Bylo tedy evidentní, že další sezona již bude připravena jiným 

dramaturgem. 

2.2.2 2007-2008 

Vedení PKF vybralo za následníka Ilji Šmída pro sezonu 2007/2008 divadelního 

režiséra Davida Jařaba, v jehož pořadech účinkovali jako průvodci herci Vanda Hybnerová 

(v roli maminky) a Saša Rašilov (v roli nezbedného kluka Emila). Tyto pořady ovšem 

nebyly divácky úspěšné – oproti pořadům Ilji Šmída došlo k enormnímu propadu 

návštěvnosti a značnému úbytku abonentů. Vedení PKF se proto rozhodlo, že od nové 

sezony se tým připravující edukační pořady kompletně obmění.  

2.2.3 2008-2011 

Od sezony 2008/2009 dramaturgicky, scénáristicky a režijně připravuje edukační 

programy PKF pan Vladimír Jopek.  

Vladimír Jopek 

Vystudoval hudební konzervatoř v Teplicích, obor akordeon - zpěv. Dále 

vystudoval také herectví a moderování na Vyšší odborné škole herecké. Na konzervatoři 

získal základní povědomí o didaktických disciplínách, pedagogice a hudební metodice, jež 

v praxi uplatňuje jako pedagog na Základní umělecké škole Biskupská v Praze. Za 

zlomový bod ve své pedagogické kariéře ovšem považuje moment, kdy se stal členem 

České Orffovy společnosti. Pravidelně se účastní seminářů této společnosti v České 

republice, především v Letňanech, pod vedením PaedDr. Lenky Pospíšilové. Absolvoval 

zatím také tři mezinárodní semináře Orffovy školy. Co se týká jeho herecké kariéry, 



20 

 

spoluzakládal Malé Vinohradské divadlo (dnes Divadlo D21) a spolupracuje s Národním 

divadlem. Je laureátem ceny Zdeňka Fibicha v přednesu melodramu (1999, 2000, 2002).17 

 

Spolupráce pana Jopka a PKF vznikla tak, že jej oslovil ředitel PKF pan Radim 

Otépka, který dříve působil v literární a divadelní agentuře Aura-Pont a s panem Jopkem se 

seznámili v době, kdy tato agentura produkovala představení pro Komerční banku, ve 

kterém pan Jopek, jakožto člen Malého Vinohradského divadla, účinkoval. Cílem pana 

ředitele Otépky bylo dostat edukační pořady PKF opět na výsluní a v panu Jopkovi viděl 

potenciál a možnost využít jeho scénáristické a režisérské dovednosti, podpořené 

skutečnou znalostí hudby a didaktické problematiky.  

Během doby spolupráce pana Jopka s PKF se model edukačních programů třikrát 

proměnil. U prvního modelu byla zásadní snaha navrátit pořadu jeho původní renomé, 

které měl v době působení Ilji Šmída a oproti nedávné minulosti jej zatraktivnit. Tomuto 

měla napomoci idea, že v každém z pořadů vystoupí výrazná osobnost nejen z kulturního 

světa, která na konci pořadu pohovoří o svém vztahu k hudbě. Mezi hosty těchto 

počátečních programů pana Jopka byli například Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř, 

výtvarnice Galina Miklínová – autorka dnes nejen dětem dobře známých Lichožroutů, 

jazzová zpěvačka Jana Koubková nebo tehdejší ředitel pražské ZOO Petr Fejk.  

Průvodci programem v tomto prvním konceptu byli: paní učitelka Viola Dřevěná, 

již představovala herečka Stela Lekešová a tři její žáci – Kája Rybízek, Heda Rajská 

a Vlaďka Čilá. Každý z žáků měl odlišný charakter – Kája (hrál jej Petr Pochop) byl spíše 

popleta, Vlaďka, jejíž představitelkou byla Hana Mathauserová, byla taková rozumbrada 

a Heda, již hrála Marie Hodinářová, měla profil hyperaktivní holčičky. Všichni čtyři herci 

byli členové Malého Vinohradského divadla. 

Dle slov pana Jopka bylo drobnou nevýhodou tohoto konceptu to, že bylo poměrně 

složité připravovat scénář pro čtyři herce tak, aby každý z nich měl dostatek textu a úkolů 

a zároveň vše dohromady tvořilo homogenní celek. Výhodou tohoto modelu ale naopak 

bylo, že v případě, kdy byla součástí programu interakce s dětmi na pódiu, čtyři herci 

                                                 
17 Národní divadlo. Www.narodni-divadlo.cz [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-07-08]. Dostupné z: 

http://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/vladimir-jopek 
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neměli problém zvládnout „ukočírovat“ na pódiu třeba i deset dětí a pomáhat jim při plnění 

zadaných úkolů.  

Pan Jopek přiznává, že úplné začátky nebyly jednoduché – bez zkušeností s tvorbou 

takovýchto pořadů pro něj bylo především komplikované odhadnout správnou minutáž 

a také množství aktivit a úkolů, které je možné dětem předložit. V prvotních reprízách se 

tak stávalo, že pořad, jenž byl anoncován jako hodinový, se časově vyšplhal až na hodinu 

a půl.  

Rovněž bylo nutné si „vychovat“ své vlastní publikum. To původní, zvyklé na něco 

úplně jiného, bylo nejprve v šoku a prve přicházely vedení PKF i negativní reakce na tuto 

novou koncepci. Nějaký čas trvalo, než si diváctvo zvyklo na změnu a jiný přístup 

k problematice. Částečně se divácká obec také přirozeně obměnila.  

2.2.4 2011-2013 

Tento koncept fungoval tři sezony (od října 2008 do června 2011). Po třech 

sezonách přišel pokyn od pana ředitele Otépky, aby tento model byl vystřídán novým.  

Od sezony 2011/2012 tedy začal fungovat nový koncept, a to s pouze s jedním 

průvodcem, jímž se stal takzvaný Marťánek Martin.  

V sezoně 2012/2013 vznikla rámcová idea spojující všechny čtyři programy této 

sezony pod názvem „Marťánek Martin letí časem“. Hlavní myšlenkou tohoto konceptu 

bylo, že Marťánek Martin využívá svou raketu k přesouvání se v čase a ve čtyřech 

pořadech sezony provází děti jednotlivými slohovými obdobími – barokem, klasicismem, 

romantismem a impresionismem. Nadále byli součástí jednotlivých pořadů pozvaní 

zajímaví hosté. 

2.2.5 2013-2016 

V následující sezoně 2013/2014 došlo k několika zásadním změnám. Jedním 

z podnětů k těmto změnám byl fakt, že se jednalo o dvacátou, tedy výroční sezonu a výročí 

vždy přinášejí impulzy k bilancování a novinkám. V této sezoně tedy opět vznikla zcela 

nová podoba pořadů s novými průvodci, jimiž se staly pohádkové postavy-skřítkové Šíma 

a Lupi. Tito skřítci spali ve varhanní skříni Rudolfina a až kvalitní klasická hudba, která se 
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začala linout Dvořákovou síní, je probudila z hlubokého spánku. Jejich představiteli byli 

herci Filip Sychra alias Šíma a Nikola Pádivá (později Bartošová) alias Lupi. Jejich 

interakce funguje na klasickém principu kontrastu – Šíma je poučenější, zatímco Lupi je 

roztomilá popleta, kterou Šíma koriguje. Podnětem při vytváření tohoto konceptu bylo 

přesvědčení, že děti obecně nemají rády, když jsou poučovány. Ve chvíli, kdy poučuje 

jeden skřítek druhého, dochází nenásilnou formou i k poučení zúčastněných dětí.  

Nový koncept měl u diváků famózní úspěch, dle slov pana Jopka děti během těchto 

koncertů doslova vřískaly radostí a vedení PKF obdrželo veskrze pozitivní ohlasy. 

Všechny čtyři koncerty sezony rámcově propojoval jeden společný prvek, kterým 

je písnička s názvem „Muzikanti“, k níž hudbu složil významný pedagog Pavel Jurkovič 

a slova Jiří Žáček přímo na objednávku PKF. Noty k písni jsou jednou z příloh této práce. 

Zadáním bylo vytvořit paralelu na lidovou píseň „Já jsem muzikant a přicházím k vám 

z české země“. Pasáže, ve kterých je zmíněn hudební nástroj, zpívá vždy člen orchestru, 

který na daný nástroj hraje. Nenásilným způsobem se tak dětem také ukazují nástroje 

v orchestru.  

V této sezoně se již zcela upustilo od tradice zvaní hostů do jednotlivých pořadů. 

Vedení PKF mělo za to, že pořady si již získaly své stálé obecenstvo a není tak zapotřebí 

marketingového „trháku“ v podobě známých osobností. Přesto, že osobnosti byly vždy 

velmi zajímavé, docházelo někdy k tomu, že pořad již měl svůj spád a daný řád, který host 

někdy nechtěně narušil, když si vzal mikrofon a dlouze, byť poutavě, hovořil. Mnohdy také 

odběhl od tématu a nebylo možné jej přerušit, což vše dohromady mohlo mít mírně 

negativní vliv na celkové vyznění pořadu a nezřídka to narušilo rovněž jeho celkově 

zamýšlenou stopáž.  

Další výraznou změnou byl zásadně odlišný přístup pana Jopka ke tvorbě scénáře. 

Nyní se snažil o minimalizaci penza informací, které jsou dětem předávány verbálně, 

a zaměřil se na to, aby si děti odnášely co nejvíce přímých zážitků a prožitků spojených 

s hudbou. 

Velkou novinkou bylo spuštění edukačních koncertů, které nebyly určeny pro 

širokou veřejnost, tak jako všechny doposud proběhlé, ale přímo školám. Na programu 

byly reprízy všech 4 pořadů z klasického dětského cyklu PKF, každý pořad byl pro školy 
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během sezony reprízován vždy čtyřikrát. Tyto programy probíhaly v budově Národního 

muzea v Praze, v orchestrální zkušebně PKF a zájemci z řad školních tříd si jednotlivé 

termíny rezervovali přes pověřenou osobou z organizačního týmu PKF. Jejich přidanou 

hodnotou je, že se děti setkávají ve více intimním prostředí a je jim tak poskytnuta 

příležitost poznat hudbu mnohem aktivnějším způsobem, než na koncertech v Rudolfinu18. 

Zároveň s tímto začaly probíhat tytéž edukační koncerty také v angličtině. Přístup 

na tyto koncerty nebyl umožněn pouze školám, ale koncerty byly určeny široké veřejnosti. 

Probíhaly na témže místě jako koncerty pro školy, reprízovány byly ale pouze dva pořady, 

každý opět po čtyřech provedeních za sezonu. Rezervace fungovaly na stejném principu 

jako u programů v češtině. 

V sezoně 2014/2015 se navazuje na úspěch Šímy a Lupi a tento koncept pokračuje 

dále se stejnými herci. Programy jsou pro celou sezónu připraveny opět čtyři, tentokrát je 

každý pořad věnován jednomu ze čtyř českých velikánů – Smetanovi, Dvořákovi, 

Janáčkovi a Martinů. Pokračuje i v předchozí sezoně započatý projekt pro školy, kromě 

zkušebny v Národním muzeu probíhal také v tehdy nově vzniklém prostoru Fóra Karlín 

a také v centrální budově VZP Na Perštýně. V anglické verzi byly nyní reprízovány 

dokonce tři pořady oproti předchozím dvěma. Každý z pořadů české i anglické verze byl 

v sezoně na programu pro školy vždy čtyřikrát. 

Následující sezona 2015/2016 byla ve znamení hudebních cest po celé Evropě –

 cyklus dostal název „Čtyři cesty do Evropy – půjdou s vámi Šíma, Lupi“. Jak již název 

napovídá, průvodci zůstali nadále zachováni. V druhé polovině sezony byla původní 

představitelka Lupi Nikola Bartošová z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou 

nahrazena herečkou Ivanou Krmíčkovou. Náplní pořadů bylo dílo Antonia Vivaldiho, 

Wolfganga Amadea Mozarta, Gioacchina Rossiniho a Georgese Bizeta. Co se týká 

projektů pro školy, pokračuje hledání vhodného prostoru, místo konání pořadů se opět 

změnilo – v této sezoně probíhaly na dvou místech – v Kulturním zařízení Domovina 

a Kulturním centru Novodvorská. Managementu se v této sezoně podařilo získat pro 

edukační projekty důležitého partnera – finančně je podpořila Nadace ČEZ.  

