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ABSTRAKT 

Posláním rigorózní práce „Jan Maria Dobrodinský - umělec a pedagog" 

je přinést komplexní pohled na osobnost, systém práce a umělecko-pedagogický odkaz 

významného českého sbormistra, dirigenta a pedagoga Doc. Mgr. Jana Maria 

Dobrodinského (nar. 1925). 

Nejprve je zpracován jeho profesní životopis, zejména pak nej důležitější období 

jeho kariéry. Z tohoto hlediska jsou to studia u Václava Talicha, působení J. M. 

Dobrodinského v pozici šéfa Slovenského filharmonického sboru a Středočeského 

symfonického orchestru. Práce též poukazuje na široké spektrum jeho dalších aktivit, 

zvláště na činnost pedagogickou a politickou, které se Dobrodinský plně věnuje po roce 

1989. 

Těžiště této rigorózní práce spočívá v systematickém utřídění zásad a 

doporučení (které logicky pramení ze zkušeností a pracovních metod J. M. 

Dobrodinského) pro úspěšné zvládnutí profese dirigenta vokálních, instrumentálních a 

vokálně instrumentálních těles. V centru našeho zájmu tu stojí otázky ryze uměleckého 

charakteru a rovněž problémy ze sféry řízení a managementu. Nej podstatnějšími 

momenty práce jsou však nepochybně Dobrodinského interpretační názory a estetická 

kritéria, týkající se vybraných hudebních stylů. 

Obsah práce by měl být přínosný pro pedagogy uměleckých škol, sborové a 

orchestrální dirigenty, operní nevyjímaje. Zásady zde shrnuté lze uplatňovat ve sféře 

amatérské i plně profesionální. Text může také pomoci studentům či začínajícím 

adeptům dirigování v jejich uměleckém rozvoji. 

Kromě uvedené literatury se stěžejním zdrojem informací stal sám umělec, jeho 

názory, vzpomínky, neoficiální písemnosti a dobové fotografie, které tvoří spolu 

s významnými oceněními a přehledem dirigentských výkonů přílohovou část. 
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PŘEDMLUVA 

Tématem monograficky koncipované rigorózní práce „Jan Maria Dobrodinský -

umělec a pedagog" je osobnost a zejména pak zásady a progresivní metody práce 

významného českého sbormistra, dirigenta a pedagoga Doc. Mgr. Jana Marii 

Dobrodinského. Ke zpracování tohoto tématu mne vedlo několik spolu souvisejících 

podnětů. 

Jana Mariu Dobrodinského jsem měl možnost poznat během svých studií na 

Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jelikož se ve 

vlastní dirigentské praxi výrazněji specializuji na řízení vokálně instrumentálních děl a 

problematiku operní práce, zajímala mě ihned po započetí studia sbormistrovského 

oboru disciplína vokálně instrumentálního dirigování, kterou v té době Doc. 

Dobrodinský přednášel. Jeho vysoce fundovaný způsob výkladu látky a maximální 

propojování s praktickými otázkami mně zásadní měrou pomáhal v profesním růstu. 

J. M. Dobrodinského jsem si později zvolil za svého učitele hlavního předmětu, jehož 

časovou dotaci jsme zdvojnásobili a získali tak prostor pro studium symfonického 

repertoáru. V průběhu let se mezi mnou a vyučujícím vytvořil vzácný osobní přátelský 

vztah, J. M. Dobrodinský se mi stal významným rádcem a oporou v profesním i osobním 

životě. 

Dlouhou dobu ve mně proto zrálo rozhodnutí zachytit jeho nejpodstatnější 

umělecké rysy a utříděně prezentovat zásady, které výrazně ovlivnily můj umělecký 

vývoj. Částečně jsem tak učinil ve své diplomové práci „Sbormistr a dirigent Jan Maria 

Dobrodinský", která byla dokončena na jaře 2007. Cítil jsem však, že dané téma není 

ještě zdaleka vyčerpáno a že k tomu, aby mohla být osobnost J. M. Dobrodinského 

objektivně interpretována a hodnocena, je nutné práci v mnohém podstatně obsahově 

rozšířit či doplnit a Dobrodinského tak představit co možná nejkomplexněji. 

Z tohoto důvodu se v této práci, kromě jiného, zaměřuji detailněji na specifika 

sbor mistrovské a dirigentské profese (včetně metodiky a psychologie práce) s akcentem 
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na zásady řízení vokálně instrumentálních děl a působení umělce v pozici pedagoga. 

Sám J. M. Dobrodinský pokládá za nejdůležitější kapitoly týkající se jeho 

interpretačního přínosu a teorie estetiky interpretace vybraných hudebních stylů. 

Přílohovou část jsem pojal jako shrnutí jeho konkrétní umělecké činnosti. Do soupisu 

nejvýznamnějších dirigentských výkonů jsou nově zařazeny i studiově nahrané tituly, 

výběr z diskografie a další podstatné fotografické dokumenty. 

Nej větší význam této práce spatřuji v systematickém uspořádání jednotlivých, 

navzájem provázaných problémů a v určité míře jejich zobecnění. Domnívám se, že 

cenné informace a rady zde může nalézt dirigent sborový, orchestrální či operní, a to 

jak profesionál, tak amatér. Přál bych si, aby práce přinesla rovněž mnoho nových a 

zajímavých podnětů pro studenty uměleckých škol a ovlivnila pozitivně nejen jejich 

odbornost, ale aby je také motivovala k vlastní píli, vytrvalosti a pokoře před skutečným 

uměním. 

V Roudnici nad Labem dne 14. 12. 2007 

Ondřej Šedivý 
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ÚVOD 

Smyslem rigorózní práce „Jan Maria Dobrodinský - umělec a pedagog" je podat 

ucelený pohled na život, dílo a přínos Jana Marii Dobrodinského, který se coby 

sbormistr, dirigent a pedagog významně zapsal do dějin československé hudební kultury 

druhé poloviny dvacátého století. Těžiště této práce však nespočívá pouze ve 

zdokumentování jeho profesního a osobního života, ale největší pozornost je věnována 

rozboru celé škály konkrétních odborných problémů z oblasti dirigentské profese, a to 

jak uměleckého, tak i pedagogicko-psychologického charakteru. V textu jsou pak 

předkládány jejich možné varianty řešení. Jednak tradiční, ale zejména ty, jež jsou méně 

obvyklé či originální a byly J. M. Dobrodinským v praxi ověřeny a úspěšně užívány. 

Tato koncepce práce může být výhodou zvláště pro studenty či začínající sbormistry a 

dirigenty. 

Jak jsem již předeslal, mým záměrem je představit logicky uspořádaný hlubší 

pohled na dirigentskou práci, jehož východiskem' je umělecké působení J. M. 

Dobrodinského. Mým cílem je, kromě podrobného zmapování jeho života a činnosti, 

poukázat na jeho vlastní novátorské pracovní postupy a zároveň z nich další účelné a 

efektivní postupy abstrahovat. V centru pozornosti se zde ocitá profese (a s ní spojená 

specifika) sbormistra, orchestrálního dirigenta a dirigenta, který se specializuje na řízení 

vokálně instrumentálních děl. Nezaměřuji se však pouze na ryze umělecké otázky, ale 

detailněji se věnuji také dirigentově práci řídící, manažerské a v neposlední řadě i 

pedagogické. 

Z tohoto hlediska jsou řazeny jednotlivé kapitoly. První z nich se věnují 

životopisu umělce. Detailněji se zaměřuji na jeho působení v pozici šéfdirigenta, a to 

u Slovenského filharmonického sboru a Středočeského symfonického orchestru. 

Přiblížena je i jeho činnost skladatelská, pedagogická a politická. Nejdůležitčjší názory 

J. M. Dobrodinského na dirigentskou profesi jsou formulovány v kapitole, kde se 

zabývám otázkami ideální dirigentské osobnosti, dále též způsoby a efektivními 
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metodami řízení hudebního tělesa. Zvláštní pozornost je věnována studiu partitury, 

osobní přípravě dirigenta, plánování, rozvrhu a vedení zkoušek, v neposlední řadě je 

také nastíněna problematika veřejného vystupování. V oddílu o působení dirigenta 

v pozici pedagoga si všímám strategických a pedagogicky správných metod výuky 

dirigování a především způsobů vyučování, které preferuje J. M. Dobrodinský a těch, 

jež zastával jeho učitel a velký vzor Václav Talich. 

Protože se J. M. Dobrodinský vyprofiloval jako specialista na řízení vokálně 

instrumentálních děl, je tomuto tématu věnován větší samostatný celek, v němž se 

snažím postihnout co nejvíce fenomenů. Kromě řízení a metodiky nácviku koncertních 

vokálně instrumentálních skladeb se zmiňuji také o operní praxi a spolupráci se sólisty a 

korepetitorem. Kapitolu pak uzavírá systém ekonomické a účelné organizace zkoušek. 

Obdobným způsobem přistupuji ke zpracování vybraných specifik sbormistrovské 

práce. Mou snahou bylo především zachytit co nejvěrněji Dobrodinského názory na 

pěveckou techniku, kolektivní hlasovou a intonační výchovu ve sborovém tělese a na 

způsob práce a estetiku vokálního projevu v komorním sboru. Zajímavé jsou taktéž jeho 

zkušenosti s účinkováním sborů v nahrávacích studiích. 

Rigorózní práce je završena zřejmě nej závažnějším uměleckým tématem, a sice 

pojednáním o interpretaci vybraných hudebních stylů a estetice interpretace obecně. 

Jelikož se Dobrodinský stal průkopníkem zejména v interpretaci renesanční polyfonie a 

barokní vokální či vokálně instrumentální hudby, je podstatná část práce věnována 

právě tomuto komplexu. Neméně podstatné jsou rovněž jeho poznámky k interpretaci 

soudobé hudby a avantgardních směrů. Profil J. M. Dobrodinského dokresluje přílohová 

část. Tu tvoří fotografie zachycující umělcův vývoj, významná ocenění, soupis 

dirigentských výkonů, nahraných titulu a výběr z diskografie. 

Rád bych se rovněž krátce zmínil o genezi této práce. Rozhodnutí zpracovat 

danou látku spadá do období po roce 2001. Faktický sběr materiálů, třídění informací a 

verifikace dílčích závěrů započala již koncem roku 2002. Na základě osnovy jsem 

postupně zpracovával a doplňoval jednotlivé tématické celky, jejichž konkrétní počet a 

řazení procházelo samozřejmé neustálým vývojem. Jelikož o J. M. Dobrodinském 
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doposud neexistovala žádná monografie, bylo nutno vycházet pouze z pramenů. 

Hlavním informačním zdrojem se mi proto stal umělec sám. Za významné považuji to, 

že jsem byl s J. M. Dobrodinským jakožto jeho žák od roku 1998 až doposud neustále 

v kontaktu, a to nejen v rámci výuky, ale i při neformálních osobních setkáních. Měl 

jsem tak možnost detailně poznat jeho osobnost, pracovní metody, zásady a estetická 

kritéria. Věrohodnost prezentovaných závěrů dokládám tím, že se mnou Dobrodinský 

po celou dobu vznikání této práce aktivně spolupracoval. Nejen, že mi poskytl velké 

množství osobních dokumentů, neoficiálních a nepublikovaných písemností, fotografií, 

dopisů či programů, nejen, že je jím celý text autorizován, Dobrodinský mi navíc 

poskytoval po dobu tří let rozhovory, které jsou zaznamenány na téměř deseti 

devadesátiminutových audiokazetách. 

Další informace jsem čerpal z prací, ve kterých je Dobrodinského život a dílo 

alespoň dílčím způsobem zpracován. Za nej podstatnější v tomto směru považuji 

diplomovú práci Alice Hutyrové (HUTYROVÁ, A. Slovenský filharmonický zbor-Ján 

Mária Dobrodinský. Trnava, 1976. Univerzita Komenského v Trnavě. Pedagogická 

fakulta.) a Dany Hamrové (HAMROVÁ, D. Hudební profil rodiny Dobrodinských. 

České Budějovice, 1986. Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích.). Žádná 

publikace ze seznamu bibliografie se ovšem nedostává dále, než ke stručnému popisu 

jeho působení v pozici šéfa Slovenského filharmonického sboru a Středočeského 

symfonického orchestru. V odborných kapitolách mně hlavním vodítkem byly tituly, 

jejichž autorem je sám Dobrodinský (např.: DOBRODINSKÝ, J. M. Dirigovanie zboru. 

I. - HI. díl. Bratislava, 1982; DOBRODINSKÝ, J. M. Interpretačné problémy 

polyfónneho spevu. Bratislava, 1984; DOBRODINSKÝ, J. M. O interpretácii 

barokových vokálno-inštrumentálnych skladieb. Bratislava, 1991). 

Též jsem se mohl opřít o některé tituly odborné literatury, v nichž je obdobná 

tématika zpracovávána. V podstatě mne inspirovaly čtyři typy publikací. Jednak 

monografické, ve kterých je podrobně zmapována biografie umělecké osobnosti 

(např. Poledňák, I. Vášeň rozumu: skladatel Jan Klusák - člověk, osobnost, tvůrce. 

Olomouc, 2004) nebo literatura, jež se věnuje pouze konkrétním uměleckým 

problémům (např. Zich, J. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha 1987; 

11 



Kittnarová, O. Rozeznělé partitury. Praha, 2002) či publikace, zabývající se obšírněji 

problematikou dirigování (např. Scherchen, H. Lehrbuch des Dirigierens. Leipzig, 

1929; Šrom, K. Orchestr a dirigent. Praha, 1960; Fischer, E. Příspěvek k teorii 

dirigování. Praha 1993). Největší význam však pro mě měla literatura, v níž se 

organicky snoubí biografie s praktickými otázkami uměleckého charakteru (např. 

Drábek, V. Vilém Steinman a české sborové umění. Praha, 1997). 

Mým hlavním úkolem bylo za pomoci výše uvedených pramenů sestavit obraz 

života J. M. Dobrodinského, vybrat podstatné detaily a ze systému jeho vlastní práce 

analogicky vyvodit nej podstatnější zásady, které lze zobecnit. Domnívám se, že jedině 

takto celistvé dílo se může stát seriózním východiskem pro pozdější hodnocení jeho 

osobnosti a významu. Tato práce však hodnotící aspekt víceméně postrádá, její poslání 

tkví především v sumarizaci informací a komplexnosti popisu. Jelikož jsem 

bezprostředním žákem tohoto umělce, zastávám názor, že ke skutečně objektivnímu 

zhodnocení přínosu J. M. Dobrodinského pro českou a slovenskou kulturu potřebuji 

ještě další odborná studia a delší časový horizont. 
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[ 1 ] ŽIVOTOPIS J. M. DOBRODINSKÉHO 

1.1 Rané období (1925 - 1954) 

Jan Maria Dobrodinský se narodil 22. července 1925 v K u n ž a k u u Jindřichova 

Hradce. Vyrůstal obklopen hudbou. Matka Jindřiška Dobrodinská byla výborná 

violoncellistka a otec Bedřich Dobrodinský působil jako sóloharfista České filharmonie, 

prosadil se též jako pedagog, publicista a v neposlední řadě i jako hudební skladatel. 

Otec byl také jeho prvním učitelem hudební teorie a hry na klavír. J. M. Dobrodinský 

vzpomíná na rodiče s láskou. Matka ovlivnila zejména jeho citovou oblast, otec se mu 

stal rádcem a kolegou. Byl mu vzorem poctivého muzikantství, příkladem pracovitosti, 

houževnatosti a píle. Díky němu žil Dobrodinský odmalička v kontaktu s vysokou 

hudební úrovní České filharmonie, jejíž koncerty, a dokonce i zkoušky, mohl už jako 

dítě navštěvovat, což mělo nepochybně vliv na rozvoj jeho estetického vnímání a 

interpretační představivosti. 

Při studiích na reálném gymnáziu v Praze se dostal do kontaktu se studentským 

orchestrem a to v něm podnítilo touhu naučit se hrát na nějaký hudební nástroj. Zkoušel 

harfu, flétnu i violoncello, ale posléze zakotvil u lesního rohu a profesora Oldřicha 

Seligera, vedoucího skupiny lesních rohů v České filharmonii. Spolu s vyššími třídami 

gymnázia studoval zároveň jako mimořádný posluchač na Státní konzervatoři v Praze a 

po maturitě roku 1945 se stal jejím řádným posluchačem. Hlavní obor ho nyní vyučoval 

prof. Emanuel Kaucký a kromě povinných teoretických předmětů studoval soukromě i 

skladbu u prof. Jaroslava Řídkého. Jelikož spektrum jeho zájmů bylo vždy velmi 

široké,2 po znovuotevření Univerzity Karlovy v roce 1945 se zapsal na její Filozofické 

fakultě (obor hudební věda, filozofie a sociologie), což mělo jistě příznivý vliv na 

1 Hudební tradici však lze vystopovat spíše v rodině matky (roz. Maříkové). Viz HAMROVA, D. 
Hudební profil rodiny Dobrodinských. České Budějovice 1986. Diplomová práce. Pedagogická 
fakulta v Českých Budějovicích. Katedra hudební výchovy. 

2 J. M. Dobrodinský se jako student zabýval též campanologií, odborné vedení mu poskytoval jeho 
strýc campanolog Jaroslav Dobrodinský. 
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intelektuální chápání hudby a také zásadní význam pro pozdější působení politické. 

Konzervatoř absolvoval roku 1948,3 o rok později zde složil státní zkoušku ze 

sborového zpěvu a dirigování. Vzhledem k politickým poměrům ukončil sedmým 

semestrem i svá studia na FFUK (1949). 

Už během studií se J. M. Dobrodinský uplatnil jako hráč na lesní roh v různých 

orchestrech. V pevném angažmá působil ve Velké opeře 5. května v Praze a 

v Karlovarském symfonickém orchestru, příležitostně i v orchestru Národního divadla, 

v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK a v orchestru Vinohradského 

divadla. Největší význam však pro něj mělo účinkování v Českém komorním orchestru 

pod vedením Václava Talicha, který měl na Dobrodinského rozhodující vliv při volbě 

uměleckého zaměření. 

J. M. Dobrodinský už od roku 1947 vedl úspěšně v kostele sv. Václava 

v Nuslích chrámový pěvecký sbor, jehož byl i zakladatelem.4 Cítil však potřebu se dále 

vzdělávat. Po rozpadu Českého komorního orchestru roku 1948 začal proto soukromě 

studovat dirigování u Václava Talicha. Talich však zanedlouho (1949) odešel do 

Bratislavy, kde se stal uměleckým ředitelem právě založené Slovenské filharmonie a 

profesorem dirigování na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, kam byl J. M. 

Dobrodinský přijat ke studiu ve školním roce 1950 - 51. Kromě toho Dobrodinský 

působil jako hráč na lesní roh ve Slovenské filharmonii. Byl tak tedy neustále nablízku 

prof. V. Talichovi, což ovlivnilo jeho estetická i etická měřítka, interpretační styl, 

způsob a metodiku práce. Vlastní dirigentské zkušenosti získával u Sukova komorního 

orchestru v Benešově, kam dojížděl až do roku 1953. Profesor Talich v té době však 

Bratislavu opouští, a tak J. M. Dobrodinský dokončuje poslední rok studia5 

u Dr. Ľudovíta Rajtera, který mu zdokonaluje manuální stránku dirigování a dává jí 

technickou samozřejmost. K jeho dalším učitelům patřil například prof. Ján Cikker 

(Základy hudební skladby, Hra partitur) a Dr. Otto Ferenczy (Hudební estetika). 

Studium na VŠMU zakončil J. M. Dobrodinský celovečerním absolventským 

3 Absolvoval koncertem pro lesní roh Camilla Saint - Saěnse. 
4 Po jeho odchodu do Bratislavy vedl sbor Bedřich Dobrodinský a později i jeho mladší bratr Václav 

Dobrodinský. Sbor funguje dodnes pod jménem „Cantus amici", sbormistrem je Lukáš Dobrodinský, 
synovec J. M. Dobrodinského. 
Studium na VŠMU bylo tehdy pouze čtyřleté. 
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koncertem se Slovenskou filharmonií,6 představením Pucciniho opery „Gianni Schicht' 

a diplomovou prací na téma Hector Berlioz a jeho Fantastická symfonie. 

1.2 Slovenský filharmonický sbor 

V době, kdy J. M. Dobrodinský uzavíral svá studia, nastal čas rozhodnout se, 

jakým směrem v umělecké práci půjde. Jeho úmyslem bylo stát se dirigentem 

u některého z českých symfonických orchestrů, ale tato cesta pro něj zatím bohužel 

zůstala z politických důvodů uzavřena. Atmosféra nelehkých padesátých let byla ale 

o něco příznivější na Slovensku, kde byl mimo jiné vypsán konkurz na druhého 

sbormistra Miešaného zboru Československého rozhlasu v Bratislavě. Toto angažmá 

Dobrodinskému doporučil nejen prof. V. Talich, ale i otec, který mu vysvětlil, že právě 

u tohoto nově se formujícího tělesa má příležitost vyzkoušet své metody práce, získat 

mnoho zkušeností a případně i rychle vyniknout nad průměrem. J. M. Dobrodinský 

konkurz vyhrál a nastoupil tak v roce 1954 jako druhý sbormistr po boku šéfa Ladislava 

Slováka. Brzy po nástupu do funkce Dobrodinský zakládá v rámci sboru patnáctičlenný 
r 7 

madrigalový soubor, s nímž má možnost věnovat se detailní práci v oblasti staré hudby. 

Roku 1956 L. Slovák přechází natrvalo na místo dirigenta Symfonického orchestru 

bratislavského rozhlasu, a tak se Dobrodinský stává hlavním sbormistrem na více než 

dvacet let. 

Jako šéf si vytkl cíle především v oblasti hudební interpretace, ale bylo také 

nutné vyrovnat se se záležitostmi v oblasti organizační a manažerské. Hledá pro sbor 

charakteristický interpretační styl, který by měl rysy slovenské provenience. 

Dobrodinský dospěl dlouholetou prací, studiem slovenského lidového zpěvu, 

porovnáváním evropských pěveckých projevů a konzultacemi se slovenskými 

hudebními skladateli k několika závěrům: „Specifičnost slovenského sborového zpěvu 

6 G. F. Händel: Concerto grosso č. 4 g moll, I. Zeljenka: Suita pro orchestr (premiéra), H. Berlioz: 
Fantastická symfonie. Všechny tři skladby byly se SF nastudovány poprvé. 

7 První celovečerní koncert tohoto sboru se konal v létě roku 1955, svou činnost zde J. M. Dobrodinský 
ukončil v roce 1965. 
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spočívá ve světlé hlasové barvě (podobné italské) s převahou hlavové rezonance, 

harmonická stránka vyžaduje reálné zasazování ostrých či disonantních intervalů, ne 

jejich změkčování na principu impresionistického míšení barev. Dynamika i tempo 

slovenského zpěvu je kontrastnější než u zpěvu českého a pohybuje se spíše v krajních 

oblastech, než ve střední rovině. Rytmus vyžaduje přesnost, ostrost a výraznost 

(synkopy, tečkovaný rytmus apod.), skladby volného tempa se vyznačují určitou mírou 

sentimentu, která je typická pro východní slovanské oblasti. "8 Repertoárově sbor J. M. 

Dobrodinský zaměřil na tři základní celky: předklasická hudba, kantáty a oratoria a 

hudba soudobá.9 To mělo samozřejmě svůj význam. Styl vokální polyfonie kultivuje 

pěvecký projev a barvu, učí nezávislému cítění a zároveň respektování jiných hlasů, 

sbor výborně „vyčistí" ode všech nešvarů i hlasových a intonačních nedostatků. 

Kantátový a oratorní repertoár sbor učí chápání velkých celků a dává možnost 

spolupráce s různými orchestry a dirigenty. Soudobá hudba školí zpěváky nejen 

v náročné intonaci a rytmu, ale i ve využití celého dynamického rozsahu a netradičních 

barev. 

Prvním organizačním problémem, který musel Dobrodinský ve funkci 

šéfsbormistra řešit, byl přechod sboru ke Slovenské filharmonii (1957) a otázka jeho 

dalšího rozvoje. Tehdejší ředitel Slovenské filharmonie Ján Strelec vyžadoval 

okamžitou plnou profesionalizaci sboru, Dobrodinský však obhájil svoji koncepci. 

Těleso mělo stodvacet členů, z čehož bylo šedesát profesionálů a šedesát stálých 

externích poloprofesionálů (ženy i muži byli zastoupeni zhruba ve stejném počtu). 

Přínosem profesionálů byla technická vyspělost, sbor mohl mít také stabilní repertoár. 

Amatéři vnášeli do kolektivu nadšení, svěžest výrazu a představovali také možnost jak 

omlazovat sbor. Jako šedesátičlenné těleso pokrýval sbor potřeby rozhlasu, pořádal 

koncerty a capella a mohl se účastnit zájezdů. V počtu stodvaceti členů byl sbor 

rovnocenným partnerem velkému symfonickému orchestru i v největších kantátových 

dílech. Navíc mužská i ženská část byla také dost velká na to, aby mohla realizovat větší 

mužské či ženské sborové skladby (např. sbory L. Janáčka). Nevýhodou však byla 

8 DOBRODINSKÝ, J. M. O interpretácii barokových vokálno-inštrumentálnych skladieb. Bratislava, 
1991. Habilitační práce. VŠMU Bratislava. 

9 J. M. Dobrodinský prováděl se sborem nejen tradiční soudobou hudbu, ale studoval i skladby 
komponované avantgardními skladatelskými technikami (aleatorika, punktualismus, témbrová hudba 
apod.). 
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nutnost přizpůsobení časového rozvrhu práce neprofesionálním členům.10 Proto bylo 

v sedmdesátých letech pod tlakem profesionální složky sboru přistoupeno k postupné 

profesionalizaci tělesa, a počet zpěváků se v roce 1977 ustálil na devadesáti.11 

Dobrodinského čekal na Slovensku ještě jeden velký problém, a sice 

společensky zrovnoprávnit sborový zpěv s orchestrálním uměním. Koncerty a capella 

totiž nevzbuzovaly do té doby přílišný zájem publika. Prioritou bylo, aby se sbor začal 

více prezentovat na samostatných zájezdech v ČSR i v cizině a zvyšoval tak nejen 

popularitu tohoto uměleckého žánru, ale i popularitu svou. 

Slovenský filharmonický sbor se pod vedením J. M. Dobrodinského velice brzy 

vypracoval na evropskou úroveň, o čemž svědčí již úspěch koncertních vystoupení na 

Pražském jaru 1957. Sbor zde se Slovenskou filharmonií provedl Suchoňův „Zalm 

země podkarpatské" a v rámci samostatného sborového koncertu „Deset poém" 

D. Šostakoviče. Sborový a dirigentský výkon J. M. Dobrodinského vzbudil mimořádný 

ohlas obecenstva i odborné kritiky, Šostakovič, který byl na koncertu přítomen, se 

k provedení svého díla vyslovil velice pochvalně. 

Uměleckou úroveň potvrdil též důležitý zájezd do zahraničí, a sice koncertní 

turné po Itálii v roce 1963 se Symfonickým orchestrem FOK a dirigentem 

Dr. V. Smetáčkem.12 Byla zde uvedena velká kantátová díla: „Stabat mater" 

(A. Dvořák), „Česká píseň" (B. Smetana), „Glagolská mše" (L. Janáček), „ Píseň 

o lesích" (D. Šostakovič)13 a na celovečerním sborovém koncertu a capella zaznělo 

kompletně dílo G. P. da Palestiny „Píseň písní". Sbor potom ještě mnohokráte 

reprezentoval svou vlast v jiných evropských zemích (např. Francie, Rakousko, Itálie, 

Německo, SSSR) díly vokálně instrumentálními i a capella, několikrát vystoupil též 

v opeře (Strassburg). 

10 Část zkoušek musela probíhat v odpoledních či večerních hodinách. 
1 Dnes má z ekonomických důvodů sbor necelých osmdesát členů. 

12 První zahraniční zájezd SFZ se uskutečnil již v roce 1958 (Polsko), Dobrodinskému však nebylo 
povoleno se sborem za hranice vycestovat. 
Glagolská mše a Píseň o lesích byla provedena v milánské La Scale. 
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Za dobu svého působení v SFZ nastudoval J. M. Dobrodinský se sborem celý 

základní oratorní a kantátový repertoár (Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Brahms, 

Verdi, Dvořák, Janáček, Mahler, Bartók, Britten, Šostakovič a další), provedl 

premiérově všechny závažné skladby a capella slovenských autorů (Suchoň, Ctkker, 

Moyzes), které vznikly v letech 1954 - 1976, a stěžejní díla české i světové sborové 

literatury. Měl také příležitost spolupracovat s předními českými i zahraničními 

orchestry, dirigenty a sólisty. Dirigoval 236 koncertů a capella a jako sbormistr připravil 

454 provedení vokálně symfonických děl, z nichž 32 řídil. SFZ pod vedením svého 

hlavního sbormistra také nahrál pro Československý rozhlas v Bratislavě mnoho 

skladeb domácí a zahraniční tvorby (asi 300 děl), nejúspěšnější skladby tehdejšího 

repertoáru SFZ jsou nahrány na gramofonových deskách Supraphonu a Opusu. 

1.3 Působení po odchodu ze Slovenského filharmonického 

sboru 

V roce 1977 byl J. M. Dobrodinský nucen z politických důvodů opustit vedení 

Slovenského filharmonického sboru. Rozhodl se vrátit do Čech, neboť doufal, že zde 

nalezne útočiště i dobré umělecké podmínky pro svoji práci. Teprve až po půl roce mu 

bylo nabídnuto zaměstnání, a to místo sbormistra v Pěveckém sboru Československého 

rozhlasu v Praze, kde působil spolu s Milanem Malým. Dobrodinský zde setrval do roku 

1982, se sborem nastudoval a nahrál velké množství děl pro potřeby rozhlasového 

vysílání a uskutečnil řadu veřených koncertů. Jako sborový dirigent spolupracoval také 

s Pražským mužským sborem FOK, který v té době vedl Miroslav Košler. I v Praze 

dosáhl J. M. Dobrodinský úspěchu a jeho práce byla přijímána kladně, o čemž svědčí 

dobové kritiky. 

V Čechách začal Dobrodinský více vystupovat též jako dirigent orchestrální. 

Hostoval u Plzeňského rozhlasového orchestru, u komorního orchestru Musici di Praga, 

u Symfonického orchestru Československého rozhlasu a u Středočeského symfonického 

orchestru v Poděbradech, u něhož nakonec zakotvil jako šéfdirigent. Průběžně 
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vystupoval i s jinými symfonickými tělesy, a to jak u nás, tak v zahraničí. Byl to 

Karlovarský symfonický orchestr, Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, 

Severočeská filharmonie Teplice, Státní filharmonie Gottwaldov, Komorní filharmonie 

Pardubice, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Štátna filharmónia 

Košice. V zahraničí jako dirigent stanul před orchestrem v Maďarsku (Státní 

symfonický orchestr Szombathely), v Německu (Vogtland Symphonieorchester a Suhler 

Staatfilharmonie) a v Rakousku před orchestrem Wiener Symphoniker. 

1.4 Středočeský symfonický orchestr Poděbrady 

Se Středočeským symfonickým orchestrem v Poděbradech začal J. M. 

Dobrodinský spolupracovat po návratu do Prahy.14 Od ledna 1978 zde pracoval na 

částečný úvazek a od příští sezóny pak zastával funkci prvního dirigenta s právy a 

povinnostmi šéfdirigenta. Teprve po změně vedení a po nástupu nového ředitele Josefa 

Hubáčka odešel J. M. Dobrodinský od Pěveckého sboru Československého rozhlasu a 

v září 1982 nastoupil do funkce šéfdirigenta tohoto orchestru. 

Poděbradský orchestr vznikal postupně v průběhu dvaceti let z ansámblu 

salonního obsazení, který byl sice profesionální, ale měl funkci ryze zábavnou. Od roku 

1961 se začal početně rozšiřovat, ale skutečný symfonický orchestr to ještě nebyl. 

Hlavním důvodem bylo nedostatečné nástrojové obsazení, dechy nebyly zastoupeny ani 

na úrovni Dvořákovského orchestru, smyčce byly početně slabé. S tím samozřejmě 

souviselo i repertoárové zaměření a celková umělecká úroveň. Při nástupu do funkce 

šéfdirigenta si Dobrodinský vytkl jako hlavní cíl prosazení orchestru jako symfonického 

tělesa a zvýšení jeho kvalit tak, aby se mohl ve všech směrech rovnat jiným 

mimopražským orchestrům. 

Nejprve bylo nutné rozšířit orchestr na patřičný počet hráčů. Dalším úkolem 

bylo sestavení profesionálního a odpovídajícího dramaturgického plánu. V této oblasti 

14 V době, kdy byl bez pevného angažmá, mu tuto spolupráci nabídl tehdejší šéf orchestru Josef Herci. 
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nasadil J. M. Dobrodinský vysoké měřítko, což vyžadovalo nejen cílevědomost a 

pedagogické schopnosti ale i určitou odvahu. Tato koncepce repertoáru vždy obstála, 

i když, jak Dobrodinský vzpomíná, mnohdy byla náročnost skladeb na hranicích 

možností orchestru. 

Ale repertoár sám o sobě ještě není zárukou kvality. J. M. Dobrodinský od 

počátku systematicky pracoval na elementárních problémech, jako je stylovost, laděni, 

souhra, stejné frázování, a především na barvě zvuku orchestru, která se musela změnit 

z populární na symfonickou. Další věcí, o kterou Dobrodinský usiloval, bylo prosazení 

orchestru a zvýšení jeho renomé v tvrdé konkurenci pražských orchestrů. Poděbradský 

orchestr proto začíná brzy vystupovat mimo region a v Praze, vyjíždí i do zahraničí 

(např. Itálie, Rakousko, Německo). Kromě večerních symfonických koncertů v celém 

Středočeském kraji orchestr také realizuje koncerty promenádní a výchovné pro školní 

mládež. Uvádí díla autorů barokních (Bach, Vivaldi), těžiště repertoáru spočívá 

v symfonické tvorbě klasiků a romantiků (Mozart, Beethoven, Smetana, Dvořák, 

Čajkovskij, Brahms), důraz je také kladen na hudbu 20. století, a to jak českou (Novák, 

Martinů, Klusák, Lukáš), tak světovou (Stravinskij, Šostakovič, Debussy). Dobrodinský 

též spolupracuje s instrumentálními i pěveckými sólisty a se sborovými tělesy při 

provádění děl vokálně symfonických. 

Ve Středočeském symfonickém orchestru bylo třeba učinit změny rovněž 

v záležitostech administrativních a organizačních, jako např. vyřešení otázky 

nevyhovující zkušebny a koncertního sálu nebo otázky bytů pro nové členy orchestru. 

Prioritou bylo hráče v orchestru udržet, protože schopní, převážně mladší odcházeli po 

krátkém čase do Prahy. Činnost Jana Marii Dobrodinského i druhého dirigenta 

Jaroslava Šafaříka nejlépe vystihují slova Dr. Jaroslava Šedy, tehdejšího ředitele 

Divadelního ústavu: „V poslední vývojové etapě s novým vedením správním a 

uměleckým se jmenované problémy dostaly uvnitř i vně do zřetelného pohybu. 

Dobrodinský přitom plodně uplatňuje svůj talent vychovatelský, opřený o vyhraněnou 

muzikalitu a velké zkušenosti". 
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J. M. Dobrodinský setrval u orchestru do konce roku 1988. Později vystupuje 

jako sbormistr a dirigent pouze jako host a věnuje se též činnosti pedagogické. Jeho 

pracovní zaměření se po převratu v roce 1989 výrazně změnilo, neboť se rozhodl využít 

své schopnosti ve prospěch demokratického státu. 

1.5 Veřejné a politické aktivity 

Bezprostředně po ukončení 2. světové války cítil Jan Maria Dobrodinský 

povinnost zapojit se do veřejného života a pracovat pro osvobozený stát. Z těchto 

důvodů vstoupil v roce 1945 do Československé stany lidové. Tato strana pro něj byla 

synonymem demokracie, sociální spravedlnosti, intelektuálního chápání života a hlavně 

zárukou politiky, která se odvíjí z křesťanských zásad. Krátce po vstupu do strany se 

stal také členem organizace vysokoškolských lidoveckých studentů „Klub lidových 

akademiků". Zastával funkci předsedy této organizace na konzervatoři a na AMU a 

funkci člena jejího celostátního výboru. Až do roku 1948 ostře vystupoval proti 

komunistické ideologii a bolševickému materialismu.' Po únorových událostech se od 

lidové strany distancuje a odchodem na Slovensko (1950) s ní přerušuje veškeré 

kontakty. 

V celé éře socialistického Československa Dobrodinský svůj postoj a myšlenky 

nezměnil, a ač byl několikráte vyzýván, aby vstoupil do komunistické strany, neučinil 

tak. To ovšem jistě sehrálo negativní roli v jeho profesní kariéře dirigenta. Kvůli 

citovým vazbám a odpovědnosti k rodině se nepokusil ilegálně opustit republiku 

(ačkoliv měl nabídku lukrativního angažmá), a tak až teprve po roce 1989 mohl naplno 

využít a rozvinout své schopnosti politické a diplomatické ve prospěch kultury. Jeho 

politické aktivity vyústily do jmenování poradcem ministra kultury (1992 - 1996) a 

angažování se v nově vzniklé organizaci „Asociace hudebních umělců a vědců".15 

15 O činnosti na Ministerstvu kultury ČR a v Asociaci hudebních umělců a vědců bude podrobněji 
pojednáno v samostatných kapitolách. 
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Dodejme, že kromě těchto významných funkcí je J. M. Dobrodinský od roku 

1992 zároveň členem „Rotary klubu Praha - Staré město", v letech 1998 - 1999 se stal 

jeho prezidentem a dnes je čestným členem tohoto elitního sdružení. Ze zájmu o činnost 

amatérských hudebních souborů16 rovněž přirozeně vyplynula jeho dlouhodobá 

spolupráce s Osvetovým ústavom17 a Ústredným domom ľudovej umeleckej tvorivosti. 

Po roce 1977 se samozřejmě těmto iniciativám aktivně věnuje i v Čechách, zejména je 

třeba vyzdvihnout práci pro organizaci IPOS - ARTAMA Praha. 

v 
1.5.1 Činnost na ministerstvu kultury 

Po revolučních událostech roku 1989 považoval J. M. Dobrodinský za zcela 

samozřejmé, že demokracii využije také ve prospěch rozvoje hudební kultury. 

Uvědomil si, že změna ekonomického systému s sebou přinese například i změny ve 

financování a existenci uměleckých souborů, kterým bude třeba pomoci. Proto po 
18 v 

krátkém rozvažování opětovně vstoupil do Československé strany lidové. Ve straně se 

osobně seznámil s Dr. Jindřichem Kabátem, který v Dobrodinském rozpoznal 

fundovaného odborníka a nabídl mu do budoucna spolupráci. 

Po volbách v roce 1992 (v nichž Dobrodinský kandidoval do České národní 

rady) se Dr. Kabát stal ministrem kultury a J. M. Dobrodinský jeho poradcem. Na 

ministerstvu čekala na Dobrodinského celá řada palčivých problémů. Prvním z nich 

byla Česká filharmonie. Bylo třeba vyřešit několik zásadních otázek, a sice: kdo bude 

majitelem Rudolfina a ostatních prostor mimo Dvořákovu síň včetně nahrávacího 

studia, jaký má mít Česká filharmonie statut a vedení, a v neposlední řadě, kdo má 

stanout na postu jejího šéfa. J. M. Dobrodinský měl všechny dispozice k tomu, aby 

mohl tyto záležitosti správně posuzovat, neboť Českou filharmonii a život v ní velmi 

dobře znal. Otec Bedřich Dobrodinský byl ve své době předsedou orchestru a bratr 

16 Spolupráci profesionálů s amatérskou sférou chápal vždy Dobrodinský jako nutnou. 
17 Působil jako člen Poradního sboru pro pěvecká tělesa, v posledních letech před odchodem do Prahy se 

stal předsedou Poradního sboru pro celou oblast amatérské hudby. 
Navázal bližší kontakt s obvodní organizací na Praze 4 (1991 - 1993 předseda místní organizace 
Praha 4 - Podolí, člen jejího obvodního výboru dodnes). 
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J. M. Dobrodinského Václav Dobrodinský v něm působil více jak čtyřicet let jako 

houslista. 

Se zástupci České filharmonie projednal Dobrodinský veškeré aspekty řešení 

výše jmenovaných problémů a ministrovi tlumočil své závěry. Zastával názor, že cele 

Rudolfinum má být majetkem České filharmonie a podporoval zrušení rozhodnutí 

předchozího ministra kultury Milana Uhdeho, který prosazoval variantu, aby 

Rudolfinum vlastnila akciová společnost a Česká filharmonie byla jen jedním 

z nájemníků. Dále navrhoval, aby do správy Filharmonie patřila i galerie, ovšem se 

zvláštním rozpočtem a vedením. Též doporučoval, aby nahrávací studio, které bylo 

postaveno především pro potřeby orchestru, zůstalo také v jeho vlastnictví. Ministrovi 

zdůraznil, že orchestru musí být finančním garantem stát minimálně tak, jak tomu bylo 

podle dekretu prezidenta Edvarda Beneše z roku 1945 a navrhl Filharmonii spravovat 

podle zákona o neziskových organizacích. 

Zapojil se též do řešení otázky šéfdirigenta orchestru. Když si orchestr 

odhlasoval jako svého šéfa Gerda Albrechta, navštívil jednu z jeho prvních zkoušek, 

aby osobně poznal Albrechtovy pracovní metody a schopnosti vést špičkový orchestr. 

J. M. Dobrodinský zhodnotil Albrechtovu práci těmito slovy: „Považoval jsem volbu 

tohoto šéfdirigenta za dobré řešení. S orchestrem pracoval důsledně a precizně, dbal na 

detailní a věrnou interpretaci zápisu. Jeho způsob práce vycházel ze stejných zásad, 

které vyznával Václav Talich. Jeho osobě pouze chybělo výraznější charisma, které 

především návštěvníci koncertů postrádali. " 

Z běžné agendy se také vymykala kauza paláce Kinských na Staroměstském 

náměstí, jejž se podařilo navzdory velkému úsilí Společnosti Franze Kafky ponechat 

Národní galerii. Další záležitostí, kterou Dobrodinský pro ministra zpracovával, bylo 

zprostředkovávání kontaktů ministerstva s uměleckými organizacemi.19 Dobrodinský 

byl též pověřen zorganizováním samostatného oddělení pro vědu a výzkum na MK, což 

znamenalo zajistit podmínky, vypracovat legislativu a samozřejmě prosadit na Úřadu 

vlády pro výzkum a vývoj přidělení příslušných finančních položek ze státního 

19 V té době je zastupovala Rada uměleckých obcí (RUO) s předsedou režisérem Jiřím Krejčíkem. 
S nástupem ministra Pavla Tigrida byla však spolupráce s RUO záhy ukončena. 
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rozpočtu.20 Oddělení na těchto základech pracuje přes všechny politické změny dodnes. 

