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ABSTRAKT 

Disertační práce Umělecký přínos hudební složky pedagogického díla Libuše Kurkové 

v systému hudebně pohybové výchovy je hudebně teoretickou a hudebně pedagogickou 

reflexí, zabývající se v prvé řadě skladbami soudobých českých autorů ve spojení 

s choreografiemi Libuše Kurkové. Jedná se o hudební složku pohybových her, 

tanečních choreografií, knižních publikací i metodických příruček, rozhlasových pořadů 

pro děti, též o umělecký dokument apod. Vyzdvihuje typické znaky pedagogické práce 

Libuše Kurkové, její novátorství a originalitu, kde jako by předběhla svou dobu, 

anticipovala některé současné hudebně pedagogické teorie i závěry z oblasti výzkumu 

vztahu hudba – pohyb. Disertace zveřejňuje výsledky bádání analytickými metodami 

hudebního rozboru skladeb dosud nikým nepublikovaných rukopisů Zdeňka Lukáše, 

všímá si samozřejmě i publikovaných skladeb celé hudební složky díla Libuše Kurkové 

(P. Eben, Z. Lukáš, J. N. Nardelli atd.) i barvitých textů Libuše Kurkové a jejích 

originálních nápadů využití. Jak již bylo řečeno, dílo Libuše Kurkové je určitým 

fenoménem doby, a proto je nanejvýš vhodné co nejvíc z něj vysvětlit, analyzovat, 

porovnat, citovat a uchovat jej jako důležitý dokument pro budoucnost. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

hudebně pohybová výchova  

choreografie  

skladby soudobých českých autorů  

formové analýzy  

vztah hudby, slova a pohybu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The dissertation The Artistic Contribution of the Musical Component of Libuše 

Kurková's Pedagogical Work in the System of Music and Movement Education is a 

musical theoretical and musical pedagogical reflection, dealing first of all with the 

compositions by contemporary Czech authors linked with Libuše Kurková‘s 

choreographies. It is a musical component of movement games, dance choreographies, 

book publications and methodical manuals, radio programs for children, artistic 

documents, etc. It highlights the typical features of Libuše Kurková's pedagogical work, 

its novelty and its originality. It shows that she was ahead of her time, anticipating 

current musical pedagogical theories and conclusions from the research in the relation 

between music and movement. The dissertation brings the musical analysis of Zdeněk 

Lukáš’s unpublished manuscripts. Of course, it also focuses on published compositions 

of the whole musical component of Libuše Kurková’s work (P. Eben, Z. Lukáš, J. N. 

Nardelli etc.) as well as on her colourful texts and original ideas how to use them. As 

has been said, the work of Libuše Kurková is a certain phenomenon of the time, and it is 

therefore most appropriate to explain, analyze, compare, cite and preserve it as an 

important document for the future. 

 

KEYWORDS 

music and movement education 

choreography 

compositions by contemporary Czech authors 

form analysis 

the relationship of music, words and movement 

 

 

 

 

           

             



 

 

           Obsah 

1 Úvod………………………………………………………………………  12 

2 Hudba a lidský mozek…………………………………………………….14 

        2.1   Hudba a lidský mozek ve vztahu k pohybu…………………………..   14 

   2.2   Hudba a mozek – vnímání hudby intelektem…………………………. 16 

3    Libuše Kurková – fenomén české pedagogiky v oblasti hudebně 

pohybové výchovy…………………………………………………………… 18  

    3.1   Stručný životopis Libuše Kurkové……………………………………. 18 

    3.2   Významné osobnosti spolupracující  s Libuší Kurkovou (některé      

„autorizované“ ukázky z rukopisu pamětí „Stopy“)..………………………     20 

       3.2.1   Zdeněk Lukáš………………………………………………………20 

       3.2.2   Petr Eben a další……………………………………………………22         

 4   Hudba Petra Ebena v díle Libuše Kurkové……………………………  24 

   4.1   V trávě…………………………………………………………………..24 

   4.2   Hrajeme si na obrázky…………………………………………………..31 

   4.3   Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí……………37 

   4.4   Vánoční knížka………………………………………………………… 41 

5   Pořady Československého rozhlasu………………………………………42 

   5.1   Libuše Kurková a Zdeněk Lukáš „Pohádky“ (CD 1)………………….. 42 

      5.1.1   Jak se princezna Pinkpink naučila tančit (track 1)………………… 43 

      5.1.2   Jak se princezna Pinkpink naučila tančit – 1.část suity Zdeňka Lukáše 

(track 2)………………………………………………………………………    43 

      5.1.3   Jak se princezna Pinkpink naučila tančit a její zlý sen (tr. 3)……… 44 

      5.1.4   4. část suity Zdeňka Lukáše Zlý sen princezny Pinkpink (tr. 4)…    46 

      5.1.5   Kde se vzal smutný šašek Cupkyhup (tr. 5)……………………….. 47 

      5.1.6   Práce s písní – obměňování textu a práce s barevnými obměnami 

(variacemi) pomocí orffovských nástrojů (tr. 6)……………………………… 48 

      5.1.7   2. část suity Zdeňka Lukáše Kde se vzal smutný šašek Cupkyhup (tr. 

7)………………………………………………………………………………..48 

      5.1.8   Jak šašek Cupkyhup naučil zahradu zpívat (tr. 8)…………………. 49 

      5.1.9   Nácvik opakování – ozvěna (tr. 9)………………………………… 50 



 

 

      5.1.10  3. část suity Zdeňka Lukáše Jak šašek Cupkyhup naučil zahradu 

zpívat (tr. 10)…………………………………………………………………   52 

     

5.1.11  Jak starý král hledal písničky (tr. 11)……………………………   53 

5.1.12 Nácvik písní Hřej sluníčko, hřej a Prší, prší s orffovskými  

nástroji (tr. 12)…………………………………………………………      54 

5.1.13   Nácvik písně Hřej sluníčko, hřej pomocí empatického vyprávění 

(instrumentální zpracování) – (tr. 13)……………………………………   54 

5.1.14  5. část suity Z. Lukáše Jak starý král hledal písničky (tr. 14).. ….   55 

                 5.2.    CD 2 – 3 Co umím nakreslit………………………………………     56 

                   5.2.1   Sluníčko, 1. část suity Zdeňka Lukáše (tr. 1 a tr. 2)……………..    57 

                   5.2.2   Voda – hudba Zdeněk Lukáš (tr. 3)………………………………   58 

                   5.2.3   Track 4 (hudba Zdeněk Lukáš)……………………………………  59 

                   5.2.4   Plot – hudba Zdeněk Lukáš (tr. 5)………………………………     60 

                   5.2.5   Suita Zdeňka Lukáše – Plot (tr. 6)………………………………     61 

                   5.2.6   Domeček – hudba Zdeněk Lukáš (tr. 7)………………………….   62 

                   5.2.7   4. část suity Zdeňka Lukáše Domeček (tr. 8)……………………..  64 

                   5.2.8   CD 3 – pokračování pořadů Libuše Kurkové Co umím nakreslit 1. 

část Vláček – hudba Zdeněk Lukáš (tr. 1)………………………………..  64   

                   5.2.9   Sbor Vláček – 2. část, hudba Zdeněk Lukáš (tr. 1)……………….  66 

                   5.2.10  5. část suity Co umím nakreslit Z. Lukáše s titulem Vláček (tr. 2)  67   

                   5.2.11  To jsem já – hudba Zdeněk Lukáš (tr. 3)…………………………  67 

                5.3   CD 4   A bylo jaro…………………………………………………….  69 

                   5.3.1   A bylo jaro…(hudba Zdeněk Lukáš, tr. 1)………………………..  69 

                   5.3.2   Vlaštovka přilétá; Včeličky – hudba J. N. Nardelli (tr. 2)………...  70 

                   5.3.3   Ovečky  jdou do kopce a z kopce – hudba J. N. Nardelli (tr. 3)…..  71 



 

 

                   5.3.4   Honza honí skopce z kopce na kopec – hudba Z. Lukáš (tr. 4)…... 73 

                  5.3.5   Tři motýlkové – hudba J. N. Nardelli (tr. 5)………………………. 74 

                  5.3.6   Na jaře – hudba Zdeněk Lukáš (tr. 6)………………………………75 

                  5.3.7   Zlatá brána – hudba Zdeněk Lukáš (tr. 7)………………………….76 

                  5.3.8   Sbor Na našem sádku – hudba Petr Eben (tr. 8)…………………   79 

                  5.3.9   Podzim (tr. 9)……………………………………………………….79   

                  5.3.10  Nahoru a dolů – hudba J. N. Nardelli (tr. 10)……………………...80 

                  5.3.11  Podzimní listí padá ze stromů na zem; Šneček a myška - hudba J. N. 

Nardelli (tr. 11)…………………………………………………………… 81 

                    5.3.12  Vlaštovičky – hudba J. N. Nardelli (tr. 12)……………………….. 83 

                    5.3.13  Podzim – hudba Zdeněk Lukáš (tr. 13)…………………………… 85 

                    5.3.14  Honza honí skopce z kopce – hudba Zdeněk Lukáš (tr. 14)……… 86 

             6   Knihy a publikace Libuše Kurkové, které obsahují hudební složku… 89 

               6.1   V trávě…………………………………………………………………..89 

               6.2   Vánoční knížka (autor Petr Eben, choreografie Libuše Kurková a verše 

Erich Sojka)…………………………………………………………………….89 

               6.3   Říkáme se, zpíváme si, hrajeme a tančíme…………………………….. 89 

               6.4   Hrajeme si na obrázky…………………………………………………..92 

               6.5   Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí……………92 

               6.6   Dětská tvořivost v hudbě a pohybu……………………………………. 92 

               6.7   Malým zpěváčkům – zpěvník pro mateřské školy…………………….. 96 

               6.8   Tanec a hudba…………………………………………………………. 97  

               6.9   Hudebně pohybové hry v mateřské škole……………………………...100 

                  6.9.1   Pod jabloní (č. 1)…………………………………………………..100 



 

 

             6.9.2   Podzimní listí padá ze stromů na zem (č. 2)……………………….100 

             6.9.3   Na louce létají motýli (č. 3)………………………………………..100 

             6.9.4   U studánky (č. 4)…………………………………………………...102 

             6.9.5   Vodník a víla (č. 5)………………………………………………...103 

             6.9.6   Ovečky jdou do kopce a z kopce (č. 6)…………………………….103 

             6.9.7   Šneček a myška (č. 7)……………………………………………...103 

             6.9.8   Za tmy a za světla (č. 8)……………………………………………104 

             6.9.9   Ve sněhu (č. 9)……………………………………………………..104 

             6.9.10  Vláčky (č. 10)……………………………………………………..106 

             6.9.11   Motáme klubíčko (č. 11)…………………………………………108 

             6.9.12   Mácháme prádlo (č. 12)…………………………………………. 108   

             6.9.13   Hrajeme si s panenkou (č. 13)…………………………………    108 

             6.9.14   Včeličky (č. 14)…………………………………………………..109 

             6.9.15   Žabky (č. 15)……………………………………………………..109 

             6.9.16   Kapky (č. 16)…………………………………………………….109 

             6.9.17   Vlak přijíždí a odjíždí (č. 17)…………………………………….110 

             6.9.18   Ráno a večer (č. 18)……………………………………………   111 

             6.9.19   Hra na barvy (č. 19)……………………………………………   111 

             6.9.20   Vlaštovička (Vlaštovička přilétá a Vlaštovička odlétá) – č. 20….113 

             6.9.21   Hledáme ztracenou věc (č. 21)…………………………………..113 

             6.9.22   Déšť a sníh (č. 22)……………………………………………… 114 

             6.9.23   Hrajeme si u stromečku (č. 23)…………………………………  115 

             6.9.24   Kvítí na louce (č. 24)…………………………………………….115 



 

 

            6.9.25   Postavy z pohádky (č. 25)…………………………………………116 

            6.9.26   Lidové taneční hry a písně s tanečním pohybem………………….118 

            6.9.27   Čáp a žáby…………………………………………………………119 

            6.9.28   Pírko (č. 37)……………………………………………………….119 

            6.9.29   Byl jeden král (č. 38)……………………………………………...120 

            6.9.30   Koledníci…………………………………………………………..120 

            6.9.31   Písk sem, písk tam (č. 42)…………………………………………121 

            6.9.32   Pošumavské stráně (č. 43)…………………………………………122 

            6.9.33   O Šípkové Růžence (č. 46)………………………………………..122 

        6.10   Od jara do zimy (Taneční hry)…………………………………………123 

     7   Libuše Kurková – odborné články a příspěvky ve sbornících…………  126 

        7.1   První kroky. In: Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově. Sedmý 

svazek edice COMENIUM MUSICUM …………………………………..126 

        7.2   Využití podnětů Orffovy školy v předškolní hudebně pohybové výchově. 

In: O estetické výchově nejmenších. ……………………………………….127 

        7.3   Dětská písňová tvorba. Působení barvy zvuku na rozvoj obrazotvornosti a 

tvořivosti. In: Hudba a divadlo I. Sešity dramatické výchovy, sv. 7……… 128  

 7.4   Zdroje inspirace dětí v hudební a taneční výchově. In: Sborník příspěvků 

mezinárodní konference Odkaz Komenského v předškolní výchově v roce 

1992 v Praze………………………………………………………………………..128 

    8   Nepopsaná stránka – film Lenky Weissové (hudba Jiří Stivín)…………129 

    9   Hudební kompozice v choreografiích Libuše Kurkové – závěrečné shrnutí 

………………………………………………………………………………….130 

   10  Závěr: Význam celoživotního díla Libuše Kurkové pro budoucnost, 

integrita osobnosti Libuše Kurkové………………………………………… 132 



 

 

   11  Seznam použitých informačních zdrojů…………………………………  135 

   12  Seznam příloh……………………………………………………………….142 

   13  Přehled tracků CD 1 – CD 4……………………………………………… 144      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

1   Úvod 

K tématu disertační práce jsem se dostala prostřednictvím své profese a celoživotního 

zaměření, dále pak díky souhře mnoha šťastných náhod, které mne vedly k poznání 

výjimečné osobnosti, jakou bezesporu Libuše Kurková je. První náhodou bylo, že jsem 

jako sedmileté děvčátko byla zařazena do třídy experimentální přípravné hudební 

výchovy a později hudební nauky s pohybem v LŠU Bajkalská v Praze 10. Pedagogem 

zde nebyl nikdo jiný než právě Libuše Kurková. Setkání s touto úžasnou „paní 

učitelkou“ v mé dětské duši zanechalo hluboký dojem. Aktivně jsem se vyučování 

účastnila, byla jsem dokonce na několika natáčeních v Československém rozhlase coby 

dětský účastník. Vybavuje se mi vzpomínka, kdy celá moje rodina napjatě poslouchá 

rozhlasový pořad Hudebně pohybové výchovy Libuše Kurkové a čeká, až paní Libuše 

řekne: “Jindro, zahraj nám na triangl“ (Libuše Kurková tuto scénu s humorem popisuje 

v rukopise svých pamětí nazvaných Stopy
1
). Další roky mě vedly k dráze profesionální 

klavíristky a pedagožky, současně vystupovalo stále zřetelněji mé tvůrčí zaměření a 

zaujetí skladatelskou prací. Po studiu skladby a klavíru na konzervatoři v Praze jsem 

začala pedagogicky působit na LŠU Tuklatská v Praze 10 – a opět zasáhla náhoda: 

pedagogem hudební nauky s pohybem a přípravné hudební nauky zde byla opět Libuše 

Kurková. Tehdy došlo k naší první profesionální spolupráci, a sice tak, že jsem 

improvizovala na klavír v některých jejích pořadech v rozhlase. Spolupráce se postupně 

rozrůstala, až mi paní Kurková navrhla, abych byla autorkou hudební přílohy její nové 

knihy Hudebně pohybové hry v mateřské škole (Praha: SPN, 1989. ISBN 14-125-89) 

spolu se Zdeňkem Lukášem. Z LŠU Tuklatská jsem pak odešla na nějakou dobu do 

Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (oddělení LŠU), kde Libuše Kurková byla 

vedoucí úseku. Naše spolupráce mi dala obrovskou školu v oblasti hudebně pohybové 

výchovy, např. jak co nejlépe hudebně charakterizovat danou pohybovou situaci, 

hudebně pohybovou hru apod. Profesionální kariéra mě zavedla ke studiu skladby na 

HAMU, ovšem v dalších letech jsem se věnovala rovněž korepetici k baletu, nejprve na 

Taneční konzervatoři hl. m. Prahy, posléze jako korepetitorka souboru Národního 

divadla. Zde jsem měla možnost proniknout hlouběji do světa baletu a taneční výchovy 

na profesionální úrovni, mohla jsem i přímo skladatelsky pracovat na zakázkách od 

baletních souborů, poznala jsem vynikající tanečníky a choreografy (za všechny jmenuji 

                                                           
1
 Paměti Libuše Kurkové jsou uloženy v jejím soukromém archivu. 
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první sólistku baletu ND Terezu Podařilovou
2
). Spojení hudby a pohybu, ať už to bylo 

v korepeticích a improvizacích nebo přímo ve skladatelské tvůrčí práci, jež byla často 

více či méně vázána na pohyb (kromě dalších složek – zejména výtvarné, dramatické 

nebo literární), mě vedlo k hlubším úvahám o spojitosti těchto dvou složek, o spojení a 

propojení motorických a senzorických funkcí lidským mozkem. Disertace vznikala na 

základě prostudovaných materiálů, dosud nikde nepublikovaných rukopisných partitur, 

bohatého filmového materiálu a hudebních nahrávek i z rozhovorů s Libuší Kurkovou. 

Jedno z hlavních těžišť mé práce jsou hudební analýzy ke skladbám, jež vznikly na 

základě přímých podnětů Libuše Kurkové. Jedná se totiž o skladby autorů, kteří byli na 

předních místech v historických souvislostech českého kulturního dědictví, čas ukazuje, 

že dokonce jedni z nejvýznamnějších (Petr Eben, Zdeněk Lukáš a další). V oblasti 

hudebně pohybové výchovy, kde se Libuše Kurková celý tvůrčí život pohybovala, je 

její osobnost naprostým fenoménem. Svou originalitou tvůrčích přístupů a originalitou 

následně vzniklých hudebně pohybových kompozic je na špičkové úrovni a nezřídka 

v mnoha aspektech předběhla svou dobu. Prostřednictvím emočního cítění, fantazie, 

obrazotvornosti, multimediálního pojetí (spojení média výtvarného, literárního, 

dramatického atp.) a díky jasně propracovanému teoretickému základu dosáhla ve své 

práci nebývalých výsledků.  

Má disertační práce si klade za cíl projít všemi těmito skladbami, nahrávkami, 

publikacemi, písemnostmi, odkazy, rukopisy partitur, filmy, které souvisejí s prací 

Libuše Kurkové, analyzovat a postřehnout všechny souvislosti a zdokumentovat je. 

Dále na tomto základě vyvodit hypotézu vzájemných souvislostí mezi vztahem  

motoriky a senzoru, citů, emocí, fantazie a racionálního myšlení, a závěry pak příslušně 

verifikovat. Výstupem jsou také 4 CD, jež zahrnují veškerý dostupný materiál 

dochovaný z původních nahrávek Československého rozhlasu.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Pro tuto taneční umělkyni jsem vytvořila originální hudbu k její choreografii k filmu Sirael (ČT 2011). 
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2   Hudba a lidský mozek 

 

2.1   Hudba a lidský mozek ve vztahu k pohybu 

Vztah motoriky a senzoru, tedy pohybového a sluchového systému, se stále zkoumá. 

Výsledky ukazují, že v každé kulturní entitě existuje nějaká hudební forma, která se 

může prezentovat pravidelnou periodickou pulzací, jež jednak koordinuje vztah mezi 

jejími provozovateli (hudebníky - instrumentalisty), dále působí na posluchače a často 

též vyvolává tzv. synchronizovanou pohybovou (motorickou) reakci jejích posluchačů. 

Jsou to tance všeho druhu, pochody apod. Lidé, aniž by vlastně vědomě chtěli, jsou 

vedeni silou hudby a především její rytmickou strukturou (známé příklady z minulosti - 

přehlídky, masové pochody). Je známá lidská tendence podupávání do rytmu, kývání 

hlavou do rytmu apod. Všem těmto jevům říkáme někdy také „entrainment“ 

(synchronizace). Libuše Kurková s tímto vědeckým poznatkem pracuje nenásilnou 

formou. Děti vnímají rytmus a podle toho buď běží, jdou chůzí lehkou, těžkou apod. 

Tato okolnost vede k zamyšlení, že i méně zdatné děti se lépe začlení do hudebně 

pohybových her právě díky této automatické synchronizaci lidské motoriky a senzoriky. 

Názor Carla Orffa, že neexistuje absolutně hudebně nenadané dítě, ale jen špatný 

pedagog, je tedy možné uplatnit i na oblast hudebně pohybových schopností, které jsou 

v určité míře zastoupeny u každého jedince.   

Oliver Sacks
3
 ve své knize Musicophilia Příběhy o vlivu hudby na lidský mozek

4
 

popisuje tragickou událost. V Norsku se při výstupu na horu těžce zranil na noze. 

Protože nebyla nikde v dosahu lékařská pomoc a ještě neexistovaly mobilní telefony, 

musel si nějakým způsobem pomoci sám. Musel najít způsob, jak s hory sejít dřív, než 

padne tma. Pro svou záchranu musel sebrat veškerou energii. K tomu mu posloužila 

pochodová či veslařská píseň, jejíž rytmus mu pomohl v obtížném pohybu. Vnitřní 

představa hudby a především jejího rytmu mu posloužila jako jakýsi spouštěč pohybu. 

Sladil vlastně svůj vnitřní rytmus s hudbou a necítil tolik úzkosti. Po svém zachránění 

byl pak operován, šlacha byla sešita. Noha byla necitlivá a ochrnutá. Při 

                                                           
3
 Oliver Sacks (1933–2015) byl britský neurolog žijící v New Yorku. Je znám svými knihami, v nichž se 

zamýšlí nad otázkami vztahu mozku a duše, nemoci a duše apod. 

4
 SACKS, Oliver. Musicophilia. Příběhy o vlivu hudby na lidský mozek. Přeložila Dana Balatková. Praha: 

Dybbuk, 2009. ISBN 978-1-4000-4081-0. 
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rekonvalescenci opět pomohla hudba. S její pomocí se vrátila automatičnost chůze, viz 

jeho citát: „Hudba může sloužit jako aktivátor pohybu“
5
. Podle Sackse je zásadní, že 

senzorické a motorické aktivace jsou přesně vzájemně integrovány. „Rytmus v tomto 

smyslu integrace zvuku a pohybu může hrát obrovskou roli v koordinování a 

stimulování základního lokomočního pohybu“
 6

. Hudba dává skrze mozek podněty 

k automatickým motorickým reakcím (chůze, běh) a v některých případech může oživit 

senzomotorický systém. Anthony Storr ve své knize Music and the Mind zdůrazňuje, že 

ve všech společnostech je základní funkcí hudby spojovat lidi, je to funkce společenská. 

Podle Storra je nutno hudbu zažít přímo v koncertní síni nebo v kostele, abychom 

dosáhli společně sdíleného pocitu prožitku a sblížení, které nastává prostřednictvím 

hudby. („Hudba synchronizuje mozky a duše“
7
.) I Libuše Kurková spojuje a hledá 

souvislosti. Hudba může kromě aktivace repetitivních pohybů, jako je chůze nebo tanec, 

sloužit jako jakýsi „organizátor“ uchování množství informací v mysli. Je to například 

abeceda, vyjmenovaná slova, nepravidelná slovesa v angličtině apod. Naše schopnost 

zapamatování těchto řad je omezena. Rytmus, metrum a píseň jsou ty nejefektivnější 

prostředky, které náš mozek může využít. Rytmus souvisí též s rýmem, takže i bez 

melodické linky je výbornou mnemotechnickou pomůckou. Využití textu se vyskytuje 

v díle Libuše Kurkové velmi často, prolíná její tvorbu. Texty jsou někdy lidové, ale 

velmi často její vlastní. Podle poznatků moderní lingvistiky a psychologie je rozšířen a 

vědecky podložen názor, že se člověk narodí s vrozenou schopností porozumět 

jakémukoli jazyku. V průběhu období nervového vývoje pak mozek sestavuje i 

redukuje propojení neurálních obvodů. Podle Daniela J. Levitina
8
 se zdá, že každý 

člověk má také vrozenou schopnost vnímat veškerou světovou hudbu. Tento názor 

můžeme najít v práci Libuše Kurkové, která tvrdí, že žádné dítě není a priori předurčeno 

k poslechu té a té hudby, toho a toho žánru. Vkus a hudební zkušenosti se formují 

z podstatné části právě u dětí do 4 let
9
. V dalším průběhu vývoje se upevňuje i redukuje 

a v dospělosti je již každá tato zkušenost trvale strukturálně začleněna do našeho 

                                                           
5
 Ibidem, s. 228. 

6
 Ibidem, s. 234. 

7
 STORR, Anthony. Music and the Mind. New York: Harper Collins, 1997. ISBN 978-0-00-686186-7, s. 

237. 
8
 LEVITIN, J. Daniel. This is Your Brain on Music. The Science of Human Obsession. (Váš mozek a 

hudba. Studie o lidské obsesi. Překlad Anežka Mejzrová). USA: Dutton Penguin, 2006. 314 s. ISBN 978-

0-452-28852-2. 
9
 „ Do 3. roku si dítě osvojí neurofyziologické spoje, které bude využívat celý život (např. chůze). Je to 

způsobeno mimořádnou plasticitou nervového systému, a proto měly takový úspěch Kodályho, Orffova či 

Suzukiho metoda“ (Daniel J. Levitin, s. 8) 
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mozku. Na výběru druhu a žánru hudby se v dětství podílí především prostředí rodiny. 