                                                 
18 PKF. www.pkf.cz [online]. Praha, 2014 [cit. 2017-07-08]. Dostupné z: http://www.pkf.cz/koncerty-a-

vstupenky/koncerty-pro-skoly-v-anglictine/?season=2#month=10&season=2 
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Tohoto partnera se podařilo udržet i pro další sezonu 2016/2017. Nebyl nejmenší 

důvod měnit zavedené a velmi úspěšné průvodce Šímu a Lupi. Po dvou sezonách 

tematicky zaměřených na konkrétní skladatele se v této sezoně přistoupilo k tématu múz. 

Cyklus měl zastřešující název „Setkání s múzami“ (Múza rytmická, Múza lehká, Múza 

užitečná a Múza pro děti). Program se tedy skládal z mozaiky skladeb různých autorů. 

V roli Lupi se do edukačních pořadů vrátila představitelka paní učitelky z prvního 

konceptu pana Jopka Stela Chmelová (dříve Lekešová). Koncerty pro školy probíhaly beze 

změn v různých prostorách nadále v češtině i angličtině.  

2.3 Současnost a budoucí vize edukačních programů PKF 

V nadcházející sezóně 2017/2018 má PKF v nabídce čtyři různé edukační projekty: 

koncerty pro děti, koncerty pro školy v češtině a angličtině, klub Notička a soutěž Talent 

Prahy 5.  

2.3.1 Koncerty pro děti 

Jak je již tradicí, i pro novou sezonu jsou v nabídce čtyři koncerty v cyklu D a tytéž 

čtyři koncerty v cyklu E. Všechny koncerty se konají v Rudolfinu, v sobotu dopoledne. 

Cyklus D od 10 hodin, cyklus E od 12 hodin. Dříve se vždy uvádělo, že jsou cykly určeny 

dětem předškolního a mladšího školního věku, od 4 do 11 let. Nyní je ovšem doporučení 

upraveno na znění: „Koncerty jsou určeny především dětem od 4 do 7 let“.  

Šíma a Lupi zůstávají tradičními průvodci – jedná se již o jejich pátou sezonu. 

Tematicky jsou koncerty zaměřeny na to, jak hudba ovlivňuje náladu, jak se inspiruje 

v přírodě, domovem i cizími zeměmi a nese podtitul „Hudba v nás a kolem nás.“ 

První díl, který se jmenuje „Hudba a nálada“ vyzdvihne hudbu především jako 

dokonalou nositelku emocí – jako mocnou čarodějku, jež dokáže ovlivnit naši momentální 

náladu. Dirigovat bude Paolo Bressan. Druhý díl „Hudba a příroda“ představí dětem 

skladby, které čerpají svou inspiraci v přírodě. Orchestr bude řídit mladý český dirigent Jiří 

Rožeň. Třetí díl s názvem „Hudba a cizina“ představí za dirigování Ilyiche Rivase dětem 
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skladby, které se inspirovaly cizími zeměmi. Závěrečný díl cyklu „Hudba a domov“ 

představí pod taktovkou Petra Chromčáka čtyři české skladatele v humorné podobě. 19 

2.3.2 Koncerty pro školy 

Pokračují dále i stále žádanější koncerty v češtině i v angličtině. Od této sezony 

budou probíhat v Kulturním domě Ládví. Přidanou hodnotou těchto koncertů je kromě 

komornějšího prostředí a možnosti aktivnějšího zapojení než v Rudolfinu také to, že si děti 

osvojují nové znalosti během tvůrčích kvízů. Jako v minulých sezonách se budou 

reprízovat programy z rudolfinských koncertů. V plánu jsou prozatím čtyři reprízy každého 

z nich.  

Na tomto místě se přísluší zmínit, že pro realizaci koncertů v angličtině je 

pochopitelně potřeba, aby scénář pana Jopka byl profesionálně přeložen. Herci a dirigent 

se poté musí text naučit nejen česky, ale i anglicky. Toto ještě zvyšuje nároky na herecké 

představitele Šímy a Lupi, protože je potřeba, aby jejich znalost anglického jazyka byla 

skutečně na dobré úrovni, aby mohli na impulzy dětí spontánně reagovat. Nároky na herce 

jsou i bez tohoto posledního požadavku velmi vysoké – je nutné, aby byli kromě 

výborného hereckého projevu také hudebně zdatní - jsou dětem vzorem v předříkávání 

rytmických říkadel a podobně, dále musí umět dobře zpívat a také tančit. Role průvodce 

programy je tedy nepochybně velice náročná.  

O současné podobě edukačních koncertů pro děti a školy platí rovněž následující 

řádky. 

Pro každý edukační koncert se tvoří pro návštěvníky tištěný program. Není ovšem 

v ceně, ale je nutné jej zakoupit za 20 Kč. Programy jsou vytvářeny s cílem, aby se děti 

naučily s koncertním programem pracovat. Získají z něj tudíž informace o tom, jak se 

koncert jmenuje, kde a v kolik hodin se odehrává, pořadí skladeb, jména autorů a údaje 

o tom, kdy žili, dále rovněž která část z daného díla se bude hrát a v neposlední řadě krátký 

editorial od pana režiséra Jopka, ve které se snaží pro děti přístupným jazykem 

sumarizovat to, co se v pořadu bude odehrávat. Přáním pana Jopka je, aby se dítěti poté, co 

                                                 
19 PKF. www.pkf.cz [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-07-09]. Dostupné z: 

http://www.pkf.cz/img/documents/1/4/319.pdf 
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si tento editorial znovu přečte s časovým odstupem, odvinul obraz daného pořadu před 

očima.  

Co se týče volby tématu pořadu, má pan Jopek zcela volnou ruku. Koncept pořadů 

na další sezonu předkládá vedení s ročním předstihem, což je pro proces plánování typické 

u většiny orchestrů. Naráží tak pouze na určité dramaturgické limity, které vyplývají 

z velikosti orchestru. Každý požadavek na větší orchestr znamená finanční náklady navíc 

na zaplacení výpomocného hráče, proto přítomnost harfy nebo klavíru v edukačních 

pořadech bývá výjimečná. Výpomocný hráč se totiž nemusí zaplatit pouze na velké 

koncerty v Rudolfinu, ale rovněž na veškeré reprízy pořadů pro školy, kde už je to 

vzhledem k počtu diváků zcela nerentabilní.  

Dramaturg nemá žádný vliv na volbu dirigenta, vybrané dirigenty mu vedení PKF 

oznámí s dostatečným předstihem. Pak se dramaturg snaží si o daném dirigentovi zjistit co 

nejvíce (pokud už dříve neprobíhala nějaká spolupráce) a průvodní slovo mu ušít tak 

říkajíc na míru. Dirigent hraje v pořadu významnou roli, má své samostatné vstupy 

a interakce se skřítky. S dirigentem se pak pochopitelně konzultuje také obsazení. 

V případě, že je někde potřeba většího obsazení, snaží se dramaturg spolu s dirigentem 

nalézt řešení tak, aby program byl realizovatelný pokud možno bez výpomocí.  

Na pořadech v současnosti spolupracuje také výtvarnice Kateřina Kroupová, se 

kterou pan Jopek domlouvá výrobu či opatření potřebných rekvizit.   

Důležitou součástí edukačních projektů je také jejich prezentace veřejnosti. Dnes, 

kdy pořady už mají své renomé a stálé abonenty, diváky není potřeba tolik „shánět“, už by 

téměř stačilo prezentovat projekty v programové brožuře, která vychází každoročně a na 

webových stránkách orchestru. PKF ale v tomto směru neusíná na vavřínech a projekty 

prezentuje dále na sociálních sítích - Facebooku a Instagramu a na webech, které se 

specializují na volnočasové aktivity, např. web Kam s dětmi (www.kamsdetmi.com) apod.  

Pan Jopek klade důraz na to, aby v každém jeho pořadu pro děti bylo dodrženo 

několik zásad. Tou hlavní je, aby se v každém pořadu vyskytovaly následující aktivity: 

pěvecká, instrumentálně-rytmická, pohybově-taneční, sluchová a poslechová. Přísně 

rozlišuje mezi aktivitou sluchovou, tj. takovou, ve které děti mají něco rozeznat sluchem, 

např. jestli je nějaká skladba dur nebo moll; a poslechovou, kdy je dítěti zadán konkrétní 

http://www.kamsdetmi.com/
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úkol související s následným poslechem delšího úseku skladby. Dodržuje ale, aby uváděné 

úryvky skladeb nebyly delšího rozsahu než minuta a půl.  

Tyto zásady spolu s určitou poetikou a typickým humorem jsou alfou omegou 

těchto pořadů. Rovněž je vždy snahou autora při tvorbě scénáře zcela se vyhnout obecné 

češtině. Často se také pokouší vymyslet jednoduchá, snadno zapamatovatelná říkadla, která 

je možné „našroubovat“ na motivy skladeb. Děti je pak odříkávají do rytmu za 

orchestrálního doprovodu, což usnadňuje rytmické zvládnutí skladby, resp. její části. 

Nezřídka se také pracuje s momentem překvapení a vyvoláním určitého napětí u dětí.  

Při vybírání témat pořadů se pan Jopek řídí potřebami dětí a přemýšlí nad tím, co 

by je bavilo. Přiznává však, že vcítit se do dětské duše není jednoduché. Také mu pomáhá 

pokusit se v myšlenkách vrátit do svých vlastních dětských let a přestavit si, co by v daném 

věku bavilo a zajímalo jeho samotného.  

2.3.3 Klub Notička 

Dětský klub pro děti Notička funguje při PKF od listopadu 2006. Hlavní myšlenkou 

tohoto projektu je navázat bližší kontakt s malými posluchači, kteří navštěvují oblíbené 

cykly koncertů pro rodiče s dětmi. Notička přispívá k aktivnímu trávení jejich volného 

času a zapojuje děti do činností rozvíjejících jejich estetické cítění. Členové Notičky se 

několikrát do roka účastní dílen, v nichž mohou nalézt nejrůznější formy seberealizace 

a kde také potkávají nové kamarády.20 

Notička má za úkol poskytnout dětem zážitek a přinést i užitečné zkušenosti. Klub 

se výrazně odlišuje od podobných aktivit v Praze, protože pro děti velmi citlivě 

a kreativně spojuje hudbu s mnoha jinými uměleckými profesemi. Mottem Notičky je 

překvapovat a uvádět děti do světů, do kterých se v běžném životě nedostanou. Setkání 

jsou vždy velmi interaktivní. Snaží se v dětech podnítit kreativitu a přirozený zájem nejen 

o hudbu, ale i o další umělecké či duchovní směry. 21 

Klub registruje již ke dvěma stovkám členů a je určen všem dětem od 4 do 14 let. 

Od roku 2012 funguje také Notičková přípravka pro děti od 3 do 4 let. Dle věku jsou děti 

                                                 
20 Aura Pont. www.aura-pont.cz [online]. Praha, 2009 [cit. 2017-07-09]. Dostupné z: http://www.aura-

pont.cz/detsky-klub-noticka-p2692.html 
21 PKF. Www.pkf.cz [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-07-09]. Dostupné z: http://www.pkf.cz/noticka/ 
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rozděleny do pěti skupin. Klub organizuje 5–6 setkání pro každou skupinu ročně. Každé 

setkání trvá 3–5 hodin a koná se většinou v sobotu nebo v neděli. Lze se účastnit 

i jednotlivých setkání za cenu 500 Kč nebo se na kalendářní rok stát členem klubu. 

Členství stojí 2500 Kč na kalendářní rok a umožňuje vstup na všechna setkání 

organizovaná v daném roce.  

Tématem roku 2017 je hledání hudby v dalších formách umění. Během setkání se 

účastníci dozvědí, co znamená zkamenělá hudba v architektuře, že i v malířství 

a sochařství je možné nalézt rytmus. Zaměří se také zblízka na divadlo a hudbu v něm 

používanou. Naučí se rozlišovat, co je to opera, balet a muzikál a na závěr si v setkání 

s muzikoterapií vyzkouší, zda hudba může léčit22 

Lektory setkání pečlivě vybírá a celou činnost klubu koordinuje Hana Zaalová. 