K rutinním záležitostem patřila povinnost pro ministra průběžně zpracovávat informace 

či materiály k aktuálním záležitostem a k zákonům projednávaných vládou. 

Dobrodinský také často zastupoval ministra na různých kulturních a politicko-

společenských akcích, kde měl možnost seznámit se a jednat s řadou zajímavých 

osobností české i zahraniční kultury, diplomacie apod. 

Úspěšnou a plodnou činnost na Ministerstvu kultury ČR J. M. Dobrodinský 

uzavřel v roce 1996. 

1.5.2 Činnost v Asociaci hudebních umělců a vědců 

Ještě v průběhu revolučních událostí roku 1989 začal J. M. Dobrodinský 

realizovat své dlouholeté záměry, mimo jiné i myšlenku založit „Společnost pro 

duchovní hudbu" (Dobrodinský se v této věci angažoval jako člen přípravného výboru). 

V té době se však pro něj zároveň otevírala nová možnost profesní realizace. 

Dobrodinský byl v kontaktu s hudebním skladatelem Janem Klusákem, který ho 

nasměroval na vznikající Občanské fórum Svazu českých skladatelů a koncertních 

umělců, jehož prozatímním předsedou byl Jan Hanuš. Svoji hlavní úlohu Dobrodinský 

spatřoval v sekci sborových dirigentů, v níž se vzápětí stal předsedou přípravného 

výboru. V této funkci se mu podařilo prosadit, aby celá organizace zůstala ve spojení 

obou hlavních složek, tj. skladatelů a koncertních umělců, sbormistrovská sekce byla 

přejmenována na „Sdružení sborových dirigentů" (SSD) a též byla stanovena kritéria 

pro přijetí. Byla nutná odborná kvalifikace a průkazná praxe, členství se dělilo do 

několika kategorií, a to řádný člen, mimořádný člen a čestný člen. Předsedou prvního 

výboru SSD byl zvolen J. M. Dobrodinský, předsedou celé organizace, která změnila 

název a nyní se oficiálně jmenovala „Asociace hudebních umělců a vědců" (AHUV), se 

stal Ivan Poledňák. Dobrodinský se v roce 1991 stává místopředsedou AHUV a o rok 

později je zvolen i jejím předsedou. V roli předsedy AHUV setrval od roku 1992 do 

roku 1994. Na tomto postu si stanovil jako hlavní úkol zajistit AHUV solidní 

20 V řádu desítek milionů korun. 
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ekonomické zázemí. Nebál se úsporných opatření, snížil počty administrativních 

úředníků i množství pronajatých prostor a též inicioval zvýšení členského příspěvku. To 

samozřejmě vedlo ke stabilizaci a rozvoji celé Asociace. V roce 1994 Dobrodinský 

opouští předsednické místo a zastává dále jen post místopředsedy SSD. 

1.6 Pedagogická činnost 

Pedagogické činnosti se J. M. Dobrodinský začal věnovat již jako student. 

V posledním roce svých bratislavských studií začal vyučovat na Vyšší hudební škole 

pro učitele hudební výchovy v Bratislavě (Dobrodinský zde učil hru na lesní roh a 

dirigování). Poté se stal pedagogem na bratislavské konzervatoři, kde vyučoval 

v různých obdobích tyto předměty: Základy dirigování, Teorie a metodika dirigování, 

Orchestrální a ansámblová hra, Madrigalový zpěv. Na konzervatoři s krátkými 

přestávkami působil až do roku 1971. 

Nejdéle jako pedagog setrval na Vysoké školé múzických umění v Bratislavě 

(1954 - 1993), kde přednášel tyto disciplíny: Hra partitur, Ansámblový zpěv (v letech 

1954 - 1960), Teorie dirigování, Dirigování oratorií a kantát (1960 - 1993). Zde se též 

v roce 1991 po patnáctiletém odkladu habilitoval jako docent. Od roku 1994 až dosud 

působí na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 

na sbormistrovském oddělení. Vyučuje zde hlavní předmět Řízení sboru a také předmět 

Základy interpretace a řízení vokálně instrumentálních skladeb. Dodejme, že J. M. 

Dobrodinský také často vedl semináře, mistrovské kurzy či cyklická dirigentská 

školení,21 z nichž k nej významnějším zřejmě patří „Mistrovský kurz sborového 

dirigování" na Vysoké hudební škole v Berlíně, kde působil jako externí docent. 

K práci pedagoga se úzce pojí i činnost publikační. Dobrodinský pravidelně 

přispívá do novin a časopisů (např. Hudební rozhledy), píše odborné články, recenze, 

21 Téměř všichni současní slovenští sboroví dirigenti ho uvádějí jako svého školitele. 
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referáty i úvahy. Je též autorem řady skript a příruček pro dirigenty a sbormistry vš 
22 

stupňů, od amatérů až po posluchače vysokých škol. 

1.7 Skladatelská činnost 

Uměleckou osobnost J. M. Dobrodinského můžeme poznat nejen jako 

sbormistra a dirigenta, ale i jako hudebního skladatele. Orientuje se především na 

vokální skladby a capella nebo s instrumentálním doprovodem. Ve svých skladbách 

využívá i kompoziční techniky 20. století (např. drsná harmonie, malá aleatorika, volný 

rytmus, nepravidelné takty), kombinuje složitou polyfonii s lineárním vedením hlasů 

nebo s monodiálním zpěvem ve stylu gregoriánského chorálu. Jeho díla jsou většinou 

pro amatérské sbory rytmicky a především intonačně značně náročná. 

K nejúspěšnějším patří skladba pro smíšený sbor na text Sama Chalúpky 

„Mor ho", která byla odměněna v celostátní skladatelské soutěži roku 1959 druhou 

cenou.23 K čistě vokálním skladbám patří například cyklus smíšených sborů „Vzdialený 

milý", „Zbojnická" pro smíšený sbor a sóla či „Pozdrav milému" pro smíšený sbor, dva 

soprány a flétnu. Z rozměrnějších děl vokálně instrumentálních bych vyzdvihl dvě 

latinské mše, z nichž „Missa secunda" byla několikrát veřejně provedena,24 dále 

„Requiem", jež je reakcí na smrt otce, a „Magnificat". Tato díla však na své provedení 

zatím stále čekají. 

22 • 
^ Stěžejní tituly jsou uvedeny v bibliografii. 

První cena nebyla udělena. „ ., , , 
Tuto skladbu vypracoval autor ve třech úpravách, a sice: 1. smíšený sbor a varhany, 2. smíšeny sbor, 
varhany, elektrofonické varhany a tympány, 3. smíšený sbor, dechové nástroje, violoncello, kontrabas 
a tympány. 
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1.8 Osobnost J. M. Dobrodinského v otázkách víry a fdozofie 

Dovolte mi, prosím, nejprve malou osobní vzpomínku na léta, strávená pod 

pedagogickým vedením Doc. Jana Marii Dobrodinského na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy. 

Již při prvním osobním setkání s ním jsem vycítil, jak obrovskou osobnost mám 

před sebou, a to nejen po stránce hudební, ale také po stránce intelektuální a lidské. 

Docenta Dobrodinského jsem měl tu čest poznat jako člověka nesmírně ušlechtilého, 

jemného, s pevnými morálními zásadami. Jeho osobnost dále charakterizují vlastnosti 

jako je pokora, duchaplnost a výjimečná pracovitost. Jan Maria Dobrodinský se celý 

život snaží neustále vzdělávat, což se u něj projevuje velikým rozhledem v hudební 

sféře i v celém spektru všeobecných disciplín. To jsou nepochybně faktory, které dávají 

jeho osobnosti velkou přirozenou autoritu a charisma. Je nutno poznamenat, že docent 

Dobrodinský přes všechny životní úspěchy a významné pocty nikdy neztratil smysl pro 

nadhled, vtip a sebeironii, což do značné míry přispívá k jeho mladistvé duševní 

svěžesti. 

Rád bych nastínil, z čeho charakter osobnosti J. M. Dobrodinského vyrůstá a 

jaká jsou jeho hlavní životní motta. Příčinou je především duchovní chápání světa, 

pramenící z hluboké víry a náboženského přesvědčení. Dobrodinský vzpomíná na svého 

strýce Jana,25 katolického kněze, který se pro něj stal jedním z životních vzorů. 

Křesťanské ideály jsou pro Dobrodinského základními premisami jeho života a ačkoliv 

nebylo jednoduché zůstat Bohu věrný (např. v období války či totalitního režimu), hlásil 

se vždy k římskokatolické církvi. Pochopil, že být věrný Bohu neznamená ideály pouze 

vyznávat, ale skutečně je v praktickém životě naplňovat a realizovat i ty zásady, které se 

mohou jevit jako méně příjemné. V mládí se kromě náboženské literatury seznamoval 

horlivě se spisy filozofickými, sociologickými i s jinou vědeckou literaturou, a proto 

nemohl zásadně přijmout komunismus a jeho materialistický pohled na svět. Mezi vírou 

a vědou však nevidí žádný větší rozpor, dokonce se domnívá, ostatně jako mnoho 

25 Celou válku byl Jan Dobrodinský vězněn v koncentračním táboře, po únoru 1948 byl komunistickým 
režimem odsouzen na další tři roky vězení. 
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vědců, že čím více se člověk dostává do hlubin vědy, tím více jej to přivádí k myšlence 

Boha.26 Dalším pevným bodem v jeho životní filozofii je rodina. Protože je J. M. 

Dobrodinský velmi citově založený, byl pro něj vztah s rodiči, manželkou a dětmi 

prioritní. Veškeré krize překonal právě jen díky silné víře a podpoře rodiny. 

Jak se Dobrodinského ideály promítly do jeho profesního života? Je očividné, že 

se mu kategorie víry, filozofie, politiky a umění vzájemně prolínaly a jedna druhou 

ovlivňovaly. Jako nej důležitější vidí Dobrodinský zodpovědnost k vlastnímu talentu. 

Talent je dar od Boha, kterým člověk nesmí pohrdnout, musí se ho snažit využít, 

správně s ním nakládat a úročit jej prací. Celý život se proto řídí zásadou, kterou mu 

jednou jako malému chlapci napsal otec Bedřich Dobrodinský: „Kéž se život tvůj 

nepodobá stromu planému, ale užitečnému." V práci obecně vidí Dobrodinský smysl 

lidské existence. Dodejme, že v práci poctivé, která je prosta všech nekalých praktik. 

I to je možná jeden z důvodů, proč J. M. Dobrodinský nedosáhl ve svém životě 

některých met. Vždy pro něj totiž bylo na prvním místě čisté svědomí a Boží zákon. 

Dobrodinský také specifikuje úlohy umělců. Skladatel má dar tvořit a stává se 

tudíž jakýmsi prostředníkem, skrze nějž se lidem zjevuje část Božího poselství. Na 

interpretovi ovšem zůstává, aby toto poselství objevil, a co nejvěrněji tlumočil. Nebýt 

interpreta, pro mnoho lidí by zůstávalo skryto. Toto přesvědčení měl Dobrodinský jako 

sbormistr, dirigent a pedagog možnost realizovat. Jeho interpretaci můžeme 

charakterizovat neustálou snahou o co nejdokonalejší tvar díla a hledání zvukového 

ideálu. Tento rys koresponduje s hluboce promyšlenou a filozofickou interpretací 

Václava Talicha, učitele a velkého vzoru J. M. Dobrodinského. Jejich společným 

jmenovatelem je i pokora k umění. Opravdový umělec musí sloužit ideálům a ne touze 

po slávě a penězích. 

V úloze pedagoga Dobrodinský spatřuje jeden z vrcholů lidské činnosti. Zastává 

názor, že učitel nemá své žáky vést pouze v odborné rovině, ale měl by je ovlivňovat i 

po stránce duchovní a intelektuální. Školství a kulturu chápe J. M. Dobrodinský jako 

jedny z hlavních pilířů státu a proto vždy považoval za povinnost, aby stát tato odvětví 

26 Uznání existence Boha však podle Dobrodinského znamená pouze předpoklad, nikoliv finální řešení 
životního názoru. 
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štědře finančně podporoval. Vzdělání je podle něj nejlepší investicí do budoucnosti, 

umění tvoří a zachovává osobitou identitu národa. Politické smýšlení J. M. 

Dobrodinského pak dále charakterizuje silné sociální cítění a důraz na solidaritu mezi 

lidmi.27 

Vyrovnanost a síla osobnosti Jana Marii Dobrodinského pramení z pochopení 

jednoduché pravdy. Člověka na svět poslal Bůh proto, aby vytvářel hodnoty. Musí se 

smířit s tím, že se v jeho životě střídá lepší období s horším a že nic není zadarmo. 

Lidským úkolem je nepromarnit čas, který mu byl vyměřen. 

Sociální program se nemá dle Dobrodinského realizovat pouze jako dobrovolná osobní či charitativní 
činnost, ale má být zaručen i příslušnými zákonnými opatřeními. 
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[ 2 ] PROFESE DIRIGENT 

Jak bylo již v úvodu avizováno, naším cílem bude na základě dlouholetých 

praktických zkušeností J. M. Dobrodinského vytvořit ucelený pohled na dirigentskou 

profesi a náplň a způsoby jeho umělecké práce. Nejprve se zaměříme na osobnostní a 

charakterové předpoklady pro vykonávání této profese a též na jejich možný rozvoj. 

Dále se budeme zabývat problematikou autority, způsobem komunikace a spoluprácí 

s hudebním tělesem. Poté věnujeme pozornost jednotlivým dirigentským postům a 

povinnostem, které se k nim tradičně váží. 

2.1 Osobnost dirigenta 

Kromě komplexu vysoce rozvinutých hudebních schopností a dovedností musí 

mít dirigent specifické vlastnosti osobnostní a psychické, které jsou pro jeho práci 

neméně důležité. V této kapitole bychom chtěli shrnout, které dispozice to jsou a jak se 

dají efektivně rozvíjet. Zvláště bychom se chtěli zaměřit na doporučení pro adepty 

dirigování a začínající dirigenty. 

Prvním, snad nej důležitějším mimohudebním předpokladem pro dirigentskou 

profesi, je dirigentova schopnost přesvědčit těleso o svém interpretačním pojetí, nebát 

se své požadavky vyžadovat a realizovat a také umět udržet pracovní morálku a kázeň. 

Jedním slovem můžeme tuto schopnost označit jako dirigentovu autoritu. Ta je 

samozřejmě dána již samotnou funkcí a obecně ji označujeme jako autoritu formální, 

někdy též institucionální. Svou formální autoritu by se měl dirigent snažit podporovat 

adekvátním způsobem vystupování, způsobem rétoriky a komunikace, o níž bude ještě 

zmínka. K úspěšné práci formální autorita sama o sobě ovšem nestačí. Její vyšší formou 

je tzv. autorita morální (intelektuální), která je získávána postupně a může se značne 

prohlubovat. Pramení z mnoha fenomenů, o kterých budeme nyní hovořit. 
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Známý dirigent s dobrou uměleckou pověstí má problém s tímto typem autority 

značně redukovaný. Jeho jméno mu často okamžitě zajišťuje respekt a vážnost. Mladý 

dirigent si svou pověst musí pracně budovat a měl by si uvědomit, že jakékoliv 

zakolísání pro něj může mít vážnější následky, ba co hůř, může ho determinovat po celý 

další profesní život. Největší část této autority logicky pramení z odborné úrovně, 

a proto se hned v následující kapitole budeme spolu s J. M. Dobrodinským věnovat 

dirigentovu samostudiu a přípravě. Těleso ihned rozpozná, zda před ním stojí 

fundovaný odborník, který rozumí problematice dané skladby, a to, co slovně požaduje, 

umí srozumitelně a jednoznačně vyjádřit i nonverbálně. Dokonalá znalost partitury, 

dirigentova připravenost a pohotovost tvoří nosný pilíř jeho autority. Jakákoliv 

improvizace a nahodilost není přípustná. Dirigent by měl také pečovat o rozvoj svého 

všeobecného vzdělání v širším spektru disciplín, neboť i to mu značně pomáhá v jeho 

práci. Může tak mnohem hlouběji proniknout do myšlenkového obsahu a poselství 

složitějšího díla, pochopit dějinné souvislosti a interpretační styl doby (např. studiem 

literatury, filozofie, historie atd.). Znalosti z psychologie uplatní v oblasti sociální 

komunikace a při řešení konfliktních situací, studium cizích jazyků využije například 

při četbě odborné zahraniční literatury či při spolupráci se zahraničními hosty a sólisty. 

Svoji vzdělanost a rozhled by však dirigent neměl dávat příliš na odiv, a těleso by samo 

mělo po určité době vycítit jeho intelektuální převahu ze způsobu práce, logicky 

opodstatněných požadavků a úrovně zkoušek. 

Dobrodinský též apeluje na rozvoj v oblasti řečnických schopností a 

vyjadřování.28 Kultivovaný, logický a jazykově správný projev by měl být u dirigenta 

naprostou samozřejmostí. Svoji úlohu hraje také nepochybně nosnost, dikce a barva 

hlasu. V této oblasti pro sebe může jedinec mnoho učinit. Mladým dirigentům lze vřele 

doporučit, aby si občas pořídili zvukový záznam ze zkoušky, který prozradí případné 

nedostatky. 

Další důležitou složkou neformální autority dirigenta je jeho morální profil. Ten 

si buduje celým svým způsobem života, a to i mimo hudební těleso. Dirigent bývá totiž 

neustále pod drobnohledem členů souboru, kolegů i veřejnosti a jeho případná morální 

28 Tato doporučení jsou v obecné rovině formulována v: DOBRODINSKÝ, J. M. Řečním, řečníš, řečník 
- kapitoly pro začínající funkcionáře. Hlas demokracie, 1995. 
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selhání bývají většinou velmi kriticky hodnocena. Vždy by měl mít pod kontrolou své 

vystupování například při společenských akcích, zájezdech apod. I při těchto 

příležitostech by se měl snažit udržovat si jistou úroveň chování, vyjadřování a odstupu, 

což se však nevylučuje s přátelským a srdečným jednáním. Dirigent by měl mít na 

paměti, že jeho morálka se nevědomky stává určitým vzorcem chování pro ostatní a že 

mu dobré mravy pomohou zůstat vždycky osobností budící respekt. 

S tím také velmi úzce souvisí způsob a styl komunikace mezi dirigentem a 

tělesem. Dirigent musí své sympatie co možná nejspravedlivěji dělit mezi všechny 

členy. Ti většinou ocení jeho nestrannost, objektivitu a spravedlnost. K jednotlivcům by 

měl přistupovat slušně a s úctou (zejména pokud jsou výrazně starší než on sám), a to i 

v emocionálně vyhrocených situacích. Jistě bude kladně přijímán dirigent, který se 

nepovyšuje a nezdůrazňuje příliš svou formální nadřazenost. 

Pro začínajícího dirigenta může být také obtížné najít si komunikační úroveň a 

vhodný pracovní styl, který odpovídá nejen jeho naturelu, ale rovněž potřebám a 

zvyklostem hudebního tělesa. Někomu je přirozenější odměřenější a vážnější přístup, 

v odlehčené atmosféře se mu nedaří udržet úroveň zkoušky. Jiný dirigentský typ může 

naopak upřednostňovat benevolentnější a méně direktivní způsob vedení, u kterého však 

hrozí reálné nebezpečí zhoršení pracovní kázně. Přístup k tělesu by měl také dirigent 

uvážlivě volit podle toho, s kým právě pracuje. U těles profesionálních je třeba 

soustředěnost a disciplína, humor má být pouze vzácným kořením. U amatérských těles 

je vhodné uplatňovat více osobní přístup, ovšem nikdy ne na úkor kvality. 

Členové souboru si též zajisté všímají způsobu komunikace mezi jednotlivými 

dirigenty, zvláště, jsou-li ve vztahu vzájemné podřízenosti. Nejhorším doporučením je 

vyřizovat si nepříjemné osobní spory nebo hodnotit svého kolegu - dirigenta přímo před 

tělesem. Intriky jistě nepřispívají k příjemné pracovní atmosféře a důvěře. Dirigent by 

měl být na veřejnosti loajální vůči nadřízenému (možné neshody s ním vyřešit 

v soukromí), případného podřízeného by naopak neměl ponižovat. 
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Důležitou „maličkostí" je také umění přiznat vlastní chybu (dirigent 

pochopitelně nesmí chybovat často), což je jistě lepší, než se ji snažit zakrýt Čt z ní 

obviňovat někoho jiného. Někdy je užitečné, když se dirigent dokáže (např. o přestávce) 

o některých sporných a problémových momentech poradit se zástupci souboru a 

vyslechnout jejich názor.29 Těleso také většinou brzy vycítí, zda dirigent pracuje 

s nasazením a s chutí, zda mu záleží především na kvalitním výsledku, anebo pouze na 

vlastní slávě a prospěchu. 

V souvislosti s osobností dirigenta se často hovoří o tzv. charisma. Toto módní 

slovo, kterým se označuje kouzlo osobnosti, bychom mohli nahradit i jinými termíny. 

Dirigentská osobnost musí mít především schopnost zaujmout, upoutat a hlavně 

disponovat velkou vnitřní psychickou silou. Dirigentovým cílem je publiku tlumočit 

autorovy myšlenky prostřednictvím hudebního tělesa, kterému musí svou představu a 

myšlenky umět předat. K tomu je zajisté třeba velká dávka zdravého sebevědomí, 

rozhodnosti a v neposlední řadě také umění vytvořit správnou atmosféru pro interpretaci 

hudebního díla (např. umění navodit pocit klidu či docílit maximální koncentrace 

energie). I tuto dovednost lze cvičením a sebeovládáním vylepšovat. Dirigentova 

psychika musí být dosti odolná, aby vydržela mnohdy velké pracovní zatížení ve 

zkouškách, hlavně však při veřejných produkcích a koncertech. Je bezpodmínečně 

nutné, aby dirigent dokázal za všech okolností udržet chladnou hlavu, nepropadal 

panice nebo se nenechal ochromit trémou. Svým vystupováním musí těleso podpořit a 

zmobilizovat k vynikajícímu výkonu. Pokud toto nedokáže, pozici dirigenta by neměl 

zastávat. 

Profil dirigentovy osobnosti by byl neúplný, kdybychom se také ještě nezmínili 

o několika dalších podstatných povahových rysech. Kromě výše jmenovaného bychom 

chtěli zdůraznit přirozenou pracovitost a píli, smysl pro detail, chuť se vzdělávat, 

rozvíjet a zdokonalovat. Více než kdy jindy se dnes upřednostňují dirigentovy 

schopnosti organizační a manažerské, které jsou zcela nepostradatelné např. při 

zastávání pozice šéfdirigenta. Aby mohl dirigent působit na takovémto postu, musí být 

samozřejmě vybaven i znalostmi z oblasti ekonomiky, práva a řízení. 

29 Proto bývá také zřizována tzv. umělecká rada. Ta je složena z reprezentativních členů souboru a má 
být poradním orgánem šéfdirigenta. 
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Spolu s J. M. Dobrodinským musíme závěrem této kapitoly připomenout, že pro 

dirigenta je nesmírně důležité, aby uměl přijmout konstruktivní kritiku a zároveň, aby se 

dokázal povznést nad neoprávněné výtky. Začínajícím dirigentům je zapotřebí 

zdůraznit, aby nepočítali s tím, že budou vždy všemi členy tělesa uznáváni. Dirigent se 

musí umět smířit a vyrovnat s faktem, že v každém souboru existuje skupina lidí, která 

dirigenta podporuje a ochotně s ním spolupracuje, a na druhé straně opozice, která je 

k němu přehnaně kritická až neloajální. Dobrý dirigent se však přes tyto malichernosti 

dokáže přenést, pracuje vždy poctivě, s čistým svědomím a plným nasazením. 

2.2 Řízení hudebního tělesa 

Náplní práce dirigenta není jen přímá dirigentská činnost, tj. studium a veřejná 

produkce hudebního díla, ale velmi často i řízení hudebního tělesa po stránce 

administrativní, personální a ekonomické. Je pochopitelné, že všechny tyto kompetence 

souvisejí s pozicí, kterou dirigent zastává. Účelem této kapitoly je stručná 

charakteristika jednotlivých stupňů v hierarchii profesionální dirigentské kariéry a 

shrnutí nejdůležitějších úkolů a povinností z nich vyplývajících.30 Tyto zásady a 

doporučení lze taktéž aplikovat na vedení neprofesionálních hudebních těles, u nichž 

ovšem struktura řídícího aparátu nebývá tak složitá a nebo jednotlivé role nejsou od 

sebe jasně odděleny. 
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Nejvyšší pozicí je status šéfdirigenta, jehož pravomoci jsou značně rozsáhlé. 

Šéfdirigent rozhoduje o angažování stálých členů souboru a externích umělců, navrhuje 

uzavírání pracovních smluv a dohod. Kromě personalistiky patří do jeho kompetence i 

ekonomické řízení, tj. tvorba mezd, jednorázových honorářů a často také získávání 

finančních prostředků. Na jeho bedrech zůstává formování vnitřního pracovního řádu a 

nejrůznějších organizačních směrnic, je zodpovědný za plánování a ekonomické 

rozvržení zkouškových frekvencí. Má zásadní vliv na dramaturgii a skladbu repertoáru, 

' ^ Í ^ T š e c h téchto povinností a jejich rozsahu se děje na základě statutu profesionálního 
3i hudebního tělesa (tzn. jiné je řízení tělesa krajského a tělesa evropskeho významu). 

Nadřízeným šéfdirigenta je ředitel dané hudební instituce. 
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čímž samozřejmě může těleso výrazně profilovat.32 V jeho koncepci by se měl zajisté 

projevovat realizovatelný dlouhodobý a promyšlený plán, vycházející z aspiračních 

uměleckých možností tělesa a z ekonomického záměru. Šéfdirigentova koncepce by 

měla být vystavěna na neustálém stupňování nároků, a to ve všech oblastech. Máme na 

mysli zvyšování technické a interpretační úrovně tělesa, zvyšování požadavků na 

pracovní disciplinovanost, morálku a odpovědnost. Pokud není na soubor tento stálý 

tlak (především ze strany šéfa) vyvíjen, projevuje se po čase všeobecné zpohodlnění a 

jakási laciná spokojenost s výsledky práce. Hudební těleso pak přestává být živým a 

flexibilním organismem, který je schopen rychle reagovat na nové podněty, což může 

vést až k rutinnímu a stereotypnímu způsobu práce a interpretace. Šéfdirigent by se měl 

snažit mít co možná nej dokonalejší přehled o veškerém dění v rámci souboru a také 

o výkonech členů pod vedením jiného, kupříkladu hostujícího dirigenta, neboť i v tomto 

případě nese za výsledky práce souboru zodpovědnost. Šéf by měl také aktivně 

vstupovat do řešení možných problémů a sporů namísto toho, aby kritické a nepríjemne 

záležitosti ponechával administrativním orgánům. Hájit zájmy a práva členů souboru na 

veřejnosti by mělo být pro šéfdirigenta nepsanou povinností. 

Z hlediska metodiky dirigentské práce na něm spočívá ještě jeden závažný úkol, 

a sice nastudovat dílo, aby zůstalo v souboru zafixováno a zakotveno tak, aby ho bylo 

možno kdykoliv bez větších komplikací znovu oživit a veřejně provést.33 Tento způsob 

studia skladby je založen na detailní a přesné realizaci partitury, což je podmíněno 

dirigentovou osobní zodpovědnou a uvědomělou přípravou.34 Takto nastudovaná díla 

pak mohou tvořit stálou repertoárovou základnu, která je jednou z hlavních deviz 

skutečně profesionálního tělesa.35 Šéfdirigent by měl mít proto na paměti uvádění nejen 

nových titulů, ale i systematické vytváření kmenového repertoáru a budování 

charakteristického interpretačního stylu hudebního tělesa. 

Šéfdirigentovi bývá podřízen tzv. druhý dirigent (příp. další dirigenti), kterého 

charakterizuje menší pravomoc, menší odpovědnost a z toho pramenící menší formální 

U některých těles bývá angažován samostatný pracovník - dramaturg. 
To se týká zejména operních divadel, kde je repertoárové rozpětí obvykle š.roke. Nastudovam mus. 

34 být z tohoto důvodu velice precizní, aby bylo pro soubor snadné se k dílu znovu vracet. 
Viz kap. 3.1 Studium partitury a osobní příprava dirigenta. 
U vyspělejších amatérských těles, kde není velká fluktuace členů, by se měl dirigent snažit o totéž. 
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autorita. Neurčuje například základní stylovou a dramaturgickou linii, je v podstatě 

zodpovědný pouze za svoje konkrétní úkoly a veřejná vystoupení. Často přejímá po 

šéfdirigentovi jím nastudované skladby, aby je reprízoval. Má samozřejmě právo na své 

vlastní pojetí, ale i to je limitováno dohodou a dialogem s nadřízeným.36 Druhý dirigent 

by se nikdy neměl stát vedoucím opoziční síly v souboru. Neznamená to, že by nemohl 

poukázat na nedostatky či chybné kroky ve vedení hudebního tělesa, musí to však učinit 

taktně a v soukromém rozhovoru. Nikdy by neměl výkony či názory šéfa komentovat 

před plénem. Doporučením pro druhého dirigenta je loajálnost, klid, rozvaha a 

pohotovost. Jeho úkolem je být vždy dokonale připraven, neboť pouze tak může 

předvést a potvrdit své kvality. Pokud soubor také navíc rozpozná jeho vynikající 

charakterové a morální vlastnosti, i on se časem stává uznávanou autoritou. 

Šéfdirigent může zaměstnávat též svého asistenta. Zpravidla to bývá jeho žák či 

jiný mladý adept, který má pouze omezené pracovní povinnosti (např. několik 

samostatných koncertů v průběhu sezóny). Povinností asistenta je být přítomen na 

zkouškách a v interpretačním duchu šéfa i některé z nich řídit. Časem může převzít 

některé reprízy díla, což je jakýmsi prověřováním jeho schopností. V operních 

divadlech bývají asistenti často využívání i jako korp.petitoři, kteří zkouší se sólisty 

podle šéfdirigentových pokynů, mohou také vést sborové nebo dělené zkoušky. Mladý 

dirigent v této pozici by se měl snažit pochytit co možná nejvíce praktických zkušeností 

hudebních i organizačních. Měl by též využívat možnost prostudovat si velké množství 

repertoáru a odborných konzultací s nadřízeným. Tím, že je neustále ve styku 

s hudebním organismem, si rozšiřuje svůj obzor a snáze pak obstojí v náročnější 

dirigentské funkci. 

Speciálním typem dirigenta je dirigent - host. Jako hostující umělec má 

odpovědnost pouze za smluvený konkrétní úkol (např. koncert, nahrávka). Pro hudební 

těleso jsou hostující dirigenti důležití. Jednak mohou pomoci narušit určitý pracovní 

stereotyp a také často i vnést jiný pohled na interpretaci a estetiku. Soubor se musí 

rychle adaptovat na případný jiný styl dirigentské techniky a metodiky studia, což mu 

však nepochybně prospívá. Ocitne-li se dirigent v roli hosta, měl by se nejprve zaměřit 

U sborového tělesa je důležité, aby vedení bylo jednotné v názoru na pěveckou techniku a hlasovou 
VVchovn 
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výchovu. 
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na kritickou analýzu (diagnózu) úrovně hudebního tělesa. Během první zkoušky si musí 

co nejrychleji vytvořit obraz o souboru a pro sebe si zcela konkrétně formulovat jeho 

hlavní klady a zápory. Svou pozornost by měl zaměřit na nejslabší článek (články) 

souboru a snažit se vyrovnat celkovou úroveň. Může se stát, že hostující dirigent 

poukáže na nedostatek, který je u tělesa tak zakořeněn, že již není jako nedostatek 

vnímán. Jeho povinností však není (dokonce by nebylo příliš taktní) řešit tyto chronické 

či zásadní problémy (u sboru například způsob tvoření tónu), ale měl by se spíše snažit 

maximálně využít kladných vlastností souboru. K dobré spolupráci patří samozřejmě 

předem zpracovaný časový harmonogram nácviku a ekonomické vedení zkoušek. 
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[ 3 ] SYSTÉM PRÁCE DIRIGENTA 

Stěžejní význam má pro dirigenta metodicky správný, efektivní a ekonomický 

systém práce. Chtěli bychom se proto v logickém sledu zabývat jeho jednotlivými 

fázemi, tj. studiem a přípravou dirigenta, prací ve zkouškách a nakonec i veřejným 

vystupováním.37 Všechny složky celého procesu jsou co do důležitosti rovnocenné a 

vyžadují odborné vzdělání. Systém zde prezentovaný zahrnuje i nestandardní situace 

jako je například zastoupení dirigenta či dirigování bez přípravy. Naší snahou je co 

nejužší propojení s praxí a maximální konkretizace problémů. 

3.1 Studium partitury a osobní příprava dirigenta 

Tato část práce se bude věnovat tomu, co předchází samotnému dirigentskému 

výkonu, respektive první zkoušce s hudebním tělesem.'Jedná se tedy o jakýsi pohled do 

dirigentova soukromí. Dirigentovu osobní přípravu jsme rozdělili do dvou okruhů, a to 

čtení a studium partitury v užším slova smyslu a příprava na zkoušku. 

3.1.1 Čtení a studium partitury 

Za základní a nepodstatnější dirigentův úkol považuje J. M. Dobrodinský 

dokonalou znalost partitury hudebního díla. Vychází tak z metody práce Václava 

Talicha, pro nějž znamenala partitura zákon a řád, který má dirigent pochopit, detailně 

nastudovat a dbát nekompromisně na jeho realizaci. V dnešním uspěchaném a povětšině 

jen ekonomikou řízeném světě není bohužel tato dirigentova dovednost příliš 

podporována. Dirigent by se nikdy neměl spokojit pouze s povrchní znalostí 

interpretovaného díla, neboť by pak svou uměleckou profesi degradoval na úroveň 

podstatě posuzuje dirigenta pouze podle této poslední složky celého komplexu. 

38 



řemeslného rutinéra. Podívejme se nyní podrobněji na způsoby a jednotlivé kroky, ktere 

vedou k vytváření vlastní zvukové představy, budované na základě podrobné a hluboké 

znalosti notového zápisu. 

Prvním krokem a jakousi přípravnou fází k samotnému důkladnějšímu studiu by 

mělo být všeobecné seznámení se s autorem, okolnostmi vzniku díla a vytvoření 

informativní zvukové představy (pokud dirigent dílo ještě nikdy neslyšel interpretovat). 

K tomu dirigentovi poslouží harmonický hudební nástroj (nejčastěji klavír) a není nutno 

zcela zavrhovat i audiotechniku (CD, DVD), pakliže je poslech nahrávky chápán pouze 

jako elementární (!) informace. Dobrodinský varuje před kopírováním interpretačního 

pojetí jiného, byť i špičkového umělce, neboť východiskem dirigentova názoru by měl 

být jen notový zápis. Není samozřejmě chybou, pokud si dirigent v určitém stadiu 

vývoje hudební představy porovnává více interpretačních názorů, vždy musí ovšem 

sehrát úlohu jeho vlastní kritické myšlení (nehledě na to, že většinu představ, jež nejsou 

vnitřně jeho, časem nakonec stejně přestane realizovat a od tělesa vyžadovat). Je nutne 

mít na paměti, že nezná-li dirigent partituru důkladně, projeví se to negativně 

ve zkoušce, a to jak při řešení důležitých maličkostí (artikulace, frázování apod.), tak 

také v tempu, ekonomii a účelnosti nácviku. Dodejme, že součástí první etapy studia 

soudobé skladby by měl být i kontakt s autorem díla, jehož doporučení by měl dirigent 

víceméně respektovat.38 

Jakým způsobem však partituru co nejefektivněji a nejdetailněji prostudovat? 

Pro čtení partitury existují pochopitelně všeobecné zásady a doporučení, praxí si ovšem 

každý dirigent vytváří svůj vlastní systém studia a zapamatování notového zápisu. 

J. M. Dobrodinský považuje za ideální níže uvedený model. 

Jakoukoliv partituru je třeba začít číst nejprve globálně, tj. ujasnit si formu díla, 

seznámit se s tématy a celkovou výstavbou, udělat si představu o tempu a jeho 

změnách, získat celkový přehled o instrumentaci a doprovodných či kontrapunktických 

hlasech. Další fází je už detailní čtení dvěma směry, a to jak horizontálně, tak 

vertikálně. Dirigent musí prostudovat každý hlas, neboť jen tak pozná úskalí 

38 Podle zkušeností j. M. Dobrodinského jsou právč ty nejvétší skladatelské osobnosti ochotny 
o interpretaci svého díla vést s dirigentem diskuzi. 
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jednotlivých partů a může už dopředu vytipovat problematická místa a zároveň i jejich 

řešení (nepromyšlená a improvizovaná řešení přímo ve zkoušce jsou neprofesionálni). 

Každý hlas, vedoucí i vedlejší, by si měl vypracovat, tzn. vyřešit frázování, artikulaci, 

architektoniku, detailní dynamiku, způsob hry či zpěvu a jednotlivé hlasy si pak opět 

spojovat ve vyšší skupinové celky (např. sekce dřevěných dechových nástrojů, ženské 

sborové hlasy apod.). Zásadou J. M. Dobrodinského je, aby dirigent znal každý hlas tak 

jako hráč či zpěvák svůj part po několikáté repríze. Vertikální čtení partitury slouží 

nejen k představě harmonické, barevné a dynamické, ale také kontrapunktické. Dirigent 

též získává přehled o komplementárním rytmu, vedení hlasů a doprovodné složce, což 

vede k jasné představě výsledného znění díla. Při studiu skladby vokální či vokálně 

instrumentální je nutné, aby se dirigent se všemi hlasy (sbor, sóla) seznámil nejen 

pomocí hry na hudební nástroj, ale aby si je sám skutečně zaintonoval. To mu výrazně 

pomůže, aby rozpoznal náročná místa a aby si promyslel co možná nej přirozenější 

frázování a nádechy. Nemusíme zajisté zdůrazňovat, že znalost textu je elementární 

záležitostí, sbormistr by si měl navíc ujasnit i tzv. sbormistrovský text. Zcela 

samozřejmá má být pro sbormistra též co možná nejlepší znalost případného 

instrumentálního doprovodu. 

V předchozím odstavci jsme shrnuli, co všechno má dirigent za úkol 

prostudovat. Dále se budeme věnovat tomu, jakými způsoby se má celou partituru 

naučit a zda je bezpodmínečně nutné, aby ji znal dokonale nazpaměť. K otázce 

dirigování zpaměti zaujímá J. M. Dobrodinský jasné stanovisko. Dirigent má sice 

v podstatě celou partituru nazpaměť znát a měl by být schopen dílo i takto veřejně 

Provést, pouhé dirigování zpaměti však ještě není ukazatelem dirigentových kvalit a ani 

podmínkou vysoce profesionální práce. Podle Dobrodinského je dirigování zpaměti 

opodstatněné jen u těch dirigentů, kteří mají zcela výjimečný dar paměti, a to takový, že 

dokáží bez partitury vést i zkoušku.39 Jestliže však dirigent chápe dirigování zpaměti jen 

jako vnější efektní „show" a věnuje příliš mnoho energie tomu, aby se dílo takto 

okázale naučil provádět, postrádá celé snažení smysl. Dirigenta totiž nevědomky 

zatěžuje a odvádí jeho pozornost, nehledě k tomu, že v případě nějaké závažnější kolize 

v souboru nebude možná schopen rychle zareagovat. I při dirigování s partiturou lze 

39 J- M. Dobrodinský uvádí že se s takovýmto darem setkal za celou svou praxi pouze u několika 
dirigentů. Byli jimi Zdeněk Košler, Rafael Kubelík, Sergiu Celibidache a Claudio Abado. 
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řídit dílo víceméně zpaměti, je ovšem výhodné alespoň rámcově sledovat zapiš. 10 

může být rozhodující v jakékoliv situaci, kdy je ohrožen zdárný průběh koncertu a vše 

závisí pouze na dirigentově pohotové reakci, nebo i v případě dirigentovy náhlé 

nevolnosti či jiného selhání. Některá zásadní místa ve skladbě však musí umět 

bezpodmínečně zpaměti každý dirigent. Zcela suverénně vždy musí znát úvod a závěr, 

přechody mezi jednotlivými částmi a tempové změny, všechny důležité nástupy, 

recitativy a obtížná nebo komplikovaná místa sólistů. 

Jakými způsoby se má ale dirigent partituru dobře naučit? Jako ideální se 

ukazuje typ audiovizuální logicky strukturované paměti. Vizuální paměť pomáhá 

představit si zápis a vidět, co podstatného se na kterém místě partitury nachází. Audiální 

paměť dirigent využije při opakování si skladby vnitřním slyšením, což mu slouží 

k tomu, aby si ujasnil, kde má ještě případné nedostatky a co si musí doplnit dalším 

studiem. Je však třeba dát pozor na to, aby se spoléháním na sluchovou paměť 

nezakořenily některé chyby. Proto je při provozování skladby, kterou má již dirigent 

značně zažitou z mnoha repríz, velice prospěšné, aby si partituru občas znovu detailně 

pročetl a s tělesem provedl ve zkoušce jakousi „očistnou kúru". Musí zbavit dílo 

případného nánosu nepřesností a přibližností, jejichž vznik hrozí zejména v místech 

navzájem si podobných a lišících se jen v malých detailech.41 

Dirigentova schopnost pamatovat si by měla být založena na logickém principu. 

K tomu samozřejmě pomáhá hlubší studium a rozbor skladby (forma, tektonika, 

kontrapunkt atd.) a pochopení všech vnitřních souvislostí. Jako doplňkové metody 

zapamatování mohou dirigentům sloužit různé individuální mnemotechnické pomůcky 

a matematická či číselná schémata (např. při dirigování nepravidelných taktů či 

dirigování una battuta). 

40 J- M. Dobrodinskému takovéto sledování partitury přinášelo při koncertě i určitou inspiraci 
41

 k okamžitému, řekněme improvizačnímu ztvárnění některých detailů. 
Toto nebezpečí hrozí zvláště u sborů zpívajících zpaměti. 
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3.1.2 Príprava dirigenta na zkoušku 

Detailním studiem partitury dirigentova příprava zdaleka nekončí. Po získání 

konkrétní zvukové představy je jeho úkolem ji srozumitelně předat hudebnímu tělesu. 