Zajímavý výzkum o struktuře hudebních zájmů z prostředí českých rodin uveřejnil ve 

své publikaci Miloš Kodejška
10

. Struktura hudebních zájmů byla prověřena 

v následujících hudebních oblastech a v nich vyčleněných hudebních žánrech, se 

kterými rodiče přicházejí do kontaktu
11

. „V rodinách zní hudba, která často nevychází 

z našich národních tradic, opomíjí estetické a etické principy“
12

. Můžeme dál objevovat 

a chápat další hudbu i její druhy, ale základní estetická měřítka jsou již vryta v 

hlubokém podvědomí každého jedince. Podle Levitina celý systém lidského mozku 

vytváří zvláštní kombinace, které nejsou nahodilé, ale naopak jsou založeny na systému 

očekávání – v našem případě na hudebním očekávání. Tato hudební očekávání, která 

můžeme zařadit již do oblasti kognitivní neurovědy, těsně souvisí se zkušenostmi 

našeho mozku. Je to podobné jako u řeči, vznikají složitá a trvalá propojení a 

redukování sítí neurálních obvodů, které zůstávají trvale v našem podvědomí.  

 

2.2   Hudba a mozek – vnímání hudby intelektem 

Hledání metod k určení informací, které obsahuje umělecké dílo, vedlo k poznání, že 

úloha životní zkušenosti je nevyhnutelná. J. V. Nazajkinskij ve své publikaci O 

psychológii hudobného vnímania
13

 vysvětluje pojem tezaurus (z řeckého jazyka: 

poklad, bohatství, pokladnice, skrýš)
14

. Jedná se v podstatě o souhrn stop v mozku 

vytvořených předešlými dojmy, činnostmi a jejich různými spojeními a vztahy, které se 

uchovávají v paměti člověka. Smyslová analýza uměleckého díla je možná pouze 

z pozice jednotlivců, kteří mají nejrůznější představy o světě, jiné životní zkušenosti.   

K proměně znějící hudby ve vjemy je zapotřebí aktivita. Platí: „Čím těsněji se vnější 

hudební dojem shoduje se subjektivními anticipacemi, tím většího estetického 

                                                           
10

 KODEJŠKA, Miloš. Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku. Praha: UK, 2002, s. 33-38. 

ISBN 80-7290-080-3.  
11

 Ibidem: O „uměleckou“ hudbu projevilo zájem pouze 4% dotázaných, o populární taneční hudbu jevilo 

zájem 80 %, o beatovou 28%, dechovou hudbu poslouchalo 56%, jazz 3%, lidovou píseň pouze 14% 

z celkového počtu dotázaných respondentů. 
12

 Ibidem, s. 33. 
13

 NAZAJKINSKIJ, Jevgenij Vladimirovič. O psychológii hudobného vnímania. Bratislava: 1980, s. 68. 

(62-381-80)  
14

 ŠREJDER, Julij Anatoljevič. Ob odnoj modeli semantičeskoj teorii informacii, „Problemy kibernetiki“. 

Moskva: 1965. (Citováno v předchozí publikaci.) 
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uspokojení posluchač dochází“
15

. Podle Paula Hindemitha
16

 to, jakým způsobem 

nasloucháme nebo jak si představujeme hudbu, se opírá o prožitky našeho 

předcházejícího skutečného nebo pouze imaginárního hudebního poslechu. „Má-li se 

utvořit soud o momentálním hudebním dojmu, je k tomu zapotřebí předchozí 

zkušenosti“
17

. Ve vztahu hudby a pohybu je cesta od původního vnímání hudby, 

opřeného o pohybovou asociaci, dále vedena k mentální konstrukci zvukové entity 

(hudební skladby), jež má různou formu, různé časové proporce, harmonii, melodii atd. 

Po vytvoření mentálního hudebního dojmu se opět vrací k pohybu. Hindemith tvrdí, že 

reakce vyvolané hudbou nevyjadřují přímo pocity, ale na posluchače působí 

prostřednictvím obrazů citů nebo dokonce vzpomínek na ně. Hudební vjem úzce souvisí 

s citovou i rozumovou složkou. Důležitým článkem mezi zvukovým vjemem a 

mozkovou činností je tep srdce. Můžeme vyjádřit jako schéma spojitosti: 

 

ZVUKOVÝ VJEM – TEP SRDCE – MOZKOVÁ ČINNOST 

 

Pokud vznikne pocit, že hudba je pomalejší, než náš tep, začnou se vybavovat spíše 

emoce smutku apod. Naopak při souladu tepu srdce a hudebního metra dochází ke klidu 

a pocitům duševního uvolnění. Když využijeme všechny základní složky, které hudba 

využívá (tj. melodie, harmonie, metrum, rytmus, tempo, dynamika, barva), pak je 

množství emocionálních obrazů neuvěřitelně široké. Hindemith poukazuje na to, že od 

jednoduchého měření shody metra a srdečního tepu jsou emoce posluchače zasaženy 

nespočetnou proměnlivostí a intenzitou a často se paměťové obrazy sdružují. 

 

                                                           
15

 HINDEMITH, Paul. Skladatelův svět. Praha: Akademie múzických umění, 2008, s. 25. ISBN 978-80- 

7331-132-2.  

 

 

 
16

 Paul Hindemith (1895–1963), významný německý hudební skladatel, violista, učitel, hudební teoretik a 

dirigent.  
17

 HINDEMITH, Paul. Skladatelův svět. Praha: Akademie múzických umění, 2008, s. 26. ISBN 978-80- 

7331-132-2.  
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3   Libuše Kurková – fenomén české pedagogiky v oblasti hudebně 

pohybové výchovy   

Jak jsme se již zmínili, osobnost Libuše Kurkové v oblasti hudebně pohybové výchovy 

zaujímá výrazné, nezastupitelné místo. Její nadčasové pedagogické postupy odpovídají 

integračním vazbám mezi jednotlivými druhy umění a jsou výrazně obohaceny jejími 

vlastními tvůrčími postupy, které ve svém výsledku daly vzniknout celé řadě 

originálních hudebních skladeb českých soudobých autorů. Libuše Kurková vychází 

z taneční metody Jarmily Jeřábkové
18

 - svého pedagogického vzoru. (Jarmila Jeřábková 

byla ve svém díle inspirována mj. taneční metodou Isadory Duncan
19

.) Dále Kurková 

vychází z historických podob hudebně pohybové výchovy (Dalcrozova metoda
20

) a 

z Orffova
21

 Schulwerku (studium Libuše Kurkové na Orffově institutu v Salcburku, kde 

se s Dalcrozovou metodou setkala). 

3.1    Stručný životopis Libuše Kurkové 

Libuše Kurková se narodila 14. února 1936 v Praze. Jejím dědečkem byl významný 

slezský buditel profesor Tomáš Stypa (pozdější ředitel Vyšší dívčí školy v Praze ve 

Vodičkově ulici). Absolvovala Dívčí gymnázium „Krásnohorská“ v Praze a 

vystudovala obor Dějiny hudby
22

 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 

Pedagogicky působila již během studií (od roku 1958 v Osvětové besedě v Berouně a na 

hudební škole v Rakovníku). Univerzitní studia ukončila v roce 1960 diplomovou prací 

„Hudba a pohyb v lidových tancích středočeského kraje“. Po studiích dále působila 

jako asistentka na pražské Filozofické fakultě na katedře dějin hudby. V roce 1963 

                                                           
18

 Jarmila Jeřábková (1912–1989), česká tanečnice, choreografka a pedagožka. Jako žačka Elizabeth 

Duncanové (sestry Isadory Duncan) je považována za zakladatelskou osobnost novodobého tance u nás a 

směru, který je nazván českým duncanismem.   
19

 Isadora Duncan, vlastním jménem Dora Angela Duncanon (1877 San Francisco – 1927 Nice) byla 

americká tanečnice. Vytvořila originální, neopakovatelný styl vyjádření založený na své vlastní filozofii, 

opírajíc se o nové tendence moderního tance 
20

 Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950), švýcarský hudební skladatel narozený v Rakousku. Více než 

svými skladbami zaujal a proslul originální výukou hudby za pomoci pohybu. Tzv. Dalcrozova metoda 

rytmické gymnastiky (Eurhythmics) je jednou ze čtyř nejčastěji používaných systémů v hudební výchově 

dětí spolu s Schulwerkem Carla Orffa a Kodályho či Suzukiho metodou. 
21

 Carl Orff (1895–1982) byl německý skladatel expresivní hudby a pedagog. (Největší Orffovou 

skladbou  je kantáta Carmina Burana.) Jako pedagog prosazoval spojení hudební výchovy s výchovou 

pohybovou nazývané Schulwerk. 
22

 Dnes se tento obor nazývá Hudební věda. 
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začíná spolupracovat s hudebním skladatelem Petrem Ebenem
23

 a vzniká jejich první, 

dnes již legendární publikace V trávě 
24

. V roce 1965 absolvovala na Orffově institutu 

v Salcburku
25

 studium pro pedagogy v oboru elementární hudba a pohybová výchova 

(spolu s Pavlem Jurkovičem
26

). Dále L. Kurková působila jeden rok na mateřských 

školách v Praze 1 a potom na základních uměleckých školách (tenkrát Lidových školách 

umění, LŠU) v Praze 10 (Bajkalská, Tuklatská) a jako lektorka Krajského 

pedagogického ústavu v seminářích hudebně pohybové výchovy s orffovskými prvky 

pro učitele mateřských škol, učitele hudební výchovy a učitele LŠU. V letech 1986 – 

1991 působila ve Výzkumném ústavu pedagogickém. Po roce 1989 začala Libuše 

Kurková spolu s Pavlem Jurkovičem vést odborné semináře pro studenty tvořivé 

dramatiky na JAMU (na požádání vedoucího katedry A. Pernici). Tyto kurzy orffovské 

hudebně pohybové výchovy se od roku 1994 konaly v ZUŠ Praha 10, Bajkalská a 

později v MŠ Masná (Praha 1). Hudebního skladatele Pavla Jurkoviče nahradila po 

třech letech Jana Žižková
27

, dnes kurzy vede pouze Libuše Kurková
28

. Pro organizaci 

ARTAMA - Institut neprofesionálního umění a dětské aktivity - vytvořila řadu 

choreografií a pořadů a je autorkou poloviny knihy vzpomínek na Jarmilu Jeřábkovou 

Dopisy o Jarmilách
29

. Libuše Kurková rovněž neúnavně propagovala svou verzi 

orffovské hudebně pohybové výchovy v médiích. Byly to především známé rozhlasové 

pořady Libuše Kurkové pro mateřské a základní školy ze 70. a 80. let, které vysílala 

dnes již zrušená Hudební redakce pro děti a mládež (mezi lety 1966 – 67 se 

                                                           
23

 Petr Eben (1929–2007), skladatel, klavírista, varhaník a pedagog, patřil k nejvýznamnějším českým 

skladatelům 20. století. Působil také jako pedagog na katedře hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze.  
24

 EBEN, Petr -  KURKOVÁ, Libuše. V trávě. 15 dětských tanečních her. Praha: Orbis, 1961. 72 s. (11-

093-63) 
25

 V roce 1961 založil Carl Orff v rámci salcburské univerzity Mozarteum institut (od roku 1963 nese  

název Orffův institut). STUDENÁ, Veronika. Orffův Schulwerk v současném systému hudebního 

vzdělávání v České republice. [online]. [cit.2018-02-24]. Dostupné z:  

http://docplayer.cz/5669228-Orffuv-schulwerk-v-soucasnem-systemu-hudebniho-vzdelavani-v-ceske-

republice 

 
26

 Pavel Jurkovič (1933–2015) – skladatel, pedagog, propagátor Orffových idejí, lektor vzdělávacích 

kurzů, autor pořadů ve Viole, znalec staré hudby. V letech 1995 – 2000 předseda České Orffovy 

společnosti. Byl nositelem ocenění „Pro merito“ Orffovy nadace z roku 1995 a dalších. 
27

 Jana Žižková (1957) je dcerou významného muzikologa Jaroslava Smolky. 
28

 Kurzy se konaly v Praze 10 na ZUŠ Bajkalská, později na MŠ v Masné ulici, Praha 1, v MŠ 

Vladivostocká, Praha 10, dále v MŠ U Vršovického nádraží, Praha 10. Nyní se konají v MŠ Janovského, 

Praha 7. 
29

 CVEKLOVÁ, Bohumíra -  KURKOVÁ, Libuše. Dopisy o Jarmilách. Praha: NIPOS – ARTAMA, 

2008. ISBN 978-80-7068-218-0. 
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v uvedených pořadech objevila jako dítě též hudební skladatelka Jindra Nečasová 

Nardelli – autorka této disertační práce).  Dále sem patří celá řada publikací s vesměs 

originální soudobou hudbou i odborné články ve sbornících. Bylo natočeno několik 

hudebně výchovných pořadů pro mateřské školy v Čs. televizi (z iniciativy redaktorky 

Zity Drdové
30

). V roce 1981 natočila režisérka Lenka Weissová
31

 o práci Libuše 

Kurkové krátký film Nepopsaná stránka
32

, kde je zachycena práce Libuše Kurkové 

v hodinách hudebně pohybové výchovy různých věkových skupin v LŠU Tuklatská 

(hudba Jiří Stivín
33

). Za celoživotní přínos v oblasti hudebně pohybové výchovy dětí 

byla v roce 2003 udělena Libuši Kurkové cena Ministerstva kultury České republiky
34

. 

3.2   Významné osobnosti spolupracující s Libuší Kurkovou  (některé 

„autorizované“ ukázky z rukopisu pamětí Stopy) 

3.2.1   Zdeněk Lukáš 

 K osobnostem, kterým ve svém rukopise pamětí věnuje Libuše Kurková pozornost, 

patří mimo jiné i hudební skladatel Zdeněk Lukáš. „Učila jsem tenkrát na LŠU 

v Tuklatské ulici, když se jednoho večera ozval můj bývalý kolega z hudební vědy,
35

 

zaměstnán nyní v Supraphonu. Sdělil mi, že připravuje album Erbenových pohádek 

prolnutých písničkami a drobnými skladbami Zdeňka Lukáše. K některým by bylo 

možné připojit popisy jednoduchých tanečních her. Tím začala naše spolupráce…“ 

Libuše Kurková a Zdeněk Lukáš dále pokračovali ve spolupráci na základě objednávek 

tehdejší Hudební redakce pro děti a mládež Československého rozhlasu (redaktoři 

Helena Karásková a Vratislav Beránek). Byly to pořady určené většinou pro mateřské 

školy, natočené v 70. – 80. letech 20. století (do roku 1989)
36

. „V 70. letech vznikla řada 

písniček a drobných skladeb k pohádkám, které, obávám se, jsou z velké části ztraceny 

nebo zničeny
37

. Na provedení Lukášových písní se podílel dětský rozhlasový sbor i 

                                                           
30

 Zita Drdová (1943) – česká dokumentaristka, scenáristka a producentka. Absolventka katedry 

dokumentárního filmu FAMU u prof. A. E. Šulce. Působila v Československé a později v České televizi. 
31

 Lenka Weissová (1944–1995) – česká dokumentaristka, režisérka. 
32

 Film je uložen v archivu Krátkého filmu v Praze. 
33

 Jiří Stivín (1942), český jazzový hudebník, multiinstrumentalista a skladatel. 
34

 K životopisným faktům o Libuši Kurkové byla použita magisterská práce Hany Filipové: Libuše 

Kurková a její přínos hudebně pohybové výchově (UK 2008). 
35

 Jiří Macek (1932), muzikolog, autor mj. první monografie o V. Kaprálové. 
36

 Tato redakce však v současné době již nefunguje. 
37

 Některé pořady byly opravdu smazány. V archivu Českého rozhlasu se naštěstí našly rukopisy partitur 

Zdeňka Lukáše. 
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někteří profesionální instrumentalisté, jinak vystupovaly živě děti z LŠU v Tuklatské ul., 

později z Bajkalské, anebo předškolní děti z mateřské školy v Pštrossově ulici. Torzo 

této četné řady písní bylo později vydáno v publikaci Hudebně pohybové hry v mateřské 

škole (SPN 1989) a ve sbírce Od jara do zimy (NIPOS – ARTAMA, 1997). V těchto 

publikacích však hudební doprovody byly vždy uveřejněny zjednodušeně, nikoliv 

v originále odevzdaném rozhlasu. Při tom Zdeněk Lukáš dovedl tak využít barvy 

jednotlivých orffovských nástrojů a podbarvit např. zvonkohru několika tóny na 

violoncello, že účinek byl opravdu mimořádný. Totéž platí o úpravě známé písničky 

Vrby se nám zelenají pro zobcovou flétnu a kytaru, navozující dokonale líbeznou 

představu jara. Skladba zazněla v cyklu pořadů Hany Jemelíkové
38

 Dorty, v němž jsem 

měla možnost uvést pohádku O malém a velkém jaru. Obzvláště vydařené bylo však 

hudební zpracování pětidílného pohádkového cyklu Princezna Pinkpink a šašek 

Cupkyhup
39

. Texty pohádek se Zdeňkovi zřejmě zalíbily. Pamatuju se, jak mi říkal do 

telefonu: „Já si to čtu, pořád si to čtu, a ta hudba se mi k tomu sama vybavuje“. Bylo 

šťastným řešením připojit ke každému dílu prolnutému droboučkými skladbičkami na 

závěr poněkud delší skladbu určenou pro poslech, provedenou malým profesionálním 

orchestrem. Je to nesmírně živá, mimořádně působivá muzika, plná invence, vycházející 

z písniček a skladbiček pohádky. Tyto skladby lze uvést jako celistvou pětidílnou suitu“. 

Zajímavé je i povídání Libuše Kurkové k vzniku cyklu písní Co umím nakreslit
40

. Tento 

název nese také titul několika rozhlasových pořadů Libuše Kurkové, které jsou 

zaznamenány v příloze disertační práce na CD 2 a CD 3. „Hudební redakce pro děti a 

mládež vyzvala kdysi Zdeňka Lukáše, aby zadal do jakési mezinárodní rozhlasové 

soutěže cyklus velice jednoduchých písní pro děti. Zdeněk vytočil moje telefonní číslo a 

zavalil mě svými požadavky o drobné texty k miniaturním písničkám vhodným k pohybu, 

a to tak naléhavě, že jsem uprostřed uklízení po malířích večer sedla a nějakým 

zázrakem napsala texty k několika písničkám pod názvem Co umím nakreslit. Cyklus 

zahrnoval písně: Sluníčko, Voda, Domeček, Plot, Vláček a To jsem já. Zdeněk 

v obdobné překotné rychlosti texty zhudebnil, byla to opravdu blesková akce…“ Je 

zajímavé, že právě tyto písničky se staly velmi oblíbené a byly oceněny Cenou 

Moskevského rozhlasu (1976). A ještě jedna zajímavá vzpomínka na skladatele Zdeňka 

Lukáše, která souvisí s tzv. mnemotechnickou pomůckou, kdy hudba je ve spojení 

                                                           
38

 Hana Jemelíková (1936) – dramaturgyně, scenáristka, pedagožka. 
39

 Rozborem partitury k tomuto pohádkovému cyklu se zabývá kapitola 5, oddíl 5.1.  
40

 Originál cyklu písní Co umím nakreslit Zdeňka Lukáše na texty Libuše Kurkové se nachází v archivu 

Zdeňka Lukáše v Plzni, o který se stará Zdeněk Vimr, a v Klementinu pod sign. cnb001898521. 
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s textem, jako jakýsi „organizátor“ uchování množství informací v mysli. „Zdeněk 

Lukáš byl původně učitelem, a to kdesi za Prahou v malotřídce. Vyprávěl jednou, jak 

učil děti vybraná slova nebo násobilku tím, že každou řadu slov nebo čísel zhudebnil. 

Učil je pak vlastně písničky. A malí prvňáčci k tomu prý jako druhý hlas zpívali písničku 

Já do lesa nepojedu… Proč jen to neuschoval? Byl by to přece unikát!“ 

3.2.2    Petr Eben a další 

„O spolupráci s hudebním skladatelem Petrem Ebenem jsem se již zmínila, ovšem jen 

letmo v souvislosti s obsazením katedry hudební vědy v Břehové ul., a potom se studiem 

v Salcburku
41

. Nejprve jsme se s Petrem Ebenem, jako studující 3. ročníku, blíže 

seznámili v předmětu, jemuž vyučoval, a to byla tzv. hra z partitur. Na katedře 

představoval zvláštní postavu mladého, velice zdvořilého a přitom umělecky působícího 

pedagoga…“ Dále L. Kurková popisuje vznik knížky V trávě. „Svým tehdejším 

horlivým zájmem o výrazový tanec jsem byla mezi ostatními, dá se říci, bílá vrána. Už 

tehdy jsem mimo své studium vedla nějaké taneční kroužky pro děti. Taneční práce 

s dětmi Petra Ebena docela zaujala, a tak vznikaly první písničky pro taneční hry na 

verše Františka Hrubína a Jana Čarka. Knížkami pro děti jsem byla tehdy téměř 

zavalena, neboť maminka v té době pracovala ve Státním nakladatelství dětské knihy
42

. 

Měla jsem tedy k dispozici velký výběr. Sbírka V trávě tak vznikla ještě na konci mých 

studijních let a nebyla poslední.“ Libuše Kurková také vzpomíná na setkání s rodinou 

Petra Ebena i s jeho malými syny, velmi slušně vychovanými. „ Pamatuji se, jak při 

jedné nahodilé návštěvě, kdy jsem Petrovi nesla nějaké noty, mi otevřel asi pětiletý 

klučík a zdvořile prohlásil: „Dobrý den, tatínek bohužel není doma, mohu něco 

vyřídit?“ Setkání s výtvarnicí Olgou Fejkovou
43

 popisuje Libuše Kurková takto: 

„V letech, kdy jsme s Petrem Ebenem pracovali na přípravě vydání dětských tanečních 

her, jsem se ještě více spřátelila s Olgou Fejkovou, kterou jsem už předtím řadu let 

znala z ateliéru Jarmily Jeřábkové. Kam se poděly její nespočetné skicáře? Tuto otázku 

si musí klást každý, kdo Olgu dobře znal. Kreslila totiž všude. V tanečních ateliérech, 

v hledištích divadel, na lavicích strahovského stadionu, zkrátka všude, kde se někdo 

pohyboval a hlavně tam, kde se tančilo (…) Olga bývala veselá, hovorná, 

                                                           
41

 Petr Eben zprostředkoval Libuši Kurkové stipendium na tamějším institutu.  
42

 Nakladatelství se později jmenovalo Albatros. 
43

 Olga Fejková (1923 –1973) byla česká výtvarnice, malířka, kostýmní návrhářka. Absolventka VŠUP ve 

třídě E. Filly. 
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temperamentní a stále měla po ruce svůj skicář. Mezi hodinami nám často ukazovala 

své kresby a leckdy nás i prostřednictvím skic informovala o vystoupeních souborů, 

které jsme neviděli… Když jsme s Petrem Ebenem připravovali sbírku tanečních her 

V trávě, prosadili jsme jako ilustrátorku v nakladatelství Orbis právě Olgu Fejkovou. 