2.3.4 Talent Prahy 5 

Tento projekt vznikl v roce 2008 ve spolupráci s městskou částí Praha 5 a celou 

dobu funguje pod její záštitou. V sezoně 2017/2018 půjde o 11. ročník tohoto projektu. 

Jedná se o soutěž mladých amatérských hudebníků. Soutěž sleduje zájem o hodnotnou 

hudbu a umělecké výkony mladých hudebních amatérů a těm nejlepším umožňuje 

veřejnou koncertní prezentaci svého umění s podporou profesionálních výkonných umělců. 

Příklad a umělecké výkony těchto mladých hudebníků mají obecně povzbuzovat zájem 

mládeže o hudební umění, vést ji k poznávání a rozeznávání jeho hodnot a orientovat ji 

jako budoucí kultivovanou, zasvěcenou a kritickou součást návštěvníků koncertů 

a hudebních představení. 

Soutěže se mohou zúčastnit hudební amatéři, kteří buď bydlí v územní oblasti 

Prahy 5, 13 a 16. nebo jsou členy hudebního uskupení, které v této oblasti působí. Dále 

také hudebníci z evropských měst, se kterými Praha 5 udržuje partnerské kontakty.  

Soutěží se ve třech kategoriích: kategorie žáků do 15 let, kategorie studentů ve věku 

od 16 do 24 let a kategorie studentů hudebních konzervatoří, jiných vyšších odborných 

hudebních škol či vysokých hudebních škol. Tato třetí kategorie má speciální označení 

                                                 
22 PKF. www.pkf.cz [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-07-09]. Dostupné z: 

http://www.pkf.cz/img/documents/1/4/319.pdf 
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„Mimořádný talent“. Tato kategorie je vypsána s omezením jednoho postupujícího 

s právem účasti na závěrečném koncertu. 

Je možné soutěžit buď individuálně nebo ve skupině více hudebníků v přednesu 

koncertní nebo koncertantní skladby pro jeden nebo více nástrojů (dle počtu soutěžících 

hudebníků) s doprovodem komorního orchestru. Skladbu je nutné přednést před vybranou 

soutěžní porotou, která rozhoduje o udělení cen. 

Odměnou za umístění v soutěži je možnost vystoupit se soutěžní skladbou na 

koncertě vítězů za doprovodu orchestru PKF. 

Co se týká budoucí vize edukačních programů, v plánu na další sezony je držet se 

dosavadního konceptu a stávajících pěti projektů. Neplánuje se žádné rozšíření o další 

projekt. Vzhledem k pátému výročí Šímy a Lupi by se možná dalo uvažovat o dalším 

obnovení konceptu, protože ale tento formát slaví tak ohromný úspěch, zatím je v plánu 

u něj setrvat. 
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3 Česká filharmonie 

3.1 Historie ČF 

Česká filharmonie (dále jen ČF) vznikla 7. června 1894. Dle dobových dokumentů 

vznikla „za účelem povznesení hudebního umění v Praze, jakož i spolek pensijních členů 

orchestru Národního divadla v Praze“. Až do roku 1901 byla vnímána spíše jako 

volnočasová aktivita orchestrálních hráčů Národního divadla, kteří se členstvím zavázali 

odehrát minimálně čtyři velké symfonické koncerty ročně. Na těchto koncertech zaznívala 

vynikající díla domácí i světové hudby. Z vydělaných peněz se vytvořil fond pro členy 

spolku, kteří už nemohli dále hrát, a pro nejbližší pozůstalé zemřelých hráčů. Řádní 

členové spolku měli účast na zkouškách a koncertech povinnou. Každý, kdo se 

na zkoušku opozdil o víc než 15 minut, mohl dostat pokutu ve výši 1 zlatého a neomluvená 

nepřítomnost člena při koncertu se trestala 5 zlatými. Jelikož ČF neměla v prvních letech 

svého působení stálého dirigenta, vedli ji při koncertech Adolf Čech, Mořic Anger (oba 

z Národního divadla), Karel Kovařovic, Oskar Nedbal (tehdy violista Českého kvarteta) či 

skladatel Zdeněk Fibich.23  

Historicky první koncert odehrála ČF v sobotu 4. ledna 1896 pod taktovkou 

Antonína Dvořáka. 24 

9. února 1901 proběhla stávka členů orchestru Národního divadla proti tehdejšímu 

řediteli opery ND Karlu Kovařovicovi a vyústila v následné výpovědi stávkujícím, kteří 

byli propuštěni k 15. únoru. Propuštění hráči se rozhodli ustavit Českou filharmonii jako 

samostatný symfonický orchestr. Prvním šéfdirigentem zvolila valná hromada 

jednatřicetiletého Ludvíka Vítězslava Čelanského (1870–1931). Aby mohl orchestr 

fungovat i nadále, byl donucen k tomu, hrát téměř pořád a všude. To dokazuje fakt, že od 

října do prosince 1901 uspořádala ČF 49 koncertů. Premiéru mimo českou zemi zažila ve 

Vídni pod vedením dirigenta Oskara Nedbala.25 

Velkou ránu zasadil ČF Ludvík Vítězslav Čelanský svou nečekanou rezignací 

v dubnu 1902. Šéfdirigentská nabídka byla učiněna Oskaru Nedbalovi, ten ji však odmítl. 

                                                 
23 Česká filharmonie [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-07-11]. Dostupné z: http://www.ceskafilharmonie.cz/o-

nas/historie/ 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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Vedl ovšem ČF na existenčně významném zájezdu do Anglie v květnu a červnu roku 1902, 

při kterém Filharmonici doprovázeli světoznámého českého houslistu Jana Kubelíka pod 

názvem „The Kubelík Bohemian Orchestra“.26 

V lednu 1903 se šéfdirigentem stal Vilém Zemánek (1875-1922). Jeho koncept vedl 

orchestr cestou pravidelných populárních i abonentních koncertů. Od finančního krachu 

však zachraňovalo orchestr i nadále hraní po restauracích, někdy také dobrodružnější 

podniky jako například pětiměsíční koncertování nedaleko ruského Petrohradu (1904). 

Orchestr sesadil Zemánka z pozice šéfdirigenta 16. dubna 1918 na nádraží v Pardubicích.27 

První koncert v samostatné Československé republice proběhl 30. října 1918 pod 

taktovkou dirigenta Václava Talich. Členové orchestru však vřelou atmosféru v ulicích 

Prahy, která byla zapříčiněna vznikem samostatného Československého státu, nebyli 

schopni vnímat. Byli plně koncentrováni na nácvik světové premiéry symfonické skladby 

Josefa Suka Zrání, která zazněla na již zmíněném koncertu. 28 

Václav Talich (1883-1961) se stal nejdůležitější postavou v historii orchestru. 

V jeho čele stál 22 let a dokázal jej z provinčního, byť slušného tělesa dostat až na 

absolutní světovou špičku. Talich byl prvním dirigentem, který s ČF pracoval soustavně 

a cílevědomě. Zdůrazňoval osobitost a živelnost výkonu, správné vyvažování jednotlivých 

hlasů v rámci celkového zvuku a úctu ke skladatelovu zápisu. Věnoval se českým 

symfoniím, ale do repertoáru zařadil také francouzské impresionisty, Mahlerovy symfonie, 

Bartóka, Stravinského, Prokofjeva či Šostakoviče. Talich vedl orchestr tak, aby mohl být 

příkladem lidské soudržnosti s trpícími jinonárodními druhy, soudržnosti, na niž nemůže 

míti vlivu politika dne. Na důkaz této soudržnosti byly uspořádány tři charitativní koncerty 

ve prospěch ruských, rakouských a německých orchestrálních hráčů. Filharmonici si velice 

dobře uvědomovali, že nejsou jen hudebním tělesem, ale že zároveň plní roli kulturního 

vyslance mladé republiky. 29 

Nikdy se Smetanova Má vlast nehrála tak často jako za nacistické okupace  

(1939–45). Následně však bylo znemožněno hrát ji jako celek (Tábor a Blaník nesměly 

                                                 
26 Česká filharmonie [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-07-11]. Dostupné z: http://www.ceskafilharmonie.cz/o-

nas/historie/ 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid./ 
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znít dokonce vůbec). Odvážnost a přímočarost ve vedení tělesa potvrdil Talich zařazením 

celé Mé vlasti na program koncertu 11. a 12. února v Berlíně, kde ČF hostovala. 8. února 

1945 byl totiž gestapem zavražděn jedenatřicetiletý violista ČF Zdeněk Němec.30  

Rafael Kubelík (1914–1996) se stal šéfem ČF na podzim 1941, ale orchestr poprvé 

dirigoval už v lednu 1934 – jako devatenáctiletý! Pod jeho vedením přešla 22. října 1945 

ČF pod hlavičku státu, čímž bylo ukončeno padesát let existenčních nejistot. ČF vedená 

Kubelíkem založila v návaznosti na Talichovy „hudební máje“ festival Pražské jaro. První 

ročník se uskutečnil v roce 1946. Filharmonici na něm odehráli všechny koncerty. Poslední 

koncert před emigrací z Československa, které ovládla komunistická diktatura, dirigoval 

Kubelík 5 července 1948. 31 

Po odchodu Kubelíka do exilu byli filharmonikové ve dvouletém provizoriu. 

Spolupracovali převážně s Václavem Neumannem (1920-1995) a Karlem Šejnou (1896-

1982). Po únoru 1948 vzrostl orchestru počet „politických zakázek“, které bylo poplatné 

totalitní diktatuře.32  

Ministr Zdeněk Nejedlý jmenoval 20. října 1950 Karla Ančerla dirigentem ČF. Ten 

však nebyl orchestrem přijat. Filharmonikové jej vnímali jako politicky dosazeného 

vetřelce. Úroveň orchestru byla velice vysoká a Ančerl tempu ČF nestačil. V novinových 

článcích je možné najít prohlášení, že tzv. brzdí Českou filharmonii. Ančerl prokázal 

neuvěřitelnou míru houževnatosti a síly. Jeho doménou byla vstřícnost k lidem 

a neutuchající práce. Dokonalá připravenost byla samozřejmostí a zájem o kvalitu byl 

na prvním místě. Svůj nesouhlas s okupací Československa vyjádřil Ančerl v srpnu 1968 

setrváním v Kanadě. Poslední dva koncerty s ČF dirigoval na Pražském jaru 1969.33  

Následujících 22 let spojili filharmonikové s šéfdirigentem Václavem Neumannem. 

Svůj první koncert vedl 19. prosince 1968. Neumanova éra přinesla intenzivní spolupráci 

orchestru s gramofonovou firmou Supraphon. V rámci této spolupráce vznikly kompletní 

nahrávky Dvořákových symfonií (1973, 1987), symfonií Bohuslava Martinů a Gustava 

Mahlera (1982) či Dvořákovy opery Rusalka (1983). Česká filharmonie spolupracovala 

                                                 
30Česká filharmonie [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-07-11]. Dostupné z: http://www.ceskafilharmonie.cz/o-

nas/historie. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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s televizí v rámci televizního popularizačního cyklu „Česká filharmonie hraje a hovoří“. 

Neumann se s Filharmoniky rozloučil v září 1990.34  

Jako projev nesouhlasu s perzekucí lidí, kteří podepsali petici Několik vět, 

vypracovanou Chartou 77 ukončil Neumann spolupráci s československým rozhlasem 

a televizí. Toto rozhodnutí podpořila také drtivá většina orchestru. Své rozhodnutí 

oznámila Česká filharmonie posluchačům bezprostředně před vypuknutím Sametové 

revoluce na svých koncertech konaných 16. a 17. listopadu. Filharmonikové však nezůstali 

jen u slov a vydali se následně demonstrovat do ulic. Bylo rovněž vydáno „Stanovisko 

České filharmonie“, která se také  připojila ke generální stávce.35  

Česká filharmonie se snažila dlouhodobě získat zpět dirigenta Rafaela Kubelíka. 