K tomu má dirigent několik možností. Své požadavky sděluje samozřejmě verbálně, 

důležitou úlohu hraje též mimika a výraz, který, je-li spontánní, dokáže těleso 

motivovat. Hlavním komunikačním prostředkem dirigenta jsou ale jeho gesta, a proto 

musí věnovat přiměřený čas přípravě manuální techniky. Je nutné uvědomit si všechna 

technicky obtížná místa ve skladbě a rozmyslet si, jakým způsobem je lze co 

nejjednoznačněji dirigovat. Dokonce i zkušený praktik si často musí některé momenty 

(komplikované takty, nástupy, přechody apod.) technicky ujasnit nebo dokonce 

nacvičit. Pokud dirigent cítí, že má v taktovací technice ještě nějaké rezervy (ne každý 

má vrozenou pohybovou kulturu), i v tomto případě je nutné manuální dispozice 

systematickým cvičením rozvíjet. Dirigent by měl mít rovněž na paměti, že divák nesmi 

získat pocit rozporu mezi zvukově výrazovou stránkou díla a tím, jak dirigent skladbu 

řídí. Bylo by však laciné, kdyby si dirigent nacvičoval různé brilantní a okázalé postoje 

či mimiku, protože toto dirigentovo vyjádření má největší sílu právě ve své spontánnosti 

a bezprostřední atmosféře. Gestem je třeba reagovat na okamžitý zvuk, přizpůsobit ho 

spíše momentální situaci, než setrvávat u naučeného efektního, leč prázdneho a 

bezúčelného gesta. 

S tím také souvisí dirigentova pohotovost a flexibilita v místech, která lze 

interpretovat několika možnými způsoby. J. M. Dobrodinský otevřeně říká, že 

k dirigentskému povolání patří též schopnost vnímat potřeby tělesa, které samo může 

v některých detailech dirigentovi napovědět, co je mu bližší a co mu více vyhovuje. 

Pokud dirigent při studiu partitury dospěje k názoru, že určitá pasáž připouští více 

variant interpretace, není chybou (samozřejmě za předpokladu, že se nejedná o zásadní 

požadavek), když s definitivním řešením vyčká až na první zkoušku. Zde se většinou 

u každého průměrně vyspělého souboru ukáže, co je mu přirozenější. Nebylo by zcela 
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moudré nutit těleso do něčeho, co je vyloženě proti jeho naturelu.42 Též pokud dirigent 

cítí, že nějaký nepodstatný interpretační detail silně nevyhovuje například 

instrumentálnímu sólistovi, bude prospěšnější, když se ho vzdá. 

I po takto náročné přípravě se může mladým dirigentům přihodit, že ne vše, co 

zamýšleli, dokáží s tělesem realizovat. Zde upozorňuje Dobrodinský na rozdíl mezi tím, 

co dirigent ví a co skutečně umí a ovládá. Přestože má například zcela konkrétní a 

správnou představu o díle, nemusí skladba vyznít tak, jak si předsevzal. Většinou to 

bývá z důvodu menších zkušeností (pohotovost, typ gesta apod.), což se pochopitelné 

časem, praxí a soustavným sebezdokonalováním výrazně eliminuje. 

Dalším bodem v přípravě na zkoušku je plán práce. S přibývajícími zkušenostmi 

už dirigent často dopředu tuší, která místa ve skladbě budou pro zpěváky nebo 

hudebníky obtížná a jak dlouhý čas na jejich nácvik bude zhruba potřebovat. Vždy je 

třeba tyto problémové momenty odhadnout a připravit si jejich řešení. Dirigent by st 

měl dále důkladně promyslet podrobný plán práce v jednotlivých zkouškách, a je-li 

nácvik skladby limitován časově, také počet zkoušek a délku jejich trvání. Pokud se 

dirigent ocitne v pozici šéfa profesionálního tělesa, měl by se snažit co možná nejlépe 

plánovat a využívat zkouškové frekvence s ohledem na efektivitu práce a ekonomicke 

možnosti. Měl by si uvědomit, že příliš rychlé pracovní tempo nemůže vést 

k uspokojivému uměleckému výsledku a naopak rozvláčné tempo zase soubor nenutí 

k soustředěnosti, samostatné práci a zodpovědné osobní přípravě. 

42 
Tento způsob řešení komplikovaných míst, připouštějících více možností realizace, využíval 
Dobrodinský spíše u sborových těles než u orchestru, jelikož právě sborový zpěv je choulostivější na 
odchylky proti přirozenosti (např. nádechy). 
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3.2 Zkouška - efektivní plánování a metody práce 

Po důkladné osobní přípravě dirigenta na práci s tělesem následuje jeho 

nejzávažnější a nej odpovědnější úkol, a sice přesvědčit soubor o svém interpretačním 

názoru a dílo nazkoušet tak, aby výsledné znění bylo v souladu s jeho vnitřní zvukovou 

představou. 

Dirigent si musí být vždy dopředu vědom, kolik zkouškového času na 

nastudování dané skladby bude potřebovat a jak jej konkrétně využije. Zde vidí J. M. 

Dobrodinský markantní rozdíl mezi tělesy amatérskými a profesionálními. Dirigent 

amatérského souboru zváží, jak dlouhou dobu mu bude nácvik skladby trvat a víceméně 

v závislosti na tom určí termín veřejného provedení. U profesionálů je datum koncertu 

dané mnohdy již sezónu dopředu a dirigent ví, jaký má na nastudování díla časový 

limit. Na jeho zvážení a zkušenostech je ponecháno, jak zkouškový plán sestaví. 

U tělesa, které dobře zná, je pochopitelně tento úkol lehčí, neboť dirigent většinou 

dokáže již dopředu odhadnout, co pro soubor bude náročné a co naopak. Pokud je ale 

dirigent v roli hosta, musí volit časové limity s určitou rezervou. Pro hudební těleso je 

pochopitelně příjemnější, pokud jsou poté. některé zkoušky zkráceny, než aby se 

ukázalo, že stanovená zkoušková doba nestačí. Dirigent též musí vzít v potaz, zda 

soubor skladbu již někdy prováděl a nebo se jedná o zcela první nastudování. Jestliže 

těleso skladbu již alespoň zhruba zná, měl by si dirigent zjistit, zda původní nastudování 

jiným dirigentem nebylo radikálně odlišné od jeho pojetí a rozmyslet si, jak co 

nejekonomičtěji dílo znovu připravit. Jestliže má na nazkoušení skutečně krátkou dobu, 

měl by zvážit trvání na všech svých, pro těleso nových, interpretačních požadavcích. 

Dobrodinský také pokládá za velmi praktické vypracovávat si rámcové plány 

zkoušek písemně a stanovit si v nich maximum, tj. to, čeho lze za ideálních podmínek 

docílit, a minimum, tj. to, co musí dirigent za každých okolností s tělesem zvládnout. 

Varuje před zkoušením typu, kdy se dirigent zaměří ihned od začátku na detaily na úkor 

celku a plán zkoušky pak zůstává nenaplněn. Z tohoto důvodu Dobrodinský doporučuje 

vést si pravidelné záznamy o splněných či nesplněných úkolech, aby byl zkouškový čas 

maximálně využit a dirigent vždy věděl, v jakém stádiu přípravy se nachází. 

44 



Dirigent může využívat také tzv. dělených zkoušek, které dnes bývají zvláště 

u profesionálních orchestrů výjimečnou záležitostí.43 Na dělené zkoušce má dirigent 

mnoho příležitostí doučit členy souboru veškeré detaily a nebo naopak, předřadit 

dělenou zkoušku první zkoušce společné, což je zvláště u sboru z hlediska ekonomie 

nácviku nejvhodnější. Největší pozornost je pak věnována především intonaci, rytmu a 

zvládnutí textu. 

K rozvrhu zkoušek patří zajisté i naplánování generální zkoušky (u amatérských 

těles lze doporučit též vícedenní soustředění). J. M. Dobrodinský upozorňuje na dvě 

možné varianty řešení. Ideální je, když generální zkouška může být den před koncertem. 

Dirigent má totiž ještě čas a možnost odstranit případné vady a s tělesem pracovat na 

nejvyšším stupni intenzity. Pokud se však generální zkouška koná přímo v den koncertu 

(nejčastěji dopoledne), musí si být dirigent vědom několika rizik. Předně, skladbu nebo 

její části musí zopakovat pouze informativně, aby se dílo již jen jaksi upevnilo a těleso 

si potvrdilo, že je schopno ho veřejně provést. Jestliže by nyní začal nekompromisně 

vyžadovat další nové interpretační detaily či začal dokonce měnit původní koncepci, 

soubor znejistí a zajisté se vše negativně odrazí v sebevědomosti výkonu při koncertu. 

Dirigentovým úkolem na generální zkoušce je tedy hudební těleso koncentrovat, ale 

zároveň uklidnit a dodat mu sebedůvěru. Dalším velkým rizikem při generálních 

zkouškách konaných v den koncertu je vyčerpání sil souboru a dirigenta. Není jistě 

zapotřebí, aby dirigent vyžadoval maximální zvukovou intenzitu, výraz a nasazeni. 

Zejména sólisté či sboroví zpěváci se nesmějí přepínat a unavit. I dirigent musí 

hospodařit se svými silami fyzickými a psychickými. Jsou známy případy, kdy se 

dirigent na generální zkoušce nešetří (tj. diriguje s velkým vnitřním prožitkem) a při 

koncertu již v sobě nemůže nalézt energii, aby vytvořil inspirující atmosféru a svým 

bezprostředním projevem strhnul účinkující i publikum. 

U profesionálních těles bývá často první zkouška rozhodující pro celý další 

Pracovní proces, zvláště, je-li dirigent v pozici hosta. Velice důležitý je začátek 

43 Tento způsob práce Dobrodinský užíval při studiu nových skladeb ve SFZ, PSČR a u technicky 
náročných skladeb i ve SSO. Podle slov J. M. Dobrodinského dělených zkoušek běžně využíval . 

44 V. Talich v prvním období své činnosti s Českou filharmonií. 
Pn veřejném provedení musí dirigent vždy najít prostředky, jak těleso znovu inspirovat. 
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zkoušky. Dirigent by si neměl libovat v dlouhých verbálních projevech a v úvodu 

nepřipouštět ani žádnou diskusi. Tím by ihned opadla počáteční soustředěnost a 

vytratilo by se napětí, které vzniká vždy, když dirigent před hudební těleso předstoupí. 

Dobrým doporučením je (pokud ovšem nedochází k zcela zásadním chybám), aby 

dirigent nechal soubor nějakou dobu hrát, než poprvé zastaví. Přerušení hned po 

několika taktech nepůsobí příznivě na pracovní atmosféru. Teprve poté, co se těleso 

poněkud „rozehřeje", přichází čas na dirigentovy připomínky. Hovoříme-li nyní 

o profesionální orchestrální zkoušce, je třeba připomenout, že od samého počátku musí 

dirigent dílo studovat tak, jak bude provedeno na koncertu (tzn. finální tempo, tempové 

přechody, fermaty, rámcová dynamika apod.). U sboru se výsledný tvar díla rodí 

poněkud déle, protože první pracovní fází je intonační nácvik, který pochopitelně 

neumožňuje ihned realizovat dílo v konečném znění (např. v rychlém tempu). Sborová 

zkouška má další specifikum, a to rozezpívání, které má trvat zhruba 15 minut. J. M. 

Dobrodinský upozorňuje na skutečnost, že rozezpívání nemá být jen jakousi 

„rozcvičkou", ale že by mělo sbor také školit v oblasti pěvecké techniky a hlasové 

výchovy. Sbormistr může tento úkol svěřit i odbornému hlasovému poradci, svému 

asistentovi či fundovanému korepetítorovi, případně vedoucímu hlasové skupiny. 

Dobrodinský si také ověřil, že se v praxi osvědčuje jeho model rozvrhu zkoušky. 

Především u sboru by měl vždy dirigent v úvodu zařadit nějakou skladbu, která není 

Příliš obtížná a exponovaná a kterou už těleso víceméně zná. Vede to k optimistickému 

začátku zkoušky a „nastartování" celého hudebního organismu. Pak by měl ale dirigent 

nasadit laťku vysoko a začít studovat nejobtížnější části repertoáru. Dirigentovým 

úkolem je udržet vysokou pracovní morálku až do přestávky, na niž by se měl soubor 

rozejít v pozitivní atmosféře, čili měl by jí předcházet nějaký dílčí úspěch (např. 

zvládnutí obtížné pasáže). Po přestávce se Dobrodinský opět vrací k maximálnímu 

nasazení a často právě po přestávce zařazuje dílo, které je nejnáročnější a z toho důvodu 

i nejméně oblíbené. Konec zkoušky by se měl nést ve spokojeném a radostném duchu, 

a proto je třeba na samý závěr zařadit skladbu, kterou má soubor rád a už ji i poměrně 

dobře ovládá. Členové tělesa se pak rozcházejí s pocitem dobře odvedené práce a 

45 
Dnes se kolektivní rozezpívání u profesionálních sborů již víceméně nepraktikuje. V době svého 
Působení v Bratislavě však J. M. Dobrodinský na účasti všech členů při rozezp.vani nekomprom.sně 
trval. 

46 



zkoušku kladně hodnotí.46 Pakliže je nutné vyřešit nějaké organizační záležitosti, 

Dobrodinský zastává názor, že je lépe řešit tyto problémy z důvodu možných konfliktů 

až po skončení zkoušky, než-li diskusí rušit pracovní atmosféru. Otázkou je také 

přiměřená doba zkoušení. U amatérských těles je obvyklé zkoušet 2 až 3 hodiny 

minimálně jednou týdně, profesionálové mají časové proporce značně delší, cca 3 az 5 

hodin. 

Samotný průběh zkoušky je pochopitelně odvislý od úrovně a zkušeností 

dirigenta. Jeho úkolem je pracovat efektivně, ekonomicky a cílevědomě. Metodická 

vybavenost a připravenost, pramenící i z důkladného studia partitury, by měla být 

samozřejmou součástí dirigentovy osobnosti. Dirigent musí umět reagovat na každou 

otázku, která může od některého z členů přijít. Ukáže-li se, že dirigent ví, co je přesne 

v notovém zápisu, ví, co požaduje a jak toho dosáhnout, má většinou autoritu u souboru 

zajištěnou. Jestliže dirigent neumí pohotově na problémy odpovědět, začíná obvykle 

diskuse a pracovní napětí ve zkoušce se rozmělňuje. Dirigent by měl v takovémto 

případě posunout řešení dané věci například na přestávku. Zejména orchestr nesnáší 

dlouhé dirigentovo řečnění, ale vyžaduje jasné, jednoduché a konkrétní pokyny. 

Praxí se také dirigent učí, jak nejlépe své požadavky realizovat. Musí odhadnout, 

co stačí souboru napovědět gestem nebo pohledem, na co musí verbálně upozornit a 

případně vysvětlit a co je třeba nazkoušet. Dirigent také po celou dobu zkoušky dostává 

od tělesa zpětnou informaci o své práci. Jestliže se soubor nesoustředí, dirigenta 

nevnímá, nudí se či se členové dokonce mezi sebou baví, měl by dirigent změnit svůj 

Pracovní styl. Typickým příkladem je, pracuje-li dirigent s jednou hlasovou či 

nástrojovou skupinou příliš dlouho, mezi ostatními zákonitě vzniká po nějaké době 

neklid a prudce klesá pracovní kázeň. 

Dirigent by měl vždy dobře zvažovat, jak bude při nácviku postupovat. Jako 

ideálnější se jeví postup od globálu k podrobnostem, než když dirigent ve zkoušce od 

počátku vyžaduje veškeré finální interpretační detaily. J. M. Dobrodinský ale klade 

36 Tyto zásady se osvědčují především u neprofesionálů. Čím je těleso vyspělejší, dokáže začít plným 
výkonem takřka kdykoliv. 
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důraz na to, aby nebyla složka techniky a výrazovosti od sebe striktně oddělová, 

nýbrž aby se i výraz přidával postupně tak, jak roste technická úroveň studovaného dí 

3.3 Koncerty a veřejná vystoupení 

Završením práce dirigenta s hudebním tělesem je nepochybně veřejné provedení 

nastudovaného díla. Koncert se stává prubířským kamenem dirigentových kvalit. Ukáže 

dirigentovu přirozenou a spontánní muzikalitu, paměťovou kapacitu, pohotovost reakcí 

a samozřejmost reflexů. Prověřuje se jeho psychická odolnost vůči stresorům, schopnost 

koncentrace, sebeovládání a bezprostředního emocionálního prožívání. Při veřejne 

produkci se též odhalí kvalita přípravy a míra provázanosti mezi dirigentem a tělesem, 

zřejmou se stává úroveň a vyspělost vzájemné percepce a porozumění. Jak dosahovat 

vynikajících výkonů před publikem a co všechno by měl mít dobrý dirigent -

profesionál i amatér na zřeteli při organizování veřejných koncertů, je obsahem 

následujícího textu. 

3.3.1 Obecné zásady 

J. M. Dobrodinský poukazuje na dva krajní případy dirigentských typů, co se 

způsobu přístupu ke koncertní činnosti týče. Někteří dirigenti preferují co mozna 

nejdokonalejší přípravu jak po stránce technické, tak výrazové. Každý interpretační 

detail je předem přesně nazkoušen, vybroušen a soubor také ví, jakým gestem (ci 

mimickým výrazem) jej dirigent doprovází. Při vlastním provedení díla nemusí byt 

funkce tohoto dirigenta již příliš aktivní. Tento dirigentský typ bývá většinou naprosto 

spolehlivý a provedení díla pod jeho vedením se vyznačuje vysokou technickou 

Přesností a interpretační úrovní. Obecenstvu a zejména pak vyspělému hudebnímu 

tělesu může ovšem scházet inspirativnější tvořivá nálada, která pramení z dirigentovy 

schopnosti povznést při koncertu nastudované dílo ještě o pomyslný stupeň výše a 

učinit tak provedení díla jedinečným, neopakovatelným. Druhý dirigentský typ sází 
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naopak nejvíce na tyto své dovednosti. Na zkouškách nepožaduje maximální výrazovost 

a prožitek, soustředí se hlavně na rámcové a bezpečné technické zvládnutí skladby. Při 

koncertu pak takovýto dirigent spoléhá na svou momentální inspiraci a vnitřní sílu, 

která mu pomůže přimět těleso k aktivní a intenzivní spolupráci. Jeho osobnost (je-li 

skutečně takto nadán) vytváří ojedinělou momentální atmosféru, která dokáže 

nadchnout účinkující i obecenstvo.47 Na celkovém uměleckém profilu souboru však 

narozdíl od prvního typu nezanechává obvykle trvalejší stopu. 

Jak má tedy ideální provedení díla vypadat? J. M. Dobrodinský zastává názor, že 

dirigentovým úkolem je při každém koncertu nějakým způsobem povýšit „suchou" 

realizaci partitury. Dirigent musí samozřejmě hlavní část úspěchu nacházet ve vlastním 

studiu díla a ve způsobu práce s tělesem, svou osobností by ale měl každé veřejné 

produkci přidat na hloubce prožitku a výrazu. Tento požadavek se stává velmi obtížným 

v případě, že je hudební dílo často reprízováno v krátkých intervalech. U každého 

opakování hrozí totiž určitá schematičnost a stereotypnost. Jen prvotřídní a zkušený 

dirigent dokáže při každé repríze těleso zaujmout, inspirovat a z díla vytěžit nove 

hodnoty. Nepříliš šťastným typem dirigentské osobnosti je ten, jenž dokáže skladbu 

výborně nastudovat, ale při samotném veřejném provedení je jeho výkon slabší než ve 

zkouškách. Důvodem může být tréma, nejistota, nezkušenost či neschopnost otevřít se 

Před publikem. Takový dirigent provedení díla spíše „brzdí" a jeho předchozí úsilí 

zůstává bohužel nezúročeno. 

Tato problematika velmi úzce souvisí s celkovou atmosférou vystoupení a 

odezvou od publika, která velkou měrou průběh koncertu ovlivňuje. Úspěch spočívá ve 

vzájemné harmonické souhře všech aktérů, tj. dirigenta, hudebního tělesa a obecenstva. 

Nedůležitějším článkem v této rovnici je právě dirigent, od nějž vychází první impuls, 

kterým determinuje úroveň a přijetí hudebního vystoupení. Dirigent je ten, který může 

v rozhodující míře ovlivnit pozitivní klima v souboru i u publika. První impuls dává 

dirigent již svým příchodem. Tento moment je psychologicky velmi důležitý. Dirigent 

by měl na pódium vejít až ve chvíli, kdy nastane mezi obecenstvem i mezi účinkujícími 

" ^ t a ^ i l o schopnostmi musl mít však vždy na paměti úroveň hudebního tělesa, ^ amatérského 
souboru je spíše důležité vše předem důkladně nazkoušet a vysvětlit. Tento výlučně tvonvy způsob 
spolupráce by se mohl ukázat i jako kontraproduktivní. 

49 



zklidnění a kdy se již mysl všech koncentruje k nadcházející hudební produkci. Příliš 

časný příchod dirigenta vznik tohoto požadovaného napětí neumožní. Dobu svého 

nástupu však dirigent nesmí ani přespříliš oddalovat, neboť zmiňované napětí po 

určitém čase rychle opadne. Příchod dirigenta by měl být přiměřeně autoritativní, 

sebevědomý a pozitivní. Dirigentovou snahou by mělo být navození příjemné 

atmosféry. Váhavý, nejistý či naopak teatrální příchod dirigenta nevzbuzuje u tělesa a 

u obecenstva respekt ani sympatie. 

Dalším důležitým impulsem, kterým dirigent ovlivňuje celkový charakter 

koncertního vystoupení, je umění těleso soustředit a první dirigentské gesto. Jakmile se 

dirigent otočí od publika k souboru, měl by s ním navázat zrakový kontakt, v němž by 

měl vyjádřit povzbuzení a potěšení ze spolupráce. V zápětí musí ovšem ihned účinkující 

koncentrovat a připravit náladu, odpovídající charakteru skladby. Když jsou dirigentovy 

ruce připraveny ukázat první nástup, který musí být jasný, jistý a přesvědčivý, nesmí již 

sklopit zrak do partitury, aby neporušil spojení mezi ním a tělesem. 

Impulsy, které vnáší dirigent, se odráží ve výkonu hudebního tělesa a v dobrém 

případě se vrací nazpět v odezvě obecenstva, což může dále nově inspirovat. Vliv 

publika na výkon účinkujících je větší u sborového tělesa než u orchestru. Sboristé totiž 

stojí čelem k obecenstvu a vidí všechny jeho bezprostřední reakce a mimoděčné 

nonverbální hodnocení. Pro sbor to může mít samozřejmě účinek silně motivační, 

bohužel též i přesně opačný. Nervózní, neklidné nebo apatické publikum jistě nepodpoří 

těleso k vynikajícím sebevědomým výkonům.48 

Příznivou a příjemnou tvůrčí atmosféru ovlivňuje dirigent již v zákulisí. Není 

zapotřebí, aby před koncertem dlouze hovořil s jednotlivými členy souboru, neboť to 

mnohdy může narušovat jeho koncentraci a vyčerpávat. Je ale žádoucí, pokud se 

dirigent před vystoupením alespoň zběžně s účinkujícími přátelsky pozdraví, jeho 

samozřejmou společenskou povinností by mělo být přivítání sólistů či externích 

hostujících umělců. Jestliže dirigent nemá momentálně schopnost navodit výše zmíněné 

48 
Přijetí publika je mnohem více důležitější pro amatérské soubory a dirigenty. Profesionálové by měli 
dokázat podat výkon ve standardní kvalitě za jakýchkoliv podmínek. 
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pozitivní klima, měl by se ovládnout natolik, aby na soubor své negativní pocity 

nepřenášel. 

Pro zdar koncertního vystoupení může dirigent vykonat mnoho dalších 

důležitých maličkostí ještě před jeho začátkem. V profesionálních souborech bývají 

záležitosti technického rázu (např. příprava pódia) svěřeny odpovědným pracovníkům, 

jako jsou kustodi či inspicienti. U amatérských těles musí většinou dirigent alespoň 

částečně tyto práce kontrolovat a organizovat.49 Velice prospěšná (zvláště na zájezdech) 

je dirigentova prohlídka a revize pódia před vystoupením. S technickými pracovníky je 

sice uspořádání scény dle požadavků souboru většinou předem domluveno, zajisté ale 

není na škodu, když dirigent přesto provede zběžnou kontrolu. Ta se týká především 

rozmístění stupňů, židlí a notových pultů. Sbormistr by neměl zapomenout ověřit si, zda 

bude mít odpovídající kontakt s klavírním doprovodem a zda prostorové umístění 

nástroje odpovídá jeho požadavkům.50 Každý dirigent by si měl vyzkoušet též 

dirigentský stupínek (tzn. získat povědomí o jeho rozměrech) a nejméně komplikovaný 

příchod k němu. Neměl by ani zapomenout překontrolovat odpovídající výškové 

nastavení dirigentského pultu a funkčnost jeho případného osvětlení. P o k u d z nějakého 

závažného důvodu nemůže před vystoupením proběhnout řádná akustická zkouška, měl 

by dirigent trvat alespoň na minimální zkoušce, ve které se členové souboru seznámí s 

prostorem, v němž budou účinkovat.51 Zejména sboroví zpěváci si potřebují ověřit, jak 

budou při koncertní formaci v kontaktu se svými kolegy v hlasu, neboť jsou ze zkoušek 

navyklí tzv. „zpívat ve skupině". Z tohoto důvodu není příliš vhodné měnit pro účely 

veřejného vystoupení rozestavení sboru.52 Soubor by si též měl ujasnit způsob svého 

nástupu, případně si ho i vyzkoušet. Amatérským tělesům je třeba zdůraznit, že velmi 

záleží na příchodu prvního člena, který jakoby celý soubor představoval. Uspořádaný 

nemá být pouze nástup, ale i odchod z koncertního pódia, aby vyvolaný kladný 

umělecký dojem případně nezeslabil. 

* Některá z následujících doporučení však mohou být podnětná i pro dirigenty - profesionály. 
51 0 t é t 0 problematice bude ještě dále zmínka. 
52 Jako důležitá se jeví i zkouška osvětlení, které nesmí účinkující oslňovat. 

Orchestr je v tomto ohledu flexibilnější. 
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Celkový dojem z veřejného vystoupení dotváří také oblečení členů hudebního 

telesa. Naším záměrem není zde podrobně popisovat jednotlivé typy společenských 

úborů či specifické možnosti jejich užití, vycházející z obecně platných pravidel 

společenského chování a odívání. Rádi bychom pouze upozornili na některé detaily. 

Oblečení souboru by mělo vždy harmonizovat s jeho věkovým složením (pokud je 

rozmanité, musí soubor volit neutrální a univerzální styl oblékání) a též s repertoárem 

nebo účelem daného koncertu (což lze uplatňovat víceméně jen u pěveckého sboru či 

u ženské části hudebního tělesa). Ženám se doporučuje výraznější teplejší líčení, neboť 

v umělém osvětlení a v kontrastu s tmavým úborem se tvář jeví bledší. Mužská část 

souboru musí být jednotná ve volbě společenských šatů (oblek, smoking či frak) a 

doplňků (kravata, motýlek, obuv apod.). Dirigent může být oblečen buď jako ostatní 

muži anebo je možné, aby měl oděv o stupeň slavnostnější (např. má-li soubor smoking, 

dirigent může mít frak). 

3.3.2 Specifika koncertů sborového tělesa 

Sborový koncert a capella či se skromným instrumentálním doprovodem s sebou 

přináší určitá specifika, na něž by měl dirigent při pořádání veřejných vystoupení 

pamatovat. Jedním z nich je udávání tónu, resp. akordu. Někteří sbormistři preferují pro 

tento úkol používání kovové ladičky. J. M. Dobrodinský poukazuje na četné případy, 

kdy se tento způsob ukázal jako nespolehlivý. Sbormistr, který nemá absolutní nebo 

vskutku vynikající sluch a školený hlas, se může snadno dopustit nepatrné intonační 

odchylky od základního ladění.53 Sbor pak podle jeho hlasem zadaných tónů (obvykle 

ve slabé dynamice či v brumendu) intonační vychýlení ještě zvětší. Dobrodinský 

z tohoto důvodu vždy preferoval udávání tónu podle klavíru či akordické ladičky. Tón 

je třeba zadávat tak, aby ho sbor stačil jistě zachytit.54 Klavír by měl být proto umístěn 

co nejpraktičtěji. Považme, že se od něj sbormistr musí nejprve vrátit k dirigentskému 

Pultu a poté mít ještě časový prostor pro soustředění a koncentraci souboru. Čím delší je 

tedy pauza mezi udáním tónu a začátkem skladby, tím více hrozí nebezpečí intonačního 

" " ^ z a n e d b á v á m e případy, kdy se nezkušený sbormistr může dopustit (často vlivem nepřiměřené 
trémy) dokonce i chyby. 
Samozřejmě i zde záleží na celkové úrovni a vyspělosti sboru. 
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zakolísání a nejistého nástupu. Je tudíž ku prospěchu, zadává-li tóny jiná osoba, 

například korepetítor či vedoucí hlasu. Sbormistr by neměl v tomto případě podceňovat 

situaci a tomuto svému asistentovi vypsat přesně všechny tóny, a to v pořadí, v jakém je 

sbor potřebuje slyšet. 

Sborový dirigent by též neměl nikdy připustit, aby externí instrumentalisté či 

sólisté skladbu se sborem kompletně provedli až těsně před koncertem (či dokonce až 

na koncertu!). I když sbormistr v rámci nácviku hraje všechny podstatné mezihry a 

nástupy, nikdy to nemůže nahradit plnohodnotnou zkoušku, na které se všichni partneři 

(tj. dirigent, sbor, sóla či doprovod) učí vnímat a reagovat jeden na druhého. 

Sborové těleso je oproti orchestru mnohem choulostivější na dramaturgickou 

výstavbu programu.55 Velmi podstatný je výběr první skladby. Musí být volena tak, aby 

ji sbor byl schopen provést bezpečně i v těch nej nepříznivějších podmínkách. Neměla 

by být proto příliš hlasově exponovaná a technicky náročná. J. M. Dobrodinský též 

upozorňuje na nevhodnost skladby ve slabé dynamice, pomalém tempu a v mollové 

tónině. Vydařená první skladba souboru zaručeně posílí sebevědomí a dodá patřičnou 

energii k dalšímu výkonu. Analogicky lze tyto zásady aplikovat i na výběr skladby 

závěrečné, která by měla vyvolat u obecenstva opět sympatie a zanechat co možná 

nejlepší dojem. Je ovšem laciné, na závěr programu zařazovat banální nebo podbízivé 

skladby, které úroveň sboru a koncertu snižují. Musíme ale počítat s faktem, že zařazení 

nejnáročnější skladby na samý závěr může být rovněž nevhodné, a to z důvodu únavy či 

klesající soustředěnosti.56 

Chtěli bychom se nyní zmínit ještě o jednom jevu, na kterém závisí úspěch a 

přijetí sborového koncertu. U sboru je velmi markantní, pokud mimický výraz členů 
57 

neodpovídá charakteru díla a obsahu textu. Nemáme tím na mysli, aby sbormistr 

věnoval příliš mnoho času tomuto vnějšímu ztvárnění, jde především o to, aby si soubor 

tento fakt uvědomil a mimický výraz cíleně korigoval a kontroloval. Je pravdou, že 

u amatérských sborů se spontánní prožívání textu projevuje více než u profesionálů, 

55 Program sborového koncertu se totiž oproti orchestrálnímu skládá obvykle z většího počtu skladeb. 
56 Tyto elementární dramaturgické zásady platí spíše ve sféře amatérských sborů. 
57 Z tohoto důvodu je pro sbor důležitý překlad cizojazyčných textů. 
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kteří dílo interpretují nesrovnatelně častěji. Na jejich výkonu nesmí být znát, že 

prováděné dílo je při několikáté repríze již tak hluboce vnitřně nevzrušuje, neboť i tato 

dovednost je znakem skutečné profesionality. 

3.4 Zastupující dirigent, dirigování bez přípravy 

Každý dirigent může během svého profesního působení stát před otázkou, zda 

přijmout nabídku k zastoupení jiného dirigenta, který nemůže z nějakých důvodů řídit 

smluvenou produkci.58 I J. M. Dobrodinský se několikráte s touto situací setkal. Jeho 

stanoviska k dané problematice zde budeme nyní stručně formulovat. 

Pokud dirigent cítí, že daný úkol nepřevyšuje jeho schopnosti a má již dostatek 

praktických zkušeností, měl by udělat vše pro to, aby zastoupení za dirigenta zvládl. 

V případě úspěchu mu to zajisté zvýší renomé, rozvíjí tím též své schopnosti intelektu, 

koncentrace, adaptability a pohotovosti. Kvalitní zastoupení lze provést pouze za 

předpokladu, že má dirigent kromě praktických zkušeností i dostatečnou zásobu 

nastudovaného repertoáru. Nemusí samozřejmě znát konkrétně každé dílo, ale je 

podstatné, umí-li se orientovat v kompozičním stylu autora a charakteristickém způsobu 

interpretace jeho skladeb. Další podmínkou je rychlé a bezpečné čtení partitury. 

Nepochybnou výhodou jsou rozvinuté komunikační předpoklady a příjemné, přirozeně 

autoritativní vystupování. 

Zastoupení může mít několik podob. Dirigent má buď za úkol řídit dílo (či celý 

program), které sám zná, ale s hudebním tělesem je nenastudoval, anebo musí dirigovat 

skladbu, která je pro něj nová a na seznámení s ní má zcela minimální čas, v krajním 

případě téměř žádný.59 Pokud se dirigent rozhodne, že zastoupí někoho jiného 

v dirigování známého díla, musí ihned ve zkoušce provést bleskovou analýzu toho, co 

slyší (podobně jako hostující dirigent) a rozmyslet si, co může v krátké době změnit a 

58 V běžné praxi je pro tuto situaci používán termín „záskok". 
5<) Tzv. dirigování prima vista. 
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co nikoliv. Je třeba dobře rozvrhovat čas a hodnotit, co lze z partitury ve zkoušce 

alespoň informativně projít. Zastupující dirigent by měl mít na zřeteli hlavně hladký a 

bezproblémový průběh koncertu a z toho vyvozovat i způsob práce. Předně, jeho vlastní 

pojetí díla není v tuto chvíli rozhodující. Důležité je, jak má těleso skladbu 

nastudovanou a tomu je nutné se přizpůsobit. Jestliže by začal příliš měnit koncepci a 

jednotlivé interpretační detaily, hrozí, že dílo nejen zdárně v krátkém čase nenazkouší, 

ale i veřejné provedení se stane velkým rizikem s nejistým výsledkem. Je tedy nutné, 

aby dirigent potlačil svoji individualitu a podřídil se spíše původnímu interpretačnímu 

záměru, o kterém si může udělat povědomí buď přímo ve zkoušce a nebo předem, 

v rozhovoru se zástupcem tělesa (např. s koncertním mistrem). Dirigent by měl též 

zjistit a respektovat, jak jeho kolega dílo dirigoval z hlediska taktovací techniky (např. 

dělení dob, slučování dob způsobem una battuta apod.) a převzít tento model i tehdy, že 

zcela neodpovídá jeho představám. Jiný případ nastane, má-li poté dílo ještě několik 

repríz. Zjistí-li dirigent, že si s tělesem rozumí a že na něj těleso dobře reaguje, je 

možné učinit během dalších provedení některé dílčí (nikoliv zásadní) změny. 

Obtížnější variantou je, musí-li dirigent řídit skladbu, kterou zná jen povrchně. 

Podle toho, jak dlouhý čas má na přečtení (záměrně nepoužíváme termín nastudování) 

partitury, volí dirigent způsob svého vedení. První, co si musí vždycky dirigent vyjasnit, 

je formální uspořádání skladby (např. repetice, dal segno, coda atd.), hned poté musí 

následovat seznámení se s tempem a všemi tempovými změnami. Jestliže nastane 

situace, že musí dirigent řídit dílo zcela bez přípravy, tj. z listu, a nemá možnost alespoň 

minimální zkoušky, ve které by se se souborem domluvil na jednotlivých tempových 

přechodech, záleží na jeho pohotovosti a rychlé reakci. J. M. Dobrodinský v průběhu 

své dirigentské kariéry v těchto případech několikrát úspěšně využil dále popsaný 

způsob nouzového řešení.60 V místech náhlého tempového zlomu je pro soubor 

především důležité, aby dal dirigent zřetelně a naprosto jistě první dobu následujícího 

tempa. Dirigent tak musí učinit i tehdy, když nemá zcela jasnou představu o tom, jak 

byl určitý tempový přechod přesně nastudován. Během první doby je ovšem nutné, aby 

velmi rychle vstřebal nové tempo, které mu orchestr „napoví" (např. pohybem 

šestnáctinových hodnot) a ve druhé době už pokračoval přesně se zvukem tělesa, čímž 

60 Tuto metodu lze spíše aplikovat při práci s orchestrem. 

55 



tempo stabilizuje. Dobrodinský však upozorňuje, že toto řešení je skutečně krajní a 

opodstatněné jen tehdy, pokud dirigent nemůže získat z výše jmenovaných příčin 

konkrétní obraz o tempových poměrech ve skladbě. 

Při čtení partitury si dále musí dirigent bedlivě všímat fermat, generálních 

pomlk, odsazení a podobných zásadních rytmických momentů. Zvláštní pozornost by 

měl věnovat místům, kde tato interpretační znaménka nejsou originálně vytištěna, ale 

pouze dodatečně vepsána (resp. jsou tradiční). Je proto důležité, aby si všechna tato 

místa předem ujasnil. Na třetí příčce hierarchie toho, co musí dirigent při dirigování bez 

přípravy podchytit a gestem odstínit, stojí dynamika. Nejpodstatnější je globální 

dynamický stupeň a zejména prudké a nečekané dynamické změny (např. subito piano). 

Pro zdárný průběh provedení díla je třeba, aby se dirigent soustředil na podstatné 

nástupy jednotlivých hlasů a na nástupy, které jsou pro interprety obtížné tak, že je 

nutně potřebují od dirigenta ukázat (např. nástupy v polyfonní sazbě). Není zajisté 

chybou, jestliže si dirigent neznámou partituru upraví tak, aby se v ní rychle a bezpečně 

orientoval.61 

I hudební těleso se v případě náhlé změny dirigenta ocitá v komplikované 

situaci. Od zastupujícího dirigenta samozřejmě neočekává osobitou koncepci díla a 

vysoce inspirující atmosféru, potřebuje však jeho jisté a spolehlivé vedení, koncentraci a 

zvláště pak jasná, přehledná a jednoznačná gesta. 

61 Pomoci si může např. číselným značením taktů, barevným značením důležitých nástupů či 
interpretačních znamének, připisováním osobních poznámek a zkratek. 

('2 Těleso velmi ocení, jestliže je dirigent i za uvedených podmínek schopen povznést pouhé rutinní 
dirigování do vyšší interpretační polohy. 
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[ 4 ] DIRIGENT V POZICI PEDAGOGA 

Každému dirigentovi se může v průběhu jeho profesní kariéry přihodit, že bude 

postaven před úkol svoje dovednosti a zkušenosti předávat dalším. Může se jednat buď 

o jednorázové školení ve formě kurzu či semináře anebo se dirigent ocitne v pozici 

pedagoga, který musí dlouhodoběji a hlavně systematicky vyučovat nové adepty 

dirigentského umění v různém stadiu zralosti či na různých typech škol. Protože se 

Dobrodinský pedagogické práci věnuje téměř celý svůj umělecký život,63 měl by být 

tento oddíl jakýmsi shrnutím jeho osobních zkušeností s výukou. Dále též zachycuje 

jeho představu ideálního modelu hudebně vzdělávacího procesu a systému. Závěrem je 

připojena kapitola, věnovaná pedagogickému stylu práce Václava Talicha, učitele J. M. 

Dobrodinského. 

4.1 Systém výuky dirigování 

Prvním předpokladem studia dirigování je samozřejmě obecně známý souhrn 

hudebních schopností, vlastností a dovedností. Pokud adept kromě rozvinutých 

hudebních předpokladů prokáže i specifické předpoklady pro dirigentskou práci, 

navrhuje Dobrodinský z opodstatněných důvodů zjistit dle studentova vlastního zájmu, 

typu osobnosti a všech výše jmenovaných faktorů, zda se žák bude profilovat spíše jako 

sborový či orchestrální dirigent. V praxi se může stát (a také se stává), že sbormistr 

přechází na post orchestrálního dirigenta či naopak, někteří dirigenti se zase specializují 

na řízení opery a jiných vokálně instrumentálních děl. Specifika a odlišnosti práce obou 

dirigentských typů musí proto poznat všichni studenti. Základy dirigování a několik 

prvních let studia by mělo být z toho důvodu společných, neboť J. M. Dobrodinský 

nespatřuje mezi sborovým a orchestrálním dirigentem žádné podstatné rozdíly 

63 Viz kapitola 1.6 Pedagogická činnost. 
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v manuální technice.64 Všichni studenti by proto měli povinně zvládnout základní 

repertoár symfonický a sborový. Od vyšších ročníků však Dobrodinský navrhuje výše 

zmíněnou užší specializaci. Důvodem k tomu je ovšem pouze fakt, že není možné 

během doby studia do hloubky obsáhnout celou šíři repertoáru čistě sborového či 

symfonického. Na obou odvětvích by mělo být taktéž zařazeno dirigování opery a 

kantátových děl. 

Z předchozích kapitol této práce vyplývá, že za základ dirigentské práce 

považuje J. M. Dobrodinský co možná nej dokonalejší studium partitury. Na pedagogovi 

spočívá tak nelehký úkol, a sice naučit žáka partituru číst, hrát, chápat a především si ji 

umět zvukově představit. Pro dirigenta není při hře partitur cílem virtuózni klavírní 

výkon, nýbrž pohotová orientační hra. Dirigent musí umět proniknout do vnitřní 

struktury díla a zaujmout vlastní interpretační názor. Dobrodinský proto vřele 

doporučuje studentům kromě hry partitur hru klavírních výtahů a hru z listu. Jestliže má 

žák zvládnout náročný předmět, jako je hra partitur, je pro něj primární naučit se hrát 

samostatně každý hlas65 (což předpokládá zcela samozřejmou dovednost čtení 

transponujících nástrojů a notového zápisu i ve starých klíčích) a poté hlasy spojovat. 