Tato spolupráce pak pokračovala při vydávání Ebenovy Vánoční knížky a při přípravě 

útlé knížečky Hrajeme si na obrázky, jíž vydal Panton. K této publikaci dala podnět 

právě Olga, a to tím, že si přála, aby jednotlivé taneční formy vycházely vždy z určitého 

výtvarného tvaru (např. dítě schoulené do klubíčka znázorňuje spící kočičku, výrazný 

úklon hlavy ve vzpřímeném stoji slunečnici, dítě opřené ve dřepu o zem znázorňuje 

žabku apod.). Byla to moc hezká práce a s Olgou jsme se často scházely v jejím ateliéru 

v podkroví Lucerny…“ Další vzpomínky Libuše Kurkové patří její profesorce tance 

paní Jarmile Jeřábkové, o které byla napsána kniha Dopisy o Jarmilách. S Věrou 

Pernicovou často řešila formulace jeřábkovské i vlastní taneční techniky. Zmiňuje také 

spolupráci a přátelství s Bohumírou Cveklovou
44

. Libuše Kurková dále zmiňuje 

spolupráci s hudební skladatelkou Jindrou Nečasovou Nardelli
45

: „A tehdy mě zaujal 

nápad, že by Jindra, jako začínající hudební skladatelka, mohla napsat drobné 

skladbičky k pohybu, se zaměřením na rytmus, tempo, dynamiku, stoupající a klesající 

melodii apod. Pokus se velmi zdařil a většina těchto drobných forem byla později 

publikována v metodické příručce SPN
46

 nazvané Hudebně pohybové hry v mateřské 

škole. U zrodu této publikace stála Marta Kremličková
47

 (napsala předmluvu) a 

lektorovala jí Bohumíra Cveklová.“ Se skladatelem Petrem Ebenem se ještě setkala po 

letech: „V dalších letech jsme se vídali už velmi zřídka. Pro Petra Ebena byl 

charakteristický a podstatný naprostý, chronický nedostatek času. Provedení jeho 

skladeb, při jejichž přípravě vždy asistoval, spolupráce s televizí a jinými institucemi a 

vlastní komponování odbývající se většinou v noci, mu ubíralo možnosti využívat chod 

událostí běžného života. Často si na to stěžoval. Po letech jsme se viděli na koncertě 

k jeho narozeninám u Šimona a Judy, kde moje děti ze ZUŠ Bajkalská účinkovaly. Bylo 

to vlastně poslední setkání.“ 

 

                                                           
44

 Bohumíra Cveklová (1934), spoluautorka knihy Dopisy o Jarmilách (žačka Jarmily Kröschlové).  
45

 Až do konce 20. století používala skladatelka pouze jména Jindra Nečasová. 
46

 Státní pedagogické nakladatelství Praha. 
47

 Marta Kremličková (1935), pedagožka a psycholožka. 
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4    Hudba Petra Ebena v díle Libuše Kurkové 

 

4.1 V trávě 

Libuše Kurková oslnila již svojí první publikací nazvanou V trávě
48

 (1963), kterou 

vydává spolu s jedním z nejvýznamnějších a nejhranějších českých skladatelů přelomu 

20. a 21. století - Petrem Ebenem. Publikace V trávě, s ilustracemi Olgy Fejkové, 

obsahuje 15 dětských tanečních her, jež spadají do oblasti umělé tvorby pro děti. Texty 

si vybrala Libuše Kurková z díla Jana Čarka a Františka Hrubína. Každá hudební 

kompozice tvoří některou z malých forem. Sazba je pro zpěv a klavír a  melodie písní 

jsou ještě často zdvojené v pravé ruce klavírního partu. Důvodem byl nepochybně 

snazší nácvik zpěvního partu a potažmo i jeho instrumentální podpora. Petr Eben se zde 

tak částečně vzdal možnosti vytvoření samostatného zvukového obrazu v doprovodném 

partu, ale ne vždy tak docela. Už v písni Potůček (č. 2), zkomponované v D dur, 

skladatel použil v doprovodu levé ruky klavírního partu výraznou šestnáctinovou 

figuraci, ta velmi dobře hudebně charakterizuje ve své stylizaci pohyb „bublání 

potůčku“: 

                                  

                                   

 

                                                           
48

 Viz NEČASOVÁ, Jindra. Libuše Kurková - fenomén české pedagogiky v oblasti hudebně pohybové 

výchovy a hudba Petra Ebena v jejích publikacích. In: Teorie a praxe hudební výchovy III. Sborník 

příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání 

zemí V4 v roce 2013 v Praze. Praha: UK, 2014, s. 185 – 188. ISBN 978-80-7290-724-3.  

. 
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Formový rozbor Potůčku:  i(2) a(4) m(3) a´(4) k(1). Jedná se tedy o „mini“- dvoudílnou 

formu a - a´ , která je ještě rozšířena o introdukci, mezivětu a malou kodu. Skladatel se 

naprosto přizpůsobil požadavkům choreografie
49

. 

Taneček - rytmicky výrazná skladbička psaná v F dur. 2/4 metrum má pravidelnou 

pulsaci. Formový rozbor: i(4) a(4+4) a´(4+4). Dvě osmitaktové symetrické periody 

jsou formově spojeny do vyššího celku tzv. dvojperiody.   

Velmi zajímavá a atraktivní pro děti je píseň Co je, co je? Petr Eben zde nápaditě střídá 

zpěváka sólistu a skupinu dětí. V další písničce, zvané Kutálení, autor záměrně používá 

sestupných stupnicových chodů, skladbička harmonicky osciluje mezi C dur a a moll a 

attacca navazuje s další skladbou, nazvanou Honička. Tato písnička má formový tvar 

a(4+4) a´(4+4). Tvoří tedy malou formu a - a´, přičemž poslední čtyři takty a´ jsou 

tvořeny dohrou klavíru bez zpěvního partu. Všimněme si zajímavé klavírní sazby. Levá 

ruka hraje nad pravou ve dvoučárkované oktávě, což evokuje představu cinkotu 

zvonečků: 

                           

Melodická linka zpěvního partu má zajímavou modální část (takty 5-8), kde autor 

bohatě využil napětí mezi tóny církevních modů (lydická E, lydická G): 

                

 Básnický text Jana Čarka inspiroval skladatele k vytvoření půvabné skladbičky Na 

rybníčku. Čtyřtaktová introdukce, s arpeggiem na první době, je bohatě pedalizovaná a 

                                                           
49

 V prvních dvou taktech introdukce se děti rozbíhají po obvodu kruhu. V taktech 3 - 6 děti mění směry, 

běží do prostoru. Takt 7 - na začátku mezivěty se odděluje jedno dítě (sólista), v taktech  8 - 9 děti běží 

dál, sólista se otáčí. Takt 10 – 13: sólista se rozeběhne k ostatním dětem, doběhne až k začátku řady. 

V taktu 14 (malé kodě) se sólista připojuje k ostatním dětem a hra může začít od začátku, pouze 

s výměnou sólisty.   
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impresionisticky laděná. Formově tvoří malou dvoudílnou formu. Skladba nazvaná 

Běhám, běhám, v tříosminovém taktu, byla komponována s jasnou hudebně 

pohybovou představou poskočného kroku:  

                                              

 

Rytmus jako základní krédo Orffovy školy procvičuje Kurková ve skladbě Do deseti, 

zkomponované v B dur (tleskání na první a třetí dobu). V písni zvané Klubko skladatel 

hojně používá glissand v pravé ruce, což vytváří velmi efektní klavírní sazbu:  

                                

 

Zpěvní part vychází z textu, deklamuje jej a není příliš svébytný a osobitý, což není na 

škodu, protože celkově skladba velmi vtipně vystihuje záměr pohybové hry.  

Skutečnou písní se zajímavě vyklenutou melodickou linkou jsou Vlny a vlnky. 

Vyznačuje se stylizačně nápaditým partem klavíru, který nezdvojuje melodickou linku, 

ale naopak vytváří doprovod, jenž velmi dobře hudebně charakterizuje houpání vlnek:                       
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Formový rozbor této písně je a(4+4+4) b(7) a(D.C. al Fine). Jedná se tedy o formu 

malou třídílnou a b a (tzv. Da Capo formu). Část a tvoří osmitaktovou periodu, která je 

ještě rozšířena o další čtyři takty (perioda se dvěma závětími). Díl b tvoří klavírní 

mezivěta. Tonální plán dílu a:  E dur, H dur, fis moll, E dur, H dur, E dur, fis moll, E 

dur, H dur, E dur. Díl b: E dur, Fis dur, H dur, C dur, E dur, gis moll, E dur, H dur, Fis 

dur, H dur.  Před závěrečným H dur použil skladatel kvintsextakord zmenšeně malého 

septakordu od fis.  

Nyní obraťme pozornost k úvodní písni V trávě (na slova Františka Hrubína), podle 

které byla celá publikace nazvána. Autor se držel přesné hudební deklamace textu. První 

tři takty tvoří z formového hlediska třítaktí (2+1), které logicky vyplývá z textu: „V 

trávě sedí Janička, Janička“: 
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Dále následují dvě dvoutaktí skutečná
50

, dle textu: „Kdyby byla lehoučká, jistě by ji 

travička…“ Závěr této malé věty tvoří opět třítaktí (2+1) na následující text: „unesla jak 

pavoučka, pavoučka“. Tónina F dur je obohacena o mimotonální dominantu v partu 

klavíru (takty 2, 9). Klavírní part opět zdvojuje melodickou linku. Závěr tvoří dva takty 

mezihry. Formový půdorys je tedy a(2+1), (2), (2), (2+1), m(2), a´(2+1), (2), (2), 

(2+1), k(4+6) a píseň tvoří malou dvoudílnou formu a m a´ k, tj. rozšířenou o mezivětu 

a o kodu, která je v notách označena jako dohra. Zatímco v doprovodu zpívané části je 

autor v klavírní sazbě poněkud svázán jednoduchou zpěvní melodií, v závěrečné kodě 

hbitě používá velkých sekund v levé ruce ve staccatu, které hned píseň stylizačně oživí: 

                      

Obdobně je vytvořena píseň Na rybníčku na text Jana Čarka. Introdukce (4 takty) 

v partu klavíru se široce rozmáchne v podobě paralelních kvint v pravé ruce, aby se 

vzápětí utišila a poněkud striktně opakovala melodii zpěvního partu. Tónina je D dur: 

                                        

                                       

Formový rozbor je i(4) a(4+2) m(4) a´(4+2) k(3). Zajímavá je závěrečná koda, ve které 

skladatel použil v arpeggiích v levé ruce tónický kvintakord s přidanou sextou a vzápětí 

                                                           
50

 Dvoutaktí skutečné, na rozdíl od dvoutaktí složeného, se skládá ze dvou motivicky různých taktů, 

naopak dvoutaktí složené tvoří dva motivicky stejné takty. (ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. 

Praha: Editio Supraphon, 1990, s. 19. ISBN 80-7058-174-3.)  
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kvintakord s přidanou sextou chromatické terciové a kvintové příbuznosti (F dur). Dále 

autor postupuje přes kvartsextakord II. stupně do D dur (tóniky): 

                                     

Skladatel v průběhu písně mění metrum z původního 3/4 na 4/4, a sice vždy ve 

dvoutaktových částech a v kodě. 

Ptáčkové, miláčkové na text Jana Čarka je opět jednoduchá píseň, kde v klavíru je 

zdvojena melodická zpěvní linka. Zhudebnění textu se ujal autor vtipným způsobem. 

Hojně užil přírazů a tečkovaného rytmu, a tak výstižně charakterizoval ptačí zpěv. 

Trochu obtížněji hratelný je part klavíru, kde se levá ruka dostává přes pravou do výšek 

dvoučárkované oktávy. Toto místo je zajímavé i po stránce harmonické. Eben používá 

chromatické terciové a kvintové příbuznosti a tím zpestřuje hudební výraz skladby: 

                                   

Formový rozvrh začíná třítaktovou introdukcí. Díl a(4+2+2) tvoří periodu, v níž se 

tematicky opakují první dva takty z předvětí ve druhé polovině závětí:  
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V dvoutaktí mezihry užil skladatel lydický modus. Část b, totožná s částí a, se zpívá a 

hraje s repeticí a textem pro 1. a 2. sloku. Působí tedy jako jakýsi refrén. Celková 

formová struktura je tedy i(3) a(4+2+2) m(2) b(4+2+2) m(2) a (4+2+2) m(2) k(2) .  

Když si hrajeme s míčem na slova Františka Hrubína je velmi drobná skladbička, kde 

opět autor zdvojuje zpěvní part v klavíru. Jedná se o předškolní děti, které tuto píseň 

budou zpívat a tančit. Podpora zpěvu je téměř nutností. V osmitaktovém úvodu 

v klavíru téměř slyšíme jemné ťuknutí letícího míčku. Další dílek tvoří zkrácená 

šestitaktová perioda, která se vzápětí opakuje v osmitaktové symetrické podobě. 

Formově můžeme skladbičku označit i(8) a(4+2) a´(4+4).  

Na slova Františka Hrubína vznikla také Pampeliška. Drobná a ve výrazu jemná píseň, 

která připomíná dětskou říkanku. Skladatel tuto skladbu doslova rozsvítil v E dur. Po 

úvodních dvou taktech introdukce v klavíru následuje drobná věta neperiodického 

charakteru, která se člení po dvou a třech taktech: a(2+2+3). Závěr tvoří čtyřtaktová 

koda, jež v závěrečném taktu využije neapolský sextakord a harmonicky postoupí přes 

durovou dominantu opět k tónice E dur:    
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Vlak je skladbička, pro kterou je charakteristický ostinátní rytmus v podobě 

šestnáctinových not v klavíru. Zvukově má charakterizovat jedoucí vlak: 

                                 

Formový rozbor Vlaku: i(1) a(3+2+2) a´(3+2+2) k(3). Tónina je a moll s použitím 

zmenšené kvinty (es) a velké sexty a septimy (fis, gis). Skladbička tvoří dvoudílnou 

formu a - a´ s jednotaktovou introdukcí a třítaktovou kratičkou kodou, která končí v pp 

(tzv. antiklimax): 

                          

 

Jednoduchá melodie zpěvního partu připomíná zpívanou říkanku či dětské rozpočitadlo. 

Touto skladbičkou oba autoři celou publikaci uzavírají.  

 

4.2   Hrajeme si na obrázky 

Hrajeme si na obrázky zmiňované dvojice autorů Kurková – Eben (s ilustracemi Olgy 

Fejkové) je kniha určená dětským posluchačům, v níž se pomocí tzv. „empatického 

vyprávění“ – empatickou motivací – podporuje správné držení těla a jeho celková 

koordinace. Podle Evy Jenčkové
51

 „…nejlépe vyhovuje expresívně zabarvené vyprávění 

malého příběhu s hudbou, které aktivizuje spontánní pohyb dětí na základě empatie 

včetně zapojení jejich vědomé sebekontroly“. Knížku tvoří kromě textu a obrázků osm 

                                                           
51

 JENČKOVÁ, Eva. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem, 2005, s. 31. ISBN 80-903115-7-

1. 
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kratičkých skladeb pro klavír v rozsahu 4 – 10 taktů. Po formové stránce většinou tvoří 

pouze jednu periodu. Skladatel zde nebyl vázán na text. To se projevuje v bohatší 

harmonii, klavírní part je obohacen o hustší akordickou sazbu a rozložené čtyřhlasé 

akordy (Tulipán, Slunečnice). Časté jsou i chromatické postupy, bohatě strukturovaný 

rytmus (Hadrový panáček) a použití glissand, dvaatřicetinových běhů a skupinek 

(Žabka).  

Nyní přistupme k podrobnějším analýzám: 

(Pejsek) Autor zde bohatě využil septakordů (např. zmenšeně malý) v levé ruce, v pravé 

ruce pak harmonizuje melodický nápad h-g-b-as-h kombinací moll, dur a zmenšených 

kvintakordů se záměrným použitím paralelních kvint. Formově se jedná o osmitaktovou 

periodu, která má svůj typický znak v podobě protikladu závěrů. Ten vytváří onu 

závislost obou polovět a je všeobecně nejdůležitějším momentem v periodě. Předvětí 

autor ukončuje v e moll, zatímco závětí „rozsvítí“ do E dur: 

               

                  

 

(Žabka) Skladbička bohatá na melodické ozdoby – skupinky. Skladatel bohatě využívá 

intervalu zvětšené kvarty (použita 11krát v celé čtyřtaktové skladbičce). Formově se 

jedná o čtyřtaktovou periodu se shodnými polovětami i shodnými závěry. Není zde tedy 

obsažen typický znak periody – protiklad závěrů, které vytváří onu závislost obou 

polovět (předvětí a závětí). Dalším netypickým znakem je i rozsah 4 taktů, obvykle má 

pravidelná perioda 8 taktů. Je velmi zajímavé, jak Petr Eben dokázal harmonicky 

obohatit tyto kratičké polověty. Žabka vychází z a moll aiolské tóniny, obohacené o 

lydickou kvartu a - dis v pravé ruce. Levá ruka je však v F lydické. Již první takt je tedy 
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bimodální
52

. V druhém, závěrečném taktu se harmonický vývoj posune k durové 

dominantě z a moll (E dur) a tímto akordem, kterému předchází glissando, skladbička 

končí. Závěr konce na dominantě je zřetelně záměrný, neukončeností symbolizuje Petr 

Eben asi toto: „žabka skočila do rybníka dříve, než bychom se dočkali rozvedení do 

tóniky…“: 

 

(Kočička) Unisonový postup v prvních dvou taktech skladbičky symbolizuje zjevně 

plížení kočičky. Výrazné dvoutaktové téma (dvoutaktí skutečné), složené ze tří 

půltónových kroků, vystřídá jeden takt rychlých přírazů v pravé ruce (podle vyprávění 

Libuše Kurkové kočička lapá po slunečním paprsku). Ty jsou harmonicky složeny vždy 

z intervalů zvětšených kvart (des-g, c-fis, es-a) nebo zmenšené kvinty (d-as). Toto 

předvětí dvou taktů + jednoho taktu má i s předepsaným opakováním délku šesti taktů. 

Harmonicky je rozvedeno do b moll. Závětí skladbičky vychází opět melodicky 

z úvodního dvoutaktového hudebního nápadu, je melodicky širší (i v celkovém 

melodickém rozsahu do duodecimy oproti úvodnímu tématu, které má melodickou linku 

v rozsahu oktávy). Závětí je prodloužené o takt s přírazy v pravé ruce, doplněné o 

dvojhmaty v levé ruce, jež tvoří opět především zvětšené kvarty. Tím je narušena 

symetričnost periody, formově se tedy jedná o asymetrickou periodu (6 taktů + 4 takty). 

Melodický postup v pravé ruce g - gis rozvádí skladbu do a moll:  

                                                           
52

 „Stejně jako tóniny lze ve dvouvrstevném i vícevrstevném souznění kombinovat i mody. Vzhledem 

k tomu, že v modech bývá centralita méně pevná, než v tóninách dur a moll (např. v tzv. církevních 

tóninách), někdy se v takových případech mluví o tonální modalitě. Za bimodální lze považovat takovou 

hudební strukturu, jež pracuje se dvěma diferencovanými modálními vrstvami.“ SMOLKA, Jaroslav. 

Bitonalita. [online]. Praha: Živá hudba, 1980 [cit. 2018-02-24]. Dostupné z:  

http://docplayer.cz/amp/70588576-Jaroslav-smolka-bitonalita-1-historicke-a-vecne-vymezeni-

bitonality.html (s. 303-313) 

 

 

http://docplayer.cz/amp/70588576-Jaroslav-smolka-bitonalita-1-historicke-a-vecne-vymezeni-bitonality.html
http://docplayer.cz/amp/70588576-Jaroslav-smolka-bitonalita-1-historicke-a-vecne-vymezeni-bitonality.html
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(Vánoční stromek) Formově tvoří osmitaktovou periodu, přičemž předvětí je shodné se 

závětím. Skladbička je v D dur tónině. Harmonický průběh určuje levá ruka: 1. takt D 

dur, 2. takt B dur, 3. takt Es dur, 4. takt D dur. Pravá ruka v podstatě vyplňuje tyto 

akordy melodickými tóny a moduluje do uvedených tónin. Zápis této skladbičky je ve 

čtvrťových a osminových hodnotách, přičemž tempo je určeno poměrně rychlé. Podle 

originální nahrávky Petra Ebena z rozhlasového pořadu Hrajeme si na obrázky
53

 je cítit 

rozpor mezi zápisem a reálně znějící skladbou. Sám autor totiž svou interpretací 

potvrzuje názor, že zápis měl být pravděpodobně ve dvakrát rychlejších hodnotách. 

Autor zřejmě zvolil konečný zápis z praktických důvodů snazší čitelnosti not: 

                 

            

 

 

                                                           
53

 Rozhlasový pořad  Hrajeme si na obrázky není součástí CD příloh této disertační práce. Autorská práva 

k němu má jeho výrobce Panton. 
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(Hnízdo) Kompozice začíná introdukcí v podobě terckvartakordu měkce malého 

septakordu. Následuje rychlý sled opakující se čtyřtónové figury (v šestnáctinových 

hodnotách). Zajímavá je absolutní bitonalita
54

 v obou rukách: v prvním taktu C dur – gis 

moll, ve druhém taktu e moll – Cis dur: 

                   

                    

 

(Slunečnice) Tato skladbička nebyla použita v rámci již výše zmiňovaného 

rozhlasového pořadu Libuše Kurkové a Petra Ebena. Autor hudby, v tektonickém rámci 

pěti taktů, prochází tóninami C dur – G dur – Es dur – G dur a využívá tak kvintové a 

chromatické terciové příbuznosti. Čtyři takty předvětí a tři takty závětí tvoří 

nesymetrickou periodu. Slunečnice svou stylizací navazuje na hudební výraz 

impresionismu,  

                        

                        

                                                           
54

 „Souhra postupně uplatňovaných tónin, jak se s ní setkáváme v modulacích, vybočeních i při uvádění 

ojedinělých mimotonálních akordů, může být zahuštěna v polytonalitě, tj. v současném uplatňování 

různých tónin v různých pásmech. Jde-li jen o dvě tóniny, mluvíme o bitonalitě“. (JANEČEK, Karel. 

Hudební formy. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955, s. 61.) 



 

36 
 

podobně je tomu i u kompozice Tulipán, kde Petr Eben rozezní klavír zahuštěnými 

akordy v rozkladech. Tato kompozice není svým rozsahem delší než předcházející 

skladby, ale je vystavěna již ve formě  „mini“- třídílné. Je zajímavé, jak se obsahově 

neuvěřitelně posune: 

                    

Totéž se stalo i v poslední skladbičce Hadrový panáček. Petr Eben použil tuto 

nejvýraznější skladbičku celé hudební přílohy ve své klavírní kreaci coby úvodní znělku 

rozhlasového pořadu, nazvaného jako výše uvedená kniha. Opět se jedná o „mini“- 

třídílnou formu.  Skladba má velmi výrazný hudební nápad podtržený tečkovaným 

rytmem a arpeggiem – je tvořena tvoří dvoutaktím skutečným, jež je ve svém hudebním 

obrysu ukázkově přesné: má melodický vrchol ve třetí čtvrtině délky. V dalších dvou 

taktech je hudební materiál zpracován tak, že Eben záměrně přerušil čtyřčtvrťové 

metrum a vložil třípůlový takt. Celá skladba je psána v rozšířené tonalitě s použitím 

sníženého II. stupně (neapolského sextakordu), ale bez klasického rozvedení přes 

dominantu. Hadrový panáček je bezesporu osobitou skladbičkou, která velmi působivě 

navodí atmosféru v empatickém vyprávění krásného textu autorkou: 
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4.3   Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí 

Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí od autorů Libuše Kurkové 

a Petra Ebena (SPN 1975) je (podle Jindry Nečasové
55

) svým výběrem látky na vysoké 

úrovni jak po stránce metodického zpracování, tak po stránce čistě umělecké. Publikaci 

tvoří čtyři části. V první jsou uvedena pohybová cvičení a etudy zaměřené na rozvíjení 

základních tanečních vyjadřovacích schopností dětí. Hudba zde pomáhá tanečnímu 

pohybu a naopak prostřednictvím tanečního pohybu poznávají děti základní principy 

hudební řeči (rytmus, tempo, dynamiku, melodiku, barvu). Budeme se zabývat touto 

částí, ke které se přímo váže i hudební příloha od Petra Ebena s názvem Rozdíly a 

protiklady – dětské pohybové etudy. Tvoří ji jedenáct skladeb pro klavír sólo, 

komponovaných v malých formách.  

Zima je název první z nich. Jedná se o pohybovou průpravu na procvičení střídání 

chůze a běhu. Chůzi Eben vyjádřil pomocí kvintových kroků čtvrťových hodnot a běh 

pomocí osminových not a s návratem dílu a´ v malé třídílné formě. Díly a jsou tvořeny 

z nesymetrických period a(3+5), a´(3+5), prostřední díl x(8) je kontrastní, jde o 

evoluční typ hudby. Formově můžeme zaznamenat takto: a(3+5) x(8) a´(3+5).  