Ten za svůj 42letý pobyt v exilu obdržel několik nabídek k návratu. Opakovaně odpovídal, 

že se vrátí rád, ale za podmínky, že bude zajištěna svoboda přesvědčení, tvoření, svobodu 

projevu a pohybu pro každého slušného Čecha a Slováka s talentem i bez něj. Na Pražském 

jaru 1990 dirigoval 12. května ČF na zahajovacím koncertu. Svůj definitivně poslední 

koncert s Filharmoniky dirigoval v listopadu 1991 na zájezdu v Japonsku.36 

 Dvacet dva let po revoluci bylo v historii ČF dosti hektických, co se 

změn managementu a střídání šéfdirigentů týká. To dokazuje stejný počet dirigentů mezi 

lety 1990-2012 jako v letech 1901-1990. Po Neumannově definitivním odchodu převzal 

šéfdirigentskou taktovku Jiří Bělohlávek (1946-2017), spolupráce ovšem trvala pouze do 

února 1992, kdy oznámil svoji rezignaci. Ve funkci jej nahradil německý dirigent Gerd 

Albrecht, který vedl těleso od 1. října 1993 do 30. ledna 1996. Oba tito dirigenti se podíleli 

na přípravě oslav 100 let ČF a slavnostní koncert k této příležitosti, konaný 4. ledna 1996 

si spravedlivě rozdělili. Po Albrechtově odchodu byl vedením orchestru na dva roky 

pověřen Vladimír Válek. 

Klavírista a dirigent Vladimir Ashkenazy, který se následně stal šéfem ČF, řídil 

filharmoniky poprvé v lednu 1997. Filharmonie pod jeho taktovkou odehrála 32 koncertů 

v USA a 20 na Dálném východě. V srpnu 2003 jej ve funkci vystřídal Zdeněk Mácal. Ten 

                                                 
34 Česká filharmonie [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-07-11]. Dostupné z: http://www.ceskafilharmonie.cz/o-

nas/historie/ 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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setrval do září 2007 a následně na funkci rezignoval. Od roku 2009 převzal těleso Izraelec 

Elijahu Inbal. Ten se ve svých programech věnoval především hudbě Gustava Mahlera.  

V roce 2012 se po dlouhém vyjednávání podmínek k orchestru po dvaceti letech 

vrací Jiří Bělohlávek. Dochází rovněž ke změně managementu a novým ředitelem se stává 

dřívější ředitel Filharmonie Brno David Mareček. Společným úsilím se orchestru daří zase 

vracet na nejslavnější světová pódia – účinkují v Carnegie Hall či Suntory Hall. Vyjednalo 

se rovněž natáčení a vydání kompletu Dvořákových symfonií pro jednu z nejprestižnějších 

světových nahrávacích společností Decca. V roce 2015 s touto společností započal 

Čajkovského projekt (natočení a vydání symfonií, klavírních koncertů a několika dalších 

stěžejních symfonických děl), jehož uměleckým ředitelem se stal dirigent Semjon Byčkov. 

Dne 31. 5. 2017 poměrně nečekaně přišel skon Jiřího Bělohlávka. Touto událostí se zcela 

jistě uzavírá další významná éra v historii tělesa. Česká filharmonie nyní stojí na začátku 

hledání svého dalšího šéfdirigenta. 

3.2 Historie edukačních programů ČF 

3.2.1 Od počátku orchestru do roku 2005 

Na úplném počátku České filharmonie bylo nutné těleso nejprve stabilizovat 

a ustavit řád a pravidla, kterými se fungování orchestru bude řídit. Proto v úplný počátcích 

nebyl dostatek prostoru a energie a ani příhodná doba pro uvádění programů, které by bylo 

možné považovat za edukační.  

To se ale změnilo již za působení Václava Talicha, který za první republiky 

s orchestrem připravil řadu pořadů a koncertů se vzdělávací tématikou. Iniciativa pro 

konání takových koncertů pro děti a studenty vzešla přímo od orchestru.37   

Mnohem později ve spolupráci s Československou televizí vznikl cyklus pořadů 

s názvem „Česká filharmonie hraje a hovoří“. Mezi roky 1974–1980 bylo vytvořeno 18 

dílů, dva z nich byly zaměřeny přímo na Českou filharmonii, ostatní se zabývaly dílem 

skladatelů z období romantismu a počátku 20. století.  

                                                 
37 KADLEC, Petr. Svědectví doby. In: Česká filharmonie 100 plus 10. 1. vyd. Praha: Academia, 2006, s. 180. 
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Česká filharmonie v 80. letech 20. století intenzivně spolupracovala s organizací 

Hudební mládež ČSR, členům této organizace nabízela mimo jiné zvýhodněné vstupné na 

koncerty či jim umožnila účast na generálních zkouškách. Vrcholem spolupráce bylo 

pořádání samostatného koncertního cyklu s názvem „Česká filharmonie Hudební mládeži“. 

Na tuto spolupráci rovněž navázala Československá televize a vytvořila volné 

pokračování výše zmíněného televizního cyklu. Tento cyklus nesl název „Česká 

filharmonie mládeži“ a v letech 1986– 1988 vzniklo deset dílů tohoto cyklu. Obsahově se 

pořady věnovaly tématům propojujícím hudbu s výtvarným umění, láskou, či válkou, 

orchestrální a sólistické virtuozitě a dalším tématům. 

V bouřlivých devadesátých letech v důsledku společenských změn a častého 

střídání dirigentů a managementu se programy edukativního rázu v podstatě 

nevyskytovaly. Za první osamělou vlaštovku lze považovat cyklus Junior, který začal 

existovat za šéfdirigentství Gerda Albrechta. Zahrnoval 3 až 4 sobotní odpolední koncerty, 

jejichž náplní byly vždy dvě posluchačsky nejméně náročné skladby z abonentních 

koncertů, které tomuto sobotnímu koncertu předcházely a byly doplněny o výklad 

dirigenta. Cyklus probíhal v letech 1994 až 2000.  

Na tento cyklus roku 2001 navázal cyklus zvaný Odpoledne v Rudolfinu. Jednalo 

se v zásadě o totéž, co nabízel cyklus Junior, pouze už tento program nebyl prezentován 

jako zaměřený na mládež. Inovací byla možnost spojení návštěvy koncertu s prohlídkou 

Galerie Rudolfinum, do níž byl vstup v ceně vstupenky. Tento cyklus fungoval až do 

konce sezony 2011/2012. 

Od roku 2004 se objevily v nabídce také komentované veřejné generální zkoušky, 

u nichž se v programových brožurách objevilo upozornění, že jsou určeny primárně pro 

školní mládež. Od tohoto roku fungují také Preludia večerního koncertu. Protože tyto 

koncepty fungují i v aktuální sezoně, bližší popis je k nalezení v kapitole o současných 

edukačních programech. 

3.2.2 2006-2012  

Rok 2006, lépe řečeno sezona 2006/2007 byla svým způsobem zlomová. Příležitost 

dostal mladý muzikolog Petr Kadlec a přišel s novou koncepcí řady čtyř edukačních 
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programů pro studenty s názvem „Čtyři kroky do n(N)ového světa“ Ve čtvrtém kroku 

nebylo na programu nic než Dvořákova „Novosvětská“, čímž je vysvětlena pointa názvu 

cyklu. Tento cyklus pro studenty dostal označení „S“, byl nesmírně úspěšný a pokračuje 

s krátkým přerušením až do dnes (2017). Přestože náplň se samozřejmě mění, název cyklu 

zůstal a často se mu v kuloárech říká pouze „Čtyři kroky“. Toto zkrácené označení někdy 

použijeme i v této práci. Je důležité zmínit, že na koncertech neúčinkovala ČF, ale orchestr 

tvořený studenty.  

Petr Kadlec 

Muzikolog, hudební publicista, tvůrce edukativních programů ČF. Rovněž hudební 

redaktor a bývalý dramaturg Českého rozhlasu 3 – Vltava (2009-2013), autor rozhlasových 

pořadů o hudbě a jejích osobnostech, spolupracovník časopisu pro klasickou hudbu 

Harmonie. Narodil se v roce 1980 v Rosicích nad Labem (u Pardubic), vystudoval Ústav 

hudební vědy na FF UK. Nyní vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.38 

 

V sezoně 2007/2008 cyklus „Čtyři kroky“ pokračoval s jiným obsahem. Studentům 

je v jeho rámci věnována brožura s výkladem psaným teenagerům velmi přístupným 

jazykem a CD, které umožňuje následný poslech toho, co na koncertě zaznělo. V této 

sezoně jim byla po programu rovněž distribuována anketa, která tvůrcům pořadu měla 

dodat potřebnou reflexi. V anketě se prokázala pozitivní reakce žáků na tento typ pořadu, 

její náplň i účinkující. Výběr z ankety se objevoval v brožuře k následujícímu koncertu 

cyklu. České filharmonii se také podařilo přizvat ke spolupráci vydavatelství Supraphon, 

jež poskytlo v rámci přípravy studentů na návštěvu koncertu nahrávky ze svého archivu, 

a to bezplatně, pro potřeby hudebních pedagogů zúčastněných škol. K pořadu byly 

vytvořeny také webové stránky www.cfjunior.cz., nyní již nefunkční. Z informací 

v programových brožurách vyplývá, že na stránkách byl online dostupný program ke 

koncertům, povídání o skladatelích, fotografie z dřívějších programů tohoto cyklu, 

pracovní listy i zveřejněné anketní odpovědi 39 

                                                 
38 Aktuálně.cz. Petr Kadlec [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-07-14]. Dostupné z: 

http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-kadlec.php?itemid=15340 
39 SEDLÁČKOVÁ, Pavlína. Dramaturgie vzdělávacích programů v České filharmonii. Brno, 2013. 119 s. 

http://www.cfjunior.cz/
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V sezoně 2008/2009 kromě veřejných generálek, Preludií a tohoto cyklu vznikla 

nová edukační řada, tentokrát cílená na žáky 4. – 6. tříd ZŠ. Cyklus dostal název 

„Dopoledne v Rudolfinu / dopoledne se skladateli“ a vznikl ve spolupráci se studenty 

Gymnázia Jana Nerudy, kteří na koncertech účinkovali. Program trval tři hodiny.  

Od této sezony bylo nutné z kapacitních důvodů přerušit pořádání Preludií před 

abonentními koncerty. Sukova síň byla v této a následující sezoně velmi vytížená a místo 

konání Preludií se neustále měnilo, což mělo velmi negativní dopad na jejich návštěvnost. 

Proto se také přikročilo k tomu je na přerušit, dokud podmínky nebudou příznivější.  

V sezoně 2009/2010 kromě všech výše zmíněných zavedených aktivit rozšiřuje 

nabídku edukací program „Dopoledne s filharmoniky“. Šlo o hudebně- debatní workshopy, 

kterých se účastnili členové filharmonie. Návštěvníci se kromě informací o nástroji mohli 

dozvědět také jaké to je být profesionálním hudebníkem. V nabídce bylo také několik 

variací na tento typ workshopu, konkrétně setkání se skladatelem Slávkem Hořínkou, 

varhanicí Alenou Michálkovou, nebo mladým dirigentem z řad studentů tohoto oboru. 

V této sezoně byl novým ředitelem jmenován Vladimír Darjanin, který přerušil 

spolupráci s Petrem Kadlecem. Proto byla tato sezona na nějakou dobu poslední, ve které 

proběhly oblíbené „Čtyři kroky“. 

 V sezoně 2010/2011 tak v nabídce zůstaly veřejné generální zkoušky a „Odpoledne 

v Rudolfinu“, k němuž bylo nově přiřazeno povídání s bývalými významnými členy 

filharmonie před začátkem koncertu. Pokračovaly řady „Dopoledne se skladateli“ 

a „Dopoledne s filharmoniky“, ovšem bez fixních termínů, pouze na objednávku. Ani ve 

výroční zprávě není uvedeno, kolik takových programů se nakonec uskutečnilo. Přibyly tři 

pořady nové. První z nových řad probíhala pod záštitou České muzikoterapeutické 

asociace, Sekce systemické muzikoterapie České pediatrické společnosti a České 

neonatologické společnosti a jmenovala se „Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky“. 

Programy byly popsány jako muzikoterapeutické, důraz byl kladen na výběr hudby 

i barevné osvětlení sálu, budoucí maminky měly také možnost konzultace s odborníky 

oboru psychologie a muzikoterapie po skončení koncertu. Tato řada obsahovala celkem 16 

setkání, což je historicky zcela jednoznačně nejpočetnější programová řada.  
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Druhý cyklus se jmenoval „Hudba jako řeč srdce“ a byl připraven ve spolupráci 

s Katedrou hudební výchovy PedF UK. Navazoval na koncepci hudební výchovy prof. 