Nejprve by měl žák zvládnout hru vedoucího hlasu, basu a harmonie, poté připojovat 

stylizace a charakteristické rytmy v doprovodu a nakonec i ostatní doplňující či 

kontrapunktické hlasy. Postup od hry jednoduchých vokálních partitur a smyčcového 

kvarteta (resp. smyčcového orchestru) přes orchestrální partitury klasicistního obsazení 

k romantickému a nakonec až ke hře partitur soudobé hudby a náročných vokálně 

instrumentálních děl je logický a doporučeníhodný. Dirigent se musí též učit být 

dobrým doprovázečem, a proto by se měl při hře doprovodu z partitury soustředit 

zejména na to, co je pro sólistu důležité.66 

Dalším samostatným celkem v komplexu výuky dirigování je taktovací 

technika.67 Žák si musí manuální techniku osvojit tak, aby se stala zcela samozřejmou a 

nezatěžovala ho později při studiu konkrétní skladby. Je pochopitelné, že existují jedinci 

64 Viz kapitola 5.1 Specifické metody práce sborového a orchestrálního dirigenta. 
65 U sborových partitur je důležité každý hlas umět i intonovat. 
66 Zásady korepetování blíže specifikovány v kapitole 5.4 v oddílu Korepetítor. 
67 DOBRODINSKÝ, J. M. Dirigovanie zboru. I. díl - Základy dirigentskej techniky. Bratislava, 1988. 
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s přirozenými pohybovými předpoklady a také ti, kteří se musí svému vnějšímu 

vyjadřování mnohem více věnovat. Pak jsou na místě technická cvičení pod dohledem 

pedagoga. Gesto by mělo být vyjádřením osobnosti dirigenta a mělo by korespondovat 

s jeho tělesnými předpoklady a duševními vlastnostmi. Není proto žádoucí, aby se učitel 

snažil ze svého žáka vytvořit vlastní kopii. Důležité je vychovávat u žáků podvědomé 

reflexy na notový záznam a zvukový obraz, aby neměli problém před hudebním tělesem 

vždy správně a pohotově gestem zareagovat. Žák musí vždy chápat smysl svého gesta, 

on sám se musí snažit vytvořit gesto, které potřebuje. Na učiteli zůstává, aby posuzoval, 

zda je provedeno adekvátně esteticky a hlavně funkčně. Kvalitní pedagog též žákovi 

předkládá více variant řešení (pochopitelně existují-li). Snaha napodobovat svého 

učitele je zvláště v počátcích dirigentské dráhy normální, ba i prospěšná, nadprůměrný 

žák si však časem vytváří svůj vlastní dirigentský styl. Z tohoto důvodu je vhodné, 

pozná-li žák více učitelů, nebo má-li možnost pozorovat při práci ve zkouškách co 

nejvíce dobrých dirigentů/'8 Učitel by měl vést žáka k samostatnému uvažování, kladení 

otázek a podněcovat v něm tvořivost namísto pouhého přijímání toho, co je mu učitelem 

předkládáno.69 

J. M. Dobrodinský se velice negativně staví k dirigování podle zvukových 

nahrávek. To u žáka nerozvíjí schopnost vlastní interpretační představy a vede k pocitu 

uspokojení vlastním výkonem. Bez dirigování živého hudebního organismu (orchestru, 

sboru, cvičného souboru či korepetítora) se pochopitelně neprojeví to, jak žák zachází 

s tempem, jak zvládá místa obtížných přechodů či nástupů a jak dokáže reagovat na to, 

co právě slyší. Při dirigování recitativů považuje Dobrodinský za nutné, aby je 

posluchač nejprve zvládl sám zahrát a zazpívat. 

Dalším, podle J. M. Dobrodinského i nej důležitějším úkolem dirigenta - učitele, 

je rozvíjet ve svých žácích schopnost samostatného kritického myšlení a uvažování nad 

partiturou, vést posluchače k vytváření a pěstování zvukové představy díla, založené na 

í>8 V několika prvních letech studia však Dobrodinský pokládá za nutné, aby měl žák jednotné 
pedagogické vedení (tzn. pouze jednoho vedoucího učitele). Teprve poté, co získá pevné základy, je 
vhodné, rozvíjí-li se výše uvedeným způsobem. 

69 Učitel by měl žákův aktivní přístup kladně hodnotit i v případě, že se s jeho názorem zcela 
neztotožňuje, a respektovat ho, pokud se ovšem nejedná o omyl (na který musí žáka pochopitelně 
upozornit). 
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odborných znalostech týkajících se stylu a stylovosti interpretace. Metodika nácviku má 

jistě také svou teoretickou rovinu, pro žáky je však ideální možnost vidět svého učitele 

prakticky dirigovat ve zkoušce, což je mnohdy nej efektivnější způsob výuky vůbec. 

Mezi doplňující metody výuky patří například videozáznam dirigentského 

výkonu žáka na zkoušce či při koncertu. Jako výborná sebereflexe slouží rovněž 

audionahrávka zkoušky, kde si žák ověřuje, zda i způsob jeho komunikace je adekvátní 

a jednoznačný. V dirigentské praxi též značně pomáhá, pokud má jedinec praktickou 
v 

zkušenost orchestrálního hráče či sborového zpěváka. Cím déle je totiž dirigent 

nějakým způsobem spojen s kolektivním hudebním projevem a hudebním životem 

obecně, tím pohotověji a samozřejměji reaguje na všechny hudební i mimohudební 

problémové situace. Studentům dirigování lze doporučit, aby se věnovali praxi, a to i 

v případě, že by pracovali pouze s malým amatérským souborem nevalné úrovně. 

Jakákoliv dirigentská praxe je totiž udržuje v neustálé připravenosti, cvičí jejich 

sluchové vnímání, reflexy a umožňuje jim vyzkoušet si vždy ihned účinnost toho, co se 

právě naučili. Prací s amatéry získává dirigent řemeslný fundament své profese, neboť 

musí řešit často i ty nejelementárnější problémy (např. problémy pěvecké techniky, 

vylaďování jednotlivých nástrojových skupin, smykovou techniku apod.). Dirigent má 

mnohem více šancí stát se skutečným odborníkem a uznávaným profesionálem, jestliže 

postupuje k vrcholu pozvolna po jednotlivých stupních současně s tím, v jakém stadiu 

vývoje se právě nachází, než ten, jehož hvězda prudce stoupá vzhůru, kde se bohužel po 

čase ukáže, že mu chybí pevné základy. Lze tedy jednoznačně konstatovat, že studium 
• • • 70 • 

musí být téměř od začátku doprovázeno praktickým dirigováním. V ideálním případě 

je žák ve zkouškách navštěvován svým vyučujícím, který s ním jeho výkon později 

konzultuje, či velmi taktně vstupuje přímo do průběhu zkoušky. 

Absolutoriem dirigentského oboru na příslušném typu školy by však dirigentovo 

vzdělávání nemělo končit. Kromě samostudia může dirigent navštěvovat i jiného 

odborníka v soukromých konzultacích či se účastnit seminářů a kurzů. Podle slov J. M. 

Dobrodinského je pro dirigenta přínosná i pedagogická činnost, protože nutí člověka 

znovu o některých, zdánlivě jednoznačných, řešeních přemýšlet a zvláště na vyšších 

7(1 Ne však předčasně a bez pedagogického vedení. Žák by si mohl totiž osvojit špatné návyky pohybové 
a metodické, které by se později těžko odbourávaly. 
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stupních škol se od mladší generace prostřednictvím dialogu a názorové konfrontace 

obohatit. 

Podívejme se nyní na osobnost toho, kdo vyučuje. V hudbě i obecně platí, že i 

sebelepší praktik nemusí být kvalitní učitel. Často totiž to, co má člověk vrozené a co se 

nemusel sám učit, neumí někomu dalšímu dobře vysvětlit. Dobrodinský také popisuje, 

že skutečný pedagog se pozná podle toho, že má přirozenou chuť a puzení své 

vědomosti dále předávat. Chybou by bylo, kdyby dirigent své žáky chápal jako své 

případné konkurenty. Dobrý pedagog by si neměl nechávat nic pro sebe a zatajovat 

žákům některé finesy a cenné zkušenosti. J. M. Dobrodinský se vždy řídil prostým 

heslem: „ Vždy říci žákům absolutné vše. Ten, kdo si to zaslouží a je pilný, ten si to také 

zapamatuje. Ten, který takový není, to po čase zapomene." 

Autorita vyučujícího zcela jistě pramení z jeho odborné úrovně. Teoretická a 

metodická vybavenost však musí být u učitele dirigování podložena praxí, neboť pro 

žáky má váhu názor jedině od člověka, který sám aktivně a úspěšně jako dirigent působí 

(resp. působil). Jakousi nadstavbou nad uměleckou úrovní pedagoga je jeho úroveň 

morální, která jeho autoritu nepochybně podtrhuje. Učitel by měl být žákovi vodítkem a 

příkladem ve věcech píle, etiky, společenského chování a dalších důležitých 

vlastnostech. Žáci zcela jistě vysoce ocení, pokud vycítí, že učitele zajímají i jako 

osobnosti a nejen jako předměty výuky. Podaná pomocná ruka od učitele jim bude tím 

nejlepším vkladem do budoucnosti. Pokud žák ví, že ho vyučující podporuje a 

sympatizuje s tím, co dělá, je to pro něj zajisté obrovská motivace k tvrdé a vytrvalé 

práci. Tím nejcennějším, co může učitel pro talentovaného žáka udělat, je dát mu 

nezištně uměleckou příležitost, možnost vyniknout a jeho úspěch mu přát. Jestliže toto 

dirigent - pedagog dokáže, podává tím nezvratný důkaz, že mu v profesním životě jde 

o skutečné hodnoty a ne pouze o vlastní ego. 
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4.2 J. M. Dobrodinský jako žák Václava Talicha 

Nebude jistě nezajímavé, podíváme-li se poněkud blíže na pedagogickou činnost 

Václava Talicha, učitele J. M. Dobrodinského, který je v současnosti jedním 

z posledních svědků Talichovy umělecké práce. Václav Talich učil dirigování na 

Mistrovské škole Pražské konzervatoře a působil též jako profesor na VŠMU 

v Bratislavě. Po návratu do Prahy roku 1953 již oficiálně nevyučoval, ale Dobrodinský 

a jeho kolegové za ním dojížděli na soukromé konzultace do Berouna. Zajímalo nás, 

jakým způsobem Václav Talich výuku vedl a v čem spočívala úspěšnost jeho metod, 

neboť mezi jeho žáky se řadí mnoho vynikajících dirigentů a významných hudebních 
71 

osobností. 

Být Talichovým žákem znamenalo podle slov J. M. Dobrodinského příjemnou 

povinnost navštěvovat jeho zkoušky a sledovat ho při práci s orchestrem. S žáky pak 

Talich o svých interpretačních názorech a metodice nácviku diskutoval. Své žáky někdy 
72 v l i * 

využíval jako korepetitory a u Českého komorního orchestru také jako své asistenty, 

kteří ho zastupovali, když se nemohl dostavit na zkoušku. Systém přímé výuky byl 

z nej větší části založen na interpretačním výkladu a rozboru vybraných děl české a 

světové symfonické tvorby. Lekce probíhaly skupinově a tak vznikaly často zajímavé 

rozhovory,73 při nichž měli žáci prostor k svobodnému vyjádření názorů. Hlavním cílem 

bylo, aby žák získal vlastní interpretační představu díla. Z tohoto důvodu Talich 

absolutně neuznával dirigování podle nahrávek. Pokud s žáky prakticky dirigoval, 

ostatní ve skupině sloužili jako korepetitoři (čtyřruční klavír) a nebo využíval osobitou 

techniku, a sice, že žák musel partituru „zazpívat". Nebylo podstatné intonovat 

v absolutní výšce, dodrženy musely být ovšem intervaly a především rytmus. Při 

takovéto realizaci partitury bylo též nutno zohlednit veškeré komplementární rytmy, 

kontrapunktické hlasy a důležité nástupy.74 Svým žákům nedoporučoval dirigovat před 

zrcadlem (dirigent se prý nemá snažit o efektivní líbivost), ale nabádal k tomu, neustále 

71 Např. Jaroslav Krombholc, Rudolf Vašata, Václav Kašlík, Ladislav Slovák, Jarmil Burghauser, 
Sir Charles Mackerras, Otakar Trhlík a další. 

72 V době svého působení v Národním divadle. 
73 Talich prý s žáky rozmlouval nejen přímo o hudbě, ale i o umění obecně, o morálce, etice a 

filozofických nebo náboženských otázkách. 
74 Paralela s tzv. sbormistrovským textem. 
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si vnitřně či náznakově dirigovat, což podle něj vedlo k upevňování zvukové představy 

díla. Své žáky Václav Talich systematicky nezkoušel, spíše si při hovoru s nimi 

ověřoval na jejich úsudku, zda si z jeho lekcí odnesli to podstatné. 

Závěrem se pochopitelně nabízí porovnání stylu výuky Václava Talicha a jeho 

žáka J. M. Dobrodinského. Můžeme konstatovat, že Dobrodinský Talichův pedagogický 

systém přijal do značné míry za vlastní s tím rozdílem, že více dbá na bezpečnou 

manuální techniku a estetiku gesta. Také jako jeden z mála pedagogů navíc ve svém 

volném čase žáky navštěvuje při zkouškách i koncertech, což nejen zintenzívňuje a 

zkvalitňuje výuku, ale také prohlubuje osobní vztah mezi ním a posluchačem. 
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[ 5 ] SPECIFIKA METODIKY NÁCVIKU A ŘÍZENÍ 

VOKÁLNĚ INSTRUMENTÁLNÍCH DĚL 

Výjimečnou pozornost si nepochybně zasluhuje téma vokálně instrumentálního 

dirigování, jakožto zvláštního druhu dirigentského umění. Proto je samostatným 

oddílem této práce celek, zabývající se alespoň těmi nej podstatnějšími otázkami 

způsobu studia a řízení vokálně instrumentálních děl. J. M. Dobrodinský se v průběhu 

svého života vyprofiloval jako specialista na tuto problematiku, a proto bychom chtěli 

zachytit jeho stěžejní metody práce a uvažování. Vysoká fundovanost J. M. 

Dobrodinského pramení pochopitelně z jeho odborných studií, ze zkušeností 

orchestrálního hráče a zejména z celoživotní profesionální práce sbormistra a dirigenta. 

Jelikož jeho zkušenosti a názory vycházejí přímo z praktického uměleckého působení, 

mají vysokou informační a pedagogickou hodnotu a také se k praxi bezprostředně váží. 

V následujících kapitolách bude naší snahou osvětlit, v čem spočívají specifické metody 

práce sborového a orchestrálního dirigenta, proč jsou jejich role dnes od sebe odděleny 
75 

a v čem jsou oba nezastupitelní. Zaměříme se na co nej efektivnější způsoby studia děl, 

která organicky spojují obě zmíněné složky (tj. vokální a instrumentální), a to jak 

koncertních i liturgických forem (např. kantáta, oratorium, mše), tak také jevištních 

(např. opera). V neposlední řadě věnujeme pozornost přípravě vokálních sólistů a 

ideální dirigentské spolupráci s nimi. 

75 O specifických problémech sborového zpěvu a řízení sboru bude dále pojednáno v samostatné 
kapitole. 
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5.1 Specifické metody práce sborového a orchestrálního 

dirigenta 

Mezi nej rozšířenější hudební mýty patří názor, že ovládá-li dirigent výborně 
7 f\ 

řízení orchestru, není pro něj nikterak obtížné suplovat roli sbormistra. Naším 

záměrem je upozornit na ty specifické metody práce, které zná a umí účelně používat 

právě jen sbormistr - odborník, a zároveň poukázat na nejčastější nedostatky při vedení 

sboru. Chtěli bychom profesi dirigenta a sbormistra rámcově srovnat a vyzdvihnout ty 

postupy, kterými může sbormistr zastávající zároveň post orchestrálního dirigenta nově 

ovlivňovat interpretační pojetí a naopak. 

Oba dva dirigentské typy by se měly již v průběhu přípravy na své povolání 

výrazněji diferencovat. Kromě specializace repertoárové je nezbytná i specializace, 

která se váže k metodice nácviku. Orchestrální dirigent by měl především rozumět 

technice a způsobům nástrojové hry, základem úspěšné práce sbormistra by měla 

analogicky být vysoká odbornost v oblasti pěvecké techniky a estetiky vokálního 

projevu. Ideální je, pokud dirigent zaměřený na řízení vokálně instrumentálních skladeb 

v sobě snoubí přednosti a vzdělání obou výše jmenovaných typů a má praxi v řízení 

orchestrálního i sborového aparátu.77 Jedině tak má možnost markantněji ovlivňovat 

interpretační styl a vědomě pracovat s detailem. Dirigentovy kvality potvrzuje nejen to, 

že ví, co je chybné, ale hlavně, že umí chyby konkrétně pojmenovat a účelně efektivně 

napravit. 

Základní rozdíl v práci sbormistra a dirigenta tkví zejména v počátcích studia 

nové skladby. Práce sborového dirigenta je v tomto stádiu méně tvůrčí. Sbormistr musí 

nejprve těleso naučit bezpečné intonaci a technickému provedení. Musí se sborem 

nazkoušet doslova každou notu, každý souzvuk a neustále sluchem korigovat ladění, 

což vyžaduje znalost spolehlivých a ekonomických metod. Z důvodu delší přípravné 

76 Podstata tohoto tvrzení vyplývá zřejmě z historie, kdy bylo řízení sborů víceméně záležitostí amatérů, 
kdežto orchestrální dirigování bylo více profesionalizováno (v liturgické praxi býval naopak sbormistr 
většinou i dirigentem provozovaných vokálně instrumentálních skladeb). 

77 U operního dirigenta jsou tyto požadavky vůbec základním předpokladem pro zdárné vykonávání 
profese. 
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fáze má sbormistr větší prostor pro nalezení definitivní tváře díla. Její podoba se může 

v průběhu nácviku ještě vyvíjet a dozrávat.78 Orchestrální dirigent však skladbu musí již 
7 Q 

od počátku zkoušet tak, jak bude provedena na koncertu (tzn. ve finálním tvaru), a to 

především na základě své dokonalé vnitřní zvukové představy. Specifikum jeho práce 

spočívá v tom, že ví, jak svou představu co nejjasněji tělesu předat a co nejúčelněji vést 

zkoušky (tzn. po jakých úsecích skladbu studovat, jak dělit čas mezi prací s celkem a 

detailem apod.). Vzhledem k tomu, že sbormistr začíná oproti orchestrálnímu 

dirigentovi na relativně nižším technickém standardu, je pochopitelné, že se 

k výrazovému propracování dostává o něco později. Za nutné proto J. M. Dobrodinský 

považuje, aby sbormistr již při elementárním intonačním nácviku anticipoval některé 

zásadní interpretační prvky. 

Veřejnost velice často vnímá jako hlavní rozdíl mezi sborovým a orchestrálním 

dirigentem způsob dirigování, resp. taktování. I řada současných významných umělců 

hovoří o zásadních neslučitelných rozdílnostech mezi dirigentskou a sbormistrovskou 

taktovací technikou. J. M. Dobrodinský tuto hranici takto ostře neinterpretuje. Příčinu 

tohoto oddělování spatřuje v minulosti, kdy zejména amatéři, řídící sborová tělesa, měli 

tendenci gestem dohánět vše, co nebylo správně .nastudováno. Chyba v systému práce 

pak mnohé sbormistry přiměla k tomu, aby gesty co nejvíce sbor podporovali a 

maximálně mu (často neumělými způsoby) pomáhali. Tímto způsobem se podle 

Dobrodinského do tzv. „sbormistrovského dirigování" dostala řada zbytečných pohybů 

a gest, které manuální techniku činí nepřehlednou a zbytečně složitou. Odchýlení se od 

základních obecně používaných a srozumitelných taktovacích schémat s sebou nese 

další negativa. Prvním z nich je špatná adaptabilita sboru na orchestrálního dirigenta, 

který u nás zpravidla celý hudební aparát při provádění vokálně instrumentálního díla 

řídí.80 Složité nebo nejednoznačné gesto má též nepříznivý dopad na rytmus a 

pravidelnou pulzaci. Je ovšem samozřejmé, že některá díla stylově vyžadují 

benevolentnější, měkčí vokální rytmus. Jestliže se však sbor takto nepřesně, můžeme 

říci agogicky (či dokonce až recitativně) naučí zpívat, nejen že není schopen správně 

78 Toto platí zejména pro první nastudování díla. Při reprízách je již možno postupovat podobně jako 
u orchestrálního tělesa. 

79 To se týká zejména tempa a jeho změn, architektoniky, frázování atd. 
80 Pochopitelně to platí i naopak, tedy pokud dílo řídí sbormistr, mohou vznikat nejasnosti mezi ním a 

instrumentalisty. 
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interpretovat skladby, které takový styl přednesu nepřipouštějí (např. barokní hudba), 

ale vzniká problém při každé spolupráci s instrumentálním souborem. Ten je totiž 

v drtivé většině případů orientován na přesné metrorytmické cítění. Dobrodinský 

nabádá k tomu, aby každý sbormistr těleso systematicky učil reagovat na jasné a 

precizní gesto a nemodifikoval nelogicky taktovací techniku (nikoliv však 

dirigentskou!) s ohledem na text, stavbu melodie či výraz. 

Jak vyplývá z předchozího odstavce, hlavním přínosem působení orchestrálního 

dirigenta u sboru může být výchova tělesa k pregnantnímu (můžeme říci 

instrumentálnímu) rytmickému projevu. Zajímalo nás, jaký vliv a přínos může mít 

naopak sbormistr pro orchestr. J. M. Dobrodinský uvádí, že i on ze své praxe 

u sborového tělesa převzal některé principy, které zároveň úspěšně uplatňoval při práci 

s orchestrem. Mezi nej důležitější patří chápání každého nástroje jako samostatného 

hlasu, jenž se střídá ve vedení s ostatními. Toto pojetí má základ ve sborové polyfonní 

sazbě, kde je prioritní každý hlas individuálně vést, frázovat a vypracovávat mu 
Ol . , ( 

gradační linii. Z principu rovnosti hlasů logicky ústí rovněž požadavek, aby 

vynikajícími hudebníky nebyly obsazovány jen posty tzv. „prvních hráčů" (např. 

1. flétna, 1. hoboj atd.), ale i ostatních, což je základem vyrovnaného a barevného zvuku 

orchestru. Též v homofonních chórických orchestrálních partiích není nutné, aby stále 

dominoval nejvyšší hlas. Těleso je naopak spíše třeba dynamicky a témbrově sjednotit. 

5.2 Obecné zásady řízení vokálně instrumentálních děl 

Zajímavou, ale zároveň velice náročnou dirigentskou specializací, je řízení 

vokálně instrumentálních skladeb. Obtížnost tohoto zaměření je více než zřejmá. 

Dirigentovým úkolem je nastudovat a vést dílo, které v sobě spojuje několik jinak 

samostatných složek, a sice složku instrumentální (tj. orchestr) a složku vokální 

81 Tento způsob práce je též vlastní komorním souborům, např. smyčcovému kvartetu. 
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(tj. pěvecký sbor a sólisty). Tento aparát je potřebný pro provozování vokálně 

instrumentálních skladeb koncertních či scénických (resp. jevištních). Pro dirigenta 

představuje řízení těchto většinou rozměrných a početně obsazených skladeb úkol, který 

lze úspěšně zvládnout jen za předpokladu, že zná a umí používat vhodné pracovní 

postupy a zásady. 

Spojením vokálního a instrumentálního tělesa vzniká nový hudební aparát, 

v němž jsou všechny složky rovnocenné. Dirigentovým prvořadým úkolem je dbát na 

jejich naprostou jednotu v nastudování. Proto je nutné, aby si před zahájením studia 

konkrétního díla prošel a prokonzultoval partituru se sbormistrem, jednotlivými sólisty 

či korepetitorem.83 On sám musí skladbu připravit s orchestrem, který by ji měl ovládat 

tak, jakoby to bylo samostatné instrumentální dílo.84 Dalším dirigentovým cílem by 

měla být srozumitelnost obsahu. Protože jsou vokálně instrumentální skladby opatřeny 

textem, je především slovo hlavním nositelem děje či myšlenky. Je tedy naprosto 

elementární zásadou, že slyšitelnost textu má mít vždy přednost. Z tohoto požadavku 

pak musí zákonitě vycházet dirigentovo osobní studium partitury a vytváření zvukové 

představy. Dirigent by měl znát co nejdokonaleji jednotlivé složky, aby mohl 

zodpovědně a správně rozlišovat priority, tedy to, co má být v danou chvíli 

dominantnější. Na základě tohoto hlediska by si měl i rozvážit, ve kterých místech 

partitury bude gestem vést více sbor, orchestr či sólisty. 

Při studování vokálně instrumentálního díla je třeba věnovat mimořádnou 

pozornost některým interpretačním záležitostem. J. M. Dobrodinský zvláště zdůrazňuje 

otázku dynamiky, rytmu a architektoniky. O dynamice byla již krátká zmínka. 

Připomeňme, že dirigent musí podřídit zvuk orchestru slyšitelnosti vokálního sóla či 

sboru.85 Měl by dát možnost vokální složce uplatnit všechny dynamické stupně, které 

jsou předepsány (např. nenutit sbor zpívat silně, když je předepsáno piano, ale naopak 

spíše tlumit orchestr). Z tohoto hlediska problémová místa by si měl dirigent vytipovat 

82 K těmto základním složkám se někdy může přiřadit i složka pohybová (tj. balet či tanec) nebo 
recitace. 

" O úkolech a kompetencích sbormistra, korepetítora a spolupráci se sólisty bude blíže pojednáno 
samostatně. 

84 Dirigent musí po taktovací stránce ovládat samostatně instrumentální a vokální složku. 
85 Nejméně slyšitelným hlasem ve smíšeném sboru bývá zpravidla alt. 
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předem a vypracovat si globální i detailní dynamické a plastické řešení. S otázkou 

dynamiky úzce souvisí barva. Dobrodinský upozorňuje na rozdílnost sborového projevu 

v kantátě či oratoriu a v opeře. V koncertních formách by měl sborový zpěv znít 

ušlechtileji, s hlubším vnitřním prožitkem a s menší mírou dramatického ztvárnění. 

Při interpretaci vokálně instrumentálních skladeb se často objevuje disproporce 

mezi vokálním a instrumentálním rytmem. Pravidelný, přesný rytmus orchestru může 

kolidovat s cantabilním volnějším rytmem sboru. Platí, že vokální složka se většinou 

musí podřídit instrumentální, a to i za cenu změny kvality hlásek.87 Pozornost je 

zapotřebí věnovat i shodné artikulaci (např. staccato v orchestru musí být respektováno 

staccatem ve sboru). Architektonicky by se měl dirigent snažit nalézt veškeré vnitřní 

souvislosti a na jejich základě vypracovat a rozvrhnout gradace a výrazové vrcholy. 

Obecně můžeme konstatovat, že v oratoriu by měl stavět spíše vyšší formální celky 
88 r r \j * 

(uzavřené obrazy), a to víceméně podle obsahu děje, kdežto v kantátě mohou být 

jednotlivé úseky samostatnější. Mše, jakožto zhudebnění mešního řádu, přímo vyžaduje 

respektování autonomie každé části a její jasné oddělení od ostatních. 

86 Sbor zvukové překrývá zejména hustá, silná instrumentace, dlouhé držené akordy či nástroje, vedené 
v téže poloze jako zpěvní hlasy. Dirigent by si měl také uvědomit, že z akustického hlediska i 
polyfonní sazba relativně oslabuje sílu sborového tělesa vůči orchestru. 

87 Některá místa si v zájmu přesné interpretace rytmu vynutí i případnou změnu dlouhé hlásky za 
krátkou a opačně. 

88 Časté schéma uzavřeného celku je například recitativ - árie - sbor. 
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5.3 Specifika nácviku sborové složky vokálně 

instrumentálního díla 

5.3.1 Obecné zásady 

Metody a způsoby práce sbormistra, který připravuje vokální složku vokálně 

instrumentálního díla, se v mnohém liší od nácviku skladeb čistě sborových. Ještě 

specifičtější požadavky jsou pak kladeny na sbor a sbormistra v opeře. Jak již vyplývá 

z předcházejících kapitol, základním rozdílem při nácviku sboru pro vokálně 

instrumentální dílo je vždy jakýsi průnik představy dirigenta a sbormistra, který ač musí 

nastudovat sborový part dle dirigentových požadavků, může (a měl by!) vést 

s dirigentem odborný dialog. Vzdělaný dirigent, který je skutečnou uměleckou 

osobností, by také nikdy neměl sbormistrovy náměty, připomínky a doporučení 

podceňovat. Aby mohli oba partneři spolupracovat na stejné úrovni, je bezpodmínečně 

nutné, aby znal sbormistr dílo jako celek, tzn. aby měl prostudovanou celou partituru. 

Hrubou chybou by bylo, kdyby sbormistr studoval sborovou složku vokálně 

instrumentálního díla pouze z klavírního výtahu nebo dokonce jen ze sborového partu. 

Tak totiž nikdy nemůže získat fundovaný pohled na dílo, např. ve smyslu 

architektoniky, frázování, dynamiky a ani ve smyslu správné metodiky nácviku. Jedině 

kompletní partitura mu může poskytnout přesné informace o celkovém zvukovém 

obrazu díla (např. co sbor zvukově může překrývat, a co ho naopak může podporovat či 

doplňovat). Také pro sborové zpěváky není podstatné vědět pouze, co bezprostředně 

předchází jejich nástupu, ale i jak jsou tato místa skutečně instrumentována.89 

J. M. Dobrodinský též sbormistrům doporučuje, aby při studiu vokálně 

instrumentálního díla ihned po ukončení elementárního intonačního nácviku suplovali 

orchestrální part klavírním doprovodem, resp. spoluprácí s korepetitorem. Nejen, že 

klavír podporuje výrazovost, ale pro sbor je velmi přínosné, zvyká-li si od počátku na 

veškeré instrumentální vložky (např. předehry, mezihry). Zároveň mu může výrazně 

89 Samozřejmostí by mčlo být, aby si sboristé takovéto poznámky zapisovali do svých partů. 
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pomoci při korekci intonace a volnějšího vokálního rytmu. Tím sbormistr předchází 

možným problémům, které by mohly později vznikat při zkouškách s orchestrem. 

Sbormistr by měl také věnovat maximální pozornost místům a capella, neboť u vokálně 

instrumentálních skladeb je nepřesná intonace a vyladění hlasů v sólových sborových 

partiích více zřetelnější a nápadnější. 

5.3.2 Práce s operním sborem 

Vedení operního sboru představuje také samostatnou disciplínu.90 Operní sbor se 

oproti kantátovému musí vyrovnat s mnoha dalšími požadavky. K základním patří 

nutnost zpěvu zpaměti. Z tohoto důvodu bývá plánovaná doba nácviku sborových partií 

pro operu delší než u jiných vokálně instrumentálních děl. I když by samozřejmou 

povinností zpěváků mělo být se samostatně svůj hlas nazpaměť naučit,91 často právě 

sbormistr musí tyto nedostatky ve zkouškách docvičit. Čím déle se však některé úseky 

neustále opakují, tím více hrozí nebezpečí, že se z realizace sborového partu vytratí 

přesnost, detailní propracování a výraz. Sbormistr by měl proto dbát na to, aby každá 

zkouška přinášela i nějaké hudební zdokonalení, a vyhýbat se tak pouhému 

mechanickému opakování. 

Zpěv zpaměti s sebou přináší další nutnost. Sbor musí mít vypracován jasný 

systém tzv. „narážek", což znamená vědět, na jaký podnět a s jakou svojí replikou má 

nastoupit. V opeře využívá sbor těchto podnětů v různých podobách. Orientuje se podle 

textu, melodie (intonace) i jevištních akcí. Ve zkouškách by měl sbormistr tento 

orientační systém cíleně budovat. Sbor by měl například zcela konkrétně vědět, podle 

tónu kterého hudebního nástroje či hlasu si může intonačně odvodit svůj nástup, jakou 

textovou replikou reagovat na právě probíhající děj či jaká dramatická akce předchází 

odpovědi sboru. Jako nej rizikovější se z tohoto pohledu jeví v partituře místa, která jsou 

90 J. M. Dobrodinský zastával jako hostující umělec post sbormistra v opeře v Bratislavě, Strassburgu a 
v Istanbulu. 

91 Tato povinnost sborových zpěváků bývá upřesněna v pracovním řádu konkrétního divadla. 
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si značně podobná nebo se liší pouze v detailech (mnohdy ovšem velmi podstatných). 

Dobrodinský proto zdůrazňuje fakt, že operní sbor musí studovat celostne, tzn. musí 

znát detailně kompletní dílo. Jedině tak může totiž při představení bez zaváhání a 

správně reagovat na očekávanou repliku, a to i v případě, že je chybná nebo dokonce 

vůbec nezazní. K hluboké znalosti partu může sbormistr tělesu pomoci tak, že bude od 

počátku nácviku spolupracovat s korepetitorem. Sbormistr by měl též sám alespoň 

náznakově veškeré sólové partie, resp. repliky pro nástup sboru umět zazpívat.93 Sboru 

jistě neuškodí, naučí-li se podobně jako instrumentalisté počítat volné takty, což může 

být rozhodující v případě jakékoliv kolize na scéně. 

Dalším specifikem operního sboru je, že nezpívá v klasickém statickém 

postavení, které by pro něj pochopitelně bylo akusticky nej výhodnější. Na scéně se sbor 

nejčastěji formuje do tzv. skupin. V jednotlivých skupinách (jež by měl sestavovat 

režisér společně se sbormistrem) by měly být poměrně zastoupeny všechny hlasy, 

sbormistr musí také dbát, aby skupina byla homogenní po stránce barvy, síly a způsobu 

pěveckého projevu. Operní režisér bude jistě prosazovat i co nejvýhodnější rozestavění 

sboristů na scéně podle věku a vzhledu tak, aby odpovídalo konkrétní dějové situaci. 

Nejen rozestavění, ale i vzdálenost od orchestru a dirigenta opernímu sboru 

ztěžuje podmínky výkonu. Uvážíme-li, že orchestr v operním divadle je kryt zčásti 

rampou pódia (která zvuk usměrňuje do publika) a že sbor je často velmi vzdálen od 

obecenstva, docházíme k závěru, že v hledišti musí zákonitě vznikat časová prodleva 

mezi zvukem orchestru a nástupem sboru. Tyto jednotlivě téměř zanedbatelné časové 

disproporce skutečně v celkovém součtu způsobují velmi nepříjemný a velmi častý 

negativní efekt, a to, že se sbor zpožďuje za zvukem orchestru. Sbormistr může zčásti 

tomuto jevu předcházet již v samostatných sborových zkouškách. Musí klást mnohem 

větší důraz na pregnantní rytmus, souhru a okamžitou reakci na gesto. Sbor se musí také 

naučit nadechovat o něco dříve, neboť jedině tak nastoupí včas. Zvláštní pozornost si 

zaslouží nástupy na lehké doby, po krátkých (např. osminových) pomlkách či předtaktí. 

92 Při provádění kantát a oratorií má sbor možnost toto nebezpečí zcela eliminovat, neboť sleduje notový 
záznam. 

93 V mimořádně intonačně, rytmicky či jinak komplikovaných místech by měl sbormistr vyžadovat, aby 
sbor na zkouškách tyto repliky také cvičně zpíval. 
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Ke sbormistrovým povinnostem by též měla patřit akustická kontrola z hlediště. 

Dirigent i režisér by měli jeho úsudky zohledňovat a tuto spolupráci vyžadovat. 

Funkce operního sboru není však pouze hudební, ale i dramatická. Pohybová a 

scénická stránka sborového výkonu patří především do kompetencí režiséra, případně 

choreografa. Sbormistr samozřejmě může ve sborové zkoušce některé pohybové prvky 

předpřipravit, zejména je pak vhodné, pomáhá-li sboristům nacházet hlubší vnitřní 

souvislosti mezi hudbou a pohybem, což je obtížné v případě, že se nejedná o tanec či 

organizovaný skupinový pohyb. Sbor má na scéně působit přirozeně, nenásilně a 

ne strojeně. 

Zvláštním úkolem operního sboru je zpěv za scénou. V minulosti byl tento 

akustický efekt realizován tak, že sbor byl skryt za kulisami a sbormistr z tohoto 

zákulisí sledoval dirigenta. Podle dirigentových gest pak on sám řídil sborové nástupy. 

Protože zpěváci za scénou obvykle slyšeli orchestr nezřetelně či příliš slabě, bývalo 

zvykem sbor podporovat hrou na harmonium.94 S rozvojem techniky byla celá 

problematika řešena nově. Sbor může slyšet dobře orchestr díky reprodukčnímu 

zařízení. Dirigent je snímán kamerou, a tak ho 'lze v zákulisí pohodlně sledovat na 

obrazovce. Jeho gesto by však mělo především sloužit pro sbormistra, podle nějž by 

zpěváci měli nastupovat. Zpěv za scénou přináší veliké riziko rytmické nejednotnosti, 

resp. opožďování sboru. Platí zde stejná pravidla jako pro zpěv na jevišti, snad jen navíc 

s požadavkem, že sbormistr za scénou musí s ohledem na další nepříznivé akustické 

podmínky (např. audiovizuální přenos, větší vzdálenost od publika) taktovat oproti 

dirigentovi s nepatrným předstihem. V partituře bývá u zpěvu za scénou většinou 

předepsána slabá nebo velmi slabá dynamika. Bylo by chybné chápat tento požadavek 

absolutně. Tato dynamika je míněna spíše ve smyslu celkového výsledného zvuku 

s orchestrem, kdy sbor zní vlivem vzdálenosti od obecenstva skutečně slaběji. V zásadě 

lze konstatovat, že slabé dynamické stupně za scénou lze použít pouze v případech, 

jestliže v partituře není ke sborovému zpěvu připojen žádný instrumentální doprovod. 

V ostatních případech se doporučuje, aby sbor zpíval měkkým hlasem a přirozenou 

94 Harmonium totiž organicky lépe splyne s orchestrálním zvukem. Klavír takto využitý by vyčníval. 
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silou, tj. asi mezzoforte. Přesnou výslednou dynamiku musí ovšem kontrolovat a 

upřesnit dirigent. 

5.4 Spolupráce se sólisty a korepetitorem 

Nedílnou součástí většiny vokálně instrumentálních skladeb bývají sólisté 

v různém počtu a obsazení. Zejména v opeře jsou nejdůležitějším článkem celého 

aparátu. Spolupráce se sólisty od dirigenta vyžaduje velkou míru zkušeností, 

pohotovosti a taktu, aby dokázal rozlišit, kdy má sólistu jakožto svébytnou uměleckou 

osobnost respektovat a kdy ho naopak více vést. Umění doprovázet je tedy další 

specifickou dirigentskou dovedností.95 

Nejprve bychom chtěli upozornit na zásady, jimiž by se měl dirigent a režisér 

řídit při výběru sólistů. V kantátových a oratorních dílech je rozhodujícím faktorem 

kvalita a barva hlasu. V oratoriu je někdy možné, aby jeden sólista představoval i více 

postav. Nesmějí to však být postavy dramaticky protichůdné (např. dvojice Ježíš a 

Jidáš), spíše je vhodné, pokud sólista kromě hlavní úlohy ztvárňuje i vypravěčské či 

komentující postavy.96 Dirigent by měl ale pečlivě uvážit, zda takto sólistu nevystavuje 

přílišnému hlasovému zatížení. Výběr sólistů pro operu je mnohem komplikovanější. 

Kromě pěveckých kvalit je nutno přihlížet i k hlasové typologii. Každý hlas má totiž své 

zvláštní a charakteristické kategorie (např. soprán může být koloratúrni, lyrický, 

dramatický atd.), které se významně odlišují v zabarvení, rozsahu a způsobu pěveckého 

projevu. Volba hlasového typu musí být podřízena dramatickému charakteru postavy. 

V současnosti se více něž kdykoliv jindy také pečlivě dbá na soulad operní role a 

odpovídajícího vzhledu a věku sólisty. Opernímu dirigentovi se proto doporučuje, aby 

se snažil angažovat ve stálém divadelním souboru co možná nejvíce typologicky 

rozličných zpěváků, respektive sólistů, kteří jsou schopni ztvárňovat úlohy různých 

dramatických typů, aniž by jim hrozilo poškození hlasu. 

95 Většinu zde formulovaných zásad pro doprovázení vokálních sólistů lze s určitými modifikacemi 
aplikovat i na spolupráci se sólisty instrumentálními. 

96 Některé drobnější sólové partie mohou převzít vynikající sboristé. 
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Před započetím studia vokálně instrumentálního díla je nutné, aby dirigent 

sjednotil se sólisty interpretační pojetí. On sám by měl mít hlavní slovo v celkové 

koncepci a v otázce stylu a výrazu. Dirigent musí umět jednat taktně a své požadavky 

vždy logicky zdůvodnit. Dialogem s jednotlivými sólisty by měl dospět k určitému 

koncenzu i v případných sporných záležitostech. Na tomto základě by měl pak dirigent 

informovat korepetítora,97 jehož úloha je v celém systému přípravy vokálně 

instrumentálního díla nezastupitelná. 

Korepetítor se výrazně podílí na úspěšném výkonu sólisty. Kromě toho, že 

musí být dobrý a zběhlý klavírista, se od něj požaduje, aby nehrál typicky klavírně, ale 

dokázal i v jistém smyslu imitovat orchestrální zvuk. Máme tím na mysli, že by klavírní 

výtah díla neměl chápat jako přednesovou skladbu pro klavír, ale za notovým zápisem 

slyšet a cítit orchestr. V praxi to například znamená oprostit hru od individuální 

sólistické agogiky, realizovat naprosto přesně rytmus, zvýrazňovat základní obrysy 

(tzn. vedoucí melodii, basovou linku, důležité harmonické postupy či rytmické figury) a 

zdůrazňovat to, co je pro podporu vokálního sólisty v danou chvíli nej podstatnější. Od 

korepetítora se očekávají také metodické a pedagogické znalosti. Měl by umět se 

sólistou jeho part správně a bezpečně nastudovat. T o ovšem předpokládá, aby on sám 

veškeré sólové partie důkladně znal a byl schopen neustále trpělivě sólistu kontrolovat a 

na případné chyby ihned upozorňovat. Tato jeho korekce by se měla týkat intonace, 
• 98 • 

rytmu, textu i výrazu. J. M. Dobrodinský nedoporučuje, aby dirigent korepetítora 

suploval. Pro mnohé sólisty by mohlo být možná traumatizující se před dirigentem učit 

elementární záležitosti (intonace, rytmus) a chybovat v nich. Mohlo by jim též být 

žinantní žádat o opakované procvičování. Dirigent by, z důvodu již vytvořené konkrétní 

zvukové představy, mohl nevědomky nastudování sólových partů ublížit. Pod vlivem 

svého jasného vnitřního slyšení finálního tvaru může mít tendenci nácvik uspěchávat 

nebo pracovat více na výrazu než na primární technice provedení. 