Malování s podtitulem „do písku a po obloze“ dává tušit, že půjde o vyjádření pohybu 

do výšky a nízkého pohybu k zemi. Po hudební stránce zde lze určit celkem pět 

kontrastních hudebních změn. Formově část první tvoří periodickou větu symetrickou 

a(4+4), nastupuje část druhá – opět symetrická perioda b(4+4), dále je částečný návrat, 

tj. a´(4) = pouze předvětí. Kontrastní hudební fráze c(4+4) je opět symetrická perioda a 

návrat první periody a´´(4+2) je částečně zkrácen. Formové schéma: a(4+4) b(4+4) 

a´(4) c(4+4) a´´(4+2). Jedná se tedy o malé rondo.  

 

 

                                                           
55

 NEČASOVÁ, Jindra. Libuše Kurková - fenomén české pedagogiky v oblasti hudebně pohybové 

výchovy a hudba Petra Ebena v jejích publikacích. In: Teorie a praxe hudební výchovy III. Sborník 

příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání 

zemí V4 v roce 2013 v Praze. Praha: UK, 2014, s. 185 – 188. ISBN 978-80-7290-724-3. 
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(Ukázky nejvýraznějších změn:)  

 

    

 

 

Ve skladbě U rybníka (pomalu a rychle) skladatel vystřídá hudební téma s arpeggiem 

ve ¾ taktu s hudebním tématem vytvořeným po rytmické stránce z osminových 

notových hodnot celkem sedmkrát.  

Čtvrtá část cyklu, nazvaná Bubeníček a bubeník (silně – slabě), staví proti sobě hlavu 

tématu c – f – b – gis v pianové dynamice proti akordické sazbě ve forte, kde využívá 

kromě zahuštěných akordů také kvartové. Následující pátá část nazvaná Procházka 

v Es dur tónině slouží k procvičení chůze – poskoku – běhu. Dle temp a charakteru 

jednotlivých devíti až jedenácti taktových částí lze jednoduše určit záměr autora 

prokombinovat tyto změny takto: chůze Poco moderato (10 taktů), Poco piừ mosso, 

poskok (9 taktů), Poco moderato, návrat k rychlejší chůzi (10 taktů) a běh L’istesso 

tempo v osminových a šestnáctinových hodnotách (11 taktů).  

Šestá část Tulipán se zabývá melodickým i pohybovým stoupáním a klesáním. V rámci 

C dur tóniny zde autor použil celou řadu alterací, které jsou soustředěny do prostředního 

dílu b. Velice zajímavá je sedmá část Tři muzikanti, kde autor stylizuje v klavírní 

sazbě buben, píšťalu a loutnu a v pohybovém ztvárnění se střídá zrychlování a 

zpomalování. Jednotlivé charakteristiky uvedených nástrojů jsou hudebně ztvárněny 

v klavírním partu takto: buben oběma rukama v basovém klíči a kvintovým ostinatem, 

píšťala pak ve dvoučárkované oktávě s melodickými ozdobami a loutna akordy 
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v arpeggiích. Celý díl je výrazně orffovský, tj. jakási malá Carmina Burana pro šestileté 

až osmileté děti.  

Osmý díl Vláčky je hudebně založen na osminovém ostinatu, jež v různých dynamikách 

prochází celou skladbou, celkový průběh je piano – forte – piano.  

Chůze, běh a poskok se střídají v Honbě za motýlem: 

                   

                    

 

Hra s balónkem střídá dvoudobé a třídobé metrum a tvoří formově malou dvoudílnou 

formu. 

 

(Ukázka- takt 4/4:) 

                               

(Ukázka-takt 3/8:) 
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Poslední jedenáctá skladbička Veselá a smutná písnička střídá dur, moll a dur 

v rozsahu malé třídílné formy. Po kompoziční stránce tvoří ucelenou instruktivní 

klavírní skladbičku schopnou samostatných provedení. Pro „veselou“ část skladatel 

zvolil tóninu D dur, takt 4/4. Výrazný je i melodický nápad z tónů (d – fis – g – a – a), 

ze kterého autor vytvořil logicky řešenou a přitom půvabnou periodickou větu a(4+4). 

Přestože se jedná o pravidelnou symetrickou periodu, pocitově se zdá, jako by nebyla 

tak pravidelná. To je dáno tím, že skladatel zcela vědomě téměř všude zastírá třetí 

polotěžkou dobu v taktu, a to formou ligatury nebo synkopy. Řešení části „smutné“ 

logicky nabízí použití stejnojmenné tóniny, což autor využil. Výrazná hlava tématu 

v moll (d – f – g – a – a) zazní neobyčejně teskně.  Se změnou tempa z původního 

Allegra na Andante triste a se změnou tóniny není prakticky možné, aby některý dětský 

posluchač vhodně nezareagoval. Část b(6+6) je utvořena z neperiodických 

šestitaktových frází. Levá ruka klavírního partu má v arpeggiích rozložené akordy 

v široké harmonii, což zní velmi profesionálně, leč pro učitele 1. stupně základní školy 

nebo školy mateřské může znamenat technický problém. Zajímavé řešení klavírní sazby 

je pak od 15. taktu skladby, kdy levá ruka hraje nad pravou. Část a´(4+4) tvoří reprízu, 

ale jen částečně. Závětí této periody a´ je odlišné od původního tvaru a. 

Formový rozbor: a(4+4) b(6+6) a´(4+4). 

 

(Ukázka periody a; ukázka 1. poloviny části b:) 
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4.4   Vánoční knížka 

Již zmiňovanou publikaci od Petra Ebena tvoří čtyři samostatné díly. První, třetí a čtvrtý 

díl je pouze hudba Petra Ebena, druhá knížka s názvem Čtyři zimní obrázky pro sólový 

klavír s choreografií Libuše Kurkové, verši Ericha Sojky a ilustracemi Olgy Fejkové 

tvoří cyklus čtyř kratičkých baletů s poetickými názvy: Píšťalička, píšťalka a píšťala, 

Koledníci, Pohádka o deštivé zimě a Vánoční řetěz. Jedná se o rozsáhlejší skladby 

volných forem, které se striktně drží choreografického scénáře a hudebně poměrně 

věrně dokreslují jednotlivé příběhy. Velmi krásná a pro děti poutavá je část nazvaná 

„Koledníci“, kde Eben cituje některé koledy. S osobitým přístupem k jejich stylizaci 

vykresluje krásný vánoční příběh dětských koledníčků
56

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

 Viz NEČASOVÁ, Jindra. Libuše Kurková - fenomén české pedagogiky v oblasti hudebně pohybové 

výchovy a hudba Petra Ebena v jejích publikacích. In: Teorie a praxe hudební výchovy III. Sborník 

příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání 

zemí V4 v roce 2013 v Praze. Praha: UK, 2014, s. 185 – 188. ISBN 978-80-7290-724-3. 
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5    Pořady Československého rozhlasu 

5.1   Libuše Kurková a Zdeněk Lukáš „Pohádky“ (CD 1) 

Původní texty pohádek vznikaly postupně. Kromě pořadů Československého rozhlasu 

se objevují i v knihách Libuše Kurkové ve zkrácených verzích. Souhrnně byly 

rozhlasem natočeny v sedmdesátých letech minulého století.  

Pohádek je celkem pět: 1) Jak se princezna Pinkpink naučila tančit 

                                      2) Kde se vzal smutný šašek Cupkyhup 

                                      3) Jak šašek Cupkyhup naučil zahradu zpívat 

                                      4) Zlý sen princezny Pinkpink 

                                      5) Jak starý král hledal písničky 

Scénickou hudbu složil Zdeněk Lukáš. Nástrojové obsazení je následující: housle, 

violoncello, zobcová flétna (sopránová), kytara, orffovské nástroje (triangl, metalofon, 

xylofon, zvonkohra, bubínek, rolničky, ozvučná dřívka, chřestidlo, činel, taneční 

činelky).   

 

(Ukázka zápisu obsazení:)                           
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Ke každé pohádce je připojena ještě část suity pro komorní soubor v obsazení: 2 flétny, 

hoboj, housle, viola, violoncello, zvonkohra, metalofon, xylofon, ozvučná dřívka. Doba 

celkového trvání suity je poznačena na partituře (12´30´´)
57

. Z nahrávek, které se 

zachovaly v archivu Českého rozhlasu, je vytvořeno i CD 1 v příloze disertace, které 

v podstatě s menšími úpravami všechny pohádky obsahuje. Je rozděleno do 14 tracků, 

které slouží ke snazší orientaci v textu i partiturách a jejich analýze. 

5.1.1   Jak se princezna Pinkpink naučila tančit – (track 1) 

Tr. 1    Text pohádky 

5.1.2   Jak se princezna Pinkpink naučila tančit (1. část suity Z. Lukáše) – tr. 2 

První část suity je v tónině G dur. Dvě osmitaktové periody tvoří z formového hlediska 

dvojperiodu. Hlavní melodickou linku, kterou má hoboj, doprovázejí housle 

rozloženými akordy, viola a violoncello mají basový protihlas. Dvě flétny jsou ve 

dvojhlase proti hoboji, jedna zdvojuje v oktávě hobojovou melodickou linku, zatímco 

druhá jí vytváří protihlas. Z bicích nástrojů použil Z. Lukáš zvonkohru. 

 

(Ukázka – začátek suity (rukopis Zdeňka Lukáše): 

                  

                                                           
57

 Suita i scénická hudba jsou v podobě autorových rukopisů uloženy i s ručně rozepsanými party 

v archivu Českého rozhlasu. 
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Metrum skladby je 2/4, tempo Allegro. Formově 8 taktů + 8 taktů tvoří dvojperiodu a, 

dále 6 taktů + 6 taktů dvojperiodu b, přičemž druhá polovina dvojperiody má rozdílnou 

instrumentaci. Devítitaktová perioda a´ je nesymetrická a po ní následuje doslovné 

opakování dvojperiody b. Následné opakování periody a´ je ještě rozšířeno o 1 takt. 

Tyto jednotlivé části (a, b, a´, b, a´) tvoří z formového hlediska velký díl A (G dur). 

Dalších 11 taktů c je v tónině e moll. Melodicky jsou členěny na 6 taktů + 5 taktů, což 

je výrazná asymetrie. Prvních 6 taktů přináší tematicky zcela nový materiál, zatímco 

druhá polověta 5 taktů evolučně pracuje s hlavou tématu z A dílu (dvojperiody a). Další 

díl d v rozsahu 7 taktů má výrazně taneční charakter, autor použil dórskou sextu, kterou 

vhodně navozuje pohádkovou atmosféru. Oba díly se opakují a jsou uzavřeny poslední 

12taktovou periodou e tohoto dílu, která má kodový charakter. Celý díl můžeme označit 

jako velké B (e moll s dórskou sextou). Následuje Da Capo al Fine bez repetic, jež tvoří 

A´ (v G dur, zkráceno).  

5.1.3    Jak se princezna Pinkpink naučila tančit a její zlý sen (tr. 3) 

Track začíná scénickou hudbou Zd. Lukáše (partitura str. 1). 10 taktů (6 taktů + 4 takty) 

tvoří periodickou větu. Tónina je C dur, nástrojové obsazení je zobcová flétna, kytara a 

činelky. Takt je 2/4:   

                        

Po tomto počátku následuje text a další scénická vložka v podobě 8taktové periody v G 

dur tónině pro obsazení zvonkohra, kytara a violoncello. Metrum je stále 2/4. Hudba je 

zřetelně psána pro hudebně pohybové vyjádření běhu (rytmus osminových hodnot 

v kytaře podporuje emotivní představu běhu „od motýla běláska se princezna naučila 

běhat“):  
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Další osmitaktová perioda v D dur pro kytaru, ozvučná dřívka a violoncello hudebně 

dokresluje text „od vrabčáčka se naučila skákat“ (takt stále 2/4). 13taktová věta C dur 

pro flétnu, kytaru a violoncello vytváří emotivní představu text „od holoubka se naučila 

točit“. Takt je opět 2/4 a rytmické ostinato v šestnáctinových hodnotách ve violoncellu 

předurčuje pohyb točení (partitura, str. 2). Kontrastní hudební téma autor použil ve 3/8 

taktu G dur (8 taktů + 6 taktů) – s požadavkem opakování dle libosti. Emotivní je i 

hudební vyjádření textu „od malých a velkých vln na zámeckém jezírku se naučily tančit 

i ruce princezny Pinkpink“. Obsazení „vlnek“ je metalofon, kytara a violoncello. 

Všechny tyto hudební ukázky jsou v maximální míře tanečního charakteru, tj. hudebně 

vyjadřují pohyb a jsou spojeny s představou pohybu. Ve 2/4 taktu (F dur) v obsazení 

děti zpěv, violoncello, flétna a triangl, se rozvíjí hudební obrázek pohody: „ Princezna 

Pinkpink naučila tančit všechny děti a tak bývalo zvykem, že se každé ráno na modrém 

zámku zpívalo a tancovalo“
58

. Tento obrázek tvoří 8taktovou opakující se periodu 

s dvoutaktovým úvodem: 

   

   

 

V další části pohádky využívá paní Kurková v bohaté míře obměňování hudební fráze 

(8taktové periody) různými orffovskými nástroji, a tak hravým a nenásilným způsobem 

učí děti zapamatovat si určitý rytmus. „Když princezna zapomněla tančit, musíme jí 

písničku připomenout…“ Používá bubínek, rolničky, ozvučná dřívka a tleskání: 

                                                           
58

 Velkou důležitost má v oblasti hudebně pohybové výchovy práce s textem. Zvlášť v rozhlasových 

pořadech Libuše Kurkové byl text a jeho emotivní vyprávění vedle hudby nejdůležitější didaktickou 

pomůckou. Některé originální texty Libuše Kurkové uvádíme pro jejich půvab a citové zabarvení 

doslova. 
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Závěr je pak opakováním v plné instrumentaci.  

 

5.1.4   4. část suity Zdeňka Lukáše  Zlý sen princezny Pinkpink (tr. 4)  

Tematicky vychází z předchozí osmitaktové periody, ale autor změnil tónorod:  

                                     

 

Tato 4. část suity Zdeňka Lukáše je instrumentována pro 2 flétny, hoboj, housle, violu, 

violoncello a z orffovských nástrojů použil autor zvonkohru a metalofon. 

Formový rozbor: úvod tvoří 8taktová perioda s hlavní melodickou linkou v hoboji a 

osmitaktová perioda se změněnou instrumentací (přidáním violy v synkopickém rytmu). 

Následuje opět perioda (8 taktů) s hlavní melodickou linkou ve flétně, synkopický 

rytmus přebírají housle v 8taktové periodě, kde autor přidává violoncello 

s šestnáctinovými běhy. Následuje další 8taktová perioda, kde melodickou linku 

v hoboji skladatel zdvojuje v oktávách flétnou a violoncellem, a ještě jedna 8taktová 
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perioda uzavírající celou část, kterou můžeme chápat jako velký díl A. Všechny uvedené 

periody mají 2/4 metrum  po dobu sedmi taktů, závěrečný takt je vždy 1/4 (inspirace 

lidovou hudbou). Následují dvě 8taktové periody, které jsou složené ze sedmi taktů ve 

2/4 metru a osmý takt je vždy 1/4. Nakonec se objeví ještě jedna 8taktová perioda 

s přidanou zvonkohrou a metalofonem (pp) a 8taktová perioda (ff). Tato část tvoří velký 

díl B. Další třetí část kódového charakteru je tvořena 3 takty 2/4, 1 taktem 3/8, 3 takty 

2/4 a jedním taktem 3/8. Pak následuje sled 2/4, 3/8, 2/4, 3/8, 3/4, 2/4, 3/8, to celé 

v repetici. Tuto část můžeme označit jako C (mateník
59

) se střídáním taktů dvoudobých 

a třídobých. Jak se dvoudobé a třídobé metrum střídá, vytváří velmi zajímavou 

rytmickou strukturu. Pro děti je tato hudba určena především k poslechu, nikoli 

k tanečnímu ztvárnění. Autor ještě vrací díl B´ (tři osmitaktové periody) opět 

s rytmicko-metrickou změnou ve všech  posledních taktech. Toto B´ je zkráceno.  

Celá tato půvabná pohádka tvoří celek, ve kterém se prolíná poetický text s hudbou a 

ukázkami nácviku práce s dětmi v hudebně pohybových situacích. Svou uceleností se 

blíží formě určitého „dětského melodramu“, ovšem postrádá ty části s textem, které by 

byly v melodramu podloženy scénickou hudbou.  

 

5.1.5     Kde se vzal smutný šašek Cupkyhup (tr. 5) 

Lukášova hudba výstižně charakterizuje text Libuše Kurkové: „Kamenný, šedivý hrad. 

V zahradě nezpívali slavíci a drozdi, ale procházeli se v ní černí havrani a vrány. Bylo 

tam všechno kamenné a smutné. Král s kamenným srdcem a šašek se smutnýma očima. 

Jednou ho král nechal vyvést za hradby a šašek Cupkyhup zůstal v hlubokém lese 

sám…“ Následuje scénická hudba v 3/8 taktu pro housle (dvojhmaty na prázdných 

strunách) a violoncello (melodická linka). Housle mají ostinátní rytmus dvou 

osminových not a dvou šestnáctinových (jakási stylizace starého gotického tance). 

Tóninu zvolil Zdeněk Lukáš mixolydickou G. 
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 Mateníky jsou obecně tance s proměnlivým taktem. 
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5.1.6   Práce s písní – obměňování textu a práce s barevnými obměnami 

(variacemi) pomocí orffovských nástrojů (tr. 6) 

1) Text a: „Cesta, cestička, modřín, jedlička, zelený smrk, zelený smrk“. 

Zdeněk Lukáš použil k instrumentaci housle, violoncello + ozvučná dřívka.                                                                                                                       

Dále pokračuje text šaška Cupkyhupa: 

2) Text b: „Cesta, cestička, voda, vodička, hluboká tůň“. 

Instrumentální obsazení je stejné, pouze místo dřívek je použito chřestidlo. 

3) Text c: „Cesta, cestička, bílá ovečka, vysoký vrch, vysoký vrch“. 

Instrumentace je opět pozměněna, místo chřestidla použil autor rolniček. 

4) Text d: „Cesta, cestička, dřevěná věžička, stříbrný zvon, stříbrný zvon“. 

Zde je místo rolniček použit triangl. 

Na této ukázce vidíme názorně práci s textem, která slouží k zapamatování melodie a 

práci s rytmickou stránkou, kterou si děti postupně zapamatují tím, že je rytmus hrán 

v nejrůznějších barevně zvukových obměnách (claves
60

, chřestidlo, rolničky, triangl). 

Závěr celého tracku 6 tvoří 17taktová melodie v E dur tónině na text, který rekapituluje 

děj putování Cupkyhupa: „Znám jednu věžičku, znám modrou vodičku, znám bílou 

ovečku, znám zelený les“. Instrumentace je opět stejná: housle, violoncello a postupně 

se vystřídají čtyři orffovské nástroje (triangl, chřestidlo, rolničky a ozvučná dřívka). Po 

formové stránce skladbičku tvoří nesymetrická perioda, ve které předvětí je dvakrát 

rozšířeno (na celkem 13 taktů), závětí má 4 takty. 

 

5.1.7   2. část suity Zdeňka Lukáše Kde se vzal smutný šašek Cupkyhup (tr. 7) 

Komorní soubor: 2 flétny, hoboj, housle, viola, violoncello, claves, xylofon. Durata: 

2´50´´. Moderato, tempo =76. Dle této nahrávky Čs. rozhlasu a srovnání s ručně 

psanou partiturou Z. Lukáše je patrné, že autor nakonec celou skladbu rozdělil na části, 

které poskládal ve studiu jinak, než je v původní partituře. Skladba na nahrávce začíná 

na 20. taktu skladby, který má Z. Lukáš označen číslem 3. Takt je 2/4, tónina E dur. 

V začátku č. 3 uvedl autor výrazný dvoutaktový motiv v houslích, viole a violoncellu – 

                                                           
60

 Claves (ozvučná dřívka) jsou nástroj, který patří do skupiny bicích nástrojů zvaných idiofony 

(samozvučné). Nástroj je vytvořen ze dvou protiúderných špalíků, vyrobených  z javorového či bukového 

dřeva. 
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jdoucí v těchto uvedených nástrojích v akordickém trojhlase. Motiv je dále rozveden do 

devítitaktové hudební fráze a(9). Následuje v e moll melodický nápad v houslích (v 

partituře označeno č. 4) doprovázený violovým ostinatem a zdvojenou violoncellovou  

linkou v paralelních oktávách – celkem 6 taktů + 6 taktů, které jsou ještě 

ozdobeny  triolovými výplněmi ve flétně a tak tvoří polyrytmus 3:2.  Můžeme označit 

jako periodu b(6+6). Rytmickou stránku podbarvuje ostinato e – h v xylofonu. Další 

dílek c je formově tvořen ze dvou nesymetrických period, členěných po taktech (4+5), 

(4+7), které společně vytvářejí nesymetrickou dvojperiodu c(9+11).  

Formový obrys této části skladby je tedy:  a (9 taktů – E dur) b (12 taktů – e moll) c (9 

taktů + 11 taktů – e moll) . Zajímavý je harmonický průběh střídání Dur a moll, 

zejména užití mixolydické septimy a dórské sexty. A v této fázi teprve skladatel použil 

díl označený číslem 1. Zazáří tónina E dur a jednoduchý melodický nápad houslí, violy 

a violoncella v akordických postupech. Formově je tento dílek tvořen nesymetrickou 

periodou d( 4+5). Skladba pokračuje mezivětou m(4+2), jež posluchače uvádí zpět 

k původnímu dílku a´, zkrácenému o jeden takt. Závěr je tvořen devítitaktovou kodou 

c´. Formový půdorys je tedy třídílný, skládající se z velkého dílu A, dále pak z 

prostředního malého dílu b a malého návratu s kodou a´. 

Formově tedy můžeme shrnout: a(9), b(6+6), c(9+11), d(4+5), m(4+2), a´(8), c´(9) 

                                          A                   +      b                  +a´ 

 

5.1.8   Jak šašek Cupkyhup naučil zahradu zpívat (tr. 8)  

Po úvodním textu vyprávění „Jestlipak si ještě děti vzpomínáte na pohádku o princezně 

Pinkpink a šaškovi, který se jmenoval Cupkyhup“ se Libuše Kurková dostává ve svém 

vyprávění dále. Popisuje putování šaška Cupkyhupa. Pohádka pokračuje: „…šašek 

Cupkyhup už dávno nebyl smutný. Celé dny hopsal, zpíval a hrál na tolik nástrojů, že 

bychom je těžko spočítali. Jednou časně ráno si vyšel do zahrady dřív než jindy. Všichni 

ještě spali, a proto si šašek Cupkyhup jen tiše drnkal na loutnu, tak tiše, aby nikoho 

nevzbudil…“ Následuje krátká hudební fráze (4+6) ve 2/4 metru a tónině E dur, která je 

napsána pro sólovou kytaru: 
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(Ukázka rukopisu Zdeňka Lukáše) 

                  

 Text dále pokračuje: „Když Cupkyhup hrál, zdálo se mu, že je kolem úplné ticho. Ale 

když dohrál, najednou cosi zaslechl. Snad vedle sebe, snad nad sebou, snad za sebou. 

Vlastně to znělo všude kolem….“ Děti začnou šeptat za doprovodu orffovských 

nástrojů: „Řeřicha, šeřík, růže, řeřicha, řeřicha, řeřicha…“  

 

Libuše Kurková procvičuje text, který děti předříkávají v určitém rytmu, jež můžeme 

zaznamenat takto:                  

                               

                             

Práce s rytmizovaným textem je též důležitá součást hudebně pohybové výchovy Libuše 

Kurkové. V následujícím tracku 9 si ukážeme práci s rytmizovaným zpívaným textem. 

 

5.1.9   Nácvik opakování – ozvěna (tr. 9) 

Děti zpívají v rozsahu malé tercie a
1 

– fis
1
 na text: „Sluníčko, včeličko, vánku, akáte, 

lípo, věžičko, růžičko, Pinkpink.“   

 

(Ukázka originálního zápisu Zdeňka Lukáše)    
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Hra se jmenuje „Na ozvěny“. V podstatě dětský sólista předzpívává a ostatní děti 

opakují. Kurková zvolila slova, která se obsahově váží k dalšímu pokračování příběhu 

šaška Cupkyhupa. Dále pak příběh pokračuje vyprávěním o tom, jak se strhla bouře. 

Scénická hudba tohoto úseku je tvořena výhradně bicími orffovskými nástroji (bubínek 

a činel). 

 

(Ukázka: bouřka) 

                                   

 

A příběh pokračuje: „Zlý vichr odletěl někam hodně daleko a bylo ticho, jen veliké 

dešťové kapky dopadaly se stromů na cesty, na lavičky i na jezírko.“ Takto krásně 

uvede L. Kurková další scénickou hudbu (6 taktů pro metalofon a zvonkohru).                       