Herdena, byl určen žákům 1. stupně ZŠ a obsahoval čtyři koncerty.  

Poslední novinkou byl cyklus „Hudební meeting point aneb Čtyři doteky hudby“. 

Jednalo se o dvakrát čtyři koncerty, první varianta byla určená žákům 2. stupně ZŠ, druhá 

studentům SŠ. Průvodci těmito koncerty byla Markéta Vejvodová a na poslední dva 

koncerty každé varianty se k ní připojil Lukáš Hurník. Řada byla dramaturgicky stavěna 

tak, aby v průběhu koncertu umožnila prožití různorodých hudebních stylů.  

Sezona 2011/2012 zůstala dramaturgicky ve zcela nezměněné podobě.  

3.2.3 2012-2016 

2012/2013 

O sezoně 2012/2013 se dá hovořit opět jako o přelomové – k orchestru se vrátil Jiří 

Bělohlávek jako šéfdirigent, ředitelem se stal David Mareček, který přivedl zpět do 

edukačního týmu Petra Kadlece. Doběhly tedy ještě pomalu programy předchozí koncepce, 

ale už se pomalu ale jistě rodila koncepce nová. Následující sezony pak byly ve znamení 

extrémního nárůstu zájmu o edukační programy a s tím souvisejícího nárůstu počtu 

programů a jejich repríz, což dokládá následující tabulka, která přibližně mapuje tento 

vývoj.  

 

Zpět ale k programové nabídce sezony 2012/2013. Z dřívější koncepce dobíhá 

program pro budoucí maminky, v této sezoně má ale „pouze“ deset setkání, oproti 

předchozím šestnácti. Dále pokračuje velmi úspěšný cyklus „Hudba jako řeč srdce“, který 

nabízí v této sezoně pro velký zájem dokonce pět repríz všech čtyř koncertů této řady. Na 

Rok Přibližný počet 

programů 

Přibližný počet 

návštěvníků 

Přibližný počet zapojených 

škol 

2013 50 10000 70 

2014 200 25000 200 

2015 250 36000 300 

2016 350 45000 400 

2017 500 60000 600 
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objednávku jsou naposledy v nabídce programy „Dopoledne s filharmoniky“ a „Dopoledne 

se skladateli“.  

Nově představila ČF tři varianty komentovaných koncertů s rámcovým titulem 

„Vše, co jste chtěli vědět o hudbě a báli jste se zeptat“, na kterých s ČF poprvé 

spolupracovala scénáristka a režisérka Alice Nellis. V tomto inovativním konceptu se 

v pořadu aktivně zapojovali i dirigent a členové orchestru.  

Jednotlivé varianty moderují známé tváře české kulturní scény – moderátor Marek 

Eben, hudebník a herec Jan Budař a herec Pavel Liška.  

První variantou je komentovaný koncert pro dospělé s názvem „Mohlo to znít také 

úplně jinak?“. Tématem byla cesta od hudebního zápisu díla k jeho realizaci, co se děje při 

zkouškách a jaké možnosti má dirigent. Tuto variantu moderoval Marek Eben. Z koncertu 

byl pořízen záznam, jehož ukázky jsou zveřejněny na youtube40.  

Obdobně koncipovaný pořad, ovšem zacílený na teenagery, dostal název „Koncert, 

který vám možná změní život“. Moderoval Jan Budař. Připravit edukační program pro 

teenagery, který skutečně zaujme, je dle slov Petra Kadlece nejtěžší disciplínou. Tento 

konkrétní koncert se o to pokusil popularizační formou, propojením hudby a moderních 

technologií.  

Poslední variantou je koncert pro děti a žáky od 6 do 12 let s Pavlem Liškou, 

jmenuje se „Co je to vlastně hudba“?. Na tomto koncertě poprvé zaznělo, že 

filharmonikové vlastně vypadají jako tučňáci, což dalo vzniknout názvu celého dalšího 

programu. 

Na všech třech koncertech účinkovala přímo Česká filharmonie. 

V této sezoně se podařilo do nabídky vrátit Preludia před abonentními koncerty. 

Více o Preludiích viz níže u současných programů.  

Dalším primátem této sezony bylo rovněž spuštění projektu Orchestrální akademie. 

Tento projekt je zaměřen na výchovu dalších generací špičkových hudebníků, kteří mohou 

být následovníky současných filharmoniků. Vybraní talentovaní hráči dostanou příležitost 

                                                 
40 Česká filharmonie. Mohlo to znít úplně jinak [online]. Praha, 2012 [cit. 2017-07-14]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=35UE1rfpAPM https://www.youtube.com/watch?v=35UE1rfpAPM 
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pobírat lekce od filharmoniků a především se aktivně účastnit filharmonických projektů 

a získávat ty nejcennější zkušenosti v praxi.  

2013/2014 

Sezona 2013/2014 už byla celá připravena v režii staronového edukačního týmu 

složeného z Petra Kadlece a tehdejší produkční edukačních pořadů Věrou Smejkalovou.  

.Na program „Vše, co jste chtěli vědět o hudbě a báli jste se zeptat“ navazuje 

nabídka 3 koncertů s Českou filharmonií pro shodné věkové skupiny jako v předchozí 

sezoně.  

Odstartoval již zmíněný koncert „Tučňáci v Rudolfinu“ pro nejmladší věkovou 

skupinu, opět s Pavlem Liškou. Koncert s Janem Budařem pro starší děti a mládež nesl 

v této sezoně název „Fakt hustá Česká filharmonie“ a koncert s Markem Ebenem pro 

dospělé změnil název na „Zkouška orchestru“. Náplň zůstala v podstatě totožná 

s předchozí sezonou. Tato koncepce pořadů pokračuje v mírné obměně dodnes a dva 

z pořadů mají stále stejný i název, pouze program s Janem Budařem se později 

přejmenoval na „Kdo se bojí České filharmonie“.   

V nabídce koncertů pro rodiče s dětmi byl pořad Karneval v Rudolfinu s 

pohádkovým koncertem České filharmonie, kterému předcházely hudební dílny rozseté po 

celém Rudolfinu. V komponovaném koncertu za řízení Jiřího Bělohlávka měly děti mnoho 

příležitostí k zapojení se do dění na pódiu. Součástí koncertu totiž byly interaktivní 

poslechové úkoly a vyhlášení nejlepší masky. 

Byl započat program „Filharmonici na pokračování aneb orchestr na kusy“, který 

úspěšně pokračuje dodnes (2017). O cyklu šesti koncertů je více detailů k nalezení 

v popisu aktuální sezony.  

Po třech letech se do programové nabídky rovněž vrátil pořad Petra Kadlece „Čtyři 

kroky“. Na čtyřech koncertech hrála Česká studentská filharmonie za řízení Marka 

Ivanoviće.  

Poprvé byl v této sezoně uveden pořad pro děti z mateřských škol „Rudolfínek“. 

Jednalo se o první pořad, který cílil na tuto věkovou skupinu. Zatímco letos (2017) je 

v nabídce sedm druhů různých „Rudolfínků“, v době prvního uvedení byly na programu 
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dvě verze – „Malé (nejen) hudební řádění“ a „Pelíšek plný bicích“. Více o nich 

u současných programů. 

Workshopy pro základní školy „Hudba jako řeč srdce“ vystřídaly nové programy 

v cyklu „Jak se dělá orchestr“. První workshop byl nazván „Jak se hraje v orchestru“ 

a konal se ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy a s Pražskou 

konzervatoří. Následovalo „Jak se orchestr diriguje“, „Jak (a čím) se orchestr živí“ 

a poslední částí bylo „Jak orchestr zní a jak cvičí“. Pro žáky 1. – 3. tříd byly workshopy 

uvedeny dvakrát, pro žáky 4. – 5. byly opakovány třikrát41.  

„Dopoledne v Rudolfinu“ byl pouze přejmenovaný program s dřívějším názvem 

„Dopoledne s filharmoniky“, jednalo se o workshop českých filharmoniků pro základní 

a střední školy na objednávku. Pedagogové mohli vybírat z osmi blízkých setkání 

s nástrojem a jeho hráčem, stejně jako v předcházející sezoně42.  

2014/2015 

Tato sezona nabídla především opakování oblíbených koncepcí: cyklus 

„Filharmonici na pokračování aneb Orchestr na kusy“ opět obsahoval 6 koncertů s různými 

filharmoniky. „Program Filharmonici na pokračování… Jak je neznáte“, byl variací na 

předchozí program a poskytl čtyři možnosti spatřit filharmoniky v překvapivých 

uskupeních.  

Zopakoval se rovněž Karneval v Rudolfinu s Jiřím Bělohlávkem coby 

Bělokněžníkem. Novinkou byla takzvaná „Předmikulášská“, na níž nechybělo množství 

čertů i andělů. Obě akce spojovala osobnost scénáristy Kláry Boudalové.  

Pokračovaly programy Alice Nellis – jak „Tučňáci“ s Pavlem Liškou, tak „Kdo se 

bojí“ s Janem Budařem i „Čtyři kroky Petra Kadlece“ – tentokrát s tématem Concerto.  

Dále pokračuje i „Rudolfínek“ a „Zkouška orchestru“. 

Poprvé v této sezoně přišly nově na pořad dne mistrovské kurzy, a to hned tři: 

s houslistou Ray Chenem a klavíristy Larsem Vogtem a Danielem Trifonovem.  

                                                 
41 SEDLÁČKOVÁ, Pavlína. Dramaturgie vzdělávacích programů v České filharmonii. Brno, 2013. 119 s. 
42 SEDLÁČKOVÁ, Pavlína. Dramaturgie vzdělávacích programů v České filharmonii. Brno, 2013. 119 s. 
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2015/2016 

V této sezoně se sklízí plody dříve zasetého. Fungující koncepce programů zdá se 

není třeba měnit, proto v této sezoně nepřichází žádná koncepční novinka a vše pokračuje 

dále: „Filharmonici na pokračování“ jak pro rodiče s dětmi, tak pro školy, dále 

„Rudolfínek“, „Tučňáci“, „Zkouška orchestru“ i „Kdo se bojí“ a samozřejmě „Čtyři 

kroky“. Oproti minulé sezoně vzrůstá počet repríz všech pořadů, viz tabulka výše. 

2016/2017 

I tato sezona byla nabídkou edukačních programů velmi pestrá. Z workshopů pro 

školky a školy byl v nabídce již klasicky „Rudolfínek“ a vrátily se také workshopy 

„Dopoledne s filharmoniky“. Přibyla řada nových workshopů, např. „Vytvořte si orchestr“, 

popisek viz sezona 2017/2018.  

Z koncertů pro malé i velké školáky s Českou filharmonií a filharmoniky nechyběly 

již všem dobře známé pořady „Orchestr na kusy“, „Tučňáci v Rudolfinu“, „Kdo se bojí 

české filharmonie“, „Čtyři kroky do nového světa“ a „Zkouška orchestru“.   

Na programu byla i celá škála workshopů a koncertů pro rodiče s dětmi – oblíbení 

„Filharmonici na pokračování“, osvědčené pohádkové koncepty „Předmikulášská“ 

a „Předsvatojánská“ v Rudolfinu. Přibyl koncerty s názvem „Zahrajte si s kvartety“ 

– jednalo se o abonentní cyklus tří koncertů. Na každém z nich vystoupilo kvarteto, jehož 

členy jsou hráči filharmonie. První koncert se odehrál s Českým fagotovým kvartetem, 

druhý s Prague cello quartetem a třetí s Kvartetem lesních rohů. Program byl určen pro děti 

ve věku 6–8 let. Kapacita na každý koncert je 50 dětí a 50 rodičů. V této sezoně byl také 

poprvé zařazen koncert „Král a chuďas“ s barokním orchestrem – viz níže. 