Aby se stal z dirigenta dobrý doprovázeč, musí se umět při spolupráci se sólistou 

přeorientovat na novou roli, která spočívá v respektování sólisty a podřízení se 

17 Funkci korepetítora může zastávat dirigentův asistent. 
1,8 Korepetítor by měl být z tohoto důvodu také vzdělán v oblasti hlasové a pěvecké techniky. 
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v určitých místech jeho interpretaci." Dirigent musí řídit dílo, ale přitom i neustále 

zohledňovat sólistův tvořivý přístup.100 To samozřejmě předpokládá vynikají znalost 

partitury, schopnost vnímat a gestem pohotově reagovat. V oratoriích a kantátách se 

vokální sólisté dirigentovi podřizují více než v opeře. Celý aparát je na pódiu více 

semknut, což dává dirigentovi větší možnosti bezprostředního ovlivňování a vedení, též 

povaha koncertního vokálně instrumentálního díla je více celistvá, homogenní a blíží se 

v jednotě provedení dílu symfonickému. Operní praxe je náročnější vtom, že dirigent 

nemá vždy se sólistou vlivem scénické akce a značné vzdálenosti možnost přímého 

zrakového kontaktu101 a že musí počítat s větší mírou sólistovy individuality. Sólistický 

operní výkon není totiž pouhou realizací toho, co bylo předem pečlivě nazkoušeno. 

Sólista (podobně jako dirigent) má možnost využít své momentální inspirace, která 

u něj na scéně pramení z dramatického prožitku a hereckého ztvárnění. Dirigent musí 

s tímto elementem dopředu počítat. Jeho přednostním cílem by měla být dokonalá 

souhra mezi sólistou a orchestrem. Je jen záležitostí jeho připravenosti a pohotovosti, 

jak umí přizpůsobit doprovod sólovému projevu.102 Z tohoto důvodu je více než nutné 

operní partituru a zejména veškeré recitativy umět takřka nazpaměť.103 V průběhu 

veřejného provedení díla musí dirigent respektovat sólistu i tehdy, když s jeho 

interpretací momentálně nesouhlasí. Jakýkoliv nesoulad bývá pak totiž připisován právě 

jemu. Může se také stát, že sólista udělá chybu. I v tomto případě ho musí dirigent 

podpořit a snažit se vše přizpůsobit co nejhladšímu a nejméně nápadnému řešení 

situace. Jestliže je však průběh představení vážně ohrožen, je dirigentovou povinností 

zaměřit se především na udržení jednoty orchestru, o nějž se mohou zpěváci na scéně 

bezpečně opřít. 

Ve vokálně instrumentálních dílech se můžeme setkat ještě s jedním typem 

sólisty, a sice s recitátorcm. Výběr recitátora by měl vycházet z následujících kritérií. 

Prvním předpokladem je jeho nosný, správně posazený hlas. Aby byla garantována 

99 Zejména při veřejném provedení. 
100 Ve všech čistě orchestrálních částech má však dirigent právo výhradně na svůj interpretační názor. 
101 Zrakový kontakt mezi sólistou a dirigentem výrazně napomáhá souladu a souhře. Dirigentův pohled 

může též významně podpořit a motivovat. 
102 Operní dirigent se navíc musí vyrovnat s faktem, že při reprízách díla se obsazení sólistů často 

proměňuje vlivem tzv. alternací či spolupráce s hostujícími sólisty, s nimiž není většinou možné 
uskutečnit kompletní zkoušku. 

103 Nejvíce se dirigent musí podřizovat sólistovi v tzv. secco recitativech, neboť zde má sólista nejvíce 
možností k individualizaci projevu. 
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srozumitelnost textu, je třeba vynikajících artikulačních dovedností. Dirigent by měl 

také spíše preferovat recitátora, který je schopen samostatně skladbu sledovat 

v notovém zápisu (např. v klavírním výtahu) a není pouze závislý na dirigentovu gestu. 

Jejich společným cílem by mělo být sjednocení tempa hudby a recitace a nalezení 

shodného výrazového vyjádření. 

5.5 Organizace zkoušek vokálně instrumentálního díla 

Abychom podali pokud možno co nej komplexnější pohled na problematiku 

řízení a nácviku vokálně instrumentálních děl, musíme se též dotknout otázky 

efektivních metod při organizování zkoušek. Systém zde prezentovaný vychází 

z tradičního způsobu práce, který byl prověřen již mnoha profesionálními soubory a 

dirigenty. Předně je třeba říci, že poněkud jiný systém je nutno volit při studiu děl 

kantátových a oratorních, složitější a vnitřně diferenciovanější rozvrh potřebují díla 

scénická. 

5.5.1 Organizace zkoušek při studiu kantáty a oratoria 

Je samozřejmé, že v prvním stadiu všechny složky zkoušejí samostatně. Jak 

jsme již v předchozích kapitolách upozornili, podmínkou dobrého výsledku je 

jednotnost v nastudování. K dirigentovým prioritám by proto mělo patřit ujasnit si a 

zkonfrontovat interpretační pojetí se sbormistrem, sólisty a korepetitorem. Jestliže je 

sbor již dostatečně připraven, bývá zvykem, že ho dirigent navštíví v některé ze zkoušek 

a celou skladbu s ním projde. Je možno, aby sbor buď přímo dirigoval a nebo jen 

verbálně sděloval své další doplňující požadavky za řízení sbormistra.104 Podobným 

způsobem by se měl dirigent setkat i se sólisty, například v některé z posledních 

korepetic či na speciálně zorganizované zkoušce. Dalším krokem k cíli je propojení 

obou vokálních složek, tj. sboru a sólistů. V této fázi má dirigent ještě mnoho prostoru 

104 J. M. Dobrodinský ve své praxi kategoricky trval na tom, aby tuto sborovou zkoušku vedl dirigent. 
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pro to, aby odstranil případné vady či nedostatky. Počet těchto zkoušek bývá různý dle 

náročnosti studovaného díla. 

Poté následuje zkouška s orchestrem, kde je prvořadé zaměřit pozornost na 

souhru, stavbu celku a zvukové vyvážení všech složek. Orchestr by měl mít dílo 

připraveno tak, aby se již dirigent nemusel zabývat technickými záležitostmi (např. 

otázkou smykování). Po jedné či dvou společných zkouškách následuje zkouška 

generální, jejímž úkolem je, aby se dílo provedlo kompletně a pokud možno bez 

zastavování a dílčího procvičování. Případná problémová místa je možno zopakovat až 

v závěru celé generální zkoušky. Zejména na zájezdech by měla být před koncertem 

ještě předřazena zkouška akustická, ve které dirigent vybírá ze skladby určité pasáže, 

a to zvláště ty, jež potřebuje pro kontrolu vyrovnanosti celkového zvuku105 a souhry, 

respektive i ty, které při předcházejících provedeních nesplnily jeho představu. 

5.5.2 Organizace zkoušek při studiu opery 

Jak již bylo v úvodu řečeno, systém operní práce je o něco komplikovanější. 

Důvodem je pochopitelně fakt, že kromě dirigenta má vedoucí úlohu režisér, který se 

souborem kontinuálně pracuje. Základem úspěchu je vždy dobrá komunikace mezi 

dirigentem, režisérem, sbormistrem a choreografem. Stejně jako u vokálně 

instrumentálních děl koncertních i v opeře nejprve všechny složky zkouší odděleně, 

snad jen s tím rozdílem, že jsou kladeny větší nároky na korepetítora.106 Návštěvu 

dirigenta u sboru či sólistů v individuálních zkouškách můžeme v operní praxi označit 

za méně standardní. Dirigent především řídí tzv. ansámblové zkoušky, na nichž jsou 

přítomni všichni sólisté, včetně alternujících, a korepetítor. Na těchto zkouškách, jejichž 

počet bývá z důvodu rozměrnosti díla vyšší, krystalizuje jeho konkrétní podoba. 

Dirigent zde může přehodnocovat některé požadavky (např. nádechy, agogické změny 

tempa apod.) s ohledem na technické možnosti a interpretační pojetí sólistů. 

105 V tomto ohledu může být dirigentovi významným pomocníkem sbormistr, který sleduje zkoušku 
z hlediště. 

106 Korepetítori v opeře připravují jednotlivé sólisty mnohem intenzivněji, též musí zkoušet i s případným 
baletem. U velkých operních divadel bývají angažováni specializovaní korepetítori pro každou složku. 
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K ansámblu bývá poté připojen operní sbor a v těchto samostatných vokálních 

zkouškách již dirigent musí řídit dílo ve finální podobě. Během těchto zkoušek bývá 

zvykem zpívat ještě za pomoci notového partu, čímž je usnadněna rychlá orientace a 

dirigent tak má možnost snáze poukazovat na detaily. 

Souběžně s tím však začínají probíhat i režijní (tzv. aranžované) zkoušky na 

jevišti, v nichž má vedoucí úlohu režisér. Sólisté a sbor se účastní těchto zkoušek podle 

přesného rozpisu a nesmějí již používat notové party. Režisérovi asistuje korepetítor a 

dirigent, jehož může někdy zastupovat sbormistr či asistent. Aranžované zkoušky jsou 

zaměřeny v první řadě na zvládnutí scénických a dramatických úkolů (zatím ještě pouze 

v improvizovaných kulisách), obdobně jako v činohře.107 Režisér ani dirigent proto od 

zpěváků po hlasové stránce nepožaduje plné nasazení a výraz, a zvláště v počátcích se 

spokojí pouze s náznakovým zpěvem. Režijní zkoušky poměrně dlouhou dobu 

zaměstnávají všechny zpěváky včetně korepetítora a baletu. Bývá na nich též přítomen 

inspicient, nápověda a všichni pracovníci, kteří zajišťují technické zázemí (např. 

osvětlení). 

Hudební úroveň díla pak roste především'na společných zkouškách vokální 

složky s orchestrem. Prvá fáze těchto zkoušek se neodehrává na jevišti, ale vsedě 

v orchestrální zkušebně, kde samozřejmě odpadá herecký projev.108 Dirigentovi by 

v této fázi mělo záležet zejména na naprosté jistotě, samozřejmé znalosti díla a souhře. 

Dále pak navazují velice důležité zkoušky zvané hlavní neboli jevištní.109 Na nich je 

přítomen již kompletní aparát a dirigent je řídí od pultu z orchestřiště. Dvě až tři hlavní 

zkoušky musí obvykle stačit k tomu, aby režisér dal dílu finální podobu, dirigent 

sesynchronizoval dokonale orchestr a scénu a aby si účinkující upevnili své role.110 

107 Nebývá zvykem, aby v těchto zkouškách dirigent příliš zasahoval do jejich průběhu. Jeho úkolem je 
sledovat scénu, náznakově dirigovat, upozorňovat na nedostatky v hudební oblasti (spíše decentně) 
a případně si činit režijní poznámky do partitury. 

1118 Na těchto zkouškách mohou sólisté či sboroví zpěváci částečně využívat notových partů. 
109 Jevištní zkoušky bývají časově nejnáročnější, cca 5 hodin. 
110 Při hlavních zkouškách je scéna již vybavena kulisami a rekvizitami, soubor je však ještě v civilním 

oblečení. 
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Nejvyšší v hierarchii operních zkoušek je opět zkouška generální,111 která v divadle 

může být i dublována (zvláště při dvojím různém obsazení sólistů). Její účel je zřejmý, 

a sice provést dílo ve výsledném tvaru, pokud možno vcelku a s výrazovým 

propracováním. Generální zkouška probíhá pochopitelně v kostýmech, scéna a kulisy 

jsou kompletní a celý technický štáb pracuje stejně jako při skutečném představení. Po 

skončení generální zkoušky může ještě dirigent věnovat čas vyřešení některých detailů 

či nepřesností.112 

V operních divadlech není zvykem před představením již zkoušet. Pokud ale 

celý soubor odjíždí hostovat do jiného prostředí, měl by dirigent vždy žádat možnost 

akustické zkoušky, což má několik důvodů. Zcela určitě je zapotřebí, aby si orchestr 

zvykl na jiné rozměry orchestřiště, kvůli kterým musí být často posazen jinak než 

obvykle. Soubor si bezpodmínečně musí vyzkoušet pohyb na scéně, která bude mít 

pravděpodobně také odlišné parametry a dirigent si musí ověřit možnosti kontaktu se 

scénou a získat povědomí o akustických vlastnostech prostoru. 

V operní praxi se využívá ještě jednoho typu zkoušky. Je jím tzv. zkouška 

opakovací. Svou strukturou se podobá zkoušce hlavní a měla by být zařazována do 

pracovního harmonogramu vždy, když se soubor vrací k repríze některého představení 

po delší době nebo s jinými sólisty. Opakovací zkouška může výrazně pomoci 

eliminovat případné chyby a nepřesnosti, jichž by se soubor mohl při představení 

dopustit. 

' " V některých operních divadlech bývá orchestrální generální zkoušce předřazena tzv. klavírní generální 
(či kostýmová) zkouška, ve které již vše probíhá jako při představení. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že 
orchestr je suplován ozvučeným klavírním doprovodem. Na této zkoušce je také možno zároveň zjistit 
a následně odstranit případné nevyhovující technické detaily. 

112 J. M. Dobrodinský jako sbormistr v operním divadle žádal, aby i on měl v této poslední fázi možnost 
separátní sborové zkoušky (byť krátké), která měla za úkol připomenout některé hudební detaily, jež 
se mnohdy na scéně vytrácely. 
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[ 6 ] VYBRANÁ SPECIFIKA PRÁCE SE SBOROVÝM 

TĚLESEM 

Jelikož se Jan Maria Dobrodinský v profesním životě prosadil především jako 

významný sbormistr, nemůžeme v této práci opomenout jeho názory a osobité přístupy 

týkající se některých zásadních problémů sborového zpěvu a metodiky práce se 

sborovým tělesem, a to zejména při nácviku skladeb a capella. Hlouběji se budeme 

zabývat záležitostmi jako je hlasová výchova, pěvecká technika113 a intonace. Poněvadž 

Dobrodinský založil a po deset let úspěšně vedl madrigalový soubor Slovenského 

filharmonického sboru, bude také naší snahou osvětlit, na jakých základech a 

estetických normách stavěl způsob komorního pěveckého projevu a co by mělo být pro 

sbormistra při realizaci tohoto hudebního žánru prioritou.114 Konečně se naše pozornost 

soustředí k účinkování pěveckých těles v nahrávacích studiích, v nichž J. M. 

Dobrodinský se sbory často pracoval.115 

6.1 Hlasová výchova ve sboru 

Podmínkou uměleckého růstu sborového tělesa je nepochybně i zvyšování kvalit 

v oblasti hlasové techniky a kultury, která musí být systematickým školením rozvíjena. 

Bez užívání správné pěvecké teclmiky sbor brzy narazí na mantinely svých možností, a 

to jak v estetice projevu, tak ve volbě repertoáru. Cesty, jak sbor po této stránce vést a 

113 Pěveckou technikou se Dobrodinský zabýval již v době svých studií, protože v odborné pěvecké 
literatuře nacházel mnoho shodných elementů (např. tvoření tónu, dýchání, užívání různých rejstříků 
apod.) s hrou a metodikou hry na lesní roh (resp. dechové nástroje). 

114 Dobrodinský při práci s Madrigalovým sborem vycházel z principů komorní orchestrální hry. 
V našich zemích neměl komorní sborový zpěv kontinuální vývoj (narozdíl např. od tradičního 
způsobu hry ve smyčcovém kvartetu), a tak nebylo možné se poučit z konkrétních příkladů. 

115 Pochopitelně ze zásad pro studiovou práci vybíráme pouze ty, jež mohou být aktuální i pro současné, 
technicky vyspělé studiové nahrávání. S prudkým rozvojem techniky se totiž celá problematika 
značně zjednodušila (např. lze uskutečňovat střihy prakticky na kterémkoliv místě apod.). Většina 
nahrávek SFZ však vznikala v nepoměrně komplikovanějších podmínkách, což vyžadovalo ode všech 
aktérů velkou soustředěnost, zodpovědnost a připravenost. 
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jakým způsobem nároky neustále stupňovat, mohou být různé. Jako základní se jeví dvě 

koncepční řešení, a sice školit sboristy buď individuálně a nebo kolektivně. Každé 

z nich má své přednosti a úskalí, a proto jsou zřejmě nejúčinnější ve vzájemném 

spolupůsobení. Individuální hlasová výchova bývá někdy svěřována odbornému 

hlasovému poradci, který se zpěváky pracuje odděleně a mimo zkouškovou dobu. Toto 

řešení je značně časově náročné a vyžaduje v první řadě dokonalou jednotu v názoru na 

pěveckou techniku mezi hlasovým pedagogem a sbormistrem.116 Dnes je většinou 

každý člen profesionálního tělesa absolventem nějakého stupně umělecké školy,117 

a proto může být velkou překážkou přizpůsobovat jeho hlasovou techniku 

sbormistrovým kritériím a ideálům. Dále si je třeba uvědomit, že cílem individuální 

hlasové výchovy ve sboru není školit zpěváky tak jako např. operní sólisty. Sólista 

v určitých případech může přizpůsobit rytmus, tempo a frázování dramatické situaci či 

momentální hlasové dispozici. Takovéto modifikace ale u sboristů nepřicházejí v úvahu. 

Sborový pěvecký projev nesmí být totiž pouze součtem výkonů jednotlivých pěveckých 

individualit, ale musí být vždy podřízen jednotné koncepci. Smyslem hlasové výchovy 

v profesionálních tělesech je naučit sborové zpěváky ovládat svůj hlas mnoha různými 

způsoby (ne tedy pouze jediným, pro sebe nej příjemnějším a nej přirozenějším) tak, aby 

byli schopni vyhovět všem dirigentovým požadavkům (v oblasti dynamiky, barvy 

apod.). Kolektivní hlasová výchova bývá většinou realizována sbormistrem (nebo jeho 

zástupcem), který buď technickým cvičením vyhradí čas při rozezpívání na začátku 

zkoušky a nebo je organicky zařazuje přímo do nácviku skladeb.118 Dobrodinský 

dodává, že sám sbormistr nemusí být vynikající pěvec, důležité ovšem je, aby dané 

problematice hluboce rozuměl a měl vyspělý analytický sluch, který okamžitě reaguje 

na jakékoliv chyby v tvoření tónu. 

116 Takto izolovaně může se zpěváky pracovat i sbormistr, ovšem pouze za předpokladu, že je sám velmi 
dobře technicky a metodicky vybaven a v pěvecké problematice se orientuje skutečně nadprůměrně. 
Pak může získat u zpěváků i skutečnou autoritu a důvěru, bez níž nelze zdárně v individuálních 
lekcích spolupracovat. 

117 J. M. Dobrodinský apeluje na to, aby české umělecké školy mnohem více cvičily pěvce v intonačních 
dovednostech, čtení z listu a také v komorním a ansámblovém zpěvu. 

118 V SFZ vedl v prvních letech Dobrodinský kolektivní rozezpívání sám. Později, když se jeho názory na 
pěveckou techniku prosadily obecně, vedli rozezpívání vedoucí jednotlivých hlasů. 
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Není na škodu, pokud si sbormistr může vždy po nějakém čase jednotlivé 

zpěváky poslechnout samostatně.119 Lidský hlas se neustále vyvíjí a zraje a sbormistr by 

měl mít přehled o pozitivních ale i negativních změnách v hlasovém projevu všech 

sboristů. Takto může korigovat a aktualizovat zařazení zpěváků do hlasových skupin120 

a zároveň si ověřovat úroveň jejich pěvecké vyspělosti. Tento způsob prověřování je 
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velmi podobný organizaci konkurzů. Sbormistr by měl při přijímání nových členů 

preferovat pouze zdravé hlasy bez závažných vad a vždy správně posoudit, nakolik se 

dá daný hlas systematickou prací dále rozvíjet. Dobrodinský považuje za přijatelné, aby 

sbormistr do sboru zařadil i zpěváky s relativně slabším hlasem. Zvláště jsou-li tito 

jedinci ve věku do třiceti let, lze jejich hlasové dispozice systematickým individuálním 

cvičením a dobrým pedagogickým vedením zkoušek značně vylepšit. 

Jaké konkrétní požadavky má tedy sbormistr mít na hlasovou techniku 

sborových zpěváků? Základním předpokladem pro úspěšnou práci ve sboru je, aby 

zpěvák ovládal svůj hlas v celém rozsahu, a to v každém dynamickém stupni. Přirozené 

je, že vyšší hlasové polohy znějí silněji a hluboké slaběji. Běžně však skladatelé 

předepisují i zcela opačnou dynamickou interpretaci, kterou musí pak sbormistr 

vyžadovat. S tím úzce souvisí otázka barvy a 'barevných proměn zpěvu. Kvalitní 

sbormistr proto s barvou sboru cílevědomě pracuje.122 Zvláště soudobé partitury 

vyžadují užití speciálních odstínů, jako je např. čistý hlavový tón, školený falzet, mezza 

voce, sotto voce atd. Dalším důležitým požadavkem je naučit sboristy s hlasem zacházet 

ekonomicky. J. M. Dobrodinský důrazně upozorňuje na party rozsáhlých oratorií 

119 Dobrodinský v SFZ preferoval přezkušování po menších skupinách (po kvartetech či oktetech), neboť 
takto zpívali sboristé uvolněněji. 

120 Nejčastější jsou tyto posuny v ženském sboru, neboť s přibývajícím věkem bývají některé soprány 
přeřazovány do skupiny altů. Tento vývoj však musí být fyziologicky přirozený, nikoliv jako důsledek 
opotřebení hlasu. 

121 J. M. Dobrodinský u konkurzů požadoval zazpívat sólově árii a lidovou píseň, prověřoval také 
schopnost čtení z listu a úroveň znalostí hudební teorie. 

122 Sbor má oproti orchestru podstatně méně možností jak rozšiřovat svoji barevnou paletu. Sbormistr by 
si měl uvědomit, že na rozdílné témbrové odstíny mají vliv tyto základní prostředky: 
a) detailní dynamika, tj. zdůraznění či potlačení některých hlasů za účelem vyjádření různého obsahu 
(např. silný bas = pevnost, silný soprán = jásavé forte, slabý soprán = quasi sférický zvuk apod.) 
b) počet zpěváků (jinou barvu má pochopitelně partie zpívaná v malém či velkém obsazení a to i při 
zachování stejné výsledné síly) 
c) oktávové posazení a rozloha akordů (např. jiná barva při užití široké či úzké harmonie nebo jiné 
polohy akordu) 
d) harmonická funkce tónu v akordu (např. zdůraznění kvinty = jásavý zvuk, zdůraznění durové tercie 
ve středních hlasech = hutný zvuk, zdůraznění malé tercie = měkký zvuk apod.). 
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(např. J. S. Bach: Mše h moll, L.v. Beethoven: Missa solemnis apod.), které není možné 

zvládnout bez osobní kázně zpěváků. Dobrodinský nabádá k tomu, že je třeba 

v takovýchto skladbách od prvopočátku myslet na rozvržení sil a zejména ve forte tvořit 

tón s převahou hlavového rejstříku, což ve skladbách barokních a klasicistních není 

nestylové. 

Sbormistr by si měl rovněž konkrétně formulovat případné problémy 

v jednotlivých hlasových skupinách a ty poté neustále sledovat a důsledně napravovat. 

Soprán by měl být podle Dobrodinského lehký, jasný ale nosný. Ve sboru by neměl mít 

místo krční tón nebo hlas uměle dramatizovaný. Ve své umělecké praxi vedl 

Dobrodinský sopranistky k tomu, aby uměly účelně v některých místech využívat 

prostý hlavový tón, ovšem tak, aby hlas nezněl jako dětský. Skupina altů u nás bývá 

většinou tvořena z mezzosopránů, které mají znělé spodní polohy. Skutečných altů bývá 

poskrovnu. Intonační nejistota v této sekci může pramenit z nezvládnuté hlasové polohy 

kolem přechodových tónů (tj. asi hl - c2). Tyto tóny vždy Dobrodinský vyžadoval 

zpívat shora a s převahou hlavové rezonance. Čím dál tím více vzácnější bývá tenor. Při 

interpretaci tenorových partů se podle Dobrodinského nemůžeme vyhnout používání 

kultivovaného falzetu, což je jistě lepší než zpěváky přepínat a zbytečně namáhat. To se 

totiž nakonec zúročí pouze v tom, že po určité době (zhruba kolem padesáti let věku 

zpěváka) bývají nešetřené hlasy zcela nepoužitelné (křeč, neschopnost slabé dynamiky, 

hypervibrato atd.). Častým nedostatkem u tenoru je rovněž nazální tón. V basové 

skupině hrozí zejména nečistá intonace (zpěv pod tónem) díky převážnému užívání 

hrudní rezonance. Sbormistr by měl basy usměrňovat ve snaze po uměle tvořené tmavé 

či hrdinské barvě, neboť ta kvalitě intonace a sborového témbru nepřidá, a vést je 

k uvědomělému užívání rezonance smíšeného typu. 

Obecně lze tedy konstatovat, že Dobrodinský u sboru preferoval lehké a prosté 
1 7̂  

tvoření tónu bez forze a umělého temnění barvy. Pochopitelně, že ve sboru nemohou 

být nezastoupeny i vydatné, silné hlasy. Sbormistr by totiž neměl do souboru, který není 

repertoárově úzce specializován, přijímat pouze hlasy jednoho typu. Profesionální sbor, 

jenž musí obsáhnout látku od renesanční polyfonie přes velkolepá díla oratorní a operní 
123 Za základ správné pěvecké techniky považuje Dobrodinský metody a pedagogické zásady italských 

hlasových pedagogů 17. století, tedy tzv. staroitalské bel canto (blíže viz kap. 7.3.2.3). 
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až ke skladbám avantgardním, musí disponovat širokou škálou barev. Je třeba si 

uvědomit, že na sbormistrovi spočívá úkol, a to usměrňovat záměrně složení 

jednotlivých hlasových skupin tak, aby každá z nich byla silově i barevně vyrovnaná 

v celém rozsahu. Jako ideální se Dobrodinskému jeví takový poměr, kdy na tři hlasy 

„lehké" připadá jeden hlas „hutnější". 

Se způsobem hlasového projevu nepochybně souvisí i otázka vibrata. Neúměrné 

vibrato často pramení z nedostatečného ovládání dechu a dechové opory, může mít také 

příčinu v umělém temnění hlasu nebo pramení z momentální hlasové únavy. Míra 

vibrata, která může být ještě esteticky únosná v sólovém projevu, v projevu sborovém 

již mnohdy značně ruší. Velké vibrato (či dokonce hypervibrato) má nej větší podíl na 

intonační nečistotě, nehledě k tomu, že vibrato, jako projev citu má stylově své místo až 

v hudbě romantiků. Vyspělá tělesa by pak měla dbát kromě stejné míry vibrata i na 

shodný způsob jeho provádění. 

Podobně se pak musí sbormistr zabývat otázkou stmelování hlasů, sjednocování 

barvy a celkového způsobu hlasového projevu každé hlasové skupiny a následně celého 

sboru.124 Krásný zvuk tělesa pramení z perfektního výkonu jedince. Jednotné sborové 

barvě a dokonalému „sezpívání" hlasů vydatně napomáhají dělené zkoušky, které se 

nemusejí odehrávat jen tradičně, čili dělené ženské a mužské hlasy, ale je vysoce 

produktivní, když se skupiny kombinují různými způsoby (např. soprán a tenor, alt a 

bas, soprán a bas apod.). Doporučeníhodné je též zkoušení v heterogenních kvartetech 

či oktetech. 

J. M. Dobrodinský klade důraz též na „sociální" rozměr hlasové výchovy 

v profesionálním pěveckém sboru. Pokud sbormistr přijímá nového člena, měl by si 

uvědomit, že se stává za jeho hlas spoluodpovědným. O sboristy musí pečovat tak, aby 

nevyčerpal jejich kapitál a nepřipravil je nešetrným zacházením o jediný nástroj jejich 

124 Při svém nástupu do funkce šéfa Slovenského filharmonického sboru musel Dobrodinský řešit tento 
problém, neboť bylo zapotřebí, aby sbor svou dosavadní, řekněme naturální folklórní, barvu 
zkultivoval a výrazně změkčil. Tento problém Dobrodinský kontinuálně eliminoval zařazováním 
skladeb vokální polyfonie, základním nácvikem ve slabší dynamice a naprosto uvolněným způsobem 
tvoření tónu. 
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obživy, a sice o jejich hlas. Z tohoto uvědomění by pak měl pramenit sbormistrův plán, 

rozvrh a způsob vedení zkoušek v dlouhodobém horizontu. 

6.2 Intonace a intonační problémy ve sboru 

Jak již bylo dříve popsáno,125 role orchestrálního a sborového dirigenta se sobě 

v mnohém podobají a vzájemně vhodně doplňují, ale zároveň má každá úloha své 

specifické metody práce a s nimi i související úskalí. Mezi základní rozdíly obou profesí 

patří v první řadě přístup k problematice intonace. Máme na mysli její kontrolu, korekci 

a zejména metodiku systematického intonačního výcviku v souboru. Orchestrální 

dirigent má tuto záležitost nepoměrně jednodušší. Jeho úkolem je pouze intonaci 

(ladění) sledovat a napravovat. Samozřejmě, že i jemu mohou nastat vážnější problémy 

(např. v inštrumentačné či harmonicky složitých partiturách), ale v zásadě má vždy 

pevný bod, na němž lze stavět (tzn. konkrétní tóny instrumentů a dané ladění). 

U sbormistra je naopak intonace jednoznačně prioritní záležitostí, kterou musí neustále 

řešit v určité míře u každého a jakkoliv vyspělého tělesa. Otázka intonace v sobě skrývá 

několik tématických celků. Máme na mysli celkovou čistotu zpěvu (tj. zachování 

absolutní výšky tónu), správnou intonaci zpěvu v rámci ladění (čistota intervalů, akordů 

atd.), a pak intonaci jako schopnost správné reprodukce čteného notového zápisu 

(např. při zpěvu prima vista). Tento třídílný komplex je třeba při práci se sborem 

neustále promyšleně a metodicky správně budovat. Jedna složka celku podmiňuje 

druhou, a tak není možné žádnou opomíjet či násilně izolovat. I proto se v této části 

samozřejmě zmíníme o různých aspektech a způsobech řešení intonačních problémů, 

se kterými se J. M. Dobrodinský při řízení sboru setkával. 

125 Viz kapitola 5.1 Specifické metody práce sborového a orchestrálního dirigenta. 
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6.2.1 Příčiny nečisté intonace 

Čistý zpěv není jen záležitostí vyspělosti a míry rozvoje hudebního sluchu, jak 

se často mylně někteří lidé domnívají. Mezi odbornou veřejností je obecně známo, že 

sluchové vjemy, které jedinec třeba i výborně analyzuje, nemusí vždy správně 

reprodukovat. Zjemnělý hudební sluch a jeho výcvik tedy problematiku čisté intonace 

sám o sobě nevyřeší. Nutně se musí připojit výchova, při níž se utvářejí a zdokonalují 

základní dovednosti v ovládání hlasového aparátu. Správná pěvecká technika je tedy i 

prvním předpokladem čisté intonace ve sboru. Dobrodinský dodává, že nepřesná 

intonace bývá způsobena rovněž tím, že zpěvák nedostatečně ovládá svůj part (např. po 

stránce rytmické či textové). Jakmile se totiž plně nekoncentruje výhradně na 

technickou stránku zpěvu, začíná intonovat nepřesně. 

Lidský hlas je oproti hudebnímu nástroji značně citlivější, a proto bývá intonační 

výkon sboru do značné míry determinován mnoha faktory náhodné povahy. Nejméně 

ovlivnitelné je působení počasí, zejména pak tlaku vzduchu. Pokud tlak klesá, odráží se 

to ihned v ladění. Hlasy pak mají rovněž tendenci k poklesu intonace a ztrácejí 

zvukovou „špičku". Též prudké výkyvy počasí, jako náhlé oteplení či ochlazení, působí 

na sborovou intonaci neblaze. S klimatickými změnami souvisí i vznik individuálních 

hlasových indispozic nebo chorob, které samy o sobě intonaci zhoršují. J. M. 

Dobrodinský upozorňuje, že sbormistrovým úkolem je tyto možné eventuality 

předvídat, diagnostikovat a sboristy vést k tomu, aby si problémy a způsoby jejich 

maximální eliminace konkrétně uvědomovali (tím, že zpěváci o problému ví, mohou ho 

intelektem záměrně korigovat). Podmínkou je však co nejvyšší technická úroveň zpěvu 

a dodržování zásad hlasové hygieny. 

Podobný problém představuje akustičnost či spíše neakustičnost prostoru, a to 

nejen koncertního sálu, ale též sborové zkušebny. Paradoxně musíme konstatovat, že 

čím je zkušebna po této stránce lepší (např. dobře spoluznějí alikvotní tóny), tím je sbor 

se svým pěveckým a intonačním projevem více a dříve spokojen. Mnohdy se pak 

závažné a elementární nedostatky projeví teprve při koncertu konaném v méně 

akusticky výhodném prostředí. Obecně můžeme říci, že přechod ze zkušebny do 
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koncertního sálu je vždycky určitým rizikem, neboť prostor s jinou akustickou 

charakteristikou může sboru pokazit mnoho poctivé a svědomité práce i v oblasti 

intonace (z tohoto důvodu J. M. Dobrodinský nekompromisně vyžadoval před 

jakýmkoliv vystoupením možnost zvukové zkoušky). Ideální by bylo, kdyby zpěvák 

tvořil kvalitní tón bez ohledu na to, kde právě zpívá a jak sám sebe vnímá. Praxe však 

ukazuje, že se zpěvák nechává velice rychle ovlivnit tím, co produkuje, resp. tím, co se 

mu zdá, že produkuje. Pokud má dojem, že jeho hlas nezní, pěvecký výkon a intonace 
• 196 

se zákonitě zhoršuje. Další častou příčinou nedobré intonace je, že se zpěváci na 

pódiu vzájemně špatně anebo téměř vůbec neslyší.127 Pak je pochopitelně zapotřebí 

hledat optimálnější postavení a formaci tělesa, neboť, jak již bylo řečeno, na sborovém 

výkonu se významnou měrou podepisuje subjektivní pocit zpěváka. Pro dirigenta je 

z tohoto hlediska nutné najít si akusticky nejvhodnější místo tak, aby slyšel kompletní 

sbor a ne pouze jednotlivce. Jedině tak může totiž účinně regulovat intonační odchylky 

a v neposlední řadě ovlivňovat i barvu a dynamiku. 

Nečistá intonace může mít taktéž příčiny výhradně psychického charakteru, jako 

je například tréma. Ta nemusí být pouze individuální a je na dirigentovi, aby případnou 

kolektivní nervozitu dokázal svou osobností rozptýlit. Dobrodinský poukazuje též na 

souvislost intonace a celkové pracovní atmosféry ve sboru. Temperamentní, nadšená 

tělesa mají sklon intonovat výše, soubory pohodlné, nepozorné a zpívající bez zápalu 

intonačně klesají. 

6.2.2 Řešení některých intonačních problémů 

Ve svých teoretických pracích se J. M. Dobrodinský zabývá obšírněji intonací a 

také různými systémy ladění.128 Dobrodinský si totiž od počátku své sbormistrovské 

činnosti neustále ověřoval, jak fungují akustické zákony, vyzkoušel si prakticky různé 

126 Může se skutečně jednat pouze o subjektivní dojem, neboť v mnoha víceúčelových sálech (kulturní 
domy apod.) se zdá být zvuk na pódiu nevalný, ačkoliv v hledišti může být celkem uspokojivý. 

127 Toto nebezpečí hrozí zejména v divadelních sálech, stojí-li sbor za portálem. 
128 DOBRODINSKÝ, J. M. Dirigovanie zboru. III. díl. Bratislava : Krajské osvetové stredisko, 1982. 
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systémy ladění a snažil se sám pro některé jevy najít teoretická vysvětlení pomocí 

matematických výpočtů (ty však nejsou z pochopitelných důvodů obsahem této práce). 

Dospěl k závěru, že pro sborovou intonaci přicházejí v úvahu v podstatě tři 

možnosti ladění. Je to ladění temperované, přirozené a čisté (tzv. pythagorejské). 

K ladění temperovanému by měl sbormistr přistupovat jako k určité konvenci a musí ho 

respektovat ve všech skladbách s doprovodem nástroje, kde je výška tónu již předem 

naladěna a není možněji v průběhu hry ovlivňovat (např. klavír). Přirozené ladění bývá 

v některých pracích označováno jako nejideálnější. Dobrodinský však s tímto tvrzením 

nesouhlasí, a uvádí, že sluchově je mnohem uspokojivější ladění čisté. Jeho základem 

jsou vylaďované čisté kvinty (resp. kvarty), které určují výšku tercie a citlivého tónu. 

Velká tercie je pak o zlomek větší než v ladění temperovaném a ještě o „miniinterval" 

vyšší než v ladění přirozeném (v převratu je pak o tento interval nižší tercie malá). Čisté 

ladění řeší i další nedostatek výše zmíněných systémů, a sice výšku 6. a 7. stupně 

(citlivého tónu) durové stupnice. V tomto ladění jsou oba tóny vyšší (tzv. velké celé 

tóny), což dodává těmto stupňům na přesvědčivosti.129 Pozor je třeba věnovat též 

enharmonickým záměnám. V ladění temperovaném se z hlediska enharmonie jedná 

o stejně znějící tón (př. cis = des), v systému -ladění čistého je však nutné funkci 

každého tónu intonačně odlišit (tzn. citlivý tón stoupající intonujeme výše, klesající 

níže). 

Věnujme se dále některým typickým intonačním problémům. Nebezpečí 

intonačních odchylek vzniká, je-li v některém z hlasů vícenásobně opakován tentýž tón. 

Na jeho konstantní výšku má vliv především ovládání dechu a správné tvoření vokálů. 

Jakmile vzduchový proud není rovnoměrný, vznikají intonační nepřesnosti.130 Taktéž 

pokud je každý vokál ve skupině tvořen odlišně, na opakovaném tónu se to projeví 

l2'' Můžeme tedy shrnout, že při užití čistého ladění intonujeme v kvintovém intervalu vrchní tón výše, 
v kvartovém intervalu je naopak vhodné výše intonovat spodní tón. Durovou tercii intonujeme výše, 
mollovou níže. V durové stupnici při postupu směrem vzhůru intonujeme výše tyto kroky: mezi 
primou a sekundou, mezi kvartou a kvintou, mezi kvintou a sextou, mezi sextou a septimou. 

130 Analogický problém nastává při intonaci dlouhých tónů (např. prodlev, závěrečných akordů apod.), 
kde hrozí riziko vychýlení intonace směrem dolů, ale i nahoru. Perfektní intonace je opět závislá na 
dobré dechové opoře a uvědomělé, řízené práci s dechem. 
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v intonačních výchylkách. Obtížné paralelismy, jsou-li navíc v nezpěvných 

intervalech (v moderních dílech to mohou být například septimy či zvětšené kvarty), 

přinášejí také mnoho intonačních nepřesností. J. M. Dobrodinský nedoporučuje 

takovéto postupy při intonačním nácviku studovat pouze se souběžnými hlasy, ale 

nabádá k tomu, aby sbormistr hledal vždy ve sborové sazbě relativně konsonantní 

souzvuky. Jednotlivé hlasy je pak vhodné kombinovat tak, aby ostré disonance nezněly 

izolovaně a zpěváci měli snazší možnost doladit se. 

Mohlo by se zdát, že žádné intonační nesnáze nemůže přinášet prostý jednohlasý 

zpěv. Dobrodinský však vysvětluje, že právě v jednohlase jsou slyšet sebemenší 

intonační nepřesnosti, a proto je třeba věnovat jeho nácviku adekvátní pozornost.132 

Složité jednohlasé pasáže lze cvičit tak, že je buď sbormistr podloží akordy, prodlevou 

nebo jinými harmonicky vhodnými tóny, čímž mají sboristé pregnantní intonaci 
133 v ' • 

usnadněnou. Častým jevem při zpěvu a capella je rovněž intonační neshoda mezi 

prvním a závěrečným akordem ve frázi. Jako produktivní se ukazuje metoda, kdy sbor 

z cvičných důvodů zpívá kromě těchto akordů vše pouze imaginárně (samozřejmě 

s následnou intonační kontrolou). Na tomto místě je vhodné též připomenout, že při 

vylaďování jednotlivých souzvuků musí sbormistr postupovat tak, aby intonačně 

nejprve sjednotil primu s oktávou, poté s kvintou a nakonec s tercií. Teprve pak je 

možno připojovat další tóny akordu (např. septimu, sekundu atd.). 

Sbormistrovou snahou by mělo být tyto a mnohé další intonační problémy 

odhalovat již s předstihem (tzn. při studiu partitury) a připravit si dopředu jejich účinné 

konstruktivní řešení, což nácvik nové skladby značně urychlí. U svěřeného tělesa by 

měl také vysledovat typické či dokonce chronické intonační potíže, pro jejichž příčiny 

by měl hledat nejprve jednoznačné teoretické vysvětlení a teprve na tomto základě si 

vypracovat podrobný metodický postup na jejich postupné odstraňování. 

131 Pokud zpěvák netvoří správně vokály, je pro intonaci rovněž nebezpečný stoupající interval směrem 
vzhůru, v němž po sobě následuje vokál světlý a potom tmavý. 

132 Podobný problém představuje zpěv v paralelních oktávách. 
133 Lze realizovat rovněž tak, že určitá skupina ve sboru tyto pomocné tóny zpívá na vokál či na 

brumendo. 
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6.2.3 Metodika sborového intonačního nácviku 

Dalším takřka celoživotním úkolem sbormistra je hledat co možná 

nej přirozenější a zároveň nej efektivnější metody sborového intonačního nácviku. 

Ve finále snad ani není důležité, jakou z mnoha intonačních teorií sbormistr zastává a 

preferuje, podstatné je, aby uměl zpěvákům vhodně poradit a navrhnout i různé 

možnosti řešení konkrétního intonačního problému. 