(Ukázka: kapky)  

                              

 

Hra dále pokračuje textem: „Když se objevilo slunce, přiběhla do zahrady Pinkpink. 

Byla moc zvědavá, jestli se zahrada doopravdy naučila zpívat. A hned se o tom chtěla 

přesvědčit. Nejdřív zavolala na svou nejkrásnější růži….“ Děvčátko zazpívá za 

doprovodu kytary, metalofonu a zvonkohry na text: „Jaká jsi, růžičko?“ A jiný dětský 

hlásek odpovídá: „Červená, červená“. Toto se opakuje s různým textem, např. „Jaká 

jsi, lípo?“ A odpověď: „Voňavá, voňavá“. V jednoduchém hudebním zpracování této 

roztomile poetické části využil Zdeněk Lukáš především již používanou malou tercii a
1 

– fis
1
: 
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V závěru tracku 9 se opakuje melodie pro kytaru sólo, uvedená již v tracku 8, a 

závěrečný šepot dětí na slova „řeřicha, šeřík, růže“ nás v pp přenese do nádherné 

atmosféry Lukášovy hudby. 

 

5.1.10   3. část suity Zdeňka Lukáše Jak šašek Cupkyhup naučil zahradu zpívat (tr. 

10) 

Suita začíná dvoutaktovou introdukcí violy na tónice (a
1
).  Následuje první výrazné 

téma v houslích se zdvihem na 2. době druhého taktu introdukce. Toto téma představuje 

neperiodickou větu evolučního tektonického typu hudby. Part violy tvoří jakýsi 

„bordunový“ způsob doprovodu na jediném tónu a
1
, který je po stránce rytmické plný 

synkop. První hudební frázi a (14 taktů) tvoří houslová melodická linka, která je 

doprovázena protihlasem první flétny. Zdeněk Lukáš používá naprosto čistou a dalo by 

se říci průzračnou harmonii tóniny A dur, v závěru pak přejde do E dur, kde začíná další 

hudební fráze. Hlavní tématickou linku zde přebírá viola, zatímco housle doplňují 

harmonii o dominantní kvintu (h
1
) a violoncello pokračuje v „bordunovém“ způsobu 

doprovodu na tónu e
1
 opět s použitím synkopického rytmu a téměř s důsledným 

posunem těžkých dob na doby lehké:    
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Protihlas v 1. flétně je dále rozvíjen a bohatě zdoben přírazy, což evokuje zpěv ptáků. 

Díl b má 9 taktů. V dílu c(10) přebírá hlavní melodickou linku hoboj, zatímco nátryly 

v protihlasech 1. a 2. flétny melodii zdobí.  Housle, viola a violoncello doplňují 

harmonii, která je v h moll a opět se vrací do A dur.  Z orffovských nástrojů použil Z. 

Lukáš tentokrát triangl a v prostředním dílu B metalofon. Celý díl A, který je tvořen 

z malých dílů a(16) b(9) c(10), je propojen s následnou hudbou. V posledním dvoutaktí 

dílu c nastupuje metalofon, jenž střídá tóny e
1
 – a

1
 v šestnáctinových hodnotách.

 
 

Prostřední díl d(7+11) se opakuje s drobnými změnami – d´(7+11). Metrum je po celou 

skladbu 2/4, ale v posledních 11 taktech dílu B (d – d´) udělal skladatel změnu na 3/8 

takt. Hlavní melodická linka středního dílu B je v houslích a postupuje souběžně 

s violovou v intervalu tercie. Autor začíná v a moll, ale tonálně osciluje mezi a moll a 

její paralelní C dur.  Nakonec ukončí prostřední část v a moll a nastupuje díl A´ v A dur. 

Formově tedy můžeme popsat tuto část suity Z. Lukáše takto:  

 

i(2) a(14) b(9) c(10)   +  d(7+11) d´(7+11)  +  a(14) b(9) c´(10) 

A                                 +                B               +           A´ 

 

5.1.11   Jak starý král hledal písničky (tr. 11) 

Track začíná opakováním a připomenutím pohádky o princezně Pinkpink a jak se 

naučila tančit. Libuše Kurková se vrací také k hudební části z tracku č. 3. Opakování a 

vybavování si již jednou slyšených nebo i aktivně zpívaných hudebních frází je 

důležitou součástí výuky v pořadech hudebně pohybové výchovy Libuše Kurkové. Ta 

dále vypráví: „Tu pohádku si dnes dovyprávíme až do konce. Tak poslouchejte. Bylo 

jaro, ale zahrada kolem modrého zámku byla den ode dne smutnější. Dlouhou řadu dnů 

nespadla ani kapka deště, zem byla vyprahlá a široké pole za branou usychalo. Starý 

král byl každou hodinu ještě starší a každou minutu mu jeden šedivý vlas zbělel ještě 

víc. Marně hledal na obloze mráček, ze kterého by spadlo pár kapek deště. A nikdo 

neporadil. Až jednou, když se procházel zahradou, zašeptaly mu nad hlavou větve 

rozložitého dubu.“ Děti začnou šeptat: „Na staré písně se zapomnělo, zapomnělo. Musíš 

je najít, najít“. A L. Kurková pokračuje: „Starý král hledal v knihách, v truhlách, ptal 

se svých nejstarších rádců, ale marně. A tak se princezna Pinkpink a šašek Cupkyhup 
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rozhodli, že králi pomohou a písničky najdou.“ Následuje scénická hudba, která má 

sloužit k představě putování princezny a šaška. Tvoří ji osmitaktová perioda v C dur 

tónině, instrumentovaná takto: flétna, housle, violoncello (hraje dvojhmaty na 

prázdných strunách) a kytara. Dále Kurková vypráví, jak se princezna a šašek setkali 

s dětmi, které zpívaly zvláštní písničku: „Zafoukej větříčku z hory javorové, napadej 

deštíčku na pole zelenavé“
61

. 

 

5.1.12   Nácvik písní Hřej sluníčko, hřej a Prší, prší s orffovskými nástroji (tr. 12) 

Vyprávění pokračuje: „Naučte nás tu písničku, prosila princezna Pinkpink, u nás už tak 

dlouho neprší. A děti ji zpívaly znovu a znovu. Když dozpívaly, vzpomněly si ještě na 

jednu písničku, takovou veselou…“ Následuje píseň Prší, prší v úpravě pro zpěv, 

zvonkohru, housle, violoncello a flétnu (2 sloky). Nácvik písně začíná L. Kurková 

rytmizovaným textem písně s doprovodem ozvučných dřívek a rolniček. Vyprávění dále 

pokračuje: „Ale teď se zas vrátíme k naší pohádce. Když se šašek Cupkyhup a princezna 

Pinkpink vrátili zpět do modrého zámku, vyběhli sto schodů do nejbližší věžičky a hned 

volali a zpívali na všechny strany.“ Po opakování písně Prší, prší Libuše Kurková dále 

popisuje, jak v království pršelo a pršelo. Najednou toho deště bylo moc a tak princezna 

s šaškem začali přemýšlet, co udělat: „Musíme hledat písničku o slunci, řekla princezna 

Pinkpink. Nemusíme ji hledat, tu známe, řekl šašek Cupkyhup…“  V písni Hřej sluníčko, 

hřej zazní melodie nejprve v zobcové flétně, dále pak v instrumentaci pro flétnu, housle 

violoncello, zvonkohru, metalofon a dětský sbor.  

 

5.1.13   Nácvik písně Hřej sluníčko, hřej pomocí empatického vyprávění 

(instrumentální zpracování) – (tr. 13) 

Píseň Hřej sluníčko, hřej se opakuje v různých nástrojových obměnách. Princezna a 

šašek ji totiž dle vyprávění L. Kurkové zpívají stále znovu a znovu. Pak je ale ve zpěvu 

vystřídá „bílá růže“. Představu této květiny má vyvolat zvuk houslí, které píseň zahrají. 

Dále je to „žlutá čajová růže“ a to hrají zobcová flétna a housle. „A přidal se starý 

dub…“ zde použil Zdeněk Lukáš zobcovou flétnu, housle a violoncello. Libuše 
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 Jedná se o lidovou píseň z Horácka. 
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Kurková dále vypráví: „Konečně se nad modrým zámkem se zlatou věžičkou objevil 

modrý kus oblohy a zlatý pruh světla. Kaluže vysychaly, zahrada voněla, princezna 

Pinkpink a všechny děti zpívaly a tancovaly a šašek Cupkyhup utíkal pro flétnu…“ Opět 

je zahrána původní verze písně Hřej sluníčko, hřej (v instrumentaci pro flétnu, housle 

violoncello, zvonkohru, metalofon a dětský sbor). Nastává všeobecné veselí – „sluníčko 

a kapky deště se střídaly nad zahradou jako noc a den. Když budete, děti, poslouchat, 

lehce poznáte podle hudby, kdy svítí sluníčko a kdy prší, prší, jen se leje...“ 

 

5.1.14   5. část suity Zdeňka Lukáše Jak starý král hledal písničky (tr. 14)  

Tato část suity uzavírá celek nazvaný též Hrajeme si na pohádky a váže se k pořadům 

Československého rozhlasu a k příloze - CD 1 Pohádky. Skladba má 2/4 metrum. 

Začíná dvoutaktovou introdukcí i(2), kde claves (ozvučná dřívka) „odťukávají“ 

jednotlivé doby. Ve skladbě tento nástroj zcela jistě symbolizuje déšť a pocit klapání 

dešťových kapek. Po tomto úvodu claves stále pokračují ve stejném rytmu, který se 

občas změní ze dvou čtvrtek na čtvrtku a dvě osminové noty, a posléze je uvedena 

citace písně Prší, prší v G dur tónině. Píseň můžeme označit za periodickou větu se 

dvěma závětími (4+8). Je uvedena čtyřikrát, vždy v jiné instrumentaci. První citace je 

v 1. flétně, claves stále hrají. Při opakování se přidává i 2. flétna s protihlasem, který 

není nikterak složitý, vlastně doplňuje harmonii. Po dvojí citaci této písně přechází 

hlavní melodie do hobojového partu, kde je opět beze změny citována. Instrumentace 

získává trochu na hustotě, hoboji tvoří protihlas první flétna. Dále se připojuje 

violoncello a viola, claves stále pokračují v komplementárním rytmu. Při dalším 

opakování se přidává i druhá flétna. Celou tuto „deštivou“ část můžeme formově 

označit jako A. Následuje prostřední „slunečný“ díl b
62

. Tempové označení je Moderato 

oproti části A, která má předepsané tempové označení Allegro molto. Hlavní téma tvoří 

citace písně Hřej sluníčko, hřej. Autor tuto melodii svěřil viole a ve violoncellu se 

rozvíjí protihlas, který v podstatě doplňuje harmonii hlavního tématu. Zajímavý je part 

houslí, kde autor využívá oktáv a prázdných strun a
1
, d

1
. A dřívka utichla, „přestalo 

pršet“. Z orffovských nástrojů použil Zdeněk Lukáš v této části metalofon. Tónina je D 

dur, v originálním rukopise Zdeňka Lukáše však chybí křížky u c, což je evidentní 
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 Malé písmeno uvádím kvůli krátkosti tohoto dílu – viz text dále. 
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omyl
63

. Prostřední část tvoří pouze „mini“ - třídílná forma a b a (4+4+4), celek 

formově nazveme b. Autor se dále vrací zpět k dílu A, který zopakuje tentokrát bez 

repetic a ještě jednou zopakuje díl b, kde poslední 2/4 takt zkrátil na 1/4. Nastupuje 

velký dvacetitaktový díl C s kodovými znaky. Je také z hlediska kompoziční práce 

nejzajímavější. Autor se zde projevil tak, jak jej známe z celé řady jeho děl. I z celkem 

banálních písniček udělal velkolepý závěr. Propojil témata dohromady - Prší, prší v G 

dur tónině spojil s Hřej sluníčko, hřej (tentokrát také v G dur). Nejprve je použil přímo 

souběžně a citaci části písně Hřej sluníčko uvedl v augmentaci.  Harmonicky obě témata 

korespondují, i když v závěru vychází paralelní oktávy. Druhou část citace autor vrátil 

do původního rytmického zápisu. I tím hudební výraz obohatil. Instrumentace je v kodě 

zvukově hustší, bohatší. Violoncello má sazbu v šestnáctinových hodnotách na 

prázdných strunách G d, claves  střídají čtvrťové, osminové a šestnáctinové noty, 

metalofon hraje v kvintách a terciích, viola také na prázdných strunách g – d
1
. 

V posledních čtyřech taktech Zdeněk Lukáš přechází postupně do frenetického unisona 

a cituje pouze hlavy témat písní. Velký díl C s kodovými znaky - přináší gradaci do 

forte (klimax). 

Formový rozbor: 

 i(2) a(4+8) a´(4+8) a´´(4+8) a´´´(4+8)  +  b(4+4+4)  +  a(4+8) a´(4+8) + b(4+4+4) + C(4+4+4+8) 

                       A                              +        b      +               A       +      b       +      C   

Formově tvoří 5. část suity pětidílnou velkou formu, která se skládá z dvou velkých dílů 

A, dvou malých dílů b a dílu C s kodovými znaky. 

    

5.2   CD 2 – 3   Co umím nakreslit 

Námět na pořady Československého rozhlasu s pracovním názvem „Co umím nakreslit“ 

vyšel z původního cyklu jednohlasých a dvojhlasých dětských sborů Zdeňka Lukáše na 

texty Libuše Kurkové
64

. Cyklus má šest částí s názvy: Sluníčko, Voda, Plot, Domeček, 

Vláček, To jsem já. V každém z pořadů, který na základě původního námětu vznikl, si 

Libuše Kurková ještě vytvořila celou řadu krátkých hudebně pohybových her, kde  
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 V rozhlasové nahrávce však hudebníci cis hrají s naprostou samozřejmostí. 
64

 O vzniku cyklu dětských sborů Co umím nakreslit se můžeme dočíst v připravovaných pamětech Stopy 

Libuše Kurkové.  V této práci je v rámci citace z pamětí o těchto sborech zmínka na straně 21. 
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rozvíjí celé spektrum hudebně pohybových schopností a potažmo i dovedností. Libuše 

Kurková totiž do svých pořadů brala děti, kterým se již nějakou dobu věnovala. Děti se 

v těchto pořadech, které byly vysílány pro školy v rámci výuky, učily rozvíjet své již 

započaté hudebně pohybové schopnosti, hudebně výtvarnou představivost, spojit 

textovou představu s hudbou a další. Každé jednotlivé téma je velmi obohaceno, za 

zvláštní pozornost stojí scénická hudba Zdeňka Lukáše. Jsou to kratší hudební fráze, 

které sloužily jako scénická hudba, jako hudba k vyjádření některých hudebně 

pohybových situací atd. Tento autor ke všem šesti tématům složil také suitu, jejíž 

jednotlivé části zaznívají vždy na konci každého tématu. Instrumentální obsazení suity 

bylo: flétna, hoboj, xylofon, triangl, metalofon, tamburino, claves, cembalo (nebo 

klavír), housle, viola, violoncello, kontrabas. 

5.2.1   Sluníčko, 1. část suity Zdeňka Lukáše (tr. 1 a tr. 2) 

Pořad otevírá povídání Libuše Kurkové o tom, co děti uměly jako jednu z prvních věcí 

nakreslit. Bylo to slunce. Zazní první sbor cyklu Co umím nakreslit s názvem Sluníčko. 

Text je jednoduchý: „Hádej, hádej, co je to, svítí to, hřeje to, hádej, hádej, co je to, 

říkám přece svítí to. Uvidíš ho nad domy, nad stromy, nad střechami, hádej, hádej, co je 

to, říkám přece svítí to.“ Doprovod tvoří pouze metalofon k udržení tóniny (D dur), dále 

ozvučná dřívka a triangl. Nejvýraznější na tomto sboru je rytmická stránka. Autor střídá 

2/4 metrum s 3/8, vytvořil tedy jakýsi stylizovaný mateník. Formově tvoří tato část dvě 

devítitaktové hudební fráze, každá z nich se pak ještě dělí na dvě nestejné polověty    

(4+5 taktů), jež tvoří periody. Závětí jsou tedy vždy o jeden takt delší
65

. V další části 

pořadu si děti představují, že jdou ve tmě a pak jim svítí hvězdy. Skladatel toto vyjádřil  

sedmi- a osmitaktovou hudební frází v a moll. „Tmavou“ část v partituře nechal hrát 

klavíru a bubínku, zatímco ve „světlé“ části přidal triangl a flétnu. Závěr pořadu tvoří 

první část výše uvedené suity, v tempu Allegro. Počáteční dvě fráze citují melodii sboru 

Sluníčko, každou frázi však skladatel opakuje dvakrát. Instrumentace je bohatší, housle 

a viola hrají v šestnáctinových notových hodnotách pouze akordické výplně, violoncello 

a kontrabas určují základní harmonii v delších notových hodnotách. Zajímavé je použití 

cembala, které ve spojení s flétnou a hobojem vytváří hezkou zvukovou kombinaci, 

připomínající barokní orchestr
66

. Po stránce harmonické autor v podstatě střídá tóniku 
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 Toto jednotaktové prodloužení a tím narušení symetrie obou polovět v periodě se u Zdeňka Lukáše 

vyskytuje poměrně často. 
66

 V nahrávce na přiloženém CD 2 je použit klavír. 
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s dominantou. Formově tato část suity tvoří symetrickou velkou třídílnou formu ABA (s 

předepsaným Da Capo al Fine, con repetizioni), z čehož vyplývá, že díly A jsou 

naprosto shodné. Prostřední díl B je instrumentován pro orffovské hudební nástroje, 

klavír (nebo cembalo) a pro violu, která hraje pouze dva tóny a tvoří jakési „dobarvení“ 

či podtržení harmonie.  

Formově i s počty taktů můžeme stručně vyjádřit: 

a(4+5) a´(4+5) b(4+5) b´(4+5) + c(4+5) c´(4+5) d(4+5) d´(4+5) + a(4+5) a´(4+5) b(4+5)b´(4+5) 

                     A                    +                     B                    +                        A 

 

5.2.2   Voda - hudba Zdeněk Lukáš (tr. 3)  

Úvod začíná 2. sborem Voda z nyní rozebíraného cyklu. Jednoduchý dvojhlasý 

sboreček a capella pouze s doprovodem trianglu je harmonicky čistý, průzračný. Text 

tvoří otázky a odpovědi: „Jaká jsi, voděnko? Teplá, teplá. Jaká jsi, vodičko? Studená, 

studená. Jaká jsi, voděnko? Modrá, modrá. Jaká jsi, vodičko? Stříbrná.“ Zhudebněné 

otázky zpívá dítě – sólista, odpovědi dvojhlasý sbor. Formově celý sboreček tvoří osm 

skutečných dvoutaktí. V tracku 3 se dosti pracuje s textem a jeho rytmizovaným 

opakováním. Je proložen scénickou hudbou Zdeňka Lukáše instrumentovanou pro 

flétnu, xylofon, triangl, metalofon, rámový bubínek a klavír. Dvoučtvrteční metrum 

není ničím narušeno. V podstatě se jedná o zinstrumentovanou hudební citaci úvodního 

sboru Voda s přidanou jednotaktovou introdukcí, kterou Libuše Kurková hezky uvede: 

„Když svítí sluníčko a vane jen slabý vánek, hladina vody se krásně třpytí.“ Následuje 

scénická hudba odpovídající textu, kde autor z uvedených nástrojů použil nejprve jen 

metalofon a xylofon. Další text „Když zafouká vítr trochu víc, uvidíme vepředu 

vyskakovat takové malé vlnky a někdy i bílou pěnu…“ uvede tuto citaci v jiné 

instrumentační sazbě, kterou tvoří flétna, klavír v arpeggiích – pouze levá ruka, dále 

metalofon a triangl, jenž má ostinátní rytmus osminových triol, který celou kratičkou 

skladbičkou nezměněně prochází. Zvukově kompozice vychází z typických orffovských 

tradic. Po dalším emotivním textu „Někdy se zdvihne opravdu veliký vítr a tu se objeví 

na vodě veliké vlny…“ použil skladatel ještě klavír (obě ruce hrají arpeggia) a všechny 

nástroje uvedené v záhlaví partitury, včetně xylofonu. Dojem vln je po zvukové stránce 

dosažen jednoduchými hudebními prostředky, kterých autor Zdeněk Lukáš dovede 



 

59 
 

využít mistrně. Děti i v rozhlasovém studiu pohybují rukama a hrají si na to, že cákají. 

Jde o pohyb kroužení paží, rytmus pohybů určují rolničky. A tak se pohyb dostává i do 

rozhlasových pořadů
67

. “Máte ruce lehké jak peříčka…“ vysvětluje pohyb Libuše 

Kurková. Dále následuje klek a sed na paty (v rozhlasovém studiu i ve školách, které 

v šedesátých letech minulého století sledovaly tyto pořady v rámci výuky). A děti si 

dále představovaly, že sedí na břehu rybníčka. A zase děti cvičí s prstíky za doprovodu 

všech tří instrumentálních vložek („třpytící se hladiny, malých vlnek a velkých vln“).  

 

5.2.3   Track 4 (hudba Zdeněk Lukáš) 

Předcházející track 3 byl po hudební stránce tvořen z jediné melodie, která se dělila na 

dvoutaktí skutečná dle textu. Celkově tedy skladatel u sboru Voda využil melodické 

linky maximálně. O to více překvapí nadcházející track 4. Děti si mají kreslit a 

poslouchat. A v tento moment Zdeněk Lukáš vkládá do pořadu svou druhou část suity 

Co umím nakreslit nazvanou Voda. Při poslechu následuje výrazný kontrast, při 

pohledu do partitury vidíme, že vše je trochu jinak, než bychom čekali. Zdeněk Lukáš 

totiž pravděpodobně až na místě natáčení rozhodl začít skladbu hrát až od prostředního 

dílu B, formově b(5+6) b´(5+6). Takt je 3/8, metrum tedy třídobé. Toto třídobé metrum 

uplatňuje v partu flétny, hoboje, cembala, houslí, viol a violoncell. Proti této skupině 

uplatnil polymetricky dvoudobé metrum (v rámci třídobého)
68

, a sice v partu malého 

bubínku a kontrabasů (zapsáno rytmicky ). Tónina je G dur. Jako závěrečnou 

část zvolil autor posledních deset taktů (5+5) z dílu c v dominantní tónině. Formově 

tedy vynechal zkomponované díly a(16) a a´(16). Zbylou část tedy tvoří b(5+6) b´(5+6) 

c(5+5) a opakuje se b(5+6) b´(5´+6). 

 

 

 

 

                                                           
67

 Byla použita již chůze „ve tmě“ a „za světla“ a další. 
68

 Viz dále TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky 1. Praha: HAMU, 1994,  podkap. V. 2. 

ISBN 80-85467-07-0.  
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5.2.4   Plot - hudba Zdeněk Lukáš (tr. 5) 

Tento pořad vychází hudebně i textově z dalšího sboru z cyklu „Co umím nakreslit“. 

Tentokrát je prozaické téma – plot. Po vyprávění Libuše Kurkové o zahrádkách a 

plotech si děti nejprve poslechnou sbor Plot (již dříve natočený). Autor hudby zde 

použil pouze metalofon a jednohlasou vokální složku. Osmitaktová melodická linka 

sboru má výraznou hlavu tématu. Dvojhlas vokální a instrumentální složky je zpracován  

volnou imitační technikou:     

                                           

Textový podklad je jednoduchý: „Z jedné strany houpačka a strakatá kytička. Z druhé 

strany cestička a strakatý svět.“ Libuše Kurková se v pořadu věnuje nejprve nácviku 

tzv. rytmizovaného textu, dále pak nacvičuje melodii. V další části nastupuje velmi 

zajímavá hudebně pohybová hra na plot, zahrádku a cestičku. Libuše Kurková vypráví: 

„Utvoříme kruh, v němž bude stát jeden vedle druhého, pěkně rovně, jako tyčky u plotu. 

A uvnitř kruhu bude jeden z vás, někdo, kdo rád a hezky tančí. Na jednom místě kruhu 

bude trochu větší mezera – to jsou jakoby otevřená dvířka.“ Když zazní předehra, dítě 

si v kruhu vesele tančí jako na zahrádce. Všechny děti v kruhu pak zpívají: „Z jedné 

strany houpačka a strakatá kytička“. Dítě pak v kruhu tančí a hraje si na to, že sedí na 

houpačce. Pohupuje pažemi kupředu a dozadu. Pak si jakoby utrhne kytičku, zatočí se 

s ní. Na slova „Z druhé strany cestička“ vyběhne ven z kruhu v místě, kde jsou jakoby 

vrátka, a na slova „…a strakatý svět…“ se zatočí dokola a posléze si při hudbě tančí 

tak, jak samo chce. Sólista se vystřídá dalším a hra opět opakuje. V následujících 

minutách pořadu je pak ještě hra na otázky a odpovědi. Spojení textu, rytmizovaného 

textu a posléze i jednoduché melodie v D dur tónině obsahuje následující hudebně 

pohybová hra na slova „Zvonky, zvonky, konvalinka, petrklíč“ (zinstrumentováno pro 
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zpěv, flétnu, xylofon, triangl, metalofon a klavír). Děti se rytmus textu učí nejprve 

s pomocí orffovských nástrojů (trianglu, ozvučných dřívek, rolniček). 