Z mimořádných koncertů se uskutečnily dva. Jednalo se o reprízy  pořadu „Čtyři 

kroky“, které po uvedení pro školy byly provedeny znovu v čase večerního koncertu pro 

veřejnost. Jednalo se o programy „Čí je Má Vlast“ – tento obsahoval části z Mé vlasti, ale 

i z Dvořákovy „Novosvětské“. Druhý program skrýval pod poutavým názvem 

„Minimalismus a maximalismus“ skladbu Steva Reicha Eight Lines položenou do 

zajímavého kontrastu Beethovenovy Sedmé symfonie. Na obou koncertech hrála Česká 

studentská filharmonie, dirigoval Marko Ivanović a provázel Petr Kadlec, jak jsme u 

tohoto pořadu zvyklí.  
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Proběhly také dva mistrovské kurzy – oba se světoznámými českými umělci – 

barytonistou Adamem Plachetkou a hornistou Radkem Baborákem.  

3.3 Současnost a budoucí vize edukačních programů ČF 

Při mapování současné podoby edukačních programů ČF je potřeba rozlišovat mezi 

Českou filharmonií jako organizací a Českou filharmonií jako orchestrem. V současnosti 

se totiž edukační programy ČF dají rozdělit do dvou hlavních proudů: do prvního proudu 

náleží programy, ve kterých účinkuje orchestr ČF nebo někteří z jeho členů, do druhého 

proudu pak patří ostatní programy, na kterých se členové ČF sice nepodílí, stále se však 

jedná o edukační programy ČF, protože jsou pořádány ČF jakožto organizací.  

3.3.1 Programy s účastí členů ČF 

Podívejme se nejprve na to, jaké programy jsou v nabídce pro nadcházející sezonu 

2017/2018 za účasti celé ČF nebo některých jejích členů.  

3.3.1.1 Programy pro školky a školy 

3.3.1.1.1 Komentované koncerty 

Orchestr na kusy aneb Hudební jednohubky a bonboniéry 

Jedná se o cyklus šesti koncertů pro školní skupiny žáků od 1. do 4. třídy ZŠ. 

V průběhu celé sezony se představí různé orchestrální nástroje a spolu s nimi 

filharmonikové, kteří na ně hrají. Violoncello představí Prague cello quartet, jehož členem 

je filharmonik Ivan Vokáč. Na koncertě s názvem „Dvouplátková show se 30 malými 

i velkými fagotisty i hobojisty“ vystoupí kromě filharmonických hráčů na tyto nástroje 

také členové Českého spolku dvouplátkových nástrojů. Na třetím koncertě se dohromady 

představí harfenistka Jana Boušková a trumpetista Ladislav Kozderka. Pražský barokní 

soubor pod vedením hobojisty Vojtěcha Jouzy rozezní sál při dalším koncertě v rámci 

tohoto cyklu. Následovat bude koncert celé skupiny filharmonických bicistů a celý cyklus 

završí koncert již v plném obsazení za účasti orchestrálních akademiků a dalších členů 

orchestru za řízení hornisty Ondřeje Vrabce.  
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Jednotlivé koncerty se konají vždy od 10 hodin ve Dvořákově síni Rudolfina 

a trvají necelou hodinu. Pro školy není nutné přihlásit se na celý cyklus, ale mohou 

absolvovat s žáky i jednotlivé koncerty. Provází jimi muzikoložka Klára Boudalová.  

Tučňáci v Rudolfinu a Kdo se bojí filharmonie 

Mezi již tradiční patří projekty „Tučňáci v Rudolfinu“ a „Kdo se bojí filharmonie“, 

které režíruje a scénář vytváří Alice Nellis. „Tučňáci“ se odehrají již popáté. Hlavní 

myšlenkou Alice Nellis je v nich propojovat hudební svět se světy jinými, například se 

světem nevidomých-proto v pořadu vystupovala nevidomá klavíristka a podobně. 

Moderátorem všech ročníků byl populární herec Pavel Liška a zůstává jím i nadále. 

„Tučňáci“ jsou určeni žákům 1. stupně ZŠ a proběhnou Rudolfinem sedmkrát. Dirigovat 

bude Vojtěch Jouza. 

„Kdo se bojí“ je určeno žákům 2. stupně ZŠ, uskuteční se čtyřikrát, od minulé 

sezony je moderátorkou Martha Issová a diriguje beze změny Ondřej Vrabec.  

Pro oba pořady je společné, že v nich bude hrát Česká studentská filharmonie, tedy 

nikoliv přímo Česká filharmonie, ale orchestr, který je složen z hráčů ČF, členů 

Orchestrální akademie ČF a studentů hudebních škol. Dále pak to, že přestože pořady jsou 

na programu již několikátou sezonu, zatím nikdy se jejich obsah neopakoval a režisérka 

Nellis přijde vždy s novou ideou. Konkrétní obsahy programů ale dává jednotlivým 

účastníkům na vědomost jen několik měsíců předem, jaká konkrétní témata tedy budou 

obsahem sezony 2017/2018 zatím není známo. 

Čtyři kroky do nového světa 

Nejdéle běžící edukační program bude pokračovat i v nadcházející sezoně, 

tentokrát s podtématem „Svět plný hlasů“. Začíná se Dvořákovým Te Deum a Biblickými 

písněmi, které přednese významný basista Richard Novák. V historii se pak pokračuje 

pozpátku, když naváží Mozartovo Requiem a následně komentovaný výběr z Bachových 

Matoušových pašijí. Cyklus zakončí Orffovy Carmina Burana. Program je určen pro žáky 

2. stupně ZŠ a SŠ, trvá s přestávkou dvě hodiny. Žáci v ceně obdrží programovou brožuru 

a nově také získají možnost legálního stažení hudby z pořadu.   
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3.3.1.1.2 Workshopy 

Rudolfínek 

Již čtvrtou sezonu budou probíhat workshopy pro věkovou skupinu 4–6 let, které 

od počátku připravuje spolupracovnice Petra Kadlece Veronika Lucassen, která koncepci 

nejen vymyslela, ale celou dobu pořady také střídavě s lektorem Janem Kyjovským 

provází. Sama ke koncepci říká: „Mnohým se při slovech klasická hudba či koncert 

nevybaví úplně nejpříjemnější pocity. Toto bylo odrazovým můstkem při koncepci 

workshopů České filharmonie pro předškolní děti: nabídnout jim taková hudební setkání, 

která by zaručila, že když se jejich účastník ocitne v blízkosti Rudolfina, nejenom že bude 

vědět, co se za jeho zdmi odehrává, ale také nebude mít zábrany ho nadále navštěvovat, 

protože mu mysl zaplní radostné vzpomínky. Poučený malý posluchač má velmi 

pravděpodobnou šanci stát se pilířem budoucího filharmonického obecenstva, potažmo 

vybudovat si kladný vztah ke klasické hudbě.“43 

V letošní sezoně je na programu 7 druhů „Rudolfínků“. Dvou z variant se neúčastní 

žádný filharmonik – konkrétně varianta „Malé (nejen) hudební řádění“, ve které je cílem 

seznámit děti s prostorem Rudolfina, které projdou křížem krážem a skončí ve Dvořákově 

síni. A dále varianta „Bystrý lišák Leoš“, která poskytuje seznámení s hudbou Leoše 

Janáčka, konkrétně úryvky opery Příhody lišky Bystroušky. 

Ve variantě „Pelíšek plný bicích“ účinkuje člen bicí sekce ČF Pavel Polívka 

a workshop je zaměřený na rytmus a poznávání různých druhů bicích nástrojů. 

Harfenistka Jana Boušková provází variantou „Hravá harfa“, kde se děti dozvědí 

zajímavosti o harfě a hře na ni. Součástí jsou krátké skladbičky na harfu, na nichž se děti 

učí soustředěnějšímu poslechu klasické hudby a chování během koncertu.  

„Hou, hou, housle jdou“ umožní dětem nahlédnout do houslařské dílny Jana Slípky 

a poté probrat s houslistkou ČF Jitkou Kokšovou vše možné o tomto nástroji.  

Hobojista Vladislav Borovka je průvodce ve variantě „Ouška (h)oboje“, která je 

zaměřena na povídání o tomto nástroji. 

                                                 
43 Řízení školy. Česká filharmonie těm nejmenším [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-07-09]. Dostupné 

z: http://online.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/ceska-filharmonie-tem-nejmensim.m-2144.html 
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Novou variantou v této sezoně jsou „Zvířátka a loupežníci v plechu“, které se 

účastní Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie, jehož členové dětem poutavě 

vyprávějí o žesťových nástrojích. 

 

Všichni „Rudolfínci“ trvají cca 50 minut. Během sezony jsou pro každou z variant 

naplánovány čtyři termíny, s výjimkou té se Sdružením hlubokých žesťů, zde jsou termíny 

pouze dva. V každém termínu proběhnou 3 provedení pořadu. Celkem se tedy jedná o 78 

téměř hodinových pořadů. Po dohodě lze pořad realizovat rovněž v angličtině. 

 Vytvořte si orchestr 

Workshop pro žáky 1. – 3. tříd, kde se v 60–90 minutách dozvědí, jak fungují 

hudební nástroje v orchestru, vyzkouší si zatroubit na filharmonickou trubku pod vedením 

Ladislava Kozderky a houslař Jan Slípka jim ukáže houslařskou dílnu a přidá zajímavosti 

o smyčcích. Tento workshop proběhne dle plánu pětkrát, v případě velkého zájmu se dle 

možností lektorů a volných prostor počet navýší. Tento program je nabízen rovněž 

v angličtině.  

Dopoledne s filharmoniky aneb To na koncertě nezažijete! 

Šest různých interaktivních workshopů s filharmoniky pro žáky ZŠ a studenty SŠ. 

V případě zájmu může probíhat i v angličtině.  

Stejně jako v případě „Rudolfínka“ i v tomto programu účinkují Jana Boušková 

(workshop „Královna harfy aneb Sedm pedálů a čtyřicet sedm strun“) a Pavel Polívka 

(workshop „Bicí stokrát jinak aneb Bouchnout se dá do všeho“). Jedná se o podobnou 

náplň jako u „Rudolfínka“, pouze je přizpůsobena věku posluchačů.  

Rovněž již zmíněný trumpetista Ladislav Kozderka vystupuje v další verzi tohoto 

programu, která má název „Trubači v Rudolfinu aneb Nástroj nejen na fanfáry“. Umožní 

účastníkům zahrát si na trubku, lépe řečeno spíše pouze na nátrubek. 

Další filharmonik, klarinetista Petr Sinkule, prezentuje ve workshopu „Ozvučená 

větev aneb Dřevěné nástroje nejen ze dřeva“ různé druhy klarinetů a saxofonů či basetový 

roh. 

Oba Josefové Špačkové spolu účinkují v tomto programu pod názvem 

„Filharmonické rodinné duo aneb S koncertním mistrem o orchestru“. Účastníci se dozvědí 
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více o tom, co znamená pojem koncertní mistr, jaké je hrát v jednom orchestru po boku 

vlastního otce a mnoho dalších zajímavostí.  

„Tři do kapely aneb Filharmonické hrátky s komořinou i lidovkou“ je název 

poslední varianty tohoto programu, v němž účinkují hobojista Jiří Zelba (zároveň inspektor 

orchestru), violista René Vácha a kontrabasista Jaromír Černík. Předvedou, jaké různorodé 

možnosti toto obsazení skýtá, a zahrají ukázky, do kterých se zapojí i účastníci. 

 

Z důvodu velké časové vytíženosti Josefa Špačka mladšího je s ním v plánu v této 

sezoně pouze jeden tento workshop, všechny ostatní jsou na programu dvakrát.  

3.3.1.2 Programy pro veřejnost 

3.3.1.2.1 Komentované koncerty 

Filharmonici na pokračování aneb Hudební jednohubky a bonboniéry 

Jedná se o totožný cyklus šesti koncertů, který je nabízen školám. Program viz výše 

u Orchestru na kusy. 

Betlémská v Rudolfinu s jesličkovým koncertem České filharmonie 

Koncert s vánoční tematikou se uskuteční na první adventní neděli roku 2017. 

Popis programu z edukační brožury viz poznámkový aparát. 44 Určeno dětem od 5 do 10 

let. V roli Pastýře/dirigenta bude účinkovat Vojtěch Jouza, v roli Ponocného Pavel Tesař. 

Autorkou scénáře je Klára Boudalová. Před koncertem proběhnou i speciální hudební 

dílny, jejichž program teprve bude upřesněn. 