Nejhůře J. M. Dobrodinský hodnotí takový intonační nácvik, kdy sbormistr zcela 

zanedbává rozvoj intelektu, představivosti a hudební paměti zpěváků. Pouhý imitační 

nácvik, kdy sbormistr opakuje určitý úsek skladby do té doby, dokud si ho sbor 

sluchově nezapamatuje, degraduje oba dva partnery (tj. sbormistra a sbor) na úroveň 

cvičitele a cvičence. Tento způsob nácviku je zvláště u méně vyspělých souborů užíván 

proto, že kromě času a trpělivosti nevyžaduje od sboru ani sbormistra žádnou další 

námahu, systematickou přípravu a hlubší odbornost. Pokud tedy není rozumová složka 

intonace podporována, racionální schopnosti zpěváků po čase degenerují a 

intonace je realizována víceméně pouze intuitivně. 

Dobrodinský nabádá k tomu, aby i amatérská tělesa dbala na rozvoj a využívání 

hudebního myšlení v otázce intonace. Je proto bezpodmínečně nutné, aby sboristé na 

zkoušce skutečně četli notový zápis ze svých partů a spojovali tak vjem sluchový 

s vjemem zrakovým. Díky tomuto propojování se naučí časem obstojně intonovat i 

zpěvák, který žádný systematický intonační výcvik nikdy neprodělal. Míra intonačních 

dovedností a skutečné schopnosti číst, analyzovat a reprodukovat se prověřuje při studiu 

skladeb nekonvenčního charakteru. Nemusí se jednat o skladbu ryze avantgardní či 

atonální (dodekafonie apod.), mnozí zpěváci mají problémy již se skladbami, které 

vybočují z dur-mollového systému či vycházejí z modálni harmonie. 

Cílem dlouhodobé intonační výchovy by měl být stav, kdy je sbor schopen 

neznámou skladbu ihned souvisle zaintonovat (třebaže v pomalém tempu) za hry 

podpůrné harmonie či doprovodu. Na sbormistrovi tedy je, aby úroveň hudebního tělesa 

budoval na pevných základech, k nimž intonace a čtení z listu bezpochyby patří. I při 
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imitačním nácviku může sbor upozorňovat na teoretická fakta, širší 

harmonicko-kontrapunktické vztahy a na intonační pomůcky vycházející z aplikace 

různých intonačních metod. 

6.3 Komorní sborový zpěv 

6.3.1 Znaky komorního sborového zpěvu 

V úvodu je nutné provést porovnání několika pojmů, jichž širší hudební 

veřejnost někdy nesprávně užívá a neboje vzájemně zaměňuje. Nezřídka se stává, že je 

každé pěvecké těleso s menším počtem zpěváků označováno jako komorní sbor. Je od 

sebe však třeba jasně odlišit tyto kategorie: komorní pěvecký sbor, malý pěvecký sbor a 

ansámbl (soubor sólistů). V ansámblu je každý hlas (hlas zde míněn ve smyslu hlasu 

v partituře) zastoupen pouze jedním zpěvákem - sólistou, a proto nelze o ansámblovém 

zpěvu hovořit jako o sborovém. Sbor s menším počtem členů ještě také automaticky 

není komorní, neboť někdy i malý sbor může pracovat obdobným způsobem jako velké 

sborové těleso. Komorní sborový zpěv má však zcela charakteristické rysy ve způsobu 

hlasového projevu, interpretace a dramaturgie.134 

Komorní sbor je tělesem, které má z důvodu specifického hudebního projevu 

omezený počet zpěváků, jednoznačně lze ale říci, že horní hranice je kolem třiceti 

členů.135 Na pěvce komorního sboru jsou kladeny poněkud jiné požadavky. Kromě 

toho, že je od zpěváků zapotřebí maximální soustředěnost, zodpovědnost a perfektní 

individuální výkon, vyžaduje se i schopnost po všech stránkách jednotného a 

„nesólistického" způsobu zpěvu.136 Sbormistr takovéhoto souboru by měl být proto 

134 Velké sborové těleso však může také využívat techniku komorního zpěvu, i když třeba jen v omezené 
míře a nebo v některých dílčích interpretačních zásadách. 

135 Velikost komorního sboru se nejčastěji pohybuje mezi 1 6 - 3 2 zpěváky. 
136 Z tohoto důvodu se pro komorní zpěv J. M. Dobrodinskému jeví jako vhodnější hlasy „lehčí" a 

relativně zvukově slabší. 
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hluboce vzdělán v oblasti hlasové výchovy, neboť první podmínkou úspěšné realizace 

komorního sborového projevuje naprostá jednota po stránce pěvecké techniky. Rovněž 

by měl stavět na správných estetických zásadách interpretace tohoto žánru a volit 

uvážlivě dramaturgii. Hlavním principem při nácviku repertoáru by měla být maximální 

práce s detailem. Povrchní, povšechný a nedůsledný způsob studia skladeb je 

u komorního souboru naprosto vyloučen. Stěžejní zásady komorního způsobu realizace 

jednotlivých kategorií interpretačního umění (tj. dynamika, tempo, frázování, plastika, 

barva atd.) jsou proto tématem další kapitoly.137 

6.3.2 Hlavní interpretační zásady komorního sborového zpěvu 

Prvním interpretačním problémem komorního sborového zpěvu je otázka 

dynamiky. Dobrodinský poukazuje na to, že zvuková kvantita (měřená v decibelech) je 

z hlediska účinku dynamiky na posluchače pouze relativní. V komorním sboru je třeba 

chápat dynamické předpisy především jako pokyny pro výraz. Dále záleží velmi na tom, 

zda komorní soubor pro svou produkci vybere prostor a případný doprovod, který síle 

zvuku sboru neubírá a dává možnost vyniknout všem dynamickým odstínům. 

V akusticky vhodném prostředí a při zachování intenzity výrazu může znít i malý sbor 

plně. Sbormistr však musí dbát na to, aby v silnější dynamice sboristé stále zpívali 

komorně a nikoliv operně, sólistický. 

Nejen dynamiku, ale i tempo je správné chápat jako předpis výrazu. Absolutní 

metronomický údaj je někdy možno z opodstatněných důvodů poněkud transformovat, 

nikdy ale nesmí být porušen jeho výrazový charakter. V malém komorním obsazení 

doporučuje J. M. Dobrodinský pomalá tempa realizovat nepatrně rychleji, neboť zvuk 

tak získá větší objem a barevnost. Pro volbu tempa obecně platí, že horní hranici 

rychlého tempa určuje zřetelnost nejmenší rytmické hodnoty a spodní hranice tempa 

pomalého je dána vkusností a obsažností nejdelších not, pomlk či odsazení. 

137 Tyto zásady lze analogicky vztáhnout i na práci s komorním instrumentálním souborem. 
J. M. Dobrodinský se při práci s komorními instrumentálními soubory řídil vždy zásadou, kterou 
formuloval Václav Talich: „Komorní orchestr není malý symfonický orchestr, ale velké smyčcové 
kvarteto ". 
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U komorního způsobu zpěvu jsou mnohem více markantní eventuální prohřešky 

proti správnému a přirozenému frázování. Dobrodinský připomíná, že je nutné 
1 TO 

v každém hlase pečlivě vypracovávat výstavbu hudební fráze (tzn. vrcholy, stoupání 

a klesání melodického napětí, přízvuky, nádechy atd.) a chápat každou linku jako 

samostatnou, pochopitelně při zachování jednotného interpretačního stylu.139 Proto je 

třeba, aby ani dynamika nebyla generalizována, ale každý hlas měl své detailní 

dynamické předpisy. 

Zejména ve skladbách se složitou polyfonní fakturou musí sbormistr dbát na 

plastické vypracování. To znamená, že by mělo z díla zvukově vystupovat to, co je 

v daný moment podstatné po hudební nebo textové stránce (např. rytmicko-melodické 

charakteristické figury, koloratúry a decrescenda), naopak zvukově by měly ustupovat 

dlouhé či vysoké tóny, prodlevy, méně důležité figurace apod. Polyfonní dílo pak bez 

tohoto podrobného vypracování ztrácí svůj smysl a je degradováno na pouhé náhodné 

prolínání hlasů.140 

Soudržnost celku musí být podpořena i ve sborové barvě. Každý jedinec by se 

měl snažit svoji barvu přizpůsobit barvě skupiny a celého souboru zároveň. Jednota 

barvy vyplývá především z výše formulovaného základního požadavku, a sice z jednoty 

pěvecké techniky. Komorní sbor může provádět barevné změny jako každé jiné pěvecké 

těleso, a to na základě změny obsazení (kompletní sbor, menší skupina, sólo),141 

změnou techniky zpěvu (např. sotto voce, brumendo se zavřenými, pootevřenými či 

zcela otevřenými ústy atd.) a zvýrazněním harmonické funkce tónů v akordu (např. 

ostré disonance provádět rovným tónem, neostré disonance změkčovat apod.). 

138 Délka fráze, věty textu nebo jiného logického celku má přímou souvislost s volbou tempa. To by mělo 
být zvoleno tak, aby bylo možné se co nejpřirozeněji nadechovat. Pokud se staví fráze delší, je nutné 
užít střídavého dýchání. 

139 Operní ansámbl však tuto jednotu mít nemůže. V něm představuje každý hlas jinou dramatickou 
postavu s jiným charakterem a většinou i s rozličným textem. Jednota je rovněž popřena individuální 
hlasovou technikou, barvou apod. 

140 O frázování a plastickém vypracování bude pojednáno blíže v kapitole 7.2 Interpretace vokální 
polyfonie. 

141 Tuto techniku lze užívat rovněž ve velkém sboru, kde tyto změny obohatí sborový projev především 
po stránce barevné a výrazové. 
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6.3.3 Řízení komorního sboru 

Mezi diskutabilní názory patří i ten, zda malý hudební soubor potřebuje 

dirigenta. Je sice možné, aby komorní těleso při veřejných produkcích bez dirigenta 

vystupovalo,142 ale vždy musí mít alespoň někoho, kdo vede zkoušky a řídí nácvik 

skladeb. Tento post bývá označován jako umělecký vedoucí.143 Komorní sbor dirigenta 

(na rozdíl od souboru sólistů) jednoznačně potřebuje. Tato podmínka jednak pramení 

z požadované jednoty interpretačního projevu, zároveň musí mít ve svém čele osobnost, 

která ručí za umělecké výsledky, úroveň zkoušek a profil tělesa. Řízení komorního 

sboru není z hlediska manuální techniky v ničem diametrálně odlišné, je však vhodné, 

aby dirigent přizpůsobil svůj vnější projev jeho velikosti. Namístě jsou menší, úsporná a 

skromnější gesta. Dirigent buď stojí standardně v čele tělesa a nebo celý soubor řídí ze 

strany.144 

Dirigent či umělecký vedoucí je také zodpovědný za dramaturgický plán. J. M. 

Dobrodinský se domnívá, že se komorní sbor nemusí výhradně zaměřovat jen na 

některé hudební styly (např. vokální polyfonie či soudobá tvorba), stačí, když budou při 

výběru repertoáru reflektována určitá kritéria. Předně, sazba musí být v souladu 

s početným obsazením a možnostmi jednotlivých hlasových skupin.145 Volba taktéž 

velmi závisí na textu, resp. obsahu konkrétního díla. Pro komorní sbor jsou ideální texty 

lyrické, intimní či duchovní a rovněž texty žertovné či lidové. Jako nevhodná můžeme 

označit díla s patetickým, hrdinským nebo se závažným filozofickým obsahem. 

Z hlediska forem doporučuje Dobrodinský skladby kratší, někdy i cyklické. Program 

koncertu by pak měl být sestaven s ohledem na podobnost a kontrast zároveň.146 

142 Soubor tím ale přichází o možnou inspiraci, motivaci a podporu ze strany dirigenta. 
143 V této roli se někdy ocitá některý ze členů souboru. 
144 J. M. Dobrodinský řídil Madrigalový sbor SFZ vsedě od malého stolku. Chtěl tak předejít tomu, aby 

na sebe poutal zbytečnou pozornost. 
145 Z tohoto důvodu J. M. Dobrodinský nedoporučuje do repertoáru zařazovat skladby v příliš pomalém 

tempu nebo v široké harmonii. 
146 Několik kratších skladeb je vhodné spojit do vícevětného útvaru (na způsob suity). 
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6.4 Pěvecký sbor v nahrávacím studiu 

Práce v nahrávacím studiu se v některých momentech liší od běžného vystoupení 

před obecenstvem a může přinášet celou škálu problémů. Vyžaduje proto od sbormistra 

připravenost, zkušenost a zejména znalost a respektování určitých zásad nejen umělecké 

povahy, ale též organizační a technické (akustické). 

V první řadě je nutno si uvědomit, že mikrofon je oproti lidskému uchu 

v určitém směru citlivější, a to zvláště na jakékoliv nedostatky technického rázu 

(v oblasti výrazu mu bohužel mnohé uniká). U sboru je elementárním předpokladem 

úspěšného nahrávání bezchybná intonace ve smyslu případných intonačních nedostatků 

v hlasových skupinách a také intonace celková (absolutní). Sbormistr tedy musí 

maximálně dbát na to, aby se sbor nikde intonačně nevychýlil z tóniny.147 Nejen proto, 

že mikrofon toto vybočení spíše zdůrazní, ale též z toho důvodu, aby bylo možné 

provádět na potřebných místech střihy. 

Obdobně je tomu s rytmem. Ve studiové akustice se ihned projeví nepřesná 

rytmická souhra a další detaily, které v koncertní síni nejsou postřehnutelné. Mezi ně 

patří problém společného nástupu a rovněž zakončení. Sebemenší opoždění či naopak 

dřívější nástup některého zpěváka nahrávku znehodnocuje. Velká pozornost musí být 

věnována jednotné artikulaci, zvláště pak výslovnosti sykavek148 a koncových hlásek. 

Každá rytmická a artikulační nepřesnost zapříčiňuje i horší srozumitelnost textu. Proto 

je namístě soustředěná spolupráce všech členů tělesa a snaha co nejvíce se přizpůsobit 

kolektivnímu hudebnímu projevu. 

Sbormistr by měl také uvážit volbu temp. Dobrodinský poukazuje na zajímavý 

fakt, že pomalé tempo vyzní na nahrávce pomaleji než ve skutečnosti. Delší se také 

zdají pomlky, odsazení, nádechy a cesury. Proto by měl sbormistr pamatovat na to, aby 

nahrávaná skladba měla tempový spád a nebyla interpretována s velkou mírou 

147 Jestliže toto vybočení nastane při veřejném koncertu, nepřihodí-li se náhle, nepřekročí-li únosnou mez 
a je-li v souladu s výrazem a obsahem skladby, často ho nezaregistruje ani zkušený posluchač. 

148 Přehnaně pregnantní výslovnost sykavek však také v barevné jednotě sboru může působit rušivě. J. M. 
Dobrodinský tento problém řešil někdy tak, že vyslovením sykavky pověřil jen určité zpěváky. 

96 



sentimentu. Rychlé tempo je limitováno zejména mírou dozvuku.149 Jako ideálnější se 

v tomto případě jeví prostor s krátkým dozvukem a celkově „sušší" akustikou. Ta však 

bohužel dává vyniknout nedostatkům v oblasti barvy, ladění a tvoření tónu. 

Po stránce dynamiky může být sboru zvuková technika velkým pomocníkem. 

U děl s orchestrální složkou lze v místech s hutnou instrumentací sbor více zesílit nebo 

orchestr ztlumit, ve skladbách a capella může zvukový mistr hlasy vzájemně 

vyrovnat150 či některý více dynamicky zvýraznit s ohledem na plastické vypracování 

(zvláště u polyfonní sazby). Při nahrávání musí sbormistr dbát i na jednotnou barvu a 

technickou kvalitu tónu. Zcela nekompromisní musí být v otázce nepřiměřeného 

vibrata, které (zejména ve dvoučárkované oktávě ženských hlasů) velmi ruší. 

V úvodu této kapitoly jsme se zmínili o negativním vlivu nahrávání na 

tlumočení hudebního výrazu. Při veřejných vystoupeních je tím nej cennějším 

momentem, když se podaří vytvořit ojedinělou atmosféru a navázat vnitřní kontakt mezi 

dirigentem, souborem a publikem. Nedá se říci, že toto „kouzlo okamžiku" technika 

zcela smaže, ale rozhodně ho transformuje. J. M. Dobrodinský k této záležitosti dodává: 

„Protože technika umí hovořit jen svým jazykem, tedy zase technikou, mělo by nám při 

pořizování nahrávky záležet nejvíce právě na technické perfekci. Pokud se toto podaří, 

snímek zachytí i případné kouzlo uměleckého zážitku. V tom je mikrofon spravedlivý, 

odmítá tlumočit pózu a citové pozlátko, hluboký a upřímný výraz však dokáže přenést." 

Zdárnost nahrávání však mohou ovlivnit další faktory. Dirigent si proto musí co 

nejpečlivěji promyslet plán jednotlivých nahrávacích frekvencí. Obdobně jako při 

zkoušce se i tady mění křivka výkonnosti. Začátek nahrávání bývá obyčejně zdlouhavý, 

neboť se zkouší ideální postavení mikrofonů, jejich vyvážení, optimální míra dozvuku, 

srozumitelnost slova atd. Sbor si rovněž teprve zvyká na nové prostředí (často akusticky 

velmi odlišné od koncertního sálu), na jiný způsob práce, na zásahy a případné retuše 

149 Tempo je třeba zvolit tak, aby v daném akustickém prostoru zněly zřetelně a konkrétně i ty 
nejdrobnější rytmické hodnoty. 

150 Takovéto úpravy doporučuje J. M. Dobrodinský provádět jen v místech, kde je některý hlas vůči 
jinému „handicapovaný". Příkladně, forte basu ve velké oktávě se nemůže rovnat forte sopránu ve 
dvoučárkované oktávě, alt nemůže být zvukově rovnocenný tenoru na hranici malé a jednočárkované 
oktávy apod. 
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hudebního režiséra a na absenci inspirujícího kontaktu s publikem. V této počáteční fázi 

je nezbytná naprostá disciplinovanost a trpělivost, a to od všech aktérů. Jakmile sbor 

tento psychologicky nejnáročnější začátek překoná, úroveň práce se viditelně zvýší. 

Dobrodinský sbormistrům doporučuje, aby dobře rozpočítali síly sboru a zbytečně 

s nimi neplýtvali. Během natáčení se mohou vyskytnout nejrůznější problémy, jediné co 

však překonat nelze, je hlasová únava zpěváků. Proto je nutné dobře rozvrhnout pořadí 

nahrávaných skladeb a nejobtížnější díla nikdy nezařazovat až v závěru frekvence.151 

Úspěch nahrávky závisí též na celkové atmosféře ve studiu, která se odvíjí od 

dobré spolupráce mezi všemi subjekty. Snaha o naprostou technickou dokonalost 

s sebou přináší pro všechny zúčastněné i značné nervové vypětí. Dirigent se právě proto 

často ocitá v nezáviděníhodném postavení prostředníka, který musí řešit problémy mezi 

sborem, hudebním režisérem a nahrávacím týmem. Dobrodinský dirigentům radí, aby se 

snažili vytvářet příjemné tvůrčí prostředí a zachovávali vždy klid, taktnost a 
i o 

sebeovládání. 

151 J. M. Dobrodinský navrhuje nejnáročnější skladby nahrávat zhruba na konci první třetiny, když 
dirigent cítí, že je sbor již dobře rozezpíván, aklimatizován a nejeví známky únavy. 

152 Podmínkou efektivní, rozvážné práce je ovšem dokonalé ovládání své profese, detailní znalost 
partitury a vlastní jasná zvuková představa díla, kterou sbormistr umí i logickými důvody obhájit. 

98 



[ 7 ] K OTÁZKÁM HUDEBNÍ INTERPRETACE 

K úplné charakteristice uměleckého profilu Jana Marii Dobrodinského patří 

nepochybně i shrnutí jeho nej podstatnějších názorů z oblasti estetiky interpretace. 

Obsahem následujících kapitol však nebude komplexní pojednání o jednotlivých 

slohových obdobích či obecných kategoriích výkonného interpretačního umění. Naši 

pozornost bychom chtěli soustředit pouze k těm vybraným interpretačním problémům, 

k nimž se ve své době ukázal být přístup J. M. Dobrodinského originální a novátorský. 

Ze studia pramenů vyplývá, že jako sbormistr a dirigent přinesl Dobrodinský osobitý 

pohled především na interpretaci vokální polyfonie153 a barokních vokálně 

instrumentálních děl,154 neméně podstatné jsou rovněž jeho poznámky k interpretaci 

soudobé a avantgardní hudby 20. století. Mnoho těchto skladeb Dobrodinský studoval a 

uváděl premiérově155 (zejména se Slovenským filharmonickým sborem) a musel tak 

proto zákonitě hledat vlastní metody nácviku a realizace.156 Vysokou informační 

hodnotu pro nás v tomto směru mají Dobrodinského teoretické práce, skripta a další 

studijní materiály vytvořené pro interní potřeby VŠMU či pro frekventanty 

dirigentských a sbormistrovských kurzů. 

153 Většinu děl vokální polyfonie provedl J. M. Dobrodinský na Slovensku vůbec prvně. 
154 Tuto interpretační problematiku si zvolil za téma své habilitační práce (DOBRODINSKÝ, J. M. 

O interpretácii barokových vokálno-inštrumentálnych skladieb. Bratislava, 1991. Habilitační práce. 
VŠMU Bratislava). 

155 Premiérová provedení závažných děl současných slovenských autorů konzultoval Dobrodinský 
většinou přímo se skladateli. 

156 Dobrodinského postoje rovněž pramení z celoživotního studia odborné literatury, a to jak české, tak 
zahraniční. 
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7.1 Problematika stylové interpretace 

Zejména ve druhé polovině 20. století se stylová interpretace stala jedním 

z hlavních kritérií při posuzování a rozboru úrovně interpretačního výkonu. Je třeba 

zdůraznit, že stylovost nevychází jen ze znalosti hudebních dějin a vývoje jednotlivých 

uměleckých etap, ale kvalitní interpret by měl též respektovat charakteristiku stylu 

v užším slova smyslu. Dobrodinský v této souvislosti hovoří o nutnosti odstínění a 

zachovávání příznačných interpretačních rysů skladatele a jeho národní příslušnosti.157 

Hlubší porozumění skladatelovu individuálnímu či národnímu stylu vychází 

pochopitelně ze studia historie, životopisů a zasazování konkrétních poznatků do širšího 

kontextu.158 

Při realizaci partitury má podle Dobrodinského interpret dvě odlišné možnosti 

jak přistoupit k realizaci notového záznamu. První z nich nazývá rekonstrukcí159 a 

druhou aktualizací. Při „rekonstrukci" je v popředí interpretova snaha o co nejvěrnější 

napodobení praxe určitého historického období. Dobrodinský upozorňuje na to, že 

takováto interpretace by měla být hledáním skutečné pravdivosti výpovědi160 a neměla 

by proto být založena pouze na vnějškových, někdy dokonce prvoplánových efektech 

(např. provádění díla na dobové hudební nástroje, v kostýmech, v kulisách apod.). 

„Aktualizační" způsob interpretace vychází naopak z názoru, že hudba (byť stará) je 

předváděna současnému posluchači. Ten má však již jiné nároky (např. na technickou 

perfekci) a estetické ideály, kterými by se měl interpret řídit, chce-li ho zaujmout.161 

Oba dva přístupy mají část pravdy a své kladné i záporné stránky. Dobrodinský 

jako stylovou chápe interpretaci, která odhalí, respektuje a přesvědčivě tlumočí 

charakteristické výrazové prostředky doby, autora a národa a dodává, že ani to 

157 Nerespektování těchto specifických nuancí v rámci jednoho stylu nazývá Dobrodinský „generalizací 
interpretace". 

158 Podobným způsobem se snažil J. M. Dobrodinský nalézt specifické interpretační rysy slovenského 
sborového zpěvu (viz kap. 1.2 Slovenský filharmonický sbor). 

159 Termín „autentická interpretace" nebyl v době, kdy J. M. Dobrodinský svá teoretická pojednání na 
toto téma píše, ještě užíván. 

160 Toto hledání však nemůže mít nikdy zcela objektivní a jednoznačné závěry, neboť se vychází vždy 
pouze z nepřímých pramenů. 

161 Dobrodinský staví přesvědčivost interpretace na první místo a v této souvislosti se odvolává na citát 
z Goethova Fausta: „Šedá je všechna teorie, jen strom praxe se věčně zelená". 
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nej ortodoxnější pojetí, jestliže nenajde odezvu u publika, není správné. Konečně, 

interpret by si měl být vědom toho, že i samotné kritérium stylovosti se v průběhu let 

(např. vlivem nového vědeckého poznání) mění. To, co bylo považováno za ideál, se 

může po čase jevit jako překonané či dokonce zcela nepatřičné. Je proto logické, že 

dirigentovým celoživotním úkolem je vzdělávat se. Poznatky musí nejen shromažďovat, 

ale také hodnotit, prověřovat a aktuálně je zohledňovat v praxi. 

S problematikou stylové interpretace souvisí i otázka tzv. tradičního pojetí. J. M. 

Dobrodinský uvádí, že některá díla mají tak silně zakotvený tradiční způsob 

interpretace, že je téměř nemožné, aby dirigent vnesl do skladby něco zásadně 

novátorského, dokonce by bylo spíše nešťastné, kdyby se pokoušel toto tradiční znění 

radikálně, násilně či nelogicky měnit. To se týká především děl hluboce národních, 

neboť jejich interpretační pojetí vznikalo spontánním spolupůsobením národního 

hudebního naturelu a vychází z přirozené národní povahy skladatelova hudebního 

vyjadřování. Nerespektování těchto skutečností má většinou za následek nepřesvědčivé, 

ba až chybné uchopení díla. Varuje ovšem před interpretováním skladby s tzv. 

tradičními chybami (tzn. s tradiční nepřesnou hudební realizací některých míst 

v notovém záznamu) a poukazuje na to, že dobrý dirigent má vždy vycházet z důkladné 

znalosti partitury a dbát na precizní realizaci autorova zápisu.162 

7.2 Interpretace renesanční vokální polyfonie 

Vyvrcholení období vokální polyfonie spadá do období 16. století. Spolu 

s mistrovskou kompoziční technikou krystalizují logicky i konkrétní interpretační prvky 

a požadavky. S J. M. Dobrodinským jsme je pro přehlednost rozčlenili do několika 

základních kategorií, jimiž se budeme dále podrobněji zabývat. Závěrem této kapitoly 

pak načrtneme, jak má vypadat dirigentova příprava před tím, než začne polyfonní dílo 

se sborem studovat. 

162 Z tohoto důvodu Dobrodinský nedoporučuje souboru ani dirigentovi dlouhodobě provozovat dílo 
pouze zpaměti. 
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Každý hudební styl vyžaduje svoji specifičnost ve zvuku (v německé literatuře 

tzv. „Klangideal"163). Dobrodinský, podobně jako i jiní odborníci, dospěl k názoru, že 

tímto ideálem v 16. století je zvuk měkký a ušlechtilý. Chrámy, v nichž byly 

provozovány církevní skladby, této tónové ušlechtilosti značně napomáhaly, neboť svou 

akustikou eliminovaly případné nedostatky hlasového projevu. Navíc estetika 

pěveckého projevu té doby vyrůstala z tradice gregoriánského chorálu, takže pěvci byli 

zcela jistě vedeni k měkkému tvoření tónu, preferována byla lehkost, elasticita a 

relativně slabší dynamika bez prudkých kontrastních změn. Z tohoto důvodu byl ve 

vyšší poloze mužských hlasů používán hrudní falzet (petto falsetto), u ženských hlasů 

hlavový rejstřík.164 Při interpretaci vokální polyfonie ve sboru je proto nutné vycházet 

z těchto poznatků a snažit se jim co nejvíce přiblížit. Dobrodinský také dodává, že by 

bylo chybou, bránit se spontaneitě projevu (radost, temperament apod.) tam, kde tomu 

přímo odpovídá obsah textu.165 

Pro správné pochopení interpretace vokální polyfonie pokládá Dobrodinský za 

nej podstatnější proniknutí do rytmicko-metrické podstaty tohoto stylu, protože tímto 

rysem se od hudby novější odlišuje snad nejvýrazněji. Menzurální notace rozeznávala 

v podstatě dva druhy metra, a sice třídobé (ternpus perfectum a prolatio maior) a 

dvoudobé (tempus imperfectum a prolatio minor). Stavba melodie pak probíhala ve 

střídání těchto dvoudobých a třídobých skupin, které Dobrodinský nazývá stopami. 

Stopa má vždy první dobu prízvučnou a ostatní neprízvučné. Takt v dnešním smyslu 

slova ještě neexistoval. Při přepisu do moderní notace však byly tyto skladby označením 

taktu a taktovými čarami opatřeny, což správnou realizaci skladby v tomto směru 

znesnadňuje. Taktové čáry totiž mnohdy rozdělují plynulou stavbu melodické linky a 

zpěváci pak automaticky chápou první doby v taktu jako místa přízvuku. Úkolem 

dirigenta je proto nejprve odhalit a oživit původní metrickou bohatost a proměnlivost 

daného vokálně-polyfonního díla. Respektovat je zapotřebí i metrické zákony textu 

163 Klangideal = zvukový ideál určité doby. 
164 Církevní skladby byly prováděny výhradně sbory mužskými, resp. chlapeckými, světské skladby se 

realizovaly především v menším obsazení, v těchto souborech zpívaly i ženy. 
165 Nemusí se v tomto ohledu jednat pouze o skladby světské, neboť v liturgické hudbě renesance pochází 

mnohdy cantus firmus ze světské písně. 
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(zejména je-li latinský) a v partituře si případně značit kromě přízvuků hudebních taktéž 

přízvuky slovní.166 

Zásadní vliv na autentičnost interpretace má volba tempa. J. M. Dobrodinský 

uvádí, že tempo přímo souvisí s několika faktory. Prvním z nich je obsah díla. Podle 

základního obsahového ladění skladby si lze stanovit tempové mantinely, nej snadnější 

je to jistě v případech, kdy má skladba taneční charakter. U latinských liturgických textů 

je možno určit základní tempo i podle konvencionálních zvyklostí. Některé texty se 

totiž pravidelně zpívaly rychleji (např. „Hosana", „Aleluja"), jiné naopak volněji (např. 

„Et incarnatus", „Requiem aeternam"). Představu správného tempa často pomůže 

navodit přirozený deklamační spád textu, a to zvláště ve skladbách sylabických. Každý 

text, má-li být jasně artikulován, připouští stupňování tempa pouze po určitou mez. 

Dirigent si musí být také vědom toho, že v příliš rychlém tempu by text přestal být 

srozumitelný i vlivem chrámové akustiky. Jak jsme se již zmínili dříve, volba tempa se 

řídí jednoduchým pravidlem, které říká, že horní hranice tempa rychlého je dána 

srozumitelností nejmenší rytmické hodnoty, spodní hranice tempa pomalého je naopak 

limitována kontinuitou a únosností hodnot velkých. Kapacita lidského dechu pak 

představuje další určující faktor. Při správně zvoleném tempu by mělo být možné 

provést každou hudební frázi najeden dech.167 

Do oblasti tempa spadá též otázka realizace agogiky. Dobrodinský se domnívá, 

že její užití je závislé na druhu provozované skladby. V tomto ohledu od sebe odlišuje 

skupinu skladeb sylabických či syrytmických od polyfonních, zejména těch, které jsou 

vystavěny na principu imitace. U prvně jmenované skupiny Dobrodinský agogické 

změny připouští v případě, vyplývají-li z citového obsahu, bezprostřední nálady nebo 

z logického deklamačního spádu textu. V polyfonních dílech však agogika není 

prakticky možná. I kdyby interpret v rámci jednoho hlasu agogickou změnu cítil, 

takováto tempová výchylka by si rytmicky protiřečila s ostatními současně znějícími 

166 Nejčastější chybou je, když se v latinských textech tvoří přízvuky analogicky s češtinou. 
U ďvouslabičných latinských slov je přízvuk na předposlední, tj. první slabice. U slov tříslabičných je 
rovněž na předposlední slabice, ale to jen v případě, že je dlouhá. Pokud je tato slabika krátká, 
přesouvá se přízvuk dopředu na třetí slabiku od konce (tj. na první). Ve víceslabičných slovech je 
hlavní přízvuk na druhé slabice od konce (je-li dlouhá) a vedlejší přízvuk je na čtvrté slabice od 
konce. 

167 Interpunkční znaménko pak lze ztotožnit se znaménkem pro oddělení frází, resp. pro nadechnutí. 
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hlasy. Ve skladbě, využívající imitační techniku by jistě působilo neprofesionálně, 

kdyby téma (resp. hlava tématu), které má vždy zaznívat ve stejné podobě, bylo 

v některých hlasech agogicky modifikováno. 

Na dirigentovi spočívá i další úkol, a sice vyřešit skladbu po stránce dynamiky, 

frázování a plastiky. Hlavní dynamická rovina je opět určena obsahem textu. 

Dobrodinský připomíná, že existují přirozené vztahy mezi obsahem a volenou sílou 

přednesu, některé citové či dějové momenty pak korespondují s dynamikou 

přímoúměrně. Ve stylu vokální polyfonie vyrůstá dynamický plán především ze stavby 

fráze a z plastického vypracování hlasů. Jak jsme uvedli výše, stavba melodie je 

založena na střídání dvoudobých a třídobých stop, kde je první doba přízvučná. To 

znamená, že těžká doba vyžaduje důraz (silnější dynamiku) a opačně. V rámci jedné 

fráze tak vzniká sled silnějších a slabších tónů, z nichž jeden má funkci vrcholu 

(ve vokální polyfonii se však dirigent musí vyvarovat toho, aby nejvyšší tón fráze 

pokládal automaticky také za její vrchol). Takovémuto vrcholu téměř vždy předchází 

stupňování melodického napětí a po něm logicky nastává jeho uvolňování.168 Podobně 

jako existuje hierarchie mezi přízvučnými dobami ve frázi, je zřejmá i hierarchie mezi 

jednotlivými frázemi. Znamená to, že některé z nich představují vrcholy skladby a jedna 

pak vrchol hlavní.169 

Plastické vypracování díla je důležité především pro jeho srozumitelnost. 

Dirigentovi musí záležet na tom, aby bylo zvukově zřetelné to, co je v daný okamžik 

hudebně nebo textově důležité. Z hlediska dynamiky je však správnější, že podstatné 

nezesiluje, ale tlumí druhořadé. Zdůrazňuje nástup tématu a nebo jinak důležité 

myšlenky tak, aby na sebe navazovaly a vytvářely kontinuálně jakousi latentní 

melodickou linku. Dynamicky musí též zohlednit zvukový poměr mezi dlouhými a 

krátkými rytmickými hodnotami. Dlouhé noty často překrývají drobné, a proto je 

výhodné je záměrně zeslabovat. Dobrodinský tento požadavek navrhuje realizovat 

pomocí rychlého decrescendo.170 Jestliže je však nota velmi dlouhá a mohlo by dojít 

168 J. M. Dobrodinský upozorňuje na to, že toto zesilování a zeslabování není totožné s romantickou 
stavbou fráze, ale jedná se spíše o jakousi dynamickou pulsaci. 

169 Vrcholy jednotlivých hlasů se v průběhu skladby sčítají a tvoří tak plasticko-dynamický reliéf díla. 
170 Toto decrescendo však nesmí být totožné s běžným předpisem fp. 
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k poklesu melodického napětí, radí tón postupně opět mírně zesílit (tzv. „rozvinout"). 

Z akustických a fyziologických zákonitostí rovněž plyne, že vysoké tóny znějí silněji 

než nižší. Tato převaha se projevuje i mezi hlasovými skupinami, což znamená, že výše 

položené hlasy mají přirozenou vlastnost sborovému zvuku dominovat. Dirigent se ale 

musí neustále snažit naplňovat podstatu polyfonie, tedy rovnost hlasů, a tak by pro něj 

měla zvuková a barevná vyváženost sboru představovat jeden z hlavních cílů.171 

Z výše uvedených estetických nároků na interpretaci vokální polyfonie zřetelně 

vyplývá, že tento hudební styl nepřipouští improvizační přístup k provedení, ale naopak 

základem jeho správné realizace je sofistikovaná a svědomitá příprava ze strany 

dirigenta. Kromě toho, že si předem musí pečlivě vypracovat partituru172 

(tzn. vyřešit tempo, frázování, plastiku, dynamiku atd.), si musí rozvážit, jak ke skladbě 

přistoupí z hlediska taktovací techniky. Dobrodinský uvádí, že by měl volit vždy takový 

druh taktu, který bude v maximálním souladu s metrem skladby, a je-li to nevyhnutelné, 

taktovací obrazce i střídat. V edicích, kde je však dílo rozděleno do standardních taktů, 

by měl dirigent víceméně dodržovat obvyklá taktovací schémata, přičemž by se měl 

snažit diverzifikováním práce rukou co nejpřiléhavěji vystihnout a vykreslit 

architektonickou a dynamickou stavbu frází a celé skladby. 

171 Někdy si může dirigent pomoci tak, že pozmění obsazení jednotlivých hlasových skupin 
(např. v sopránu ponechá pouze lehké hlasy) či zvukově vyváží případná kritická místa (např. vysokou 
polohu tenoru změkčí barvou několika altů a naopak). 

172 Notový materiál je třeba na počátku studia kriticky zhodnotit. Je-li k dispozici edice, která 
nerespektuje pravidla tohoto stylu, musí se dirigent v první řadě snažit provést co nejvěrnější 
„rekonstrukci" původní partitury (tzn. odstranit taktové čáry, rozčlenit melodii na fráze a v rámci nich 
provést rozdělení na dvoudobé a třídobé stopy, vyznačit slovní a hudební prízvuky atd.). 
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7.3 Interpretace barokní vokální hudby 

7.3.1 Interpretace barokní vokální polyfonie 

Způsob polyfonního sborového zpěvu v hudbě baroka má mnoho shodných a 

podobných nároků na interpretaci jako polyfonní skladby klasické (tzn. renesanční). 

Tato subkapitola by proto měla vyzdvihnout pouze zásadní odlišnosti a specifika 

barokní sborové polyfonie a zároveň i dirigentova přístupu k realizaci polyfonní 

sazby.173 

Základní rozdíl v interpretaci polyfonie renesanční a barokní spatřuje J. M. 

Dobrodinský v chápání hudebního metra a rytmu. Jako se stará polyfonie projevuje 

střídáním dvoudobého a třídobého metra nespoutaného taktem, barokní hudba tuto 

volnost již eliminuje. To se odráží ve členění melodie do ohraničených metrických 

skupin, tj. taktů, kde se pravidelně střídají doby prízvučné a neprízvučné (jasný primát 

získává první doba v taktu). Konkrétní požadavek, který v této oblasti interpretace tedy 

vzniká, je především přesnost a přísnost metrického tepu skladby. Každé polyfonní 

hudební větě musí vládnout jednotné, pevné tempo. 

Druhým zásadním rozdílem, na který J. M. Dobrodinský upozorňuje, je fakt, že 

barokní sloh prakticky nepoznal ryzí zpěv a capella. I ve skladbách, které jsou jako 

a capella napsány, byl sborový zpěv doprovázen, a to minimálně alespoň harmonickým 

nástrojem hrajícím generálbas (basso continuo). Některé kompozice, obsahují-li 

všechny hlasy, je možné a capella zpívat (např. Bachova moteta či vokální fugy B. M. 

Černohorského), Dobrodinský však dodává, že jde při takovéto interpretaci vždy 

o určitou nestylovost. Ačkoliv sice vokální partitura obsahuje všechny hlasy (tzn. je 

harmonicky úplná), požadavek generálbasového doprovodu dokládá argumentem, že 

v mnohých partiturách je nejhlubší hlas (tzn. bas) místy veden nad partem tenoru. 

V a capella interpretaci tím vzniká nesprávný reálný bas, který zkresluje polyfonickou 

173 O technice a estetice sólového i sborového zpěvu bude pojednáno dále v rámci samostatné kapitoly. 
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sazbu a harmonickou výstavbu.174 Dobrodinský proto usuzuje, že autor počítal 

s oktávovým zdvojením basové linky. I když se pak totiž sborový tenor ocitne pod 

sborovým basem, skutečný bas (instrumentálně realizovaný) zní správně.175 

Vrcholnou polyfonní formou baroka je nepochybně fuga a jí příbuzné formy 

drobnější. Právě v těchto typických formách záleží na dirigentových estetických 

kritériích v otázkách frázování, plastiky a celkové architektonické výstavby díla. Často 

se můžeme setkat s názory, že k hlavním dvěma zásadám interpretace fugy patří 

zdůrazňování tématu (tzn. téma se vždy provádí silněji než ostatní hlasy) a gradační 

dynamická stavba (tzn. fuga začíná na takovém dynamickém stupni, aby byla možná 

její dynamická gradace). J. M. Dobrodinský k dané problematice uvádí: „Základem 

fugy je práce s tématem, které zaznívá na počátku skladby a mělo by být ihned při 

prvním zaznění jasně charakterizováno. Ve spletitosti kontrapunktických hlasů je pak 

každé jeho opětovné zaznění pro posluchače pevným orientačním bodem. Někdy se od 

dodržování tohoto způsobu upouští a hlasy znějí stále stejně silně. Na základě vlastní 

praxe mohu říci, že zdůrazňování tématu dává interpretaci přehlednost a 

srozumitelnost. Opačný způsob lze použít jen s maximální rozvahou a v obsahově 

odůvodněných případech. Zvláště u méně přesvědčivého projevu hrozí, že se skladba 

stane pro posluchače chaotickou. Méně však souhlasím s druhým tradičním způsobem 

interpretace fugy, tedy s umělým přeexponováním její gradace. Některá témata totiž 

vůbec nesnáší změnu dynamiky, jestliže se přitom nemá zároveň změnit i jejich 

charakter. Dynamika není nutnou základní podmínkou vygradování skladby. Gradace 

ve fuze můžeme dosáhnout již užitím prvního principu, a to zvýrazňováním motivicko-

t é matické práce ".176 

174 Je nutno si uvědomit, že barokní polyfonie je organismem horizontálně vedených hlasů, které však 
podléhají nově i řádu harmonie. Tento vertikální souěet je vyjádřen číslovaným basem. 

175 Pokud je ovšem skladba z nějakých důvodů realizována pouze sborově, Dobrodinský doporučuje, aby 
byla basová linka v uvedených partiích vedena dynamicky výrazněji. 