 

5.2.5      Suita Zdeňka Lukáše – Plot (tr. 6) 

Hudebně pohybová představa chůze volnou krajinou je základním inspiračním zdrojem 

části suity s názvem Plot. Tónina je C dur, tempo Allegro, = 116. Tato část suity „Co 

umím nakreslit“ je v porovnání s jejími ostatními částmi obsahově i co do tektonického 

rozvržení nejrozsáhlejší. Hlavní téma je vzato opět ze sboru Plot, ale hlava tématu má 

změněný rytmus na tečkovaný:    

                                                                

Hudební výraz tak získává energii, která ve spojení s představou rychlé chůze a 

optimistické mysli vytváří dokonalou hudební kulisu. Děti při ní alespoň v první části 

mohou procvičovat rychlou chůzi. Formově začíná periodou a, která se opakuje. Hlavní 

melodická linka je v hoboji, jenž je podbarven xylofonem v unisonu. Rámový bubínek
69

 

tluče doby, které zvýrazňuje také kontrabas pizzicatem. Violoncello hraje na prázdných 

strunách a dobarvuje doprovod, naopak nepřízvučné doby zdůrazňuje triangl. V oktávě 

g – g
1 

– g
2 

 hrají violy a housle „přiznávkový“ doprovod. Pokud bychom tempo ještě 

zrychlili, tak by podle charakteru hudby tato část mohla být také polkou. Části b – b´ 

modulují do G dur. Formově tyto části b – b´ tvoří kontrast v rámci dílu A, kterého 

Zdeněk Lukáš dosáhl tím, že nechal hrát pouze smyčce jakýsi doprovod, nad který 

zkomponoval klavírní sazbu rovněž charakteru spíše mezihry či epizody. Jedná se opět 

o periodu (4+4), která se opakuje. Prostřední díl B začíná v tónině e moll flétnovou 

                                                           
69

 Rámový bubínek je hudební nástroj patřící mezi bicí nástroje, jež vydávají zvuk kmitáním napjaté 

membrány. S tamburínou, která má navíc ještě po obvodu rolničky, tvoří skupinu tzv. rámových 

membranofonů. 
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melodií na lehké době. Tato hudební fráze c(5+5) formově tvoří opět periodu, která má 

typický znak harmonické podřazenosti obou závěrů polovět. Díl c´(5+5) tentokrát autor 

opakuje v pozměněné instrumentaci, a sice přidává metalofonový protihlas k flétně. Díl 

c´ vystřídá dvanáctitaktová perioda d(6+6), která, podobně jako tomu bylo v dílu A, 

tvoří určitý epizodní prvek mezi krajními částmi. V instrumentaci použil autor pouze 

smyčcové nástroje. Následuje návrat dílu c(5+5) a c´(5+5), ale tentokrát v pozměněné 

instrumentaci, kdy autor přidává v oktávách protihlas k flétně, kterou posunul o oktávu 

výš do dvoučárkované oktávy. Melodii flétny podbarvil pak ještě violou v malé oktávě, 

což dodalo hudebnímu vyjádření teskný výraz. Formově můžeme celou skladbu pro 

přehlednost popsat takto: 

a( 4+4) a´(4+4) b(4+4) b´(4+4)    =   A    

c(5+5) c´(5+5) d(6+6) c(5+5) c´(5+5)   =   B    

a( 4+4) a´(4+4) b(4+4) b´(4+4)   =   A (Da Capo s repeticemi) 

Tóniny: A: C dur, G dur, C dur 

              B: e moll, G dur, e moll 

              A: C dur, G dur, C dur 

 

5.2.6   Domeček - hudba Zdeněk Lukáš (tr. 7) 

Track začíná sborem Domeček na jednoduchý text: „Domek, domek, domek, domeček, 

domeček, domek, domek, domek, domeček, dům...“ Dále následuje podobný text na 

slova „stromek, hájek a pejsek“ (vždy se jedná o kombinaci nejmenšího, většího a 

největšího). Sbor je instrumentován pouze pro vokální složku a ozvučná dřívka. Čtyři 

hudební fráze, textově vždy na tři slova, tvoří také čtyři periody po šesti taktech (3+3). 

Metricky tvoří typický mateník: 
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Periody začínající slovy „stromek“ a „pejsek“ (tedy druhá a čtvrtá) mají ve vokální 

složce lehounký dvojhlas obsahující pouze dva různé tóny, což značně oživuje a 

zpestřuje jinak melodicky velmi jednoduchou skladbu. Pořad dále pokračuje hrou 

s rytmizovaným textem. Děti vytleskávají rytmickou strukturu slov, která jim předem 

říká a vytleskává paní Kurková. (Jak již uvedeno, slova jsou vybrána na principu: 

docela malý - větší – veliký. Tento princip se pak dále také váže k pohybovému 

ztvárnění, které je i úzce svázáno s Lukášovou hudbou.) Smrček, jablůňka a topol – to 

jsou témata, která L. Kurková rozvede do své hudebně pohybové hry. Děti si 

představují, že jsou malý smrček (sedí a kývají se v rámci sedu), dále jsou jako jablůňka 

(větší pohyby paží) a nakonec se stanou vysokým topolem (stojí a vytahují se do výše a 

pažemi kývají do rytmu jako korunou stromu). Ke všem těmto pohybovým hrám složil 

Z. Lukáš jednoduchou hudbu v tektonickém rámci osmitaktové hudební fráze, která je 

z formového hlediska periodou (4+4). Autor tuto periodu instrumentoval dle potřeby 

zvukového výrazu. Témbrově se přizpůsobil zmíněnému principu docela malý – větší – 

veliký (smrček, jablůňka a topol). Nejprve použil klavír (pouze pravou ruku s pedálem) 

+ metalofon, později flétnu, metalofon, xylofon a klavír (opět pravou ruku s pedálem). 

Poslední změna byla: flétna, metalofon, xylofon, klavír obě ruce a přidán byl rámový 

bubínek, což celkově, navíc v silnější dynamice, evokovalo sílu a výšku (vysoké 

stromy). Toto vše Libuše Kurková promítla do pohybového ztvárnění. Pomocí emočně 

srozumitelné hudby a empatického vyprávění se i v rozhlasových pořadech takto daly 

tvořit celé hudebně pohybové pasáže, srozumitelné dětským posluchačům a inspirující 

jejich pedagogy. 
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5.2.7   4. část suity Zdeňka Lukáše Domeček (tr. 8)   

 Domeček je v podstatě stylizovaný český tanec furiant
70

. Autor zde použil jako ústřední 

téma krátkou hudební myšlenku (periodu 3+3) ze stejnojmenného sboru Domeček. 

Použil i stejnou tóninu F dur. První část a(3+3) tvoří s částí a´(3+3) dvojperiodu (6+6). 

Na ní navazuje část b – b´(8+8), která je rovněž dvojperiodou. Zdeněk Lukáš v těchto 

dvojperiodách použil housle, které podpořil jednoduchým protihlasem ve viole 

(střídáním tercií a kvint), jenž je víceméně přísně vázaný na hlavní melodii. O volném 

protihlase můžeme mluvit až v následující části c, kdy právě protihlas v hoboji na sebe 

okamžitě strhne pozornost. Je to způsobeno jednak výrazným rytmickým uspořádáním 

s použitím častých synkop, dále výraznou barvou nástroje. Můžeme tedy mluvit o 

druhém tématu. Formově tvoří opět dvojperiodu c – c´(6+6). Na formovém půdorysu 

dvojperiody je vytvořen i díl d – d´(8+8), díl e – e´(6+6) a f – fˇ(8+8). Rozdíly tvoří 

pouze instrumentace, která se stále více zahušťuje. V částech e – e´ a f – f´ mají již 

smyčce plnou sazbu a hoboj je podpořen ještě flétnou, která jeho téma zdvojuje ve vyšší 

oktávě. Skladbu uzavírá díl B kodového charakteru (24 taktů), kde autor důsledně střídá 

takty způsobem: 2/4, 3/8, 2/4, 3/8 (2 takty), 2/8, 3/8, 2/8, 3/8, 2/8, 3/8 (2 takty).   

 

Celkový formový půdorys:  

a(6+6), b(8+8), c(6+6), d(8+8), e(6+6), f(8+8), B(12+12). 

A                      + A´                    + A´´                + B 

 

5.2.8   CD 3 – pokračování pořadů Libuše Kurkové Co umím nakreslit 1. část 

Vláček - hudba Zdeněk Lukáš (tr. 1)  

Pořad se zaměřuje především na dynamiku. Vláček, který přijíždí a odjíždí, je pro 

představivost dětí velmi dobrou tematickou variantou. Děti nejprve procvičují 

dynamiku na citoslovci „šš“, dále používají slova „vláček“ a „jede“. Dynamiku 
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 Furiant (z latinského furians – rozzuřený, rozrušený) je rychlý a ohnivý český tanec, ve kterém se  

střídají tři takty dvoudobé a dva takty třídobé. Ve stylizované podobě byl často používán českými 

skladateli, např. Antonínem Dvořákem (Symfonie č. 6 D dur – 3. věta, Slovanské tance aj.) nebo 

Bedřichem Smetanou – Furiant z cyklu České tance apod.  



 

65 
 

šeptaných slov podporuje L. Kurková ještě orffovskými nástroji. Scénická hudba Z. 

Lukáše, jež pak navazuje na šepot, vyjadřuje pohyb vláčku, který přijíždí a zastavuje ve 

stanici. Autor použil jednoduchého ostinátního rytmu v klavírní sazbě levé ruky 

k vyjádření zvuku pohybu jedoucího vlaku. V šestitaktové frázi pak toto ostinato 

v posledních dvou taktech ruší a nahrazuje ho drženými tóny g. Dle hudebně pohybové 

hry se v tomto momentě vláček zastavuje ve stanici
71

.  

 

 

(Ukázka: scénická hudba Vláček – první fráze)  

                                      

 

 

Scénická hudba hry na vláček tvoří  formově dvanáctitaktovou periodu s opakovanými 

polovětami. Předvětí i závětí je tvořeno osmitaktovou melodií, vždy přerušenou dvěma 

takty prodlevy na tónu g. Podobným způsobem pak autor vytvořil i druhou hudební 

frázi, která má vyjadřovat let kukačky a její kukání. Opět vytvořil dvanáctitaktovou 

periodu s opakovanými polovětami. Předvětí i závětí je tvořeno osmitaktovou melodií, 

jež je vždy přerušena. Tentokrát jde o dva tóny z trioly (g
2

 - e
2
): 
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 V partituře je poznámka, že flétnu lze nahradit píšťalkou – viz ukázka. 
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5.2.9   Sbor Vláček – 2. část, hudba Zdeněk Lukáš (tr. 1) 

Nácvik textu s orffovskými nástroji tvoří úvodní část práce se sborem. Text je vhodný 

pro „ty nejmenší pěvce“, jak ostatně stojí psáno na titulní straně sborového cyklu, a zní: 

„Nikdo není černější, nikdo není rychlejší, za kopečkem ztratím se, ujedu a vrátím se, 

ztratím se, vrátím se, za kopečkem ztratím se, ujedu a vrátím se sem.“ Sbor je dvojhlasý. 

Úvodní dva takty hraje metalofon v rytmickém ostinatu, které dále prochází celou 

skladbou. Tónina je D dur, metrum je dvoudobé. Autor vytvořil nejprve pět 

čtyřtaktových hudebních frází dle opakujícího se textu „Nikdo není černější, nikdo není 

rychlejší.“ Tyto fráze tvoří jakési vokální ostinato, každá fráze se ještě dá rozčlenit na 

dvě dvoutaktí skutečná. Nad těmito frázemi probíhá další vokální linka. Její melodický 

rozvoj začíná až po první frázi, protože předtím je vedena v unisonu. Ve druhé frázi se 

tedy druhý hlas odpojuje a z unisona se stává dvojhlas. První vyšší hlas je pak 

melodicky svobodně rozvinut dle celého textu. Oproti spodnímu hlasu vytváří 

melodickou linku, která nese, ve stylizované podobě, charakteristické rysy českých 

lidových písní. Jednotlivé hudební fráze, na které se skladba dle textu dělí, tvoří nejprve 

dvě dvoutaktí skutečná, potom dvě třítaktí, dále jedno dvoutaktí složené, jedno skutečné 

a jedno třítaktí. Celkový hudební výraz sboru plně odpovídá hudebně pohybové 

představě. Autor vytvořil tradičními hudebními prostředky velmi osobitou skladbičku, 

která je plná veselí, humoru a radosti z pohybu, ideální pro pořad hudebně pohybové 

výchovy Libuše Kurkové.   
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5.2.10   5. část suity Co umím nakreslit Zdeňka Lukáše s titulem Vláček (tr. 2) 

Část suity Vláček se přirozeně váže ke stejnojmennému pořadu. Nástrojové obsazení 

tvoří: xylofon, triangl, metalofon, claves a cembalo
72

. Metrum je dvoudobé, tónina D 

dur. Invenčně i formově autor vychází ze sboru Vláček.  Šestitaktová introdukce v sobě 

nese prvky ostinátních rytmických vzorců, ozvučná dřívka vyťukávájí osminové noty a 

cembalo opakuje nejprve jeden takt rytmicky členěný způsobem , posléze 

následuje dvoutaktí vystavěné podle vzorce . Tato rytmická ostinátní 

figura prochází celou první částí skladby (50 taktů celkem i s úvodní introdukcí). 

Jednotlivé hudební fráze se zřetelněji člení na dvoutaktí skutečná, kterých je i 

s opakováním celkem 16, a při opakování na dvoje třítaktí rozšířená o dva takty 

prodlevy. Formově celá část tvoří díl A, který plynule vplývá do dílu b dvěma takty 

spojky, přičemž část tohoto druhého taktu je zároveň předtaktím zmíněného dílu b. 

Instrumentaci v tomto hudebním úseku zvolil autor čistě z orffovských nástrojů 

(xylofon, triangl a metalofon). Část b je vytvořena na půdorysu 22 taktů. Po stránce 

hudebního obsahu se jedná o hudbu epizodního charakteru, v tónině zakotvené na 

dominantě (A dur). 

Celkový formový rozbor: 

i(6) A (50) s(2) b(22) i(4) A(50).  

Skladba má tedy třídílnou formu s krátkou introdukcí i, velkým dílem A, spojkou s 

k malému prostřednímu dílku b, zkrácenou introdukcí i a doslovně opakovaným dílem 

A. 

 

5.2.11   To jsem já - hudba Zdeněk Lukáš (tr. 3) 

Pořad začíná známou hrou na jména a na ozvěny. Hra začíná probíhat a Libuše Kurková 

ji uvádí slovy: „Děti, postavíme se vedle sebe do kruhu, abychom na sebe dobře viděli. 

A začne třeba Evička. Zavolá jméno některé kamarádky a všichni to pak budou 

opakovat. Když Eva zavolá na Janu, tak Janička zazpívá zase jméno někoho jiného. A 

tak hra pokračuje….“  Děti se navzájem oslovují jmény, a to tak, že jména zpívají na 
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 V nahrávce Československého rozhlasu je opět použit klavír. 
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dvou tónech
73

. Text lapidárně popisuje hru tak, že musela být naprosto srozumitelná 

všem dětem ve studiu i u rozhlasových přijímačů ve školách. Vyprávění dále pokračuje: 

„Bylo v jedné škole oddělení, a byli to, jak se říká, druháčci. Byla to báječná třída. 

Kdybyste slyšeli, jak ti uměli zpívat nebo kdybyste viděli, jak uměli chytat míč, tak byste 

se divili…“
74

. „A mezi těmito báječnými dětmi byla i světlovlasá Lenka, černovlasá 

Monika, stále veselý Petřík a někdy smutná Petřička. O každém z nich teď uslyšíte 

takovou malou skladbičku…“ Následuje scénická hudba. Charakter světlovlasé Lenky 

autor vyjádřil čtyřtaktovou frází zobcové flétny, kterou ještě jednou doslovně opakuje. 

Libuše Kurková dodává „Stále se usmívá, skoro nikdy nezlobí a zpívá takovým tenkým 

hláskem.“ Naproti tomu černovlasá Monika je charakterizována takto: „Často se mračí 

a někdy i dupe“. Další čtyřtaktová fráze s doslovným opakováním je svěřena klavíru, 

jenž má přírazy na všech prvních dobách dvoudobého taktu v pravé ruce. Rytmický 

doprovod obstarává bubínek s ostinátním rytmem dvou šestnáctinových not, jedné noty 

osminové a čtvrťové pomlky. „A teď je na řadě stále veselý Petřík. Bývá často 

rozcuchaný. Pořád se směje a rád si hraje s červeným autíčkem“. Tento charakter 

osobnosti malého Petříka vyjádřil autor hudby rychlým pohybem  šestnáctinových not 

xylofonu, zatímco virblem trianglu zdůraznil veselí a hravost dítěte. „A ještě je tady 

někdy smutná Petřička. Ztratila něco nebo se jí stýská? Kdo ví...“  Hudebně je její 

postava vyjádřena mollovou tóninou (a moll). Klavír v půlových držených akordech 

tvoří základní harmonickou strukturu. Melodická linka se vyklene nad tímto 

harmonickým doprovodem a je svěřena metalofonu. Formově tyto dvě polověty tvoří 

asymetrické periody (4+6). Aiolský modus podtrhuje smutnou náladu postavy, kterou 

má charakterizovat. 

Sbor To jsem já je rovněž jakási zpívaná minihra na otázky a odpovědi. Text: „Copak 

je to? Botičky. Copak je to? Puntíčky. Copak je to? Culíčky. Kdopak je to? Já. A znovu: 

Copak je to? Botičky. Copak je to? Puntíčky. Copak je to? Culíčky. Kdopak je to? Já.“ 

1. sloka je tvořena z věcí, které jsou dívčí. Otázky tedy zpívá děvče. Melodicky tvoří 

otázka rozložený D dur kvintakord, odpovědi pak zpívá sbor. Počínaje pátou otázkou 

přestane zpívat sólistka a celý sbor naopak zpívá v jednoduchém dvojhlasu, začínajícím 

na oktávě d
1
 – d

2
. Druhá sloka má text pozměněný, zpívá chlapec. „Copak je to? 
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 Nejlepší výběr tónů pro elementární intonaci ve hře typu „Na ozvěny“ je jejich střídání v rozsahu malé 

tercie.  Například: Evičko! (g
1 – 

g
1 
– e

1
). 
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 Na textu je patrný vliv „rodinné tradice“, vždyť dědečkem Libuše Kurkové byl (jak již řečeno) 

významný slezský buditel Tomáš Stypa, babička byla učitelkou MŠ a matka profesorkou gymnázia. 
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Botičky. Copak je to? Kostičky. Copak je to? Kapsičky. Kdopak je to? Já.“ A dále se 

text opakuje a celý sbor odpovídá ve dvojhlase. 

 

5. 3   CD 4   A bylo jaro… 

Toto CD vzniklo z nahrávek pořadů hudebně pohybové výchovy Libuše Kurkové 

v Československém rozhlase, které byly natočeny v osmdesátých letech minulého 

století
75

. Na pořadech se podílelo několik autorů. Texty a scénáře vytvořila Libuše 

Kurková, scénickou hudbu Zdeněk Lukáš a Jindra Nečasová Nardelli, která v pořadech 

hraje své skladby na klavír. 

 

5.3.1   A bylo jaro…(hudba Zdeněk Lukáš, tr. 1) 

Track 1 začíná jakousi znělkou autora hudby Zdeňka Lukáše. Byla použita melodie č. 

47 O malém a velkém jaru z hudební přílohy knihy Hudebně pohybové hry v mateřské 

škole
76

. V této knize se nachází jednodušší verze, která počítá se zobcovou flétnou a 

kytarou nebo oba nástroje možno nahradit klavírem:  

                             

Rozhlasová verze je po instrumentální stránce barvitější. Zdeněk Lukáš použil dvě 

zobcové flétny (druhá flétna hraje jednoduchý protihlas), dále autor použil kytaru, 

triangl a metalofon. Formově se jedná o pravidelnou periodu (4+4), jejíž předvětí i 

závětí se skládají ze dvou skutečných dvoutaktí. Tónina je G dur, předvětí končí na 

dominantě, závětí na tónice.  
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 Nahrávky poskytl Český rozhlas v poněkud chaotické podobě. Tracky byly dodatečně přiřazeny podle 

jednotlivých témat pro větší přehlednost. 
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 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989. (14-125-89) 
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Pořad dále pokračuje mírně upravenou citací z knihy Broučci Jana Karafiáta
77

 („a bylo 

jaro, všechno kvetlo, a ta tráva byla taková vysoká a rosa na ní jako granáty …“). Na 

tuto citaci dále navazuje Libuše Kurková svým vyprávěním o jaru a o zvířátkách. 

Popisuje život vlaštovek i to, jak se vždy na jaře vracejí a stavějí hnízda. O jedné takové 

vlaštovce pak vznikly klavírní skladbičky Jindry Nečasové Nardelli. 

 

5.3.2   Vlaštovka přilétá; Včeličky - hudba J. N. Nardelli (tr. 2)
78

 

Autorka skladbičky Vlaštovka přilétá
79

 vytvořila jakousi minietudu pro klavír. 

Skladbička začíná dvoutaktovým úvodem v rychlých šestnáctinových notách, které mají 

navodit atmosféru přilétající vlaštovky: 

                        

                         

Skladbička dále pokračuje v rychlých šestnáctinových hodnotách, jež vytvářejí dvě 

podobné figury: 

(Ukázka – figura 1)  
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 Jan Karafiát (1846-1929) byl evangelický farář, který revidoval Bibli kralickou a zapsal se do literatury 

nádhernou knihou Broučci. 
78

 Viz podrobnější rozbor této skladbičky v kapitole 5.3.12 (s. 83 - 84). 
79

 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989. č. 20. (14-125-89)  
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(Ukázka – figura 2) 

                                                                                                         

Představu letu pak dále přibližuje L. Kurková na skladbičce Včeličky. Nejprve tedy letí 

jedna včelka (dynamika piano), pak celý houf včeliček (forte). Scénická hudba je opět 

od autorky J. N. Nardelli
80

. Opět se jedná o kratičkou „mini“ - etudu s chromatikou 

v levé ruce. Pravá ruka střídá v rychlém šestnáctinovém sledu rozložený interval velké 

sekundy. Etuda má dvě části: první je psána ve tříčárkované oktávě, 

                                            

 druhá je v jednočárkované oktávě: 

                                            

5.3.3   Ovečky jdou do kopce a z kopce - hudba J. N. Nardelli (tr. 3) 

Úvodní text Libuše Kurkové přibližuje dětem atmosféru: „No a cožpak na horách! Tam 

už se také louky zazelenaly a možná, že se na některých stráních objevily ovečky. Když 

jdou ovečky do kopce, jdou docela pomalu. Zvolna stoupají vzhůru. Poslouchejte…“ 

Následují ozvučná dřívka (claves) a rolničky, v pomalém tempu vyťukávající rytmus 

čtvrťových not. „Zato když běží ovečky z kopce dolů…“ V tomto případě děti 

vyťukávají šestnáctinové noty (opět použijí claves a rolničky), zatímco autorka hudby 

hraje na klavír. Skladbička Ovečky jdou do kopce a z kopce se nachází v notové 
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 Skladby se nacházejí také v hudební příloze knihy Hudebně pohybové hry v mateřské škole pod číslem 

14.  
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příloze knihy L. Kurkové
81

 pod číslem 6. Formově tvoří malou třídílnou formu, kde 

první část Adagio – a(4+4) vytváří symetrickou periodu. Prostřední díl b, kde se dle 

potřeby hudebně pohybové hry mění tempo na Allegro, je tvořen osmitaktovou frází a 

čtyřtaktovou spojkou. Následuje opět díl a s předepsaným D.C. al Fine con seconda 

volta.  