Ufoni v Rudolfinu s nesmírně vesmírným filharmonický koncert 

Další koncert se zábavnou tématikou pro děti od 5 do 10 let. Připravila opět Klára 

Boudalová, diriguje Marko Ivanović, moderuje Pavel Tesař. I před tímto koncertem 

proběhnou speciální hudební dílny, jejichž program teprve bude upřesněn. 

 

                                                 
44 Haló! Už jste o tom slyšeli? V betlémském chlévě se narodil Ježíšek! Jenže do Betléma je to pěkně daleko a cesta 

tam se může hodně zamotat. Vydejte se s námi za zářivou kometou v příběhu plném pastýřů, muzikantů, králů a také 

oslíků, velbloudů a ovcí! Snad dorazíme k jesličkám včas! 
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Čtyři kroky do nového světa 

Nejen školním skupinám, ale také rodičům s dětmi je dána příležitost vidět tento cyklus. 

Pro školy se hraje dopoledne, repríza pro rodiče probíhá v klasickém čase večerních 

koncertů, tedy v 19.30. Program viz výše.  

Bělokněžník se vrací a Zkouška orchestru 

Tyto dva koncerty byly v plánu s Jiřím Bělohlávkem za dirigentským stupínkem. 

Bělokněžník je pro dětské publikum, Zkouška orchestru pro dospělé. Po jeho skonu bude 

první koncert zrušen, pro Zkoušku orchestru se hledá dirigent, který by pana Bělohlávka 

mohl nahradit. Uvažuje se o Jiřím Rožňovi, který v pořadu s panem Bělohlávkem 

vystoupil v minulé sezoně. Scénář již klasicky připraví Alice Nellis, vtipně glosovat bude 

Marek Eben.   

3.3.1.2.2 Workshopy 

Třem koncertům z cyklu Filharmonici na pokračování, které se vždy konají 

v neděli, budou předcházet doprovodné sobotní workshopy. Konkrétně před koncertem 

Pražského barokního souboru bude publiku nabídnut workshop, který bude zaměřen na 

barokní tance a výrobu barokních dekorací. Další workshop předchází koncertu 

s filharmonickými bicisty a bude zaměřen jak jinak než na rytmus. Pěvecký workshop 

bude nabídnut rodičům s dětmi před koncertem orchestrálních akademiků. Na workshopy 

je nutné si zakoupit vstupenku a možnost účasti je podmíněna zakoupením vstupenky na 

koncert, k němuž se příslušný workshop vztahuje. 

3.3.1.2.3 Ostatní 

Mistrovský kurz 

V nadcházející sezoně dostanou mladí nadaní houslisté možnost účastnit se kurzu, 

který povede koncertní mistr ČF Josef Špaček. 

Veřejné generálky 

Tento program umožňuje u osmi vybraných abonentních týdnů přítomnost diváků 

na poslední zkoušce před prvním (středečním) koncertem. Vstřícná cena programu 

umožňuje zhlédnutí programu i skupinám, pro které je jinak večerní koncert nedostupný 
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 – například studentům či seniorům. Úvodního slova se po dohodě s Petrem Kadlecem 

ujímá vždy někdo z filharmoniků. Program nabízí unikátní příležitost zažít, jak dirigent 

pracuje s orchestrem a jaké postřehy a podněty k danému dílu má směrem ke svým 

hráčům. 

3.3.2 Ostatní programy 

3.3.2.1 Programy pro školky a školy 

3.3.2.1.1 Workshopy 

Expedice Umculo 

Cyklus čtyř hudebních dílen, které se zabývají vznikem a vývojem hudby z různých 

pohledů. Umculo je prý slovo ze starodávného jazyka, které znamená „hudba“, ale jen 

když se vysloví se správnou melodií. Na prvních dvou setkáních se pracuje s hudebními 

výrazovými prostředky, na dvou následujících s hudebním prožitkem. Jsou připraveny dvě 

verze programu – jedna pro žáky 1. a 2. tříd a druhá pro žáky 3. a 4. tříd. Každé setkání 

trvá dvě hodiny. Kapacita je 80 žáků, kterým se zároveň budou věnovat čtyři lektoři.  

3.3.2.2 Programy pro veřejnost 

3.3.2.2.1 Komentovaný koncert a s ním spojené workshopy 

Král a chuďas 

V nadcházející sezoně je v plánu pouze jeden koncert bez přítomnosti filharmoniků, 

a to sice konce barokního orchestru Collegium Marianum s názvem „Král a chuďas.“ 

Tento koncert má za cíl přiblížit podobu barokního orchestru a důvod pro angažování 

jiného orchestru je ten, že orchestr specializovaný na toto období je pro toto téma 

vhodnější. Koncertu předchází řada doprovodných workshopů – čtyři pro děti ve věku  

5–7 let a dva pro děti ve věku 7–10 let se skvělými lektory – např. Ludmilou Bajerovou či 

Lenkou Pospíšilovou.  
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3.3.2.2.2 Ostatní 

Preludia 

Bonus pro abonenty České filharmonie, který je jim nabízen vždy hodinu před 

začátkem všech abonentních koncertů. Hovoří se blíže o programu následujícího koncertu, 

dílech, skladatelích a zamýšlí se nad možným interpretačním pojetím děl. Nezřídka je jako 

host přítomen sólista nebo dirigent večera. Součástí přednášky jsou hudební ukázky 

nahrávek z archivu České filharmonie a Českého rozhlasu Moderují střídavě Petr Kadlec, 

Pavel Ryjáček a Eva Hazdrová – Kopecká. 

20 minut a buď „in“ 

Tento pořad je obdobným bonusem jako předchozí, ale tentokrát k veřejným 

generálním zkouškám. Jde opět o slovní komentář k programu, který následně na generální 

zkoušce zazní. Průvodcem je Jan Kyjovský.  

Co se týče budoucí vize edukačních programů ČF, Petr Kadlec se chce již zaměřit 

na rozvíjení kvality již existujících programů. Kvantita je již dostatečná a už ani nemá kam 

růst, s ohledem na kapacity sálů i lidských zdrojů.  
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4 Srovnání vybraných faktorů u obou orchestrů 

Plánování orchestrů funguje v sezonách, nikoli v kalendářních letech, avšak výroční 

zprávy, účetní uzávěrky a statistiky jsou vytvářeny pro konkrétní kalendářní rok. Přestože 

sezona 2016/2017 již skončila, z výše uvedeného důvodu ještě neexistuje statistika pro tu 

její část, která se týká roku 2017. Proto srovnávané údaje pocházejí ze statistik k roku 

2016, tedy k relevantním částem sezon 2015/2016 a 2016/2017. 

Počet členů orchestru: 

PKF: 55 

ČF: 123 

Orchestr ČF je tedy více než dvakrát větším tělesem než orchestr PKF. 

Cena vstupenek: 

PKF: Jednotlivá vstupenka na koncerty pro děti stojí mezi 200 Kč a 300 Kč 

v závislosti na umístění sedadla v sále. Na koncertech pro školy platí jednotné vstupné 100 

Kč. Jednorázový vstup do Klubu Notička vyjde na 500 Kč.  

ČF: Jednotlivá vstupenka na workshopy se pohybuje v rozmezí 100 Kč–150 Kč, 

vstupenka na koncerty je pak v rozmezí 120 Kč–350 Kč, v závislosti na umístění sedadla 

v sále. Z těchto relací vybočuje vstupné na program „Zkouška orchestru“, kde se vstupenka 

dá pořídit od 300 Kč do 1100 Kč.  

Cílové skupiny programů z hlediska věku: 

PKF: programy PKF jsou zaměřeny na děti, celkové věkové rozmezí, které je 

programy pokryto je 3–14 let.  

ČF: programy ČF jsou z tohoto pohledu různorodější, většina z programů cílí na 

děti od 4 do 15 let. Existují však také programy pro studenty (20 minut a buď „in“, veřejné 

generální zkoušky, Čtyři kroky), pro dospělé (Zkouška orchestru, Preludia) i seniory 

(především veřejné generální zkoušky). 
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Počet druhů a celkový počet edukačních programů: 

PKF: existují 4 druhy programů – koncerty pro děti, koncerty pro školy, klub 

Notička a soutěž Talent Prahy 5. Na každém ze šesti setkání klubu Notička proběhlo 

celkem 10 workshopů. Celkový počet programů tedy je 79.  

 

ČF: z hlediska statistiky budeme uvádět 5 druhů programů: celkový počet koncertů, 

celkový workshopů (bez dalšího rozlišování na jednotlivé poddruhy). Dále uvedeme počet 

Preludií, veřejných generálních zkoušek, a mistrovských kurzů. Dohromady 379 programů. 

 

Distribuce tištěného programu v rámci koncertu a jeho cena: 

PKF: na koncertech pro děti je program k dispozici, návštěvník si jej ale musí 

zakoupit za 20 Kč. Na koncertech pro školy je program v ceně vstupenky. Je to dáno tím, 

že na koncertech pro děti se musí pokrýt náklady na drahý nájem sálu a rovněž počet 

účastníků je až tisíc. Vzhledem k malému počtu účastníků na jednotlivých koncertech pro 

školy je možné dávat program zdarma.  
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ČF: pro koncerty pro školy se programy netvoří, s výjimkou programu „Čtyři kroky 

do nového světa“, kde žáci obdrží celou informační brožuru. Program se vytváří pro 

koncerty pro veřejnost, na nichž je k dispozici zdarma, s výjimkou večerních mimořádných 

koncertů a koncertu „Zkouška orchestr“, kde se program prodává za stejnou cenu jako 

abonentní programy, tedy 30 Kč.  

Existence orchestrální akademie: 

PKF: ano, od roku 2008, má tedy delší tradici než OA ČF. Délka akademie je jedna 

koncertní sezona. V sezoně 2016/2017 měla 13 členů, každý z nich obdrží stipendium ve 

výši 40 000 Kč. Akademie je určena studentům ve věku 18–30 let. Každý má nárok na dvě 

lekce v trvání 45 minut měsíčně. 

ČF: ano, od roku 2012. Délka akademie jsou dvě koncertní sezony. V sezoně 

2016/2017 měla 22 členů. Každý ze studentů obdrží stipendium ve výši 40 000 Kč na 

sezonu, za celou dobu trvání akademie tedy 80 000 Kč Akademie je určena studentům ve 

věku 18–26 let. Každý má nárok na čtyři lekce v trvání 45 minut měsíčně. 

Vlastnictví prostor a zázemí pro pořádání edukačních programů: 

PKF: ne, PKF si veškeré prostory, ve kterých se její edukační programy odehrávají, 

musí pronajímat. Tento faktor velmi zvyšuje celkové náklady na realizaci programů a také 

produkční náročnost – veškeré rekvizity je nutné převážet na místa konání. 

ČF: ano, ČF sice budovu Rudolfina nevlastní, má ji ale celou bezplatně k dispozici. 

Pro pořádání programů tak disponuje dvěma velkými sály a čtyřmi salónky. Toto 

umožňuje pořádat tak velké množství programů. Limity jsou pouze v tom, že termíny je 

nutné koordinovat s koncertním oddělením, které má přednost v rezervování prostor 

v Rudolfinu na ostatní akce ČF. Další obrovskou výhodou je existence skladů pro veškeré 

rekvizity přímo v budově Rudolfina.  

Existence programů v angličtině: 

PKF: ano, PKF nabízí v angličtině koncerty pro školy. 

ČF: ano, některé workshopy ČF probíhají také v angličtině Koncerty zatím nikoli.  
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Rozpočet organizace a edukační rozpočet: 

PKF: celkový rozpočet PKF byl v roce 2016 43 mil. Kč. V závěrečné zprávě se 

explicitně neuvádí, kolik prostředků z celkového rozpočtu bylo použito přímo na edukační 

programy a vedení PKF si nepřeje tuto částku blíže specifikovat. 

ČF: celkový rozpočet ČF v roce 2016 činil 306 mil. Kč. Na edukační programy 

bylo v roce 2016 rozpočtováno 7, 2 mil Kč, což jsou cca 2% z celkového rozpočtu. 

Mzdové náklady zaměstnanců nejsou do edukačního rozpočtu zahrnuty. 

Poměr edukačních projektů a ostatních projektů: 

PKF: dle výroční zprávy se PKF v roce 2016 podílela celkem na 187 akcích. Z toho 

edukačních bylo 79, ostatních tedy 108. Počet edukačních akcí navyšuje fakt, že jednotlivé 

workshopy v klubu Notička jsou počítány jako samostatné programy. 