176 DOBRODINSKÝ, J. M. Interpretačné problémy polyfónneho spevu. Bratislava : Osvetový ústav, 
1984. 
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Můžeme tedy shrnout, že Dobrodinský fugu architektonicky buduje na tématu, 

které je jasně vyhraněno a svůj charakter v průběhu skladby nemění.177 K interpretaci 

fugy přistupuje až na základě detailně prostudované skladatelovy práce s tématem 

(augmentace, diminuce, těsny atd.), kterážto se pro něj stává hlavním východiskem 

gradace. 

7.3.2 Interpretace barokních vokálně instrumentálních děl 

7.3.2.1 Obecné zásady 

V předchozí kapitole jsme se seznámili s nejpodstatnějšími zásadami J. M. 

Dobrodinského, týkajících se stylové interpretce barokní vokální polyfonie. Nyní tyto a 

mnohé další zásady rozvedeme do širšího systému souvislostí a pokusíme se 

prezentovat jeho názory a vlastní teoretická východiska pro interpretaci barokních děl 

vokálně instrumentálních. 

Připomeňme, že základní novum barokní hudby spočívá v harmonickém myšlení 

(vyjádřeném i zápisem generálbasu). Uvedli jsme také, že polyfonní sazbu je nutné 

učinit maximálně srozumitelnou, neboť všechny hlasy si jsou v zásadě rovnocenné a ve 

vedoucí úloze se střídají na základě vnitřní hierarchie a formové výstavby. Z tohoto 

poznání pak vyplývá, že dirigent musí v první řadě na základě analýzy díla tuto 

hierarchii stanovit. To znamená, že musí dát vždy přednost nejdůležitějšímu hlasu, bez 

ohledu na to, v jaké poloze se nachází a zda je vokální či instrumentální (obě složky 

jsou si v tomto případě rovny). 

Druhým charakteristickým rysem je pravidelné metrické členění do taktů. 

Rovněž tempo, které již bývá v barokních dílech slovně předepisováno, ovládá většinou 

celý uzavřený celek. Pravidelnost metrického tepu skladby z pohledu Dobrodinského 

vede k takřka úplnému vyřazení agogiky, kromě výjimečných případů (např. v závěru 

177 V polyfonních skladbách klasicismu a zejména romantismu už však tento požadavek není tak zcela 
aktuální, neboť téma bývá v průběhu díla často charakterizováno rozdílně (např. dolce - maestoso, 
marcato - legato apod.) 
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skladby).178 V barokních vokálně instrumentálních dílech je proto nutno dbát na soulad 

vokálního a instrumentálního rytmu tak, aby pravidelný tep nebyl porušován. K tomu 

pochopitelně velmi přispívá jednota v artikulaci mezi oběma složkami souboru.179 

S pojetím metra a rytmu úzce souvisí otázka volby tempa. Dobrodinský uvádí, 

že v první polovině 20. století byla v interpretaci barokních skladeb preferována spíše 

tempa pomalejší. Hlavní odůvodnění, kromě jiného, vycházelo z toho, že staré nástroje 
• 180 

byly méně technicky pohyblivé. Tento argument J. M. Dobrodinský uznává, 

poukazuje ale rovněž na to, že pokud má být barokní hudba prezentována současnému 

posluchači, musí alespoň částečně reflektovat moderní trendy. Jelikož v posledních 

padesáti letech došlo k obecnému zrychlení temp, a to v interpretaci jakéhokoliv stylu, 

nevidí Dobrodinský důvod pro to, aby se tento posun nepromítl i do interpretace 

barokní hudby. Varuje však na druhou stranu před tempy příliš rychlými, která barokní 

hudbu trivializují a vedou k upřednostňování technické brilance nad obsahem.181 Volba 

tempa by proto měla vycházet z obdobných kritérií jako při interpretaci klasické vokální 

polyfonie. Dobrodinský se taktéž odvolává například na teoretické pojednání 

J. J. Quantze,182 který za základní údaj pro volbu středního tempa považuje tep srdce 

zdravého člověka (tzn. 70 - 80 úderů za minutu) a A. Dolmetsche, který ve své knize 

„Interpretace hudby 17. a 18. století" říká: „Není sporu o tom, že stará hudba sama 

o sobě nebyla ani rychlejší ani pomalejší než hudba moderní". 

Dirigent musí vždy také pečlivě zvažovat užití a rozvržení jednotlivých 

dynamických stupňů a vrcholů. Dobrodinský se staví proti romantizujícímu přístupu 

interpretace dynamiky, zároveň však hovoří znovu o tom, že při hudební interpretaci 

nemůže jít dirigentovi o pouhou rekonstrukci díla, ale i o tvůrčí ztvárnění z hlediska 

dnešních interpretačních a posluchačských kritérií. Z tohoto důvodu Dobrodinský 

zastává názor, že není možné realizovat jen strohou, základní dynamiku, která je 

178 Přímé označení agogických nuancí od autora nikde v partituře nenajdeme. Můžeme ale nalézt místa 
(např. v Bachvě Mši h moll), kde bezprostředně za sebou následují dvě různá tempa. Vzniká tak přeci 
jen pochybnost, zda autor nepočítal s nějakým tempovým přechodem. 

179 Viz kap. 5.2 Obecné zásady řízení vokálně instrumentálních děl. 
180 Dobrodinský rovněž uvádí, že celkové zpomalení temp koncem 19. a v 1. polovině 20. století je 

důsledkem přežívání novoromantické tradice. Tehdejší interpretace si totiž obecně libovala 
v nadužívání agogických změn, korun, ritardanda, odsazení apod. 

181 Zejména je to na škodu u děl s duchovní tematikou, či ve skladbách s citovým zabarvením. 
182 QUANTZ, J. J. „ Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen", 1752. 
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předepsána skladatelem v partituře. Domnívá se, že barokní hudební praxe poznala širší 

(ale ne romantickou!) dynamickou paletu, neboť barokním autorům záleželo na 

přesvědčivém vyjádření nálady a citů (viz barokní afektová teorie). Jeho přesvědčení 

o dynamické pulsaci vychází také z dobových názorů na hlasové školení. Například 

technika messa di voce (tj. crescendo a decrescendo na jednom tónu) byla považována 

zajeden z projevů dokonalého zpěvu. 

7.3.2.2 Barokní instrumentář 

Uvedli jsme již, že každý sloh měl svoji vlastní představu o ideálním zvuku. 

Máme-li se dobrat pokud možno objektivní představy o zvukovém obrazu barokních 

vokálně instrumentálních skladeb, musíme se nejprve zabývat dobovým 

instrumentářem. Vznik monodie rozdělil v baroku hudební nástroje prakticky na dvě 

základní skupiny, a sice na nástroje harmonické a melodické. K harmonickým 

nástrojům můžeme řadit všechny instrumenty schopné akordické hry. V této skupině 
• 1 

byl zpočátku dosti bohatý výběr, do vrcholného baroka však v tomto smyslu užití 

přežívají pouze varhany, cembalo a výjimečně ještě'loutna (z doprovodu harmonických 

nástrojů se vyvinula praxe číslovaného basu). Nástroje melodické přinášejí 

motivicko-tématický materiál a také u nich dochází časem k selekci. Posun v užívání 

proběhl nejmarkantněji u nástrojů smyčcových (nástroje violového typu byly postupně 

nahrazovány nástroji typu houslového184), týká se však i skupiny dechů a bicích. 

Odpověď na otázku, proč některé instrumenty zanikly, nachází Dobrodinský ve 

vzájemně podmíněném vztahu mezi zvukem nástroje a zvukovou představou autorů. 

183 Např. theoiba, kytara, harfa, portativ, pozitiv aj. 
184 V baroku se však při hře na staré violy či na nástroje houslového typu stále ještě užíval smyčec 

lukovitého tvaru s jinou konstrukcí „žabky". Napětí žíní nebylo konstantní a bylo jej možno tlakem 
ruky měnit i při hře. Starý tvar smyčce a malé napětí žíní bylo výhodné zejména pro akordickou hru, 
neboť bylo snadné rozeznít současně několik strun. Znamenalo to ale také, že nebylo možné vyvinout 
větší (dnes obvyklý) tlak na jednu strunu bez nebezpečí, že se rozezní též struna sousední. Výsledkem 
byl proto měkký, relativně slabší tón nástroje. Smyčcem lukovitého tvaru se nedaly zahrát ani některé 
smyky (např. spiccato, sautillé), proto Dobrodinský považuje za nestylové při interpretaci barokních 
skladeb tyto smyky běžně používat (ovšem kromě skladeb, kde jsou tyto smyky autenticky 
předepsány, např. A. Vivaldi: Čtvero ročních období). 
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Často se hovoří o tom, zda barokní díla interpretovat na historické hudební 

nástroje. Je pravdou, že specifické barvy a zvukového kouzla některých starých nástrojů 

je těžké na moderních instrumentech dosáhnout.185 Byla by proto škoda, aby se některé 

skladby či části skladeb, které jsou psány přímo pro tyto nástroje (např. koncertantní 

partie), takto neprováděly. Koncertantní nástroj totiž býval volen autorem zcela 

záměrně, a to tak, aby jeho zvuková charakteristika odpovídala obsahu a náladě 

skladby.186 

Barokní doba tedy položila základy specifické disciplíně, kterou nyní nazýváme 

instrumentace. Skladatelé objevují individualitu nástroje (technickou i barevnou) a 

počínají ji vědomě užívat ve vztahu k hudebnímu a textovému obsahu konkrétního díla. 

Objevuje se plánovité používání nástrojových kombinací z hlediska architektonického a 

dynamického.187 J. M. Dobrodinský nabádá, aby náhodě nebyl ponechán ani vzájemný 

poměr smyčců a dechů. U malých obsazení se počet hráčů na dechové nástroje blížil 

počtu hráčů na nástroje smyčcové a zejména ve velkých tělesech bylo i dechů užíváno 

chóricky. Můžeme tedy říci, že poměr smyčcových a dechových instrumentů byl 

v barokním orchestru víceméně vyrovnaný.188 

S instrumentální složkou vokálně instrumentálního díla souvisí nepochybně 

vypracování a realizace generálbasu. Ten byl hrán buď z partu basového nástroje a nebo 

přímo z partitury. Harmonická stránka je vyjádřena v číslech, ale najdeme i skladby, 

kde čísla chybí a harmonickou kostru je třeba vyvodit pouze z polyfonického 

přediva hlasů. Při hře generálbasu je podle Dobrodinského nejsprávnější vycházet 

z faktu, že číslovaný bas má především sjednocovat a podporovat ostatní 

185 Dobrodinský připomíná, že tato problematika se týká např. i užívání trubek. Dnes se často skladby 
baroka interpretují na tzv. trubku bachovku namísto užití původní trubky clariny. Bachovka má však 
téměř poloviční délku trubice a i když hra na ni je pro hráče nesporně technickým ulehčením, její 
barva je oproti clarině odlišná. Clarina disponovala měkkým zvukem, a proto ostrost a průraznost ve 
zvuku moderních nástrojů označuje Dobrodinský za nestylovou. 

186 Např. J. S. Bach spojuje v áriích lidský hlas s koncertantním nástrojem vědomě tak, aby jejich barvy 
korespondovaly s obsahem. 

187 J. M. Dobrodinský uvádí, že česká barokní orchestrace je svým stylem bližší italské než německé. 
Syntézu obou směrů a vrchol barokní instrumentace podle něj představuje dílo G. F. Händla. 

188 O konkrétním obsazení orchestru ve vokálně instrumentálních formách bude pojednáno samostatně. 
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hlasy.189 Generálbas často hrál sám skladatel (dirigent). Můžeme se proto domnívat, že 

právě při hře generálbasu autor usiloval o to, upřesnit svoji představu díla (zvláště tam, 

kde ji hráči z různých příčin ne zcela uspokojovali). Dobrodinský tudíž soudí, že 

generálbas má být poměrně bohatě vypracován, nemá se vyhýbat polyfonickému vedení 

hlasů, ornamentice, pasážové hře, rejstříkování a improvizaci.190 Proto považuje za 

nesprávné, je-li při provádění barokní skladby úloha hráče generálbasu pasivní. Naopak, 

Dobrodinský zastává názor, že hráč generálbasu by měl být hlavním pomocníkem při 

realizaci dirigentova interpretačního názoru. 

7.3.2.3 Pěvecká technika a sborový zpěv 

Ke konkrétnější zvukové představě barokního vokálně instrumentálního díla 

nám jistě pomůže, seznámíme-li se s dobovými estetickými ideály vokálního projevu a 

pěvecké techniky. Období baroka představovalo jeden z vrcholů v tomto umění. Jak 

prameny dosvědčují, barokní zpěv byl charakteristický především snahou o ušlechtilost 

a krásu tónu společně s technickou virtuozitou. Šlo zejména o dokonalé ovládání dechu 

a o lehkost v nasazení a rozvíjení tónu. Pěvec musel umět využívat svůj rozsah v celé 

dynamické amplitudě, mít ideálně sjednocené přechody a rejstříky, navíc byly na hlas 

rovněž kladeny velké nároky po stránce technické pohyblivosti. Dobrodinský uvádí, že 

zpěv nebyl pouze samoúčelnou hlasovou „akrobacií", ale naopak byl upřednostňován 

hudební výraz a dramatický projev. Tato pěvecká technika je označována jako 

bel canto.191 Hledáme-li tedy zvukový obraz barokního zpěvu, lze říci, že výsledkem 
192 

tehdejšího hlasového školení byl lehký jasný tón s převahou hlavové rezonance, 

189 Podle Dobrodinského má generálbas v zásadě tyto hlavní funkce: 
1) zpevňovat harmonickou stavbu 
2) zvýrazňovat a zpřehledňovat kontrapunktickou sazbu 
3) dokreslovat rytmickou a dynamickou stránku díla 
4) vycházet z nálady a obsahu díla. 

190 Bylo by ovšem chybou, kdyby byl part generálbasu pojímán příliš sólově. 
191 J. M. Dobrodinský důrazně upozorňuje na to, že je třeba nezaměňovat barokní bel canto 

(tzn. staroitalské) se současnou pěveckou technikou, označovanou rovněž tímto termínem. Dnes je 
pojem bel canto totiž obecně používán pro způsob zpěvu, který vyrůstá zejména z interpretace oper 
G. Verdiho a G. Pucciniho a je naprosto odlišný od pěveckého projevu baroka. 

192 Na základě literárních pramenů Dobrodinský uvádí, že pěvecká výchova začínala již v dětském věku a 
byla velice intenzivní. Zabírala až deset hodin denně, povětšinou pod stálým dohledem pedagoga. 
Hlas byl školen pomalu, postupně a ekonomicky. Rozvinutí objemu hlasu bylo přirozeným výsledkem 
hledání krásy tónu a i hlasový rozsah se zvětšoval nenásilně. Základem bylo tvoření tónu na základě 
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prostý jakéhokoliv tlaku, forzírování a umělého temnění. Protože byl tvořen převážně 

z vyššího rejstříku, můžeme usuzovat, že zpěvák asi nebyl schopen užívat velmi silné 

dynamické stupně, které dnes musí produkovat sólista, chce-li být rovnocenným 

partnerem opernímu orchestru. 

Pokud chce však dirigent najít stylovou barvu sboru, musí rovněž vycházet ze 

zpráv o dobovém složení pěveckých těles. Teprve ve vrcholném baroku začínají ve 

sborech pravidelně zpívat také ženy193 (až doposud vrchní hlasy realizovali chlapci), 

kromě toho stále ještě zpívají kastráti a falzetisté. I tento poznatek jasně hovoří proti 

užívání silných, řekněme operních hlasů. V baroku se kromě toho postupně ustaluje 

obsazení, které dnes nazýváme smíšený čtyřhlas a toto seskupení se začíná považovat za 

ideální i z hlediska harmonické plnosti. 

Dobrodinský připomíná, že stejnou chybou, jakou by byl romantizující operní 

pěvecký projev, je, pokud se při provádění barokních skladeb upadá do opačného 

extrému. Ten se vyznačuje zpěvem „neposazených" či dokonce nezmutováných 

ženských hlasů a plochých, krčních hlasů mužských, které postrádají dechovou oporu a 

přiměřené zapojení hrudní rezonance. Rovněž falzet by neměl být nahrazován pouhou 

fistulí. 

7.3.2.4 Realizace partitury 

V hudební praxi se často diskutuje o početním obsazení souboru, který má 

barokní vokálně instrumentální dílo provádět. Dirigent tak stojí před dilematem, zda 

partituru nastudovat ve velkém sborovém obsazení a jemu přiměřeném obsazení 

orchestrálním a nebo dílo uvést spíše komorně. Tato otázka však v sobě zahrnuje 

tónu primárního (primérní tón = tón, který vzniká v hrdle při naprosto minimálním napětí hlasivek a 
tlaku proudícího dechu) a perfektní ovládání hlasu v hlasovém středu (tzv. jádro hlasu), který neměl 
zpočátku větší rozsah než sextu. Tento hexachord byl pak dále rozvíjen do obou krajních poloh a 
všech odstínů dynamiky. V tehdejších pěveckých školách nešlo pouze o výuku zpěvu, ale i o celkový 
rozvoj umělecké osobnosti. Součástí osnov byly proto discipliny jako např. hudební skladba, filozofie, 
poezie, teologie, historie atd. 

193 Při velkých festivalových provedeních Handlových děl již premiéry zřejmě vedle chlapců zpívaly i 
ženy. V Německu asi jako první zařadil ženy do sboru Johann Matheson, přítel J. S. Bacha. 
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několik souvisejících podotázek. Předně je třeba rozvážit, jaké bude konkrétní početní 

obsazení souboru (tj. sboru a orchestru) a jaký má být vzájemný poměr složky 

instrumentální a vokální. Na základě této úvahy pak musí dirigent navíc přistupovat 

k volbě sólistů. O všech těchto tématech se postupně zmíníme v následujícím textu, 

závěrem se také ještě budeme zabývat otázkou, zda partituru barokního vokálně 

instrumentálního díla realizovat kompletně či zda je možné a vhodné provádět dílo 

s dílčími úpravami (např. zkrácení či vynechání některých pasáží a uzavřených částí). 

Pro početně velká obsazení souboru hovoří především tradice anglických 

festivalových provedení děl G. F. Händla. Zprávy jasně hovoří o několikasetčlenných 

sborech a tomu úměrném obsazení orchestru.194 J. M. Dobrodinský ale poukazuje na 

protichůdnou informaci, která vychází z listu J. S. Bacha lipské městské radě 

z roku 1730. Bach zde uvádí konkrétní počty účinkujících při provádění svých děl. Jeho 

orchestr měl toto obsazení: violino I.: 2 - 3 hráči, violino II.: 2 - 3 hráči, viola I.: 

2 hráči, viola II.: 2 hráči, violoncello: 2 hráči, violině: 1 hráč, hoboj: 1 - 3 hráči, 

fagot: 1 - 2 hráči, clarina: 3 hráči, tympány: 1 hráč. Celkem tedy maximálně 22 

hudebníků,195 což je jednoznačným svědectvím pro obsazení malé.196 

Dobrodinský zastává stanovisko, že není možné vycházet pouze z čísel. Řešení 

daného problému spatřuje v přemýšlivém přístupu interpreta, který by měl dospět 

k rozhodnutí o početním obsazení na základě analýzy díla (struktura, forma, rozloha 

apod.) a konkrétních podmínek jeho provedení (např. akustika prostředí). O velikosti 

obsazení nám může mnoho napovědět i to, pro kolik sborových hlasů je partitura 

komponována197 či jak je architektonicky vystavěna. Rozlehlé dílo, má-li být dostatečně 

působivé, jistě nesnese fádní, zvukově nezajímavé provedení. Dirigent by měl také volit 

jiné obsazení v případě, že skladba bude prováděna v menším sále se suchou akustikou, 

v chrámu s dlouhým dozvukem, na divadelním jevišti či v plenéru. 

194 Dobrodinský zde připomíná, že v tomto duchu uvažoval i F. Mendelsohn - Bartholdy, když uvedl 
Matoušovy pašije J. S. Bacha. 

195 Někdy se k této sestavě připojovali i dva flétnisté. 
196 Nutno ovšem poznamenat, že tyto údaje uvádí J. S. Bach proto, aby obhájil, proč není možné provádět 

skladby na žádoucí umělecké úrovni. On sám pokládá toto obsazení za nedostatečné. 
197 U sboru způsobuje dělení (ať polyfonické či akordické) jakési „zředění" zvuku (na rozdíl např. od 

klavírní hry). Je proto logické, že při větším dělení (např. v osmihlase) nemůže malý sbor realizovat 
silnou dynamiku (v absolutní síle). 
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Podívejme se nyní blíže na poměr sborového a orchestrálního obsazení. J. M. 

Dobrodinský nesouhlasí s tím, aby ke sboru, který je k dispozici, byl připojován 

rutinně sestavený tradiční symfonický orchestr. Obě dvě představené koncepce 

(tj. „Händlovská" a „Bachovská") mají společné jádro, a sice zvukovou převahu vokální 

složky nad instrumentální.198 Dobrodinský dále poukazuje na to, že určitý počet 

zpěváků a hráčů dává souboru určitou charakteristickou stylovou barvu, která by měla 

být v rámci jednoho díla konstantní. Považuje proto za nesprávné, jestliže se bez 

speciálního uměleckého důvodu spojuje (resp. dostává do konfliktu) zvuk „komorní" 

(ve sboru) a zvuk „symfonický" (v orchestru).199 Nejčastěji k této chybě dochází tehdy, 

dělí-li se sbor v některých částech skladby na čtyřhlas, jinde na osmihlas a obsazení 

orchestru zůstává v obou úsecích díla stále stejné. 

Volba sólových hlasů by měla dle Dobrodinského vycházet z estetiky výše 

popsané techniky barokního bel canta. Ve své dirigentské praxi proto v těchto dílech 

využíval hlasy lehké, jasné, ale zároveň dostatečně nosné, které byly schopny realizovat 

všechny dynamické stupně v celém svém rozsahu a ovládaly dobře koloratúrni zpěv. 

U většího orchestrálního a sborového obsazení je však nebezpečí, že tyto sólové hlasy 

nebudou v rovnováze k celému aparátu a budou působit slabě. Dobrodinský nachází 

řešení v tom, přizpůsobit v daných místech sílu a obsazení souboru charakteristice 

sólového hlasu a tuto zdánlivou dynamickou slabinu využít k vytvoření kontrastu ke 

zvuku pléna.200 

Při uvádění rozsáhlých barokních forem bývá jednou z překážek jejich 

pochopení současným posluchačem zdánlivě nepřiměřená délka.201 Je samozřejmé, že 

z profesionálního hlediska by bylo třeba dát přednost úplnému, nezkrácenému znění 

díla, v běžné koncertní praxi však musí dirigent (i proti svému uměleckému 

198 Dobrodinský Bachovy údaje z citovaného dopisu přepočítal na údaje z Handlových festivalových 
produkcí a zjistil, že poměr mezi vokálními a instrumentálními hlasy je v obou případech prakticky 
stejný (tj. asi 35 zpěváků na 22 instrumentalistů u J. S. Bacha, u G. F. Händla jsou to pak násobky 
těchto čísel). 

199 Pochopitelně tomu může být i opačně. 
200 Dobrodinský zde vychází i z estetiky dobové orchestrální praxe a způsobu interpretace concerta 

grossa. 
201 Míníme tím díla, která svým trváním přesahují cca 120 minut. 
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přesvědčení) v těchto případech přikročit k určitým úpravám.202 Zkracování 

jednotlivých částí či jejich úplné vypouštění patří mezi nej radikálnější zásahy do díla, 

a proto si žádá krajně zodpovědný přístup. 

Jaké konkrétní praktické postupy tedy J. M. Dobrodinský interpretům navrhuje? 

Dirigent by si měl podle něj na začátku ujasnit, kterou složku vokálně instrumentálního 

díla bude více respektovat, zda textovou nebo hudební. To znamená, že v díle, jehož 

základem je tradiční kánonizovaný text (např. mše) či děj (např. oratorium), nemůže 

dirigent porušit kontext a dějové souvislosti (vynechat lze však například místa, kde se 

text opakuje). Naopak ve skladbách lyrického či meditativního charakteru, kde 

jednotlivé části nemají v textu přísnou obsahovou souvislost, může při úpravách 

vycházet z čistě hudebních hledisek. V tomto případě pak musí zejména respektovat 

základní architektonická kritéria hudební formy203 a harmonický průběh (sled a 

návaznost tónin).204 Podobně je zapotřebí rozvážit poměr jednotlivých temp a jejich 

spojení. Kontrastní spojení je méně riskantní, ale bez logické koncepce vyzní pouhé 

mozaikovité řazení temp triviálně.205 

7.4 Interpretace vokální hudby 20. století 

Hudba 20. století přináší pro dirigenta mnoho specifických a nestandardních 

problémů, a to jak v oblasti interpretace, tak v oblasti vlastního technického provedení. 

Tyto dvě základní skupiny problémů však od sebe nelze zvláště v interpretaci současné 

hudby striktně rozdělovat, neboť spolu velmi úzce souvisejí, navzájem se ovlivňují a 

prorůstají jedna v druhou. Dobrodinský uvádí, že k jejich řešení není možné přistupovat 

202 Bez úprav je možné provádět tato rozsáhlá díla např. na festivalech, kde lze oproti běžnému 
koncertnímu publiku předpokládat hlubší vztah posluchačů k dílu. 

203 Dobrodinský popisuje, že se buď vynechávají celé uzavřené celky a nebo jen jejich části. Nejčastější 
možnosti zde prakticky uvádíme: 
1) ve formě A - B - A (přičemž B je kontrastní) se vynechává buď návrat A či se ponechává pouze A 
2) forma aba - B - aba se většinou upravuje na aba - B - a 
3) ve dvoudílné formě A - B se vynechává jedna z částí, třeba však uvážit její poměr k tempu, tónině 
a obsahu předcházející a následující části. 

204 Má-li skok v partituře vyznít logicky, měly by po sobě následovat vždy tóniny příbuzné. 
205 Tyto zásady lze aplikovat i v dílech novějších, například v operách. 
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rutinně či bez přípravy, ale výhradně na základě hlubokých teoretických znalostí, 

dirigentských zkušeností a osobních konzultací s žijícími skladateli. 

Ve vokální hudbě je třeba řešit zejména problémy intonační a rytmické. 

V oblasti intonace autoři často opouštějí tonalitu, která je nyní buď uvolněná, nebo mizí 

úplně (např. bitonalita, polytonalita, atonalita, modalita, serialismus apod.). Ve sféře 

rytmu nezřídka mizí pravidelný takt, ruší se stereotypnost hudebního metra, partitura 

přináší méně frekventované druhy taktů a neobvyklé rytmické figury, může dokonce 

docházet až k aleatornímu zrušení přísného závazného rytmu. Dirigent tak musí 

překonávat bariéru tonálního cítění sboristů, učit sbor intonaci nezpěvných intervalů, 

ostrých disonancí, paralelismů, clusterů, vychovávat těleso k cítění vnitřního rytmu, 

stejnoměrného tepu a čtení rytmicky či polyfonicky komplikovaného zápisu. 

Dobrodinský proto upozorňuje na fakt, že k úspěšnému, přesvědčivému zvládnutí 

tohoto širokého spektra interpretačních prvků je zapotřebí dlouhodobé, cílevědomé a 

metodicky správné práce s tělesem, jejíž kvalita je samozřejmě odvislá od přípravy a 

fundovanosti dirigenta. 

Je samozřejmé, že obtížnost skladby pramení z užitých způsobů kompoziční 

práce. Skladby, které vycházejí spíše z novoromantické či impresionistické tradice 

pochopitelně nepředstavují pro vyspělý sbor takové problémy jako díla avantgardní či 

syntetická (polystylová syntéza). Rádi bychom se z tohoto důvodu zaměřili na 

interpretaci děl kompozičních směrů, ve kterých je tradiční hudební řeč nejvíce 

popírána a s nimiž má zároveň J. M. Dobrodinský osobní dirigentskou zkušenost. 

7.4.1 Dodekafonie a punktuaiismus 

Jak je všeobecně známo, základem dodekafonické kompozice je práce 

s dvanáctitónovým systémem (založená na přísných pravidlech, jejichž výčet a rozbor 

není z pochopitelných důvodů obsahem následujícího textu), v němž si jsou jednotlivé 

tóny chromatické stupnice svým způsobem rovnocenné a jejichž sled nesmí vyvolat 

představu dur-mollových vztahů či vytvoření jakéhosi tonálního centra. 
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Pro sbormistra představuje dodekafonieký systém problém především z hlediska 

intonace. Je-li v tomto řádu oktáva rozdělena na dvanáct rovnocenných půltónů, 

předpokládá se logicky i užití temperovaného ladění. Praxe ale dle Dobrodinského 

ukazuje, že při jakémkoliv zpěvu a capella sbor inklinuje k tzv. ladění čistému a má 

tedy tendenci intonaci (zejména v souzvucích) dolaďovat v tomto duchu. Sbormistr by 

měl tedy dopředu uvážit, jak intonaci korigovat, aby vyhověl dodekafonním principům. 

Při vlastním intonačním nácviku je pro sbor zřejmě nejobtížnější intonace 

nezpěvných intervalů. Dobrodinskému se v tomto ohledu osvědčil způsob nácviku, při 

kterém každému hlasu jeho nezpěvnou melodickou linku podkládá na klavíru 

jednoduchou klasickou dur-mollovou harmonií (případně i jednoduše rytmicky 

stylizovanou). Až tehdy, když jsou si jednotlivé hlasy naprosto jisté, je možné přistoupit 

k jejich vzájemnému spojování. Je však výhodné kombinovat zpočátku jen ty hlasy, 

které vytvářejí relativně konsonantní intervaly či akordy. 

Další nesnáze může způsobovat to, že vlivem zrušené tonality chybí sboru 

opěrný bod, který pomáhá udržovat celkovou absolutní tónovou výšku. Jestliže se chce 

sbor vyvarovat těchto odchylek (stoupání či klesání intonace), je třeba už od počátku 

nácviku dbát na dodržování absolutní výšky intervalů, v čemž je výše zmíněné 

„tonalizování" dodekafonické řady asi jedinou pomocí. 

Punktualismus dovádí seriální techniky ještě dále. Seriální postupy používá i 

v organizaci rytmu, dynamiky, barvy atd. Řadu tónů tak drobí na minimální částečky 

(body), jejichž uspořádání odpovídá přísným pravidlům. Obtížnost interpretace těchto 

skladeb tkví tedy nejen v intonaci, ale zejména v rytmu a dalších jmenovaných 

interpretačních prvcích. Autoři punktuálních skladeb navíc často využívají hlasy v jejich 

krajních rejstřících a vyžadují od nich v těchto polohách zpěv ve všech dynamických a 

barevných odstínech.206 

Základním problémem ale zůstává intonace. Tím, že je dodekafonická řada 

rozdrobena na jednotlivé částice a chybí tak kontinuální melodická linie, není většinou 

206 J. M. Dobrodinský uvádí, že punktální skladba „II canto sospezo" (L. Nono), byla zřejmě absolutně 
nejnáročnějším dílem, které se sborem studoval. 

118 



možné intonačně odvozovat jeden tón od druhého. Jediné řešení je, v počátcích nácviku 

takovouto pomocnou melodii uměle vytvořit. Dobrodinský proto doporučuje následující 

postup. Před každým nasazením tónu v určitém hlase musí sbormistr v jiném 

(zpívajícím) hlase najít tón, podle kterého je nejsnadnější nový nástup intonačně 

odvodit. Tyto pomocné tóny je nutné do partů zanést a sboristé by je měli v první fázi 

nácviku skutečně zpívat. Hlasy tak na sebe navazují v unisonech a nebo ve zpěvných 

intervalech, čímž vzniká melodická linie, plynule přecházející z hlasu do hlasu. Na 

tomto stupni nácviku je vhodné zpívat v jednotném dynamickém stupni (asi 

mezzopiano) a zásadně bez rytmu (všechny rytmické hodnoty realizovat jako dlouhé 

tóny). Ve druhém stadiu, když už si je sbor jistější, by měl pomocné tóny zpívat ve 

slabé dynamice a pouze brumendo. V poslední etapě už zpěváci tyto tóny nezpívají, ale 

pouze ši je vnitřně představují. 

Dobrodinský uvádí, že záleží na pedagogickém citu dirigenta, kdy začne 

vyžadovat přesný rytmus, dynamiku atd. Poněvadž u punktálních skladeb bývá velmi 

komplikovaná i rytmická stránka, měl by sbormistr vyžadovat přesnou realizaci rytmu 

až tehdy, když těleso ovládá absolutně jistě intonaci. K rytmické souhře značně 

napomáhá přesné taktování s převahou jasných a ostrých kontur taktovacího schématu. 

Jakékoliv, byť nepatrné vybočení z tempa (v jiném stylu naprosto zanedbatelné) se vždy 

okamžitě odrazí v porušení rytmické souhry mezi hlasy. Dynamiku je třeba realizovat 

absolutně, tedy bez vztahu k přirozenému silovému charakteru jednotlivých hlasů.207 

7.4.2 Aleatorika a témbrová hudba 

Nejpodstatnější rys aleatorní techniky, tedy určitý stupeň nahodilosti, dává 

interpretovi menší či větší možnost ovlivňovat finální podobu díla. Pro sbormistra tak 

vzniká zásadní otázka, a sice jakou míru volnosti může v rámci sborového tělesa 

připustit a nakolik má aleatorní postupy řídit. Pro sbor představují aleatorní skladby 

problém především z psychologického hlediska. Od první chvíle, kdy zpěvák začne 

zpívat v rámci sboru, je vychováván k určité kolektivní disciplíně (i na úkor vlastní 

207 J. M. Dobrodinský to přirovnává k matematicky přesnému odstupňování dynamiky na syntetizátorech. 
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individuality) v oblasti rytmu, dynamiky, pěvecké techniky atd., realizace jeho partu 

zcela vychází z dirigentovy představy. Najednou je však postaven do situace, v níž se 

od něj žádá, aby sám tvořil, rozvíjel svou fantazii a spolupodílel se na výsledném tvaru 

díla. Doposud bylo požadováno, aby celá hlasová skupina působila jednotně, 

v aleatorních skladbách je však chybou, když například sousední zpěváci zpívají přesně 

totéž. Dirigent se stává jen jakýmsi rádcem či organizátorem, skladatelův zápis přestává 

být neporušitelným zákonem. Dobrodinský přiznává, že první reakcí sboristů jsou často 

rozpaky či ostych a je proto prvořadým úkolem dirigenta, aby sboru pomohl co nejdříve 

tuto nejistotu překonat. Zpěváci musí také pochopit, že každý z nich má možnost 

určitého svobodného vyjádření, ale jen v rámci celkové, pevně dané koncepce.208 

Jaké další nové problémy aleatorika pro sbor a dirigenta přináší? Některé 

aleatorní skladby jsou komponovány na základě dodekafonie (pak lze při nácviku 

vycházet z postupů popsaných v předcházející kapitole), některá díla mohou být naopak 

komponována spíše tonálně a mimo to, že vyžadují větší intonační samostatnost 

každého zpěváka, nepřinášejí žádné mimořádné intonační problémy. Zásadní změny 

jsou ale v realizaci rytmu, frázování a plastiky. Dirigent by si měl uvědomit, že aleatorní 

technika je v podstatě technika polyfonická a z tohoto zorného úhlu i na její interpretaci 

nahlížet.209 

Z výše uvedeného vyplývá, že při vypracování aleatorní partitury by měl 

dirigent postupovat obdobně jako v jiném polyfonním díle. Je nezbytně nutné 

vypracovat pečlivě každý hlas (po stránce rytmické, dynamické, barevné, plastické 

atd.), neboť v aleatorice je skutečně každý hlas (tzn. part každého zpěváka) 

samostatným, plnohodnotným organismem. K tomuto detailnímu vypracování však 

může dirigent přistoupit až tehdy, má-li již utvořený jasný obraz o díle jako celku, 

uvědomil-li si stavebnou funkci jednotlivých aleatorních úseků (např. gradační, 

dramatická či zvukomalebná) a rozhodl-li se, jakým konkrétním způsobem bude tyto 

208 Kvalita provedení daného díla závisí zejména na úrovni dirigentovy umčleeké koncepce a fantazie a 
na interpretační zralosti tělesa. 

209 Dobrodinský se domnívá, jakkoliv se to zdá paradoxní, že nejlepší přípravou pro interpretaci 
aleatoriky je zpěv klasické vokální polyfonie. 
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aleatorní úseky interpretovat. Cílem je, aby každý melodický útvar byl správně 

konturovaný, tzn. měl svůj charakter, výraz a stavbu. 

Po skončení elementárního intonačního nácviku musí dirigent sboru vysvětlit 

funkci jednotlivých úseků a ověřovat si, jak ji sbor realizuje. Zaměřuje se především na 

celkový účinek sborového projevu, aby hned zpočátku příliš nespoutal fantazii 

zpěváků.210 Pokud ovšem cítí, že se sboristé vzdalují jeho plánu, měl by precizněji 

zpěvákům popsat a předvést, jaké možnosti interpretace daný part nabízí. Dirigent by 

tedy měl umět dát každému zpěvákovi jasný návod k tomu, jak svůj hlas reprodukovat a 

co víc, musí být schopen realizaci jednotlivých partů sluchem kontrolovat.211 

Dobrodinský ale podotýká, že i přes veškerou přípravu má vždy aleatorní skladba 

působit improvizačné. 

Při stavbě aleatorické plochy je velmi důležitým interpretačním prvkem doba 

trvání jednotlivých úseků. Skladatel ji obvykle uvádí časovým údajem (v sekundách) a 

nebo graficky (např. v milimetrech). Dobrodinský se domnívá, že není podstatné časové 

úseky odměřovat pomocí stopek,212 neboť by tak nebyla zcela naplněna podstata 

aleatoriky - nahodilost, a rovněž by to v určitých případech mohlo ubrat interpretaci na 

její působivosti. Může se totiž stát, že dirigent při koncertu cítí, že určitý úsek potřebuje 

delší či kratší čas k tomu, aby vyzněl přesvědčivě a nebo posluchače naopak nenudil. 

Dobrodinský z tohoto důvodu preferuje benevolentnější přístup k časovým proporcím, 

neboť vše má být podle něj podřízeno působivosti a sdělnosti díla. 

V této souvislosti je jistě na místě zmínit se o specificích v technice dirigování 

aleatoriky. Protože aleatorické úseky nebývají až na výjimky zapsány pomocí běžných 

taktů, není možné používat obvyklá taktovací schémata. Proto se začátek a konec 

aleatorního úseku označuje pouze jedním pohybem ruky (na způsob una battuta). Někdy 

210 Podobné nebezpečí hrozí při koncertech. Na zkouškách bývá většinou fantazie zpěváků svobodnější, 
při koncertu se však může stát, že sborový projev nese známky spoutanosti a křečovitosti (např. 
vlivem trémy), což pochopitelně vede k nepříliš přesvědčivému vyznění aleatorního díla. 

211 Poněkud jiná je ovšem realizace aleatorní partitury v komorním souboru, kde je každý hlas obsazen 
sólově. V tomto případě je možná ještě větší míra individualizace projevu. 

212 Dobrodinský navíc dodává, že pro zkušeného dirigenta by nemělo být obtížné dobu trvání 
v sekundách odhadnout (stačí vždy odpočítat potřebný počet čtvrťových not v tempu 60 M. M.). 
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je v rámci většího celku několik kratších úseků v jednotlivých hlasech.213 Potom se 

doporučuje začátek (resp. konec) tohoto drobnějšího úseku naznačovat pohybem jedné 

ruky, ohraničení velkých oddílů pak pohybem obou rukou. Dobrodinský ale také 

doporučuje, aby se dirigenti nebránili použít běžných taktovacích obrazců, jestliže 

například cítí, že pod celým úsekem při veškeré volnosti panuje jakýsi rytmický řád a 

stálý tep, který drží hudbu pohromadě. Pak je možno si celý úsek rozdělit do taktů, kde 

taktovací doba bude mít trvání jedné sekundy. Klasické schéma se pak taktuje pouze 

náznakově, přičemž první taktovací doba značí začátek malého oddílu. Před koncem 

aleatorního úseku je nutné udělat jasné přípravné gesto, které souboru avizuje nástup 

dalšího nového celku.214 J. M. Dobrodinský ale připomíná, že by nebylo stylově 

správné, aby se celá aleatorní skladba do těchto umělých taktů rozdělovala. Jistě by tím 

byl totiž porušen její charakter, smysl a účinek. 

Aleatorní způsob kompozice a jí příbuzná hudba témbrů přináší některé zvukové 

efekty, se kterými se v tradiční sborové sazbě nesetkáme (např. cluster, glissando, 

sborová deklamace aj.) a o nichž se nyní stručně zmíníme. 

Cluster je shluk tónů intervalově ohraničený. Aby zvukový efekt clusteru byl co 

nej dokonalejší, je nutné, aby všechny jeho tóny byly stejně silné a žádný z nich 
215 v* r »1 

v souzvuku nechyběl. Při nácviku musí proto sbormistr každému zpěvákovi přesně 

určit konkrétní tón, bylo by chybou spoléhat na to, že sbor cluster zazpívá dobře i bez 

této racionální přípravy. U méně vyspělejších sborů doporučuje Dobrodinský rozdělit 

tóny clusteru tak, aby sousední zpěváci zpívali relativně konsonantní intervaly. Jeden 
• • • • 91 f\ 

druhému tak usnadňuje intonaci a čistotu v ladění. 

Při provádění glissanda je podle Dobrodinského nutné zachovávat dvě hlavní 

zásady. Předně, glissando musí mít konkrétní počáteční a závěrečný tón a mělo být 

213 V notovém záznamu bývají tyto hranice označeny šipkami (odshora dolů), přičemž obvykle jejich 
velikost vyjadřuje, zda jde o ohraničení úseku pouze pro některý hlas nebo pro celý aparát. 

214 Tento způsob taktování má i jednu významnou výhodu, a sice že dirigent má možnost v rámci 
taktovacího schématu lépe ztvárňovat a regulovat (např. pomocí velikosti či typu gesta) obsahově-
emotivní výpověď. Zrychlením nebo zpomalením gesta může rovněž ovlivňovat dobu trvání úseku. 

215 V clusteru mají být minimálně všechny půltóny v rozsahu předepsaného intervalu, ideální cluster by 
měl obsahovat i mikrointervaly. 

2 , 6 Cluster by neměl vyznít jako nečistý, nepodařený souzvuk. 
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provedeno rytmicky. Má-li být tedy glissando interpretováno esteticky, je mu třeba 

věnovat pozornost v intonačním nácviku a neponechat jeho vyznění náhodě. Obvyklé 

rovněž je, že se glissando kvůli větší působivosti provádí s určitým accelerandem. 