 

(Ukázka Adagia:)  

                                     

(Ukázka Allegra:) 

                                    

 

Jednotlivé části této skladbičky mají sloužit k tomu, aby děti bezpečně poznaly podle 

hudby, kdy jdou ovečky do kopce nebo běží do údolí. Skladbičku lze libovolně 

kombinovat nebo části opakovat. Děti se učí rozpoznat tempo pomalé od tempa 

rychlého, což je doprovázeno i dynamickými odstíny. Těžká, pomalá chůze je vždy 

v silnější dynamice. 
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 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989. (14-125-89) 
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5.3.4   Honza honí skopce z kopce na kopec - hudba Zdeněk Lukáš (tr. 4) 

Píseň Honza honí skopce z kopce, na text Františka Hrubína, obsahuje slovní hříčku 

(skopec = beran). Libuše Kurková vysvětluje dětem význam slova skopec. Píseň je 

velmi jednoduchá, v C dur tónině. Autor hudby Zdeněk Lukáš do pořadu použil právě 

tuto píseň, která se nachází v hudebních přílohách knih Libuše Kurkové
82

. Dva takty 

úvodu předcházejí osmitaktové periodě. Po ní pak následuje osmitaktová fráze, jež má 

úkol mezihry. K periodě tvoří přísnou, formální variaci. 

(Ukázka hlavní melodické linky v úpravě pro klavír:)  

                         

(Ukázka mezihry – přísné, formální variace:) 

                                

Do verze rozhlasového pořadu pak Zdeněk Lukáš zapojil další nástroje (metalofon, 

housle). Libuše Kurková dále vypráví „Kopcovitý kraj už opustíme a vydáme se jinam, 

do veliké rozkvetlé zahrady. Kvetou v ní narcisy a tulipány, sedmikrásky a pomněnky a 

ještě všechny možné barevné květy. Mezi nimi létají tři motýlkové…“   
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 Jsou to již několikrát zmiňované Hudebně pohybové hry v mateřské škole, zde č. 34, dále pak kniha Od 

jara do zimy. Praha: NIPOS – ARTAMA, 1997, s. 17. ISBN 80-7068-107-1. 
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5.3.5   Tři motýlkové - hudba J. N. Nardelli (tr. 5) 

„A o nich si povíme takovou malou pohádku“ dále vypráví Libuše Kurková. „V 

zahradě létali tři motýlkové. Motýlek bělásek, modrásek a žluťásek…“                        

Zazní scénická hudba, konkrétně 7 taktů z klavírní skladbičky Tři motýlkové, která se 

také později stala součástí hudební přílohy zmiňované knihy Libuše Kurkové
83

. 

Skladbička je psána v tónině d moll. Skládá se z pěti kratičkých hudebních frází – čtyř 

dvoutaktí a jednoho třítaktí, kde se náhle změní tónorod na durový. Důležitý v této 

skladbě je ostinátní rytmus osminových not v levé ruce ve staccatu. Tento rytmus byl 

přímo žádaný pro danou hudebně pohybovou hru. Děti musely cítit v hudbě pohyb, zde 

to byl konkrétně běh.  

(Ukázka:)  

                          

Děti dle tohoto rytmu běží a mávají při tom rukama s představou motýlých křídel. 

Libuše Kurková dále vypravuje: „Najednou se nebe zatáhlo a začalo pršet. Motýlek 

bělásek letěl k růžové pivoňce a prosil: Pivoňko, schovej mě. Neschovám, nejsem bílá 

jako ty…“ Hra pak pokračuje, některé dítě zpívá roli motýlka a všechny děti odpovídají 

zpěvem v roli květin:  
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 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989. č. 45. (14-125-89) 
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Dále letěl ve hře motýlek žluťásek k modré pomněnce a motýlek modrásek k bílé 

kopretině. Situace se opakovala. Na závěr hry Libuše Kurková dodává: „Viděl to 

všechno vítr. Zafoukal a hlavičky kytičkám načechral. A tak pomněnka, pivoňka a 

kopretina motýlky nakonec přece ukryly…“ 

5.3.6   Na jaře - hudba Zdeněk Lukáš (tr. 6) 

Píseň Na jaře na text Františka Hrubína zhudebnil Zdeněk Lukáš. Vyšla v publikacích 

Libuše Kurkové
84

 ve verzích pro zpěv a klavír, přičemž vokální linka není samostatně 

psaná, ale pravá ruka má zároveň i melodii s textem. Nic nebránilo tomu, aby i předehry 

a mezihry autor umístil v jedné notové osnově pro pravou ruku. Píseň má zajímavost 

v podobě střídání dvoudobého a třídobého metra. Text: „Na jaře, když kvete sad…“ je 

zhudebněn ve dvoudobém metru, „Včelky, housátka, děti, kuřátka...“ je potom ve 

třídobém. Tonina je F dur, harmonie velmi jednoduchá. Melodickou linku autor vytvořil 

na základě přísné deklamace textu. 

(Ukázka – dvoudobé metrum:) 

                                  

(Ukázka – třídobé metrum a návrat dvoudobého:)         
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 Jsou to Hudebně pohybové hry v mateřské škole, č. 36, dále pak kniha Od jara do zimy. Praha: NIPOS 

– ARTAMA, 1997, s. 6. ISBN 80-7068-107-1.  
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V rozhlasovém pořadu (track 6) však skladatel zvolil jinou, barvitější instrumentaci. 

Orffovský nástroj využil ke zdvojení melodie (xylofon), dále použil k vyjádření 

harmonie metalofon a housle, rytmus podpořil bubínkem
85

. 

Další citací z Karafiátových Broučků Libuše Kurková uzavírá vyprávění. Zastavuje se 

na textu: „a tak tedy bylo jaro, všechno, všechno kvetlo (…) a tam dole u potoka v noci 

slavík zpíval…“ Následuje krátká scénická hudba Z. Lukáše v instrumentaci pro 

zobcovou flétnu, metalofon a xylofon (v rozsahu cca dvaceti taktů). 

 

5.3.7   Zlatá brána - hudba Zdeněk Lukáš (tr. 7)     

Track 7 v úvodu opakuje znělku autora hudby Zdeňka Lukáše z úvodu tracku 1. Byla 

použita melodie č. 47 O malém a velkém jaru z hudební přílohy knihy Libuše 

Kurkové Hudebně pohybové hry v mateřské škole
86

. Další empatické vyprávění autorky 

pořadu nechává dětem prostor pro fantazii: „Odedávna se děti radují z jara. Na jaře je 

přece krásně a teplo a všechno nás vábí ven. Ale jak se kdysi dávno děti radovaly z jara, 

to už dnes zní skoro jako pohádka. Což kdybychom se na chvíli zkusili vrátit do těch 

dávných, dětských jarních her. Víte co, projdeme starobylou zlatou bránou a potom 

uvidíme…“ Následuje hudební úprava lidového zpívaného říkadla Zlatá brána
87

. Zdeněk 

Lukáš tuto lidovou říkanku upravil do své vlastní formy. Použil přitom pouze část 

lidového textu, a sice: „Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem podepřená.“ Úprava je pro 

dětský sbor, klavír a sopránovou zobcovou flétnu, tónina D dur, takt čtyřdobý. 

Jednotaktová introdukce otevírá tuto skladbičku, která dále melodicky postupuje v 

melodických intervalech velkých a malých sekund (a – g – fis – g). Tento melodický 

model se opakuje čtyřikrát, dle textu. Místo chybějící další části textu pak vložil 

čtyřtaktovou mezihru určenou pro klavír a zobcovou flétnu, která melodicky vychází 

z již uváděného melodického modelu říkadla. Obě tyto části mají předepsanou repetici a 

po ní následuje dvoutaktová koda flétny a klavíru. 

Track 7 dále obsahuje další lidové texty, které se děti (skupina vybraných žáků L. 

Kurkové) přímo při vysílání učily. A také děti ve školách se mohly při vysílání těchto 
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 Rukopis partitury se nezachoval, existuje pouze rozhlasová nahrávka. 
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 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989. č. 47. (14-125-89) 
87

 KURKOVÁ, Libuše -  LUKÁŠ, Zdeněk. Od jara do zimy. Praha: NIPOS – ARTAMA, 1997, s. 3. 
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pořadů hudebně pohybové výchovy tyto texty učit: „Až se louka zazelená, kleknu si tam 

na kolena. Utrhnu si kvíteček, upletu si věneček“. Libuše Kurková dále vypráví: „Louky 

se nejen zazelenaly, ale také rozkvetly. A tehdy si děti vyrobily ze slámy takovou velikou 

pannu, která představovala zimu. Vynášely ji ven v průvodu ze vsi a hodily ji do potoka, 

aby ji voda odnesla. A tak voda odnesla poslední zbytky zimy a mohlo se vítat jaro a 

léto.“ Následuje lidový text: „Vítej, vítej máji, my jsme tobě rádi, vítej léto líbezné, 

obilíčko zelené. Zimu jsme vám odnesli, léto jsme vám přinesli, lítíčko je zelené, 

pentličky jsou červené. Hody jdou, pobudou, veselé budou.“ Libuše Kurková ještě 

dodává „Při vítání jara se ovšem také zpívalo, až se hory zelenaly, takže teď přijde na 

řadu písnička…“ Lidový text Vítej, vítej máji zhudebnil Zdeněk Lukáš
88

. Tónina je D 

dur, metrum dvoudobé. Po dvoutaktové introdukci začíná vlastní píseň – opět 

opakovaným dvoutaktím (vždy s jiným textem). Pokračuje další dvoutaktí skutečné, 

které se opět opakuje s dalším následným textem. Celá tato část je ve volném tempu. 

Následuje část rychlá, tektonicky tvořená z dvoutaktí skutečných (celkem 6) a dvoutaktí 

složených (celkem 2). Píseň je zinstrumentována pro zpěv (jednohlasý), zobcovou 

flétnu sopránovou, klavír a triangl. Pořad dále pokračuje textem „Ale na jaře nesvítilo 

stále sluníčko. Někdy se také nebe zatáhlo a začalo pršet. Ale byl to májový deštíček, 

teplý a voňavý. Louky, lesy i pole jej tolik potřebovaly.“ A děti se začnou učit ještě další 

lidový text: „Májová vlažička, obroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček“. 

Libuše Kurková ještě dodává: „Toto je staré dětské říkadlo. Vidíte, jak tomu dávno 

dobře děti rozuměly. Pojďte, povíme si je všichni a vy děti ve školách, říkejte to také 

s námi…“ Text se v pořadu dále procvičuje. Libuše Kurková dětem doslova vykouzlí 

představu drobných kapek, které tiše padají. Děti ťukají ukazováčkem jedné ruky do 

dlaně druhé ruky. „Představíme si, jak ty droboučké kapky deště tichounce padají…“ 

Místo tleskání pak použije ozvučná dřívka. „Po dešti se louky zazelenaly ještě víc, 

obilíčko rostlo, zahrady rozkvetly a vrátili se ptáci.“ Pořad pokračuje písní Žežuličko, 

kde jsi byla? v Lukášově úpravě pro zpěv, sopránovou zobcovou flétnu a klavír. „V 

těch dávných dobách lidé nezapomněli ani na studánky. Když přišlo jaro, vzali motyky, 

rýče a studánky po dlouhé době vyčistili. Takže pak byly průzračné, jako jarní obloha. 

Jenže to nebyla jen samá práce, to byl celý obřad. Kolem studánky se zpívalo a tančilo. 

Někdy utvořily dívky průvod královniček a jedna z nich představovala královnu. Ostatní 
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 Vítej, vítej máji se nachází v hudebních přílohách těchto knih: Hudebně pohybové hry v mateřské škole. 

Praha: SPN, 1989. č. 44. (14-125-89), dále pak v knize Od jara do zimy. Praha: NIPOS – ARTAMA, 
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dívky ji ozdobily pentlemi, krajkami a spoustou jarního kvítí. Tyhle krásné jarní hry už 

bychom ani neznali. Naštěstí se našli lidé, kteří je zapsali, a tak si o nich můžeme číst a 

písničky si můžeme zpívat
89

. V jedné staré knížce jsem našla napsáno, co si kdysi dávno 

děti, hrající si na královničky, zpívaly. Poslouchejte…“ A další příklad textu Libuše 

Kurkové s použitím úryvku lidové poezie: „Naše královna bosa chodí, dejte jí 

střevíčky, pomozte jí. Pomozte, prosíme, naší chudé královně.“ Děti pak v písni prosí o 

další věci pro svou královnu (sukničku, šáteček, pentličku), ty pak dosazují do textu 

místo slova střevíčky. Text zhudebnil Zdeněk Lukáš, metrum je třídobé (takt 3/8), 

tónina G dur. Instrumentováno pro jednohlasý zpěv, sopránovou zobcovou flétnu a 

klavír, charakteristický rytmický útvar   prochází celou skladbou. Po 

dvoutaktové introdukci začíná vlastní melodická linka zpěvního partu. Již ve třetím 

taktu autor použil mimotonální dominantu a zamoduloval do D dur. Harmonie pátého 

taktu se odvíjí od 2. stupně v G dur přes D
7
 do tóniky G dur. Těchto prvních 8 taktů 

formově tvoří pravidelnou periodu a(4+4). Počínaje textem „Pomozte…“ začíná 

perioda druhá, opět symetrická b(5+5). Instrumentální dohra - repríza (7) je v podstatě 

opakování periody a, změna je v bohatší klavírní sazbě, melodickou linku přebírá 

sopránová zobcová flétna v poloze o oktávu vyšší, než je původní vokální part. 

Zajímavý je nástup reprízy, který začíná již na desátém taktu periody b, a tímto 

zkrácením a překrytím nástupů je narušena pravidelnost.  

 

Přehledný formový rozbor: 

i(2) a(4+4) b(5+5) a´(3+4)   

Skladbička má tedy malou třídílnou formu a b a´ s reprízou a s krátkou dvoutaktovou 

introdukcí.  

„Děti se kdysi dávno opravdu uměly radovat z jara…“ 
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 Vzpomeňme na světoznámé hudební dílo Bohuslava Martinů (1890–1959) Otvírání studánek (H. 354) 

z roku 1955, jež je jedním z nejznámějších děl autora. Jedná se o komorní kantátu pro ženský sbor, 

soprán, alt a baryton sólo, recitátora, dvoje housle, violu a klavír.  
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5.3.8   Sbor Na našem sádku - hudba Petr Eben (tr. 8) 

„Na našem sádku rozkvetly jabloně, na našem sádku rozkvetl máj“ Hudbu složil Petr 

Eben. Sborová skladba výrazně obohacuje rozhlasové vysílání hudebně pohybové 

výchovy Libuše Kurkové, ale nebyla přímo pro pořad komponována. 

 

5.3.9   Podzim (tr. 9) 

V tracku 9 se Libuše Kurková hned v úvodu věnuje nácviku textu, jehož je autorkou: 

„Houpy hou, houpy hou, vítr houpá větvičkou. Větvička se ohýbá, jablíčko se kolíbá.“ 

Dalším vyprávěním přibližuje dětem a dětským posluchačům krásu podzimu. „Takže 

jsme se ocitli někde na zahrádce. Tam je teď krásně. Zlaté a červené listí je všude, kam 

se podíváme a na stromech červená jablíčka, veliké zlaté hrušky a někde v trávě 

najdeme i hnědé lesklé kaštany…“ Děti se říkadlo učí, v další fázi používají doprovod 

orffovských nástrojů (činelky, triangl). Následujícím metodickým postupem je zpívání 

textu na konkrétní melodii, kterou vytvořily samy děti: 

(Ukázka melodie:)  

                       

Děti se učí text na tuto třítónovou melodii. Dalším vyprávěním L. Kurková uvede 

hudebně pohybovou hru: „No a každý z vás si teď může zahrát na takovou malou 

jablůňku. Postavíme se krásně rovně a zvedneme paže trochu stranou do upažení a 

představíme si, že to jsou nízké větvičky té jablůňky. Jakmile začneme zpívat, 

rozhoupáme paže trochu vpřed a vzad a představíme si, že se větvičky kývají ve 

větru…“ Postupně L. Kurková přidává na pohybu. Paže děti zvednou vzhůru 

s představou vysokých větví v koruně stromu a kývají jimi vpravo a vlevo. Celý pohyb 

opět doprovází „zmelodizované“ říkadlo. 
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5.3.10   Nahoru a dolů - hudba J. N. Nardelli (tr. 10) 

Část úvodního textu Libuše Kurkové k pořadu Nahoru a dolů: „Možná, že  jste děti u 

vás na zahrádce česaly jablíčka a možná, že i vy jste pomáhaly hledat ta spadaná jablka 

a sbírat je do košíku. Víte, že bychom si mohli na to zahrát? Jestlipak byste děti poznaly 

podle hudby, kdy se díváme vysoko do koruny stromů a hledáme v těch nejvyšších 

větvích zapomenuté jablíčko a kdy se procházíme pod stromem, pátravě se rozhlížíme a 

sbíráme ta spadaná jablka do košíku. Poslouchejte…“ Jako scénická hudba byly 

k tomuto rozhlasovému pořadu použity dvě drobné klavírní skladbičky s názvem Pod 

jabloní J. N. Nardelli, které později vyšly i tiskem v notové příloze knihy Hudebně 

pohybové hry v mateřské škole
90

. Obě jsou psány v pomalém tempu (Andante), každá 

z nich tvoří formově periodickou větu nesymetrickou: a(2+3), b(2+3). První z nich je 

v tónině G dur, ovšem autorka využila mixolydický modus. Druhá je v d moll 

s použitím dórského modu.  

 

(Ukázka č. 1 Pod jabloní – nahoře:)       
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(Ukázka č. 2 Pod jabloní – dole:)              

                          

                        

 

5.3.11   Podzimní listí padá ze stromů na zem; Šneček a myška - hudba J. N. 

Nardelli (tr. 11) 

Text: „Jablíčka i hrušky jsou už uloženy doma ve sklepě a na stromech zbylo jen 

barevné listí, které stále více zlátne, hnědne a červená. Když zafouká vítr, tak padá, 

padá lehounce dolů na zem a tam vytváří překrásný barevný koberec. Poslouchejte! 

Listí je vysoko a lehounce se třepetá v korunách stromů. Zvedněte děti obě paže vzhůru 

– to jsou ty vysoké větve a vaše prstíky znázorní ty lístky.“ Hudba k této pohybové hře je 

drobná klavírní skladbička skladatelky J. N. Nardelli, nazvaná Podzimní listí padá ze 

stromů na zem, která později vyšla i tiskem v notové příloze knihy Hudebně pohybové 

hry v mateřské škole
91

. Má jednoduchou klavírní sazbu, která je po technické stránce 

vhodná pro klavíristky – učitelky mateřských škol. Střídají se dvojhmaty v pravé a levé 

ruce, přičemž v levé ruce se jedná vždy o interval čisté kvinty. Skladba se skládá ze čtyř 

skutečných dvoutaktí, jež se vždy dvě a dvě opakují. Závěr je utvořen sledem 

osminových sestupných not, označených . V hudebně pohybové hře byla pro 

toto místo určena představa pohybu, která měla znázorňovat volně padající listí. 

Skladbička má jednodílnou formu. 
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(Ukázka:)  

                                   

V dalším textu popisuje Libuše Kurková šnečka a myšku: „Kdo to tam jde pomalu na 

procházku? Šneček…“ Klavírní skladbička J. Nečasové Nardelli Šneček a myška má 

„mini“ – třídílnou formu. První šestitaktový díl a (Šneček) je tvořen z důsledně 

chromatických  melodických postupů ve velmi pomalém tempu (Largo). V části b 

(Myška) autorka použila v rychlém tempu  melodickou ozdobu, tzv. skupinku. Hudebně 

tak symbolizuje rychlý, prudký pohyb, mžik malé myšky. Doporučené tempo je Presto. 

Skladba má předepsané D.C. al Fine (s přesným opakováním dílku a).  

(Ukázka č.1: Šneček)  

                               

(Ukázka č. 2: Myška)                                              
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Skladbička se později také stala součástí notové přílohy knihy Hudebně pohybové hry 

v mateřské škole
92

. „Šneček lezl pomalu, ale přesto prolezl plotem zahrádky a už je 

pryč. Ale zůstaneme ještě chvíli na zahrádce. Červenají se tu jablíčka avšak na jiném 

vysokém stromě zrají žluté hruštičky. Znáte děti tohle říkadlo?“ A děti si začnou 

nacvičovat lidový text, který zpívají na 2 tónech s použitím metalofonu: „Foukej, 

foukej, větříčku, shoď mi jednu hruštičku. Shoď mi jednu nebo dvě, budou sladké obě 

dvě.“ 

 

5.3.12   Vlaštovičky - hudba J. N. Nardelli (tr. 12) 

„U nás na zahrádce je teď opravdu krásně. Barevné listí, na stromech červená jablíčka 

a na záhonech kvetou podzimní kytičky. Když svítí sluníčko, létají ještě motýli a zpívají 

ptáci. Jen vlaštovky už tvoří veliká hejna a odlétají na jih do teplých krajin. A tak i naše 

malá vlaštovička, kterou jsme celé léto vídali na zahradě a na dvorečku, se přidá k těm 

ostatním a uletí...“ Klavírní miniatury J. N. Nardelli nazvané Vlaštovička odlétá a 

Vlaštovička přilétá se v rozhlasovém vysílání hudebně pohybové výchovy vyskytly 

jako scénická hudba k pohybu. Ve srovnání s jejich pozdějším vydáním v rámci notové 

přílohy dříve zmiňované knihy Hudebně pohybové hry v mateřské škole
93

, jsou 

formově nepatrně pozměněny. Formový rozbor bude tedy vycházet z pozdější 

publikované verze
94

. Vlaštovička odlétá je skladbička o deseti taktech, tempa středně 

rychlého, tóniny c moll a čtyřdobého  metra. Zvláštností je užití dórské sexty v pravé 

ruce v závěru prvního taktu. Pravá ruka má ve své stylizaci rozložené akordy, které jdou 

v triolových chodech. Levá ruka určuje harmonii po způsobu generálbasu. První čtyři 

takty (dvě opakující se dvoutaktí skutečná) a druhé čtyři takty (dvě téměř stejná 

dvoutaktí skutečná) tvoří periodu (4+4). Závěrečné kodové dvoutaktí je tvořeno 

chromatickým postupem: „Vlaštovička uletěla, je nám to trochu líto. Ale buďme rádi, 

v teplých krajinách přečká zimu a na jaře se k nám zase vrátí.“ 
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 Ibid. (č. 7). 
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 Klavírní miniatury Vlaštovička přilétá a Vlaštovička odlétá jsou vyhledávanými instruktivními 

skladbami  většího alba dětských skladeb pro klavír Jindry Nečasové Nardelli nazvaným Malé obrázky. 

Praha: Talacko Editions, 2010. ISMN 979-0-706533-29-2. 
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(Ukázka:)  

                                

Miniatura Vlaštovička přilétá je v podstatě výrazová etuda. Dvoutaktová introdukce na 

vypsaném trylku g - a, d - e  v sudém čtyřčtvrtečním taktu skladbičku otevírá. Celou 

skladbičkou probíhá tzv. komplementární rytmus v šestnáctinových notových 

hodnotách, což bylo vyslovené přání Libuše Kurkové. Pocit radostného třepotání křídel 

vracející se vlaštovičky je z hudby patrný, markantní je pak rozdíl oproti skladbičce 

Vlaštovička odlétá. Zde letí vlaštovka pomaleji, smutněji, osminovým triolovým 

pohybem. Miniatura Vlaštovička přilétá tvoří malou jednodílnou formu s dvoutaktovou 

introdukcí. Po introdukci (2) je pouze jeden osmitaktový díl – perioda (4+4)
95

: 
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 Pro spojení hudby a pohybu je osmitaktová fráze naprostý základ. Tanečníci mají pevně vrytý 

osmitaktový hudební model do svého podvědomí. Na tomto základě je pak dále možné stavět v dalším 

vztahu hudby a pohybu. 
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5.3.13   Podzim - hudba Zdeněk Lukáš (tr. 13) 

Pořad začíná písní Zdenka Lukáše na text básně Jaroslava Seiferta První podzim
96

: 

„Víš, ty břízo, co bych chtěl? Trochu zlata do klobouku. Krávy už nám spásly louku a 

ohýnek dohořel“. Pro instrumentaci zvolil skladatel jednohlasý zpěv, sopránovou 

zobcovou flétnu a klavír. První část tvoří osmitaktová periodická věta a(4+4). Díl 

b(3+4), díl c(2+3), díl d(2+3) můžeme souhrnně označit jako B. Následuje D. C. al 

Fine (opakování dílu a je doslovné). 

Formově tedy souhrnně označíme: a(4+4) b(3+4) c(2+3) d(2+3) a(4+4) 

                                                         a        +             B                 +    a 

Vyprávění Libuše Kurkové dále pokračuje: „Trochu zlata do klobouku… Víte děti, že 

na tahle slova si vždycky vzpomenu, když jdu kolem vysoké břízy, která má stovky 

malých lístečků a každý je jako ze zlata. Jestlipak vás někdy napadlo, co se to vlastně 

děje na podzim se všemi stromky a velikánskými stromy, se všemi keři i malými keříky. 