58%

42%

Poměr edukačních a ostatních projektů PKF

ostatní programy edukační programy

 

ČF: dle výroční zprávy se ČF v roce 2016 podílela celkem na 511 akcích. Z toho 

edukačních bylo 379, ostatních tedy 132. Je patrné, že počet edukačních programů téměř 

trojnásobně převyšuje počet ostatních akcí. 

26%

74%

Poměr edukačních a ostatních projektů ČF

ostatní programy edukační programy
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Realizační tým:  

PKF: realizační tým stojí především na dramaturgovi panu Jopkovi, který vytváří 

koncept, scénář, programy režíruje a podílí se i na organizaci. S tou mu pomáhá produkční 

PKF paní Vladimíra Brychová, která má produkčně na starosti i ostatní koncerty PKF. 

Agendu spojenou s orchestrální akademií má na starosti člen orchestru PKF Svatopluk 

Zaal. Vše, co se týká klubu Notička, řeší paní Hana Zaalová.  

ČF: v ČF existuje kompletní oddělení, které edukační programy připravuje. Šéfuje 

mu Petr Kadlec, který úzce spolupracuje s vedoucí produkce Alenou Altmanovou. Dále se 

na produkci projektů podílí Josefína Smolková, Daniela Dvořáčková a Jitka Bártová. 

Andrea Čapková má na starosti především workshopy. Poslední členkou týmu je Jindra 

Křivonosková, která je duší projektů pro školy, komunikuje s jejich zástupci, vytváří 

rezervace, atd. Edukační oddělení je personálně nejsilněji zastoupeným oddělením ČF.  

Marketing, propagace a prodej: 

PKF: Programy jsou prezentovány na webu PKF a v brožuře, která je vždy 

vydávána na celou sezonu. Dále jsou informace o programech k nalezení na sociálních 

sítích PKF – Facebooku a Twitteru, samozřejmostí je existence vlastního YouTube kanálu, 

kde jsou dostupná videa s ukázkami z programů a různé rozhovory. Totožný obsah je i na 

platformě Vimeo. Vstupenky na programy prodává a rezervace vytváří Miroslava Jakešová 

ze zákaznického servisu. Dále je možné kupovat vstupenky online nebo na partnerských 

prodejních místech. Na podporu edukačních aktivit rovněž vychází tiskové zprávy a pan 

Jopek poskytuje rozhovory médiím.   

ČF: Stejně jako v případě PKF, i programy ČF jsou prezentovány na jejich webu 

a v sezonní brožuře. Kromě toho od sezony 2013/2014 vychází i samostatná edukační 

brožura. Kromě všech sociálních sítí, které jsou zmíněny u PKF, funguje ČF i na 

Instagramu, kde jsou k nalezení fotografie z edukačních projektů. O vstupenky a rezervace 

na koncerty pro veřejnost a workshopy se stará tříčlenný tým zákaznického servisu ČF. 

Vstupenky se dále prodávají online nebo na pokladnách v Rudolfinu. PR manažer ČF 

Luděk Březina také podporuje povědomí veřejnosti o programech vydáváním tiskových 

zpráv pro média.  
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Sponzoři, partneři a donátoři: 

PKF: edukační programy jsou podporovány Nadací ČEZ. Snahou je získat také 

donátory z řad firemních i privátních. K tomuto účelu existuje Klub Philharmonia, jež 

nabízí benefity pro dárce.  

ČF: nově získaly edukační programy podporu tří partnerů: grant od Evropské unie 

v rámci iniciativy Creative Europe, která podporuje filharmonické sociální aktivity pro 

romské děti. Nadace Bader Philanthropies podpořila zcela nový projekt „Dva hlasy – jeden 

svět“. Významnou podporu pak získal výhledově dlouhodobý projekt „Hudba do škol“ od 

nadace Agrofert.  
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5 Zhodnocení výsledků dotazníkového šetření mezi členy 

PKF a ČF 

V rámci této diplomové práce byl některým současným členů orchestrů PKF 

a České filharmonie předložen krátký dotazník. Mezi respondenty byl distribuován pomocí 

emailu a sociální sítě Facebook. Znění dotazníku bylo s výjimkou jedné otázky totožné pro 

oba orchestry. Celé znění dotazníku, který sestával z osmi otázek, je možno nalézt mezi 

přílohami této práce.  

Předmět šetření: předmětem a cílem šetření bylo prostřednictvím dotazníku 

prozkoumat, jaký je náhled samotných hudebníků na vlastní působení v edukačních 

programech a jaký na tyto programy mají názor.  

Organizace: dotazník byl zaslán 81 členům České filharmonie, z nichž jej vyplnilo 

24 členů, tedy 29, 6%. Ze členů PKF se autorce této práce podařilo sehnat kontakty pouze 

na 13 jejích členů, jimž byl dotazník rovněž zaslán. Zodpovědělo jej 9  z nich, tedy 69, 2% 

dotázaných. Vzhledem k faktu, že v orchestru ČF působí téměř třikrát více hudebníků, je 

výsledný poměr respondentů z jednotlivých orchestrů odpovídající. Respondenti 

vyplňovali své odpovědi prostřednictvím Google webového formuláře. 

Hypotézy:  

1. Orchestrální hráči účinkují raději v klasickém než edukačním programu.  

2. Příprava orchestrálních hráčů na edukační a klasický koncert se nijak neliší.  

3. Orchestrální hráči vnímají edukační programy jako přínosné pro cílové 

publikum.  

4. Orchestrální hráči vnímají edukační programy jako přínosné pro sebe samé. 

 

Hráči byli nejprve dotázáni, jak dlouho působí v daném orchestru. Tato otázka jim 

byla položena proto, aby se v případě potřeby dalo pracovat také  s tím, zda jsou v daném 

orchestru nováčky nebo naopak zkušenými „bardy“ a odhadnout, zda tento faktor mohl mít 

vliv na  jejich odpovědi. Účastníci z PKF zde působili v rozmezí od 4 let až 23 let (dva 
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z nich uvedli, že jsou zakládajícími členy). Respondenti z ČF uváděli působení v tomto 

orchestru v rozmezí od 3,5 roku do 32 let. V tomto ohledu tedy byla varieta respondentů 

značná.  

Naprostá většina odpovídající se za dobu působení v orchestru zúčastnila více než 

10 edukačních programů (88,9% = 8 odpovídajících u PKF a 79,2% = 19 odpovídajících 

u ČF). 

Na otázku, který z edukačních programů je nejvíc oslovil, odpověděli hráči PKF 

z valné většiny, že koncerty se skřítky Šímou a Lupi, s různými  odůvodněními. Např.: „je 

to tak trochu divadelní představení s hudbou a děti to baví“, „pořady jsou vtipné 

a inteligentní“ či “tyto pořady mne oslovily pro svou nenásilnou hravost a vtip“. U hráčů 

ČF nejčastěji zazněl pořad „Zkouška orchestru“ s Markem Ebenem, oceňují kromě jiného 

jeho osobitý humor i znalost problematiky.  

Ve smyslu potvrzení 1. hypotézy se vyjádřilo 6 hráčů PKF = 67%. Zbylí tři 

respondenti odpověděli, že hrají rádi v obou typech programů a neumí se rozhodnout jen 

pro jeden. U ČF se ve smyslu potvrzení vyslovilo 9 hráčů = 37,5%. Ostatní respondenti 

odpověděli v tom smyslu, že mezi programy nerozlišují a přistupují k nim stejně bez 

rozdílu. V případě PKF by se tedy hypotéza potvrdila, v případě ČF vyvrátila.  

Hypotéza č. 2 se potvrdila beze zbytku u obou orchestrů. Hráči se shodují, že 

příprava se nijak neliší, pouze dodávají, že příprava na edukační program je pro ně lehčí, 

z důvodu většinou repertoárového programu a jeho kratší délky.  

Rovněž hypotézu č. 3 všichni hráči potvrzují a přínos edukačních programů 

dokládají zajímavými postřehy. Zde vybíráme po jedné reakci z každého orchestru:  

PKF - „Ano, velmi. Dítě se dostane do kultivovaného prostředí, pozná úchvatnou 

architekturu Rudolfina, naučí se chovat ve společnosti, pozná spoustu nových věcí z 

historie, naučí se orientovat v hudebním světě, může si leccos vyzkoušet a vzhledem k 

tomu, že všechny koncerty jsou interaktivní a děti hudbu prožívají všemi smysly, věřím, že 

se hudba stane jejich krásným světem.“ 

ČF – zde vybíráme názor, který obsahuje i konstruktivní kritiku: „Vidím rozdíl 

mezi edukacemi komorními a orchestrálními. U těch komorních mám pocit, že jde více 

o hudbu a skladatele, případně o představení hudebních nástrojů a to mladšímu publiku. 
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U koncertů orchestrálních pro starší mám často pocit, že s moderátorem je publikum navíc 

vychováváno i v nehudebních tématech jako je tolerance, přijímání jinakosti ap. Někdy se 

mi to líbí, jindy mám pocit, že už je hudba na vedlejší koleji a má spíš doprovodnou 

funkci. To je můj názor, ale jsem přesvědčen, že koncerty mají velkou důležitost pro malé 

i velké publikum. Já osobně preferuji komornější atmosféru edukací.“  

I hypotéza č. 4 se  tímto dotazníkem potvrzuje, ale shoda není v  případě ČF 100%. 

Zde 2 respondenti uvedli, že pro ně účinkování v edukačním pořadu žádný přínos nemá. 

Jinak hudebníci obou těles shodně přiznávají, že se na edukačních koncertech mnohdy 

sami dozvědí něco nového.  
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Závěr 

Tato diplomová práce pojednávala o edukačních programech dvou pražských 

orchestrů – PKF – Prague Philharmonia a České filharmonie. 

V první kapitole bylo stručně charakterizováno, co se pojmem edukační program 

rozumí, jaké druhy programů jsou v současné nabídce těchto orchestrů a čím se vyznačují. 

V této kapitole se prokázalo, že nabídka těchto pražských orchestrů je co se druhů 

nabízených programů pestrá a že orchestry nenabízí pouze obligátní koncerty. 

Každá ze dvou další kapitol byla věnována jednomu orchestru. Shodně je v nich 

nejprve stručně mapována jejich historie. Dále se kapitola zabývala vývojem edukačních 

programů daného orchestru v minulosti a nakonec současnou podobou jeho edukačních 

programů. Podkapitola o vývoji edukačních programů nebyla zaměřena na detailní popis 

každého jednotlivého proběhnuvšího programu, ale spíše na charakterizování vývoje 

z komplexního pohledu. Větší důraz na detail byl kladen v podkapitolách mapujících 

současný stav. V těchto kapitolách vyšlo najevo, že historie České filharmonie je 

signifikantně delší než historie PKF. Takto jednoznačně ale nedopadlo srovnání 

historického vývoje edukačních programů. Zde se dá shrnout, že významnější edukační 

činnost probíhá u obou orchestrů od začátku nového tisíciletí. Podkapitola o současnosti 

programů ukázala, že nabídka edukačních programů ČF převyšuje nabídku PKF kvantitou 

i druhovou různorodostí. 

Čtvrtá kapitole přinesla přímé srovnání a popis různých faktorů, které se týkají 

obou orchestrů. Ukázalo se, že varieta a kvantita programů je větší u orchestru ČF. Další 

zjištěné faktory osvětlily, že je tomu tak z mnoha důvodů, ať už se jedná o vyšší rozpočet 

organizace, disponibilitu prostor pro konání akcí či větší personální záštitu. Marketingové 

a prodejní aktivity se prokázaly být téměř shodné u obou těles. 

Závěrečná kapitola se zabývala zhodnocením dotazníkového šetření, které bylo 

provedeno mezi orchestrálními hráči se zaměřením na zjištění jejich postoje k dané 

problematice. Přineslo zjištění, že edukační programy považují členové orchestrů za 

přínosné jak pro jejich účastníky, tak pro sebe samé.  

Věřím, že má práce přinesla zajímavé poznatky a stane se přínosnou pro všechny, 

kteří se zajímají o historii a současné směřování edukačních programů těchto pražských 

orchestrů. 
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