Není-li předepsáno jinak, glissando se ve sboru většinou realizuje v unisonu a stejnou 

rychlostí. 

Avantgardní skladatelské směry využívají jako prostředek ke stupňování tonální 

neurčitosti také sborovou deklamaci. Aby se tento prostředek nestal pouhým 

zvukovým chaosem, je potřebné dodržovat některá pravidla. Dobrodinský uvádí, že 

pokud skladatel žádá neurčitý zvuk (šum, ruch, křik apod.) musí zpěváci text nějakým 

způsobem rytmizovat. Ne ovšem jako primitivní rytmickou figuru, ale s ohledem na 

jeho přirozený deklamační spád217 a obsah. Sbormistr musí dále dbát na to, aby zpěváci 

nerecitovali běžným mluveným hlasem. Sbor musí využívat dechové opory a 

rezonace,218 podle výrazu a dynamiky volí každý zpěvák libovolný tón. Sbormistr by 

měl kontrolovat, aby sbor deklamoval uvolněně, bez křeče a též aby důsledně 

artikuloval. Dobrodinský upozorňuje na případy, kdy má po delším recitačním úseku 

následovat opět zpěv. Jestliže ve sboru není dostatečný počet zpěváků s absolutním 

sluchem, může takovýto nástup způsobit velké potíže. Určitou jistotu lze ale získat tím, 

že v každé hlasové skupině bude několik zpěváků recitovat na přesně určené tónové 

výšce,219 podle níž pak ostatní sboristé svůj nástup zaintonují. 

Recitaci se velmi blíží sprechgesang,220 jehož účelem je setření rozdílu mezi 

recitovaným a zpívaným tónem. Mají-li tato místa vyznít přesvědčivě, musí zpěváci 

zachovávat rytmus a pohyb melodie. Dobrodinský v tomto případě považuje za ideální, 

pokud větší část sboru realizuje takovýto zápis v přibližné intonaci a několik zpěváků 

intonuje melodii v přesných tónových výškách. 

217 Je třeba dodržovat kvantitu hlásek a správný slovní i větný přízvuk. 
218 Pokud nevychází deklamace z těchto zásad, recitované úseky postrádají nosnost ve zvuku. Pro 

zpěváky je tato zásada důležitá rovněž z hlediska hlasové hygieny. Jakmile totiž zpěvák recituje delší 
dobu bez dechové opory a rezonance, unavuje si rychle hlas (zvláště pak v silné dynamice). 

219 Je ovšem třeba volit takovou tónovou výšku, aby byla nejen v jasném intonačním vztahu k novému 
nástupu, ale aby se zároveň co nejvíce blížila poloze přirozeného hovorového tónu. 

220 Tento termín byl do avantgardní hudby 20. století zaveden A. Schönbergem. 

123 



ZÁVĚR 

Cílem monografické rigorózní práce „Jan Maria Dobrodinský - umělec a 

pedagog" je komplexní pohled na život, osobnost a odkaz českého sbormistra, dirigenta 

a pedagoga Doc. Mgr. Jana Marii Dobrodinského. Hlavní přínos práce spočívá ve 

shrnutí umělcových celoživotních zkušeností a názorů do obecného, logicky 

uspořádaného systému, významný je též její aspekt historizující a dokumentační. Velká 

pozornost byla věnována sborovému, orchestrálnímu a především vokálně 

instrumentálnímu dirigování. Mým záměrem bylo rovněž postihnout co nejvíce 

umělcových osobitých řešení a esteticko-interpretačních norem, z nichž lze vyvodit 

závěry pro současnou dirigentskou a pedagogickou praxi. 

J. M. Dobrodinského lze charakterizovat jako osobnost se širokým záběrem 

působnosti. Jako sbormistr pracoval více než dvacet let v pozici šéfa Slovenského 

filharmonického sboru, který výrazně ovlivnil svými náročnými interpretačními 

požadavky a výběrem repertoáru. J. M. Dobrodinský se na Slovensku jako vůbec první 

ze sbormistrů profesionálně věnoval staré polyfonii a rozsáhlým barokním vokálně 

instrumentálním dílům. Se Slovenským filharmonickým sborem též uvedl premiérově 

většinu soudobých sborových skladeb slovenských autorů a mnoho avantgardních děl 

hudby 20. století. Tělesu vtiskl osobitý styl projevu, barvy a metodiky práce. 

Dobrodinský spolupracoval s dalšími významnými sborovými tělesy (např. 

Pěvecký sbor československého rozhlasu, Pražský mužský sbor atd.), působil též jako 

dirigent orchestrální s výraznou specializací na provádění děl vokálně instrumentálních. 

Řídil mnoho českých i evropských symfonických orchestrů, jako šéfdirigent setrval 

u Středočeského symfonického orchestru. Systematickou a důslednou prací dokázal toto 

těleso postavit na úroveň ostatních mimopražských orchestrů. Volbou náročného 

symfonického repertoáru a účelnými metodami nácviku se mu podařilo získat tělesu 

renomé a respekt, též výrazně pozitivně zasáhl do organizačních a administrativních 

záležitostí. 

124 



Po roce 1989 se těžiště práce J. M. Dobrodinského přesouvá do sféry politické. 

Jako významný člen KDU - ČSL byl jmenován do funkce poradce ministra kultury 

České republiky. Na ministerstvu aktivně vstupoval do řešení aktuálních umělecko-

ekonomických problémů, jeho zásluhou bylo zorganizování samostatného oddělení pro 

vědu a výzkum. Zastával vedoucí post v Asociaci hudebních umělců a vědců, věnoval 

se také práci v organizacích podporujících amatérská hudební tělesa. Je třeba zdůraznit, 

že celá tato oblast jeho působnosti je prvně zmapována až v této práci. 

Neméně záslužná je i jeho činnost pedagogická. Za nejpodstatnější považuji jeho 

působení na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (kde se habilitoval jako 

docent) a na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze. K úplnému profilu umělce se patří dodat, že J. M. Dobrodinský je výrazná 

osobnost, v níž se snoubí vysoká odbornost hudební se širokým všeobecným rozhledem 

a vzděláním filozofickým. Je možno ho charakterizovat jako humanistu se silným 

smyslem pro solidaritu a spravedlnost. V jeho životním postoji hraje důležitou úlohu 

víra v Boha a naplňování křesťanských ideálů. 

Pracovní zásady a metody J. M. Dobrodinského pramení především z odborného 

vzdělání a ze zkušeností orchestrálního hráče. Na formování jeho postoje k umění a 

dirigentské profesi obecně měl největší zásluhu jeho učitel Václav Talich. Dirigent by 

měl podle Dobrodinského pečovat o svůj neustálý všestranný rozvoj, z čehož společně 

s morálními a charakterovými vlastnostmi vyplývá jeho autorita, pro tuto práci tak 

nepostradatelná. Hlavním dirigentovým cílem by měla být snaha o co nejpřesnější 

realizaci autorova záměru, což předpokládá důkladnou a zodpovědnou dirigentovu 

přípravu. Ta má být založena na detailním studiu notového zápisu a na vytváření vlastní 

zvukové představy díla. Dirigent, ať již působí na kterémkoliv postu, má vždy dbát na 

efektivní způsoby zkoušení a rozvržení práce. 

Dobrodinský poukazuje na to, že způsoby práce orchestrálního a sborového 

dirigenta se v mnohých ohledech mohou vzájemně doplňovat a pro dirigenty zaměřené 

na řízení vokálně instrumentálních skladeb je znalost obou oborů nezbytná. Práci 

sbormistra lze rovněž specializovat. Jiné metody je třeba volit při práci se sborem 
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komorním, jiné se sborem kantátovým a ještě odlišnější u sboru operního. Ocitne-li se 

dirigent v pozici pedagoga, má podle Dobrodinského svým žákům kromě obecných 

odborných znalostí předávat i své osobní zkušenosti a neustále rozvíjet jejich 

interpretační představivost a samostatné kritické myšlení. Učitel by měl být svým 

žákům vzorem hodným napodobování ve všech směrech. 

Pro uměleckou praxi jsou jistě nej důležitější částí práce kapitoly, které shrnují 

Dobrodinského poznámky k interpretaci vybraných hudebních stylů (renesanční vokální 

polyfonie, barokní vokálně instrumentální díla a avantgardní směry 20. století). J. M. 

Dobrodinský je zde představen jako interpret, pro nějž je nejpodstatnější, aby provedení 

díla oslovovalo současné publikum. Jako stylovou interpretaci chápe tu, která respektuje 

a přesvědčivě tlumočí výrazové prostředky doby, autora a národa. 

Z jeho teoretických prací o interpretaci jasně plyne, že v renesančních a 

barokních polyfonních dílech preferuje předem důkladně promyšlenou výstavbu, 

srozumitelnost a zvýrazňování tématu. Nabádá rovněž k tomu, aby se dirigent vždy 

snažil na základě objektivních teoretických znalostí realizovat dobový zvukový ideál. 

Z toho pochopitelně pramení jeho požadavky na kvalitu pěveckého projevu. Zvláště 

v hudbě renesance a baroka vždy požadoval od zpěváků lehké a přirozené tvoření tónu, 

vycházející z podstaty staroitalského bel canta. V přístupu k interpretaci renesanční 

polyfonie přinesl ve své době Dobrodinský další novum, a sice dělení na stopy na 

základě střídání dvoudobého a třídobého metra. Ve skladbách barokních však naprosto 

vylučuje neodůvodněné vybočování z pravidelného metrického tepu. Sympatickým 

rysem jeho interpretačního pojetí je, že starou hudbu nechápe jako strohou a chladnou 

konstrukci, ale vybízí k jejímu přiměřenému citovému a dramatickému ztvárnění. 

Jelikož jsem uvedl, že J. M. Dobrodinský premiéroval řadu moderních skladeb 

20. století, bylo mou snahou zaznamenat jeho některé originální přístupy k jejich 

primární realizaci, interpretaci a ke způsobům taktování. Pozornost je v této práci 

soustředěna na dodekafonické a punktualistické kompozice a na jejich protipól, na 

skladby aleatorní s prvky hudby témbrů. 
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Seznam nej významnej šíeh dirigentských výkonů a nahraných titulů pouze 

potvrzuje, že Dobrodinského názory a doporučení se zakládají i na praktické bázi a mají 

tudíž vysokou výpovědní hodnotu. Je nezpochybnitelné, že jeho zásady vždy úzce 

korespondují s jeho vlastními uměleckými zkušenostmi a nejsou jen pouhou 

neověřenou, uměle vykonstruovanou teorií. Závěry zde prezentované mají proto podle 

mého soudu veliký význam pro současné dirigenty, sbormistry a jiné interprety. 

Díky J. M. Dobrodinskému jsem i já získal nový, inspirující pohled na práci 

s hudebním tělesem, estetiku interpretace a kulturu obecně. Účinnost a efektivnost 

metod zde představených se snažím ověřovat ve vlastní praxi dirigenta, sbormistra a 

pedagoga. Doufám, že Dobrodinského zásady budu mít možnost dále vlastním 

uměleckým působením rozvíjet a navazovat tak na tradici Talichovy dirigentské školy. 
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SUMMARY 

The aim of this rigorous thesis called "Jan Maria Dobrodinský - the artist and 

lecturer" is to present a complex view on the personality, system of work and the art and 

pedagogical heritage of this important Czech choirmaster, conductor, and lecturer, 

Doc. Mgr. Jan Maria Dobrodinský (born in 1925). 

J. M. Dobrodinský has professionally studied at the conservatory and several 

colleges. He was greatly influenced by his teacher Václav Talich. Dobrodinský 

as a chief-choirmaster became a part of history of Slovak Philharmonic Chorus, which 

he greatly influenced by his interpretation and dramaturgy. He also worked 

as a conductor for several important Czech and European choirs and orchestras; he 

worked as a chief-conductor in Central Bohemian Symphonic Orchestra. The basis 

of his success was his effort to study the score as precisely as possible and to realize it 

most punctually on the basis of his inner sound imagination of the piece. After 1989 

(Velvet Revolution in the Czech Republic), J. M.' Dobrodinský enters into the politics 

and becomes the advisor of ministry of culture of the Czech Republic. Greatly 

appreciated is his work for Association of music artists and scientists, and also his 

pedagogical and publishing work. He could only do all of these demanding professions 

thanks to his diligence, further self-improvement and responsibility. Diligence, 

humidity and his religious belief in God play an important role in his life's attitude 

towards the art. 

Except for mapping his professional life, the aim of this rigorous thesis is 

to summarize and systematically arrange his all life's experience, opinions and practical 

recommendations. These concern the personal preparation of a conductor, the way 

of score study, the leadership of rehearsals and the performance in public. The attention 

is also given to the leadership of the music body as to its organization, management and 

personality preconditions for working as a conductor. An extra focus is given to the 

specifications of the conductor job and also the questions around the leadership and 
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methodology of drilling the vocal instrumental compositions, which Dobrodinský 

specialized on as a conductor. Since Dobrodinský was successful as an important 

lecturer, one of the chapters also deals with teaching and education of young conductor 

novices. 

Without doubt, the greatest contribution of this rigorous thesis is the overview 

of his greatest ideas about the aesthetics of interpretation. The thesis focuses on the 

interpretation of those music styles, which J. M. Dobrodinský approached to as original 

or innovative. From the study of the sources, we can assume that as a choirmaster and 

conductor, he brought an individual view of interpreting the renaissance vocal 

polyphony and baroque vocal instrumental pieces. His notes about interpreting topical 

and avant-garde music of the 20th century are also of a great importance. Dobrodinský 

studied many of such compositions and brought out in premier, so he obviously had 

to look for his own methods of drilling and realization. 

The main sources of information for this thesis were, apart from literature 

mentioned, personal interviews with the artist, his memories, opinions and documents; 

the whole text is authorized by J. M. Dobrodinský. The supplementary part is made 

of the list of Dobrodinský's most important conductor achievements, his recordings for 

radio and the choice of his discography. Documentary photographs and materials are 

part of this rigorous thesis, too. 
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SLOVENSKÉHO FILHARMONICKÉHO ZBORU 

UDEĽUJE 

JANOVI MADIA D05D0DINSKEMU 

ZA VÝNIMOČNÝ P R Í N O S K ROZVOJU 
UMELECKÉHO RASTU A ÚROVNE 

SLOVENSKÉHO FILHARMONICKÉHO ZBORU 

titul 

ČE&TNÝ DIRIGENT - ZBOQMAJSTEQ 

No&xfežcfTkáčik 
generálny riaŕfítcľ Slovenskej filharmónie 

Bratislava 
18. januára 2002 

Udělení titulu čestného dirigenta a sbormistra Slovenské 
filharmonie J. M. Dobrodinskému 
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Príloha 29 

Významnější dirigentské výkony J. M. Dobrodinského 

(včetně studiových nahrávek pro rozhlas) 

1. Sborový repertoár 

Bach J. S.: Jesu Meine Freude (SFZ p.n., PSČR) - R+, Lobet Gott (SFZ p.n.) 

Bartók B.: Dědinské scény - premiéra (SFZ p.n.) - R+ 

Brahms J.: Dvanáct písní a romancí pro ženský sbor (PSČR) - R 

Burlas L.: Metamorfózy krás - premiéra (SFZ p.n.), Zvony - premiéra (SFZ p.n.) 

Cikker J.: Tri slovenské ľudové piesne - premiéra (SFZ p.n.), 

Tri ukrajinské ľudové piesne - premiéra (SFZ p.n.) - R+ 

Černohorský B. M.: Laudetur Jesus Christus (SFZ p.n., PSČR) - R+, 

Precatus est Moyzes (SFZ p.n.) 

Debussy C.: Tři písně Charlese ď Orleans (SFZ p.n.) - R+ 

Dobrodinský J. M.: Vzdialený milý - rozhlasová premiéra (SFZ p.n.) - R, 

Mor ho! - premiéra (SFZ p.n.) - R+, 

Zbojnická - premiéra (SFZ p.n.) - R+ 

Dvořák Ant.: V přírodě (SFZ p.n.) - R+, Čtyři sbory pro smíšený sbor (SFZ p.n.) - R+, 

Tři mužské sbory (PMS), Sborové písně pro mužský sbor (SFZ p.n., PMS), 

Moravské dvojzpěvy - výběr (SFZ p.n.) 

Eben P.: Hořká hlína (SFZ p.n.) - R+ 

Ferenczy O.: Nokturna (SFZ) - R+ 

Foerster J. B.: Devět sborů pro mužský sbor (PMS), 

Oblačný pták (SFZ p.n., PSČR) - R+, Pražské zvony (SFZ) 

Handl - Gallus J.: Madrigaly (PSČR p.n.) - R+ 

Hanuš J.: Chudá láska (PSČR p.n.) - R 
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Janáček L.: Hradčanské písničky (SFZ p.n.) - R+, Potulný šílenec (PMS), 

Sedmdesát tisíc (PMS), Maryčka Magdónova (SFZ p.n.) - R+, 

Láska opravdivá (PMS), Kačena divoká (SFZ p.n.) - R+ 

Kaiabis V.: Svítání (PSČR p.n.) - R 

Kohoutek C.: Zpěv jitra - rozhlasová premiéra (PSČR p.n.) - R 

Kodály Z.: Anna Molnárová (PSČR p.n.) - R 

Křížkovský P.: Utonulá (SFZ p.n.) 

Laburda J.: Ut omneš homines - rozhlasová premiéra (PSČR p.n.) - R 

Lasso O.: Prophetiae Sybillae - první provedení v ČSSR (SFZ p.n.) 

Lukáš Zd.: Parabolae Salamonis - rozhlasová premiéra (SFZ p.n.) - R, 

Jaro se otvírá (PMS) 

Málek J.: Zrození slova - rozhlasová premiéra (PSČR p.n.) - R 

Martinů B.: Zbojnické písně (SFZ p.n., PMS), České madrigaly (SFZ p.n.) - R+ 

Moyzes A.: Trávnice (SFZ) - R+, Pri trenčanskej bráne (SFZ) - R+ 

Novák V.: Balady pro smíšený sbor (SFZ p.n.) - R+, 

Smíšené sbory na slova O. Březiny (SFZ p.n.) - R 

Palestrina G. P.: Píseň písní - první provedení na Slovensku (SFZ p.n.) - R+, 

Missa Papae Marcelli (výběr částí) - první provedení na Slovensku 

(SFZ p.n.) - R+, Tři moteta (PSČR) - R 

Poulenc F.: Devět smíšených sborů (SFZ p.n.) - R+ 

Rachmaninov S.: Vsjenočnoje bdenie - první provedení mimo SSSR (SFZ p.n.) 

Rimskij - Korsakov N.: Tatarské zajetí (PSČR) - R 

Schumann R.: Pět loveckých písní (PSČR) - R+ 

Schneider - Trnavský M.: Tri cirkevné zbory (SFZ p.n.) 

Schütz H.: Pašije podle sv. Jana - první provedení na Slovensku (SFZ p.n.), 

Italské madrigaly - první provedení na Slovensku (SFZ p.n.) 

Smetana B.: Modlitba (PMS), Věno (PMS), Odrodilec (PMS), 

Tři jezdci (SFZ p . n . ) - R + 

Slavický K.: Madrigaly pro smíšený sbor - výběr (SFZ p.n., SVB p.n.) - R+ 

Suchoň E.: O člověku - premiéra (SFZ p.n.) 

Suk J.: Deset zpěvů pro ženský sbor - výběr (SFZ p.n.), Čtyři zpěvy pro mužský 

sbor (PMS), Tři zpěvy pro smíšený sbor (SFZ p.n.) 

30 



Šostakovič D.: Deset poém pro smíšený sbor - první provedení v Čechách (SFZ p.n.) 

Teml J.: Tři žertovné madrigaly na slova lidové poezie - rozhlasová premiéra 

(PSČR p . n . ) - R 

Vycpálek L.: Tuláci (PMS) - R, Tři smíšené sbory (PSČR) - R 

2. Vokálně instrumentální repertoár 

Příprava sboru: 

Bach J. S.: Mše h moll (SFZ p.n.), Vánoční oratorium (SFZ p.n.), Janovy pašije 

(SFZ p.n.), Matoušovy pašije (SFZ p.n.), Magnificat (SFZ p.n.) 

Bartók B.: Cantata profana (SFZ p.n., PFS p.n., PSČR p.n.) 

Beethoven L. v.: Symfonie č. 9 (SFZ), Missa solemnis (SFZ p.n., PSČR), 

Messe C dur (SFZ p.n.) 

Berlioz H.: Te Deum (SFZ p.n.), Faustovo prokletí (SFZ p.n.), Romeo a Julie (SFZ p.n.) 

Boháč J.: Goya - rozhlasová premiéra (PSČR p.n.) - R 

Brahms J.: Německé requiem (SFZ p.n.), Píseň osudu - (SFZ p.n.), 

Rapsodie (SFZ p.n., PSČR) - R+, Milostné písně (PSČR) - R 

Britten B.: Válečné requiem (SFZ p.n.), Cantata misericordiae (SFZ p.n.), 

Jarní symfonie (SFZ p.n.) 

Bruckner A.: Te Deum (SFZ p.n.) 

Cikker J.: Cantus filiorum (SFZ) 

Dallapicolla L.: Canti di prighione - první provedení v ČSSR (SFZ p.n.) 

Debussy C.: Nocturna (SFZ p.n.), Marnotratný syn (PSČR) - R 

Dvořák Ant.: Requiem (SFZ), Stabat mater (SFZ), Svatá Ludmila (SFZ p.n., PSČR), 

Hymnus (SFZ), Svatební košile (SFZ p.n.) 

Fibich Zd.: Kantáta o Karlu IV. (PSČR) - R 

Foerster J. B.: Glagolská mše (SFZ p.n.) - R+, Čtyři bohatýři (SFZ p.n.) 

Halfter Ch.: Cantata per UNO - světová premiéra (SFZ p.n.) 

Havelka S.: Chvála světla (SFZ p.n., PSČR p.n.) 
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Händel G. F.: Mesiáš (SFZ p.n.), Aeis a Galathea (SFZ p.n.) - R+, 

Cecilská óda (SFZ p.n.), Izrael v Egyptě (SFZ p.n.) 

Haydn J.: Roční doby (SFZ p.n.), Stvoření (SFZ p.n.), Tereziánská mše (SFZ p.n.), 

Bouře (PSČR) - R 

Holst J.: Planety (SFZ p.n.) 

Honegger A.: Jana z Arku na hranici (SFZ p.n.), Král David (SFZ p.n.), 

Tanec mrtvých (SFZ p.n.), Judita (PSČR) - R 

Hurník I.: Slezský zpěvník (PSČR p.n.) - R 

Janáček L.: Glagolská mše (SFZ p.n.), Zápisník zmizelého (SFZ p.n.), 

Amarus (PSČR) - R+, Na Soláni Čarták (PMS) 

Jiráčková M.: Osm divů světa - premiéra (PSČR p.n.) - R+ 

Klusák J.: Svatební kantáta - premiéra (PMS p.n.) 

Kodály Z.: Psalmus Hungaricus (SFZ p.n.) 

Krejčí L: Z dudáckého kraje (PSČR) - R 

Liszt F.: Symfonie „Faustovská" (SFZ p.n.) 

Lutoslawski W.: Tři poémy - první provedení mimo Polsko (SFZ p.n.) 

Mahler G.: Symfonie č. 2 (SFZ p.n.) 

Mácha O.: Kolébka pro hříšné panny (PSČR) - R 

Martinů B.: Gilgameš - první provedení na Slovensku (SFZ p.n.), Kytice (PSČR) - R+ 

Monteverdi C.: Nešpory - první provedení na Slovensku (SFZ p.n.) 

Mozart W. A.: Requiem (SFZ), Zednářská kantáta (SFZ p.n.) 

Moyzes M. a A.: Missa solemnis - premiéra (SFZ p.n.) 

Musorgskij M. P.: Boris Godunov (SFZ) 

Nono L.: II canto sospeso (SFZ p.n.) 

Novák V.: Podzimní symfonie (SFZ p.n.) 

Očenáš A.: Symfonie o zemi a člověku - premiéra (SFZ p.n., PSČR p.n.), 

Laudatorium - premiéra (SFZ p.n.) 

Orff C.: Carmina burana - první provedení na Slovensku (SFZ p.n.), 

Catulli carmina - první provedení na Slovensku (SFZ p.n.) 

Páleníček J.: Poéma o člověku (PSČR p.n.) - R+ 

Petrov A.: Petr I. - první provedení mimo SSSR (SFZ p.n.) 

Prokoljev A.: Alexandr Něvský (SFZ) 
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Ravel M.: Dafnis a Chloe - 2 suity (SFZ p.n., PSČR) 

Rachmaninov S.: Zvony (SFZ p.n., PSČR) - R+ 

Schönberg A.: Písně z Gurré (SFZ p.n.), Ten který přežil Varšavu (SFZ p.n.) 

Schumann R.: Pěvcovo prokletí (PSČR p.n.) - R 

Smetana B.: Česká píseň (SFZ), sbory z opery „Prodaná nevěsta" (SFZ), 

Čertova stěna (PSČR) - R 

Sommer VI.: Vokální symfonie - první provedení na Slovensku (SFZ p.n.) 

Stravinskij I.: Oidipus Rex (SFZ p.n.), 

Svatba - první provedení na Slovensku (SFZ p.n.), 

Žalmová symfonie - první provedení na Slovensku (SFZ p.n.) 
v 

Suchoň E.: Zalm zeme podkarpatskej (SFZ), Svatopluk - premiéra (SFZ p.n.), 

Krútňava (SFZ p.n.) - R 

Suk J.: Zrání (SFZ p.n.) 

Szymanowski K.: 3. symfonie (SFZ p.n.) 

Šostakovič D.: Symfonie č. 2 (SFZ p.n.), Symfonie č. 8 (SFZ p.n.), 

Symfonie č. 13 - první provedení v ČSSR (SFZ p.n.), 

Poprava Stěnky Razina (SFZ p.n.), Píseň o lesích (SFZ) 

Verdi G.: Requiem (SFZ), Quatro pezzi sacri (SFZ p.n.), 

Nabucco (SOI p.n.), Don Carlos (SFZ p.n.) 

Wagner R.: Večeře apoštolů (SFZ p.n.) 

Zeljenka I.: Oswieczim - premiéra (SFZ p.n.) 

Dirigování díla: 

Beethoven L. v.: Symfonie č. 9 (SSO + KSS) 

Bélla J. L.: Jánošíkova svatba (SF + SFZ) 

Boháč J.: Chorál mé země (SSO + PSČKD) 

Britten B.: Cantata misericordiae (KFP + SFZ p.n.), 

Válečné requiem (SF + SFZ p.n.) - codir. 

Dallapicolla L.: Canti di prighione - první provedení v ČSSR (SF + SFZ p.n.) 

Dvořák Ant.: Svatá Ludmila (SOBR + SFZ p.n.) 

Halfter Ch.: Cantata per UNO - světová premiéra (WS + SFZ p.n.) - codir. 

Händel G. F.: Mesiáš (SF + SFZ p.n.), Acis a Galathea (SOBR+ SFZ p.n.) - R+ 
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Haydn J.: Roční doby (SF + SFZ) 

Hurník I.: Slezský zpěvník (SOČR + PSČR p.n.) - R 

Jiráčková M.: Osm divů světa - premiéra (SOČR + PSČR p.n.) - R+ 

Krejčí I.: Z dudáckého kraje (SOČR + PSČR) - R 

Lutoslawski W.: Tři poémy - první provedení mimo Polsko (SOBR + SFZ p.n.) - codir. 

Mahler G.: Symfonie č. 2 (SF + SFZ p.n.) - codir. 

Martinů B.: Gilgameš - první provedení na Slovensku (SOBR + SFZ p.n.) 

Monteverdi C.: Nešpory - první provedení na Slovensku (SOBR + SFZ p.n.) 

Moyzes M. a A.: Missa solemnis - premiéra (ŠFK + SFZ p.n.) 

Mozart W. A.: Requiem (SSO + KSS, SSO + GCHF) 

Orff C.: Catulli carmina - první provedení na Slovensku (SF + SFZ p.n.) 

Petrov A.: Petr I. - první provedení mimo SSSR (SF + SFZ p.n., ŠFK + SFZ) 

Schumann R.: Pěvcovo prokletí (SOČR + PSČR) - R 

Smetana B.: Česká píseň (SF + SFZ, SSO + sbory Středočeského kraje) 

Suchoň E.: Žalm zeme podkarpatskej (SF + SFZ, ŠFK + SFZ) 
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3. Symfonický repertoár 

Bach J. S.: Suita h moll (SSO p.n.) 

Beethoven L. v.: Symfonie č. 1 (SSO, SFT), Symfonie č. 2 (SSO p.n.), 

Symfonie č. 4 (SSO p.n.), Symfonie č. 5 (SSO p.n.), 

Symfonie č. 6 (KVSO, SSO), Symfonie č. 9 (SSO p.n.), 

Leonora (SSO, p.n.), Coriolan (SSO, p.n.), 

Egmont (SSO p.n., VSO), Koncert pro klavír a orchestr č. 3 (SSO p.n.), 

Koncert pro klavír a orchestr č. 4 (SSO p.n.) 

Berlioz H.: Fantastická symfonie (SF p.n.) 

Brahms J.: Symfonie č. 1 (SSO p.n.), Symfonie č. 2 (SSO p.n.), 

Houslový koncert D dur (ŠFK p.n.) 

Čajkovský P. I.: Symfonie č. 4 (SSO p.n.), Symfonie č. 5 (SSO p.n.), 

Symfonie č. 6 (SSO p.n.), Romeo a Julie (SSO p.n., SFG), 

Mozartiana (SSO p.n.), Francesca di Rimini (KVSO), 

Klavírní koncert b moll (SSO), Houslový koncert D dur (SSO) 

Debussy C.: Jaro (SSO p.n.) 

Dobrodinský B.: Preludium (SSO p.n.) 

Dvořák Ant.: Symfonie č. 7 (SSO p.n.), Symfonie č. 8 (SSO p.n.), 

Symfonie č. 9 (SSO p.n., VSO), Houslový koncert a moll (SSO), 

Violoncellový koncert h moll (ZSO, FOK, SSO), V přírodě (SSO p.n.), 

Karneval (SSO p.n., SSOS), Othello (SSO p.n.), Husitská (SFG), 

Můj domov (SSO p.n.), Symfonické variace (SSO p.n.), 

Česká suita (SSO), Slovanské tance - cyklus (SSO), 

Slovanské tance - výběr (SSOS) 

Fibich Zd.: Noc na Karlštejně (SF p.n., SSO p.n.), Vesna (SFT, SSO p.n.), 

V podvečer (SSO p.n.) 

Franck C.: Symfonie d moll (SSO p.n., SSF) 

Gerschwin G.: Rhapsody in blue (SSO p.n., SSOS) 

Gluck Ch. W.: předehra k opeře „Ifigenie v Aulidě" (SSO p.n., SOBR) 
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Haydn J.: Symfonie D dur „Londýnská" (SSO), Symfonie C dur „S úderem 

kotlů" (SSO), Symfonie č. 1 „Lukavecká" (SSO), 

Symfonie G dur „Hodiny" (SSO), Symfonie „Na odchodnou" (SSO p.n.) 

Hradil Fr. M.: Poluška - rozhlasová premiéra (MP p.n.) - R 

Chačaturjan A.: Maškaráda - suita (SSO p.n.), Houslový koncert (ŠFK) 

Janáček L.: Suita D dur pro smyčce (SSO), Lašské tance (SSO) 

Kabalevskij D.: Symfonie č. 2 - první provedení v ČSSR (SSO p.n.) 

Klusák J.: Preludia na téma J. S. Bacha (věnováno J. M. Dobrodinskému) - premiéra 

(SSO p.n.) 

Lukáš Zd.: Concertino pro violoncello a orchestr (věnováno SSO) - premiéra 

(SSO p.n.) 

Mahler G.: Písně o mrtvých dětech (SSO p.n.) 

Mozart W. A.: Symfonie D dur „Pražská" (SSO p.n., ZSO), 

Symfonie g moll (SSO p.n.), Symfonie C dur „Jupiter" (SSO p.n., SFT), 

Předehry k operám: Figarova svatba (SSO), Kouzelná flétna (SSO), 

Don Giovanni (SSO), Divadelní ředitel (SSO) 

Novák V.: Slovácká suita (SSO), V Tatrách (SSO p.n.) 

Prokofjev S.: Symfonie č. 1 „Klasická" (SSO p.n.) • 

Rejcha Ant.: Ouvertura C dur ( SOČR, SSO p.n., SSF p.n.) - R+ 

Rossini G.: Předehry k operám: Lazebník sevillský (SSO), Straka zlodějka (SSO), 

Italka v Alžíru (SF) 

Řídký J.: Symfonieta (SSO p.n.) 

Schubert F.: Symfonie č. 1 (SSO p.n.), Symfonie č. 3 (KVSO), 

Symfonie č. 4 (SSO p.n.) 

Smetana B.: Má vlast - cyklus (SSO), Má vlast - výběr (FOK, SSOS), 

Scherzo z Triumfální symfonie (SSO), Slavnostní předehra C dur (SSO), 

Slavnostní předehra D dur (SSO), 

Předehry k operám: Prodaná nevěsta (SSO p.n.), Hubička (SSO), 

Tajemství (SSO) 

Suchoň E.: Metamorfózy (FOK p.n.), Symfonieta rustica (SSO p.n.), Serenáda pro 

smyčce (KFP) 
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Suk J.: Pohádka - suita (SSO p.n., VSO p.n.), Symfonie E dur (SSO p.n.), Praga (SFG), 

Smyčcová serenáda Es dur (SSO, p.n.) 

Šesták Zd.: Koncert pro housle a orchestr č. 2 (věnováno SSO) - premiéra (SSO p.n.) 

Škroup F.: Dráteník - předehra k opeře (SSO, JFČB), Chrudimská ouvertura (SSO) 

Šostakovič D.: Symfonie č. 9 (SSO p.n.) 

Verdi G.: Předehry k operám: Nabucco (SSO), Maškarní ples (SSO p.n.), 

Sicilské nešpory (SSO) 

Vivaldi A.: Čtvero ročních období (SSO, KVSO) 

Voříšek J. V. H.: Symfonie D dur (SSO, PRO) - R+ 

Vranický P.: Symfonie in D (SSO p.n., PRO p.n.) - R+ 

Weber C. M.: Předehry k operám: Čarostřelec (VSO), Oberon (SSO) 

Zeljenka I.: Symfonie č. 1 - premiéra (SOBR p.n.) - R+ 
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Príloha 38 

Diskografie 

(výběr) 

SUPRAPHON 04 162. Andrašovan, T.: PodBabiou horou. SFZ, SOBR, dir. J. M. D. 

SUPRAPHON DM 5661. Moyzes, A.: Tri ženské zbory. SFZ, SOBR, sbm. J. M. D., dir. 

L. Holoubek. 

SUPRAPHON DM 5676. Jurovský, Š.: Šumí hora. SFZ, SOBR, sbm. J. M. D., dir. 

Ľ. Rajter. 

SUPRAPHON DM 5756, OPUS 9010 0108. Moyzes, A.: Baladická kantáta. SFZ, SF, 

sbm. J. M. D., dir. L. Slovák. 

SUPRAPHON DV 5791. Středně obtížné sbory bez doprovodu. Moyzes, A.: Trávnice; 

Ferenczy, O.: Verbunk; Suchoň, E.: Aká si mi krásna; SFZ, sbm. J. M. D. 

SUPRAPHON DV 6080, OPUS 9012 0077. Suchoň, E.: O člověku; Kardoš, D.: Zem 

moja rodná; Ferenczy, O.: Tri miešané zbory; Hrušovský, I.: Biela breza, sestra 

moja. SFZ, sbm. J. M. D. 

SUPRAPHON 0 (1) 12 0213. Šostakovič, D.: Poprava Stěnky Razina. SFZ, SF, sbm. 

J. M. D., dir. L. Slovák. 

SUPRAPHON 0 12 0472. Na nových cestách. Hatrík, J.: Canto responsoriale; 

Párik, I.: Citácie. SFZ, sbm. J. M. D.; Zelenka, L: Hudba pre zbor a orchester. 

SFZ, SOBR, sbm. J. M. D., dir. B. Režucha. 

SUPRAPHON 0 (1) 12 0610, DV 504. Moderné francúzske zbory bez sprievodu. 

Debussy, C.: Tří písně; Ravel, M.: Tři písně na vlastní texty; Schmitt, F.: 

Lahodným hlasem; Poulenc, F.: Sedm písní; Milhaud, D.: Dvě poémy. 

SFZ, sbm. J. M. D. 

SUPRAPHON SUA 18 753, DV 6237. Zeljenka, I.: Oswieczym. SFZ, SF, 

sbm. J. M. D., dir. Ľ. Rajter; Hrušovský, I.: Hirošima. SFZ, SF, sbm. J. M. D., 

dir. Ľ. Rajter. 
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SUPRAPHON DV 5684. Musica Antiqua Bohemica, č. 13. Krumpholz, J. K.: Koncert 

pro harfu a orchestr B dur. FOK, sólo B. Dobrodinský, dir. J. M. D. 

SUPRAPHON 1119 2596. Týden nové tvorby 1979. Dvořáček, J.: Žiji a zpívám. PSČR, 

SOČR, sbm. J. M. D.; dir. J. Bělohlávek. 

SUPRAPHON 1119 2598. Týden nové tvorby 1979. Kvěch, O.: Cesta světnicí. PSČR, 

SFG, sbm. J. M. D., dir. O. Trhlík. 

SUPRAPHON 1116 2661 - 62. Boháč, J.: Goya. PSČR, SOČR, sbm. J. M. D., 

dir. M. Konvalinka. 

SUPRAPHON 1112 2690. Páleníček, J.: Poéma o človeku. PSČR, DSČR, SZT, SOČR, 

sbm. J. M. D., Č. Stašek, P. Procházka, dir. S. Baudo. 

SUPRAPHON 0 (1) 42 0108, OPUS 9112 0083. Polyfónna hudba 16. a 17. storočia na 

Slovensku. Šimbracký, J.: Congregati sunt inimici nostri; Angelis suis mandavit 

te; Missa brevis super Omnes gentes (Kyrie, Gloria); Zarewutius, Z.: Bone Jesu; 

Magnificat; Anonymus: V otce všemohúceho (Credo). SFZ, sbm. J. M. D. 

SUPRAPHON SV 8410, OPUS 9112 0133. G. P. da Palestrina: Canticum canticorum. 

SFZ, sbm. J. M. D. 

OPUS 9112 0130. Lasso, O.: Prophetiae Sybillae 1 - 11. SFZ, sbm. J. M. D. 

OPUS 9111 0196. J. Brahms: Schicksalslied, Gesang der Parzen, Rapsodie, Nenie. 

SFZ, SF, sbm. J. M. D., dir. H. Swarowsky. 

OPUS 9110 0421 - 26. Živý odkaz našej hudby. Suchoň, E.: Krútňava, závěr 6. obrazu; 

Cikker, J.: Juro Jánošík, závěr 5. obrazu. SFZ, SOČR, sbm. J. M. D., dir. 

T. Frešo.; Burlas, L.: Zvony; Mikula, Z.: Ozývaj sa, hora. sbm. J. M. D.; 

Očenáš, A.: Symfónia o zemi a člověku (4. část). SF, SFZ, sbm. J. M. D., dir. 

L. Slovák. 

OPUS 9112 0436. E. Suchoň/J. Zatloukal: Žalm zeme podkarpatskej, op. 12. SFZ, SF, 

sbm. J. M. D., dir. L. Slovák. 

OPUS 9110 0524. Haydn, J.: Roční doby (výběr ze sborových scén). SFZ, SF, 

sbm. J. M. D., dir. C. Melles. 

PANTON 8110 001. Ženy v hudbě. Ceremuga, J.: Český zpěv. PSČR, FOK, 

sbm. J. M. D., dir. J. Pinkas. 
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SCHWANN - VERLAG - MUSICA SACRA AMS 63. Foerster, J. B.: Glagolská mše; 

Dvořák, A.: Finále z oratoria Svatá Ludmila. SFZ, FOK, sbm. J. M. D., 

dir. V. Smetáček. 

HUNGAROTON LPK 11519. Bartók, B.: Slovenské ľudové piesne-, Maďarské ludové 

piesne. SFZ, sbm. J. M. D. 

HUNGAROTON SLPX 11650 - 52. F. Liszt/O. Rouqette: Legenda o sv. Alžbětě. SFZ, 

DSBR, SF, sbm. J. M. D., O. Francisci, dir. J. Ferencsik. 

ERRATO STU 70965 - 66. G. Verdi: Rekviem. SFZ, FS, sbm. J. M. D., dir. 

A. Lombard. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

codir. codirigent 

dir. dirigent 

DSBR Dětský sbor bratislavského rozhlasu 

DSČR Dětský sbor Československého rozhlasu 

FOK Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK 

FS Filharmonie Strassburg 

GCHF Gesangchor Frankfurt am Main (SRN) 

JFČB Jihočeská filharmonie České Budějovice 

J. M. D. Jan Maria Dobrodinský 

KFP Komorní filharmonie Pardubice 

KSS Kíihnův smíšený sbor 

KVSO Karlovarský symfonický orchestr 

MP Musici di Praga 

PFS Pražský filharmonický sbor 

PMS Pražský mužský sbor 

p.n. první nastudování díla v historii daného hudebního tělesa 

PRO Plzeňský rozhlasový orchestr 

PSČKD Pěvecký sbor ČKD 

PSČR Pěvecký sbor Československého rozhlasu Praha 

R dílo pouze studiově nahráno pro rozhlas 

R+ dílo uvedeno koncertně a zároveň studiově nahráno pro rozhlas 

sbm. sbormistr 

SF Slovenská filharmonie 

SFG Státní filharmonie Gottwaldov 

SFT Severočeská filharmonie Teplice 

SFZ Slovenský filharmonický zbor 

SOBR Symfonický orchestr bratislavského rozhlasu 

SOČR Symfonický orchestr Československého rozhlasu Praha 
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SOI 

SSF 

SSO 

ssos 
SVB 

SZT 

ŠFK 

VSO 

WS 

ZSO 

sbor Opery Istanbul 

Suhler Staatfilharmonie (NDR) 

Středočeský symfonický orchestr Poděbrady 

Státní symfonický orchestr Szombathely (Maďarsko) 

Solistenvereinigung Berlín 

Spevácky zbor Technik Bratislava 

Štátna filharmónia Košice 

Vogtland Symphonieorchester (NDR) 

Wiener Symphoniker (Rakousko) 

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně 

Knih.Pedf UK 
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