V létě jsou přece všechny zelené…“ Ale přijde podzim a začne se dít zvláštní věc. Jako 

by tu prováděl čáry a kouzla nějaký čaroděj, který má ze všeho nejraději barvy. Každý 

strom začne být jiný, listy jednoho stromu se zbarví do zlatova, jiného do světležluté a 

některé jsou červené. Ale to není všechno. Najdeme přece i listy, které jsou žlutočervené 

nebo zelenožluté.“  A tak si Libuše Kurková nasbírala s dětmi světležluté lístky a také 

listy tmavé zlatohnědé. Rozhodla se, že si děti s nimi zahrají hru. „Několik dětí má 

v rukou ty drobné světležluté lístky. Zvednou je vysoko nad hlavu a proběhnou se s nimi 

docela tichými krůčky. Jako by lístky odnášel vítr...“ Nácvik tichého, tanečního běhu se 

správným držením těla doprovází jednoduchá hudební fráze (8 taktů) Zdeňka Lukáše, 

instrumentovaná pro zvonkohru. „A teď poběží děti s těmi většími, zlatohnědými listy. A 

zase jako by do nich zafoukal vítr…“ –  stejná hudební fráze, pouze instrumentováno 

pro metalofon. Další „podzimní“ hudebně pohybová hra je uvedena říkadlem Libuše 

Kurkové: „Byl jeden strom, byl celý sad. Větříček zafoukal, do trávy nafoukal lístečky 

jabloňové.“ Děti se text učí tak, že obměňují druh stromu (místo jabloně kaštan nebo 

javor). Při textu hrají na triangl, přičemž při slovech „lístečky jabloňové, kaštanové“ 
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 Báseň je z knihy Chlapec a hvězdy (verše k obrazům a obrázkům Josefa Lady). Praha: Československý 

spisovatel, 1956.  
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nebo „javorové“ na něm zahrají virbl.“Víte, děti, že bychom si mohli na ten stromeček a 

jeho lístky zahrát?“ Děti hrají hudebně pohybovou hru
97

.  

Pořad pokračuje písní „Byl jeden strom“, což je úprava dětské písničky (úprava: 

Zdeněk Lukáš). Písnička má melodickou linku vystavěnou pouze ze tří tónů (e
1 

- a
1 

- 

g
1
). Úprava je velmi jednoduchá. Celou dobu písničky je harmonie na tónice, až 

v závěrečné třítaktové dohře (kodě) autor do harmonie vložil také dominantu…V tomto 

pořadu zazní též písně Hřej sluníčko, hřej a Prší, prší (obě v úpravě Z. Lukáše) a také 

geniální 5. část suity Zdeňka Lukáše nazvaná Jak starý král hledal písničky (vtipně 

spojuje obě písně dohromady)
98

.  

 

5.3.14   Honza honí skopce z kopce - hudba Zdeněk Lukáš (tr. 14) 

Track začíná písní z názvu pořadu
99

. Libuše Kurková vypráví: „Pasáček Honza honil 

beránka z kopce dolů a zastavil se až na stráni, kde se děti chystaly rozdělat ohníček. 

Vítr fouká ze strnišť, tmavé mraky se honí po obloze a tak kolem takového ohníčku by 

bylo příjemně teplo. Ale ohníček se jim nechce a nechce rozhořet…“ Lidový text, který 

inspiroval Libuši Kurkovou je následující: „Hoř, ohníčku, hoř, přijde na tě tchoř. 

Nebudeš-li hořeti, povíme to kuřeti. Hoř, ohníčku, hoř“ Kurková velice systematicky 

postupuje v jeho nácviku dle pravidel, která jsou běžná pro práci s textem podle metody 

Orffova Schulwerku. Postupuje i s barvitým vyprávěním takto: „A teď si k té říkance 

pěkně zatleskáme…“ Děti vytleskávají rytmus slov v říkadlu. „Ale když ohníček nechce 

hořet, zkusíme si ještě na něj zadupat“. Rytmus říkadla je vydupáván. „Ohníček už 

trochu hoří, ale přesto si povíme říkadlo ještě jednou a tentokrát budeme tleskat i 

dupat.“ Střídavě tedy tleskají a dupají. „A teď si k tomu ještě zahrajeme. A stačí nám 

tentokrát dřívka a tamburína. Místo tleskání si teď zaťukáme na ozvučná dřívka, místo 

dupání si zabubnujeme...“ a po krátké akci – rytmické produkci dětí Libuše Kurková 

vyprávění uzavře slovy: „Sláva, ohníček už jasně plápolá a hřeje…“ Hoř, ohníčku, 

hoř je píseň, kterou zkomponoval Zdeněk Lukáš na předchozí lidové říkadlo. 

                                                           
97

 „Na slova „byl jeden strom“ zvedne jedno z dětí obě paže vzhůru a napodobí krásnou korunu stromu. 

Na slova „byl celý sad“ zvednou paže ostatní děti. A teď kýváme pažemi sem a tam, jako když do stromu 

fouká vítr. Až teprve na slova „lístečky jabloňové“ se pomalu skláníme dolů k zemi a prstíčky 

napodobíme, jak padají lístečky do trávy.“   
98

 Podrobně o suitě Jak starý král hledal písničky pojednává kapitola 5, oddíl 5.1.14 (s. 55-56). 
99

 Píseň Zdeňka Lukáše Honza honí skopce z kopce je podrobně rozebrána v kapitole 5, oddíl 5.3.4 (s. 

73). 
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Instrumentace je pro zpěv, metalofon nebo xylofon a ozvučná dřívka. Písnička je 

součástí hudebních příloh několika knih
100

. Čtyřtaktová introdukce vychází ze základní 

rytmické struktury říkadla, dále Lukáš vytvořil tři kratičké čtyřtaktové hudební fráze: 

a(4) b(4) a´(4). Skladbička má tedy malou třídílnou formu s návratem a kratičkou 

introdukcí. 

 

(Ukázka introdukce, a(4) i několika taktů b:)         

                    

„Děti si nahřívaly ruce o oheň, pilně přikládaly dříví, které si přinesly z lesa, možná, že 

si pekly brambory a všelicos si při tom vyprávěly. Třeba tuhle malou pohádku O veliké 

řepě...“ Následuje vyprávění pohádky, přičemž děti se sborově přidávají s textem 

pomyslného refrénu říkadla „táhnou, táhnou, vytáhnout nemohou“ anebo „táhnou, 

táhnou, vytáhli řepu…“ A Libuše Kurková pokračuje: „A tak si děti vyprávěly a 

ohníček hořel a hřál. Pasáčci na horách pásli ovečky až do zimy. Toulali se s nimi po 

stráních i po údolích. Ale děti, vždyť vy všechny znáte ještě jedno takové říkadlo o 

pasáčkovi, který měl pět oveček...“ 

Lidové říkadlo: „Šel Janeček, na kopeček, hnal před sebou pět oveček a šestého berana, 

se zlatýma rohama.“ Děti říkadlo zazpívají, každý si vymyslí nějakou melodii. Kurková 

podporuje kreativitu dětí vymýšlením vlastních melodií na známé texty
101

.  Děti si dále 

poslechnou písničku
102

 s poznámkou Libuše Kurkové, že ji ale napsal „opravdový“ 

hudební skladatel (Z. Lukáš). 

                                                           
100

 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989. č. 40. (14-125-89), 

dále pak v knize: KURKOVÁ, Libuše -  LUKÁŠ, Zdeněk. Od jara do zimy. Praha: NIPOS – ARTAMA, 

1997, s. 16. ISBN 80-7068-107-1.  
101

 Více o tomto tématu pojednává kapitola 6.6. 
102

 Nahrál Dětský pěvecký sbor Čs. rozhlasu Praha pod vedením Čestmíra Staška. 
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Šel Janeček na kopeček  je písnička, která byla také vydána v notové příloze uvedené 

knihy
103

. Výrazný skladatelský vklad ve zhudebnění lidového říkadla je použití 

třídobého metra v první polovině písně, text říkadla má přitom přirozené metrum 

dvoudobé: 

                     

                      

K němu se autor vrátí, ale až ve druhé polovině písně od textu „a šestého berana…“:                 

                                  

                         

 „A tak ohníček pasáčkům dohořívá a sluníčko se za chvilku schová za kopec. Vždyť už 

se teď tak brzy stmívá.“ Ještě jeden lidový text se v pořadu procvičuje, a sice „Sluníčko 

zachází za hory…“ Pořad končí opakováním písní Víš ty břízo, co bych chtěl
104

 a Honza 

honí skopce z kopce
105

. 

                                                           
103

 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989. č. 39. (14-125-89) 
104

 Pojednání o písni Víš ty břízo, co bych chtěl obsahuje kapitola 5, oddíl 5.3.13 (s. 85-86). 
105

 Píseň Zdeňka Lukáše Honza honí skopce z kopce je podrobně rozebrána v kapitole 5, oddíl 5.3.4 (s. 

73). 
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6   Knihy a publikace Libuše Kurkové, které obsahují hudební 

složku
106

 

Knihy a publikace, které obsahují hudební složku, ať už přímo jako součást knihy nebo 

jako samostatná notová příloha, jsou seřazeny chronologicky dle data jejich prvního 

vydání.  

6.1   V trávě
107

 

 

6.2.  Vánoční knížka
108

 (autor Petr Eben, choreografie Libuše Kurková 

a verše Erich Sojka) 

 

6.3   Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme
109

  

Začneme nejprve úvodní poznámkou Libuše Kurkové, ve které se vyjadřuje ohledně 

přístupnosti orffovské elementární hudby s pohybem. Tato přístupnost je skutečně 

komplexně používána a prováděna i s tzv. ansámblovou hrou na orffovské nástroje
110

. 

Ačkoliv je údajně tato metoda přístupná dětem zhruba od šesti let, s nejspontánnějším 

příjetím se setkávala již v předškolní výchově. „Je to zajímavé, ale přitom docela 

pochopitelné.  V prostředí plném obrázků, loutek, míčků, barevných stavebnic a 

dětských výrobků zdomácní orffovské „znějící hračky“ snáze než kdekoliv jinde. 

V prostředí, kde se tak jako tak často rozléhají různá říkadla a písničky, kde se tančí 

lidové o jiné taneční hry, uvítá se možnost doplnit zpěv a pohyb jednoduchým 

instrumentálním doprovodem  a najde se zde místo i pro různé hry založené na 

                                                           
106

 Kromě publikace Vánoční knížka, kde je hlavní autor Petr Eben a Libuše Kurková je uvedena jako 

autorka choreografií její 2. části. (EBEN, Petr. Vánoční knížka. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 

42 s. (02-304-66) 
107

 EBEN, Petr – KURKOVÁ, Libuše. V trávě. Praha: Orbis 1963. 72 s. (11-093-63) Touto publikací se 

zabývá kapitola 4, oddíl 4.1. 
108

 EBEN, Petr. Vánoční knížka. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 42 s. (02-304-66) (2. částí této 

publikace se zabývá kapitola 4, oddíl 4.4.) 
109

 KURKOVÁ, Libuše. Říkáme se, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971. 104 s. (04-0-150)  
110

 Orffovské instrumentarium: Melodii tvoří melodické bicí nástroje (xylofony, metalofony, zvonkohry), 

zobcové flétny, kytary a gamby. Rytmický a barevný doplněk tvoří malé bicí nástroje: triangly, 

tamburíny, chřestidla, ruční bubínky, dřevěné nebo bambusové tyčinky, činelky, dřevěné bubínky nebo 

nástroje speciální, např. kůra kokosového ořechu apod. 
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rytmizované řeči, na spojení pohybu se slovem, mluvené řeči s hrou na nástroje apod. 

Estetická výchova zde není popelkou a působení učitelek na děti je po této stránce velmi 

všestranné. Snad také proto nachází orffovská myšlenka těsného spojení hudby, pohybu 

a slova zatím nejsilnější odezvu v předškolní výchově“
111

. Zatímco elementární hudba 

v Orffově škole tolik vyzdvihuje zábavnost, hravost a rozvíjení hudební představivosti, 

pohybové složce Orffovy školy se těchto vlastností podle Libuše Kurkové svým 

způsobem nedostává. Prostřednictvím pohybu se zde sice také podněcuje rozvoj 

představivosti a tvořivé činnosti, ale abstraktním způsobem. Libuše Kurková se 

domnívá, že obzvláště malým dětem jsou bližší představy sluníček, zvířátek, 

pohádkových postav, hraček atd. než představy spirál, řad, diagonál apod. Libuše 

Kurková nachází daleko citlivěji inspirační momenty, které jsou definovány v uvedené 

knize Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Tato kniha vlastně tvoří jeden z 

prvotních základních pilířů díla Libuše Kurkové, které se pak postupně rozvíjely v 

dalších publikacích i rozhlasových pořadech. Rozšiřovaly se neuvěřitelně bohatým 

způsobem texty, hudba i hudebně pohybové hry s komponovanou scénickou hudbou a 

další tvorba. Kniha obsahuje řadu praktického materiálu, který je shrnutý v kapitolách: 

Průpravná rytmická a melodická cvičení, Využití mluveného slova, Instrumentální hra, 

Pohybová a taneční průprava, Pohyb s hudebním doprovodem, Příběhy a pohádky 

vyjádřené hudbou, slovem a pohybem a další. Hudební složka se v této knížce objevuje 

pouze ve velmi jednoduché formě jednohlasých melodií, z nichž snad  nejzajímavěji 

působí  uvedení zápisu několika dětských nápadů  improvizací ve hře na xylofon. 

Ukázky jsou vždy dvě, na jedno téma improvizují dvě děti:              

                                                   

:                                            
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 KURKOVÁ, Libuše. Říkáme se, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN 1971, s. 5. (04-0-150)  
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S nejstaršími dětmi (10 let) zkusila Libuše Kurková vytvořit na verše jednoduché 

melodie: 
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6.4   Hrajeme si na obrázky
112

 

6.5   Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí
113

 

6.6   Dětská tvořivost v hudbě a pohybu  

Dětská tvořivost v hudbě a pohybu pro Lidové školy umění z roku 1981, kterou 

recenzovaly známé odbornice na hudební a taneční pedagogiku,
114

 otevírá hned v úvodu 

téma dětské tvořivé činnosti s jejím zvláštním světem, kterému tak dobře Kurková 

dokázala rozumět. „Tvůrčí činnost dospělých, profesionální i amatérská, směřuje vždy 

k určitému cíli, bezprostřednímu nebo vzdálenému. Naproti tomu tvořivá činnost dětí 

postrádá toto vědomé pracovní úsilí a má velmi mnoho společného s hrou“
115

.  

V hudební i taneční výchově musíme, podle Libuše Kurkové, tvořivou práci dětí 

profesionálně korigovat. Děti musí získat určité hudebně pohybové dovednosti, aby 

mohly adekvátně reagovat na tvůrčí podněty. „V hudební nebo taneční výchově je 

tvořivá práce dětí svým způsobem usměrňována. Bez systematického vedení by byla 

dětská tvorba i u nejtalentovanějších pouhým hromaděním nahodilých výtvorů 

postrádajících vývoj kupředu, růst kvality. Děti si musí osvojit alespoň nepatrnou část 

uměleckého řemesla, musí proniknout do základních zákonitostí umělecké tvorby“
116

. 

Podle Libuše Kurkové se výborný pedagog pozná také podle toho, jak dokáže děti vést 

ve vytváření drobných hudebních a tanečních tvarů a forem, a i když se děti učí, vlastně 

si to ani neuvědomují. K tomu slouží právě celá škála hudebně pohybových her. „Děti  

řeší víceméně svůj úkol samostatně a pomoc učitele ustupuje pod dojmem vlastního 

výsledku do pozadí.  Je to tak správné, neboť vést děti k tvořivé činnosti znamená vést je 

ke stále větší samostatnosti a nezávislosti“
117

. Po kapitole Rytmizovaná řeč, jeden 

z prostředků elementárního uměleckého projevu, následuje kapitola Dětská písňová 
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 KURKOVÁ, Libuše – EBEN, Petr – FEJKOVÁ Olga. Hrajeme si na obrázky. Praha: Panton, 1973. 

(35-165-73) Touto publikací se zabývá kapitola 4, oddíl 4.2. 
113

 KURKOVÁ, Libuše – EBEN, Petr. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí. Praha: 

SPN, 1975. 58 s. (14-536-79) Touto publikací se zabývá kapitola 4, oddíl 4.3. 
114

 Bohumíra Cveklová (viz poznámka č. 37, s. 20). Zdena Janžurová (1926–1997), významně se podílela 

v oblasti pedagogiky klavíru, práce lektorské, publikační (Dítě u klavíru, Základy improvizace klavírního 

doprovodu, S písničkou u klavíru, Klavírní školička s M. Borovou, L. Slukou, J. Palečkem z roku 1976 

byla oceněna Ministerstvem kultury ČSR, Nová klavírní škola aj.). Eva Müllerová (1928-2016), 

vystudovala hudební vědu a klavír, práce lektorské, publikační (spolu s Eliškou Kleinovou a Alenou 

Fišerovou vydala úspěšnou sérii pěti sešitů pro klavír Album etud I–V aj.). 
115

 KURKOVÁ, Libuše.  Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha. SPN, 1981, s. 9. (14-649-81) 
116

 Ibidem, s. 10. 
117

 Ibidem, s. 10. 
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tvorba. Chceme-li poukázat na originální hudební složku v této knize, je to právě tato 

kapitola a její originální náplň. Shodou okolností i šťastných náhod se v této knize 

ocitly i malé „umělecké výtvory“ z řad pozdějších úspěšných umělců, kteří začínali 

právě ve třídě hudebně pohybové výchovy Libuše Kurkové. Uvádíme tedy výběr 

nejzajímavějších a nejoriginálnějších „skladbiček“, vytvořených dětmi na dětská říkadla 

a básničky. Podle komentáře Libuše Kurkové k těmto výtvorům – ačkoli vliv moderní 

populární hudby (zjednodušeně řečeno) je v českých rodinách samozřejmě patrný, 

přesto děti, když vytvářely svoje písničky na lidové texty, začaly reagovat tak 

spontánně, že to bylo až k neuvěření. Děti „moderní doby“ zpívaly jako děti dávných 

„historických“ dob
118

. Ukázky prvních pokusů dětských autorů začínají nejjednoduššími 

nápěvy např.: 

(Ukázka č. 1 je jednoduchá, vytvořila ji sedmiletá dívenka:) 

 

(Ukázka č. 2 připomíná halekačku, vytvořil ji sedmiletý chlapec:)  

 

(Tři ukázky“tvorby“ pětiletých dětí na tentýž text:) 

                     

                                                           
118

 Tento poznatek a to, jakým způsobem je soudobá dětská tvořivost ovlivněna tradicí či moderním 

uměním (artificiálním či nonartificiálním), je samozřejmě zajímavá otázka, která by byla hodna dalšího 

výzkumu.  
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Pokud děti zazpívají na daný text složitější melodii, často ji pak v mnoha případech již 

nedokáží zopakovat (doslova nebo vůbec). Jedná se o typ spontánní, bezprostřední 

improvizace. 

(2 ukázky „zhudebnění“ lidového říkadla Březen, za kamna vlezem od sedmiletých 

dětí:)  

(nejjednodušší zhudebnění)  

   

(nejzajímavější zhudebnění – zkráceno…
119

) 

 

Velmi zajímavá je i dětská „skladatelská“ dílna, která se rozvinula na impuls Libuše 

Kurkové, když zadala svůj oblíbený lidový text Až se louka zazelená. Ačkoliv má toto 

říkadlo zcela monotónní rytmické uspořádání, děti byly inspirovány a vznikaly 

překvapivé výsledky. K výběru textů ještě Libuše Kurková poznamenává, že pokud jde 

o poezii umělou, nemusí být (ačkoliv je určena dětem) vždy vhodná k jednoduchému 

zhudebnění. Je nutné vybírat texty, jež jsou lehčí po stránce rytmické. Báseň Františka 

Hrubína Písnička se zpívá je podobná lidové poezii, a tak se dostala i do dětské „tvůrčí 

dílny“ a u dětských umělců uspěla… 
120

  

Kapitola Působení barvy zvuku na rozvoj obrazotvornosti a tvořivosti se zabývá 

tvořivými úkoly, které spočívají v instrumentaci slov pomocí hry na malé bicí nástroje a 

melodické bicí nástroje. Dovídáme se, co který zvuk připomíná, jaké textové a potažmo 

i výtvarné asociace vyvolává. Kapitola je doplněna i ukázkami výtvarných inspirací, 

které vyvolal bezprostřední hudební poslech. Děti  výtvarně vyjádřily například výšku 

zvuku nástroje (jemný zvuk trianglu připomínal zámek, ve kterém bydlí princezna 

apod.), vyjadřovaly pomocí výtvarného projevu své pocity z výšky a hloubky zvuku 

                                                           
119

 Autorkou je významná česká violoncellistka Jitka Vlašánková (1960), členka Kvarteta Martinů. 
120

 Mezi originálními dětskými výtvory, které vybrala do své knížky Libuše Kurková  na text Františka 

Hrubína Písnička se zpívá, byla i písnička přední české klavíristky a korepetitorky Hany Forsterové 

(1964). 
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určitého nástroje (užití pouze orffovských nástrojů), ale také barvu. U melodických 

bicích nástrojů pak rozlišovaly mezi dur a moll znějící ukázkou, rychlou a pomalou 

apod. 

Taneční představivost, fantazie a tvořivost je kapitola, která se zabývá teoreticky, ale 

především  prakticky dětskou dovedností pohybu a jeho spojení s hudbou. „Dosavadní 

zkušenosti ukazují, že probouzet představivost a fantazii prostřednictvím jednoduchého 

tanečního pohybu můžeme začít velmi brzy, už od tří  nebo čtyř let, a že dosahujeme 

úspěchu mnohem dříve než ve sféře tvořivosti hudební. Každý, kdo důvěrně zná principy 

taneční improvizace a složité vztahy hudby a pohybu, položí si otázku, jak je možné, že 

právě v této mimořádně náročné sféře tanečního umění se mohou uplatnit děti už 

v předškolním věku. Odpověď najdeme v samotné praxi. Pozorujeme-li, s jakým 

zaujetím tříleté děti  „sbírají pampelišky nebo barevné listí nebo houby…“, pochopíme, 

že veškeré nedostatky, technické i jiné, překlene silné citové zaujetí, které způsobí, že i 

jejich značně nedokonalý pohybový projev vyzní opravdově a přesvědčivě“
121

. Podle 

Libuše Kurkové spojení pohybu a určité představy tvoří základ v chápání vyjadřovacích 

schopností pomocí pohybu (tancem). Dětská fantazie je v předškolním věku velmi 

bohatá, ale překážkou je často nízká úroveň pohybových dovedností. I schopnost 

soustředení je menší nebo i velmi malá. Lecčehos dosáhne pedagog pomocí poutavého 

barvitého vyprávění (tuto skutečnost Kurková využila v plné míře), dále odpovídající 

taneční a pohybovou průpravou, kdy děti získají zásobu elementárních tanečních 

dovedností, a v neposlední řadě je to poutavá hudba (Libuše Kurková má zařazeno ve 

svém díle celou řadu originálních hudebních kompozic, které svou tvorbou inspirovala 

k jejich vzniku). Skutečné začátky dětské pohybové (choreografické) tvorby můžeme 

vystopovat až v krátkých improvizačních etudách. Náměty, které dává Libuše Kurková 

k improvizaci, se dále objevují i v její další tvorbě (publikace, rozhlasové pořady, film). 

Často se objevuje například téma znázornění, kudy půjdeme, kudy poběžíme, husopaska 

a pasáček, sbírání jablíček, podzimního listí, hub apod., něco neseme, něco hledáme, 

ukazování směrů, představy prostředí, jarní, letní, podzimní a zimní nálady, pohybem 

znázornit věci, postavy nebo zvířátka, charakterizovat pohybem jevy v přírodě (sněží, 

prší, je bouřka, mlha, slunce). Zvláštní pozornost věnuje Kurková námětům pohybové 

improvizace, kdy děti např. zpodobňují strom, květinu nebo znázorňují různé pracovní 

pohyby a zpodobňují charakter pohádkových postav. Akcent v improvizační průpravě 

                                                           
121

 KURKOVÁ, Libuše.  Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: SPN, 1981, s. 61. (14-649-81) 
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dává paní Kurková také na dětské pohybové improvizace s reálnými předměty (míčky, 

balónky, stuhy, šály, šátky apod.) a dokonce nechává „tančit“ i s orffovskými nástroji, 

které nazývá „znějícími hračkami“
122

. Kapitola je doplněna fotografiemi dětí v 

„choreografických“ akcích. Libuše Kurková na závěr říká: „Pro umělce profesionály je 

tvorba jejich dětství jakési podhoubí, v němž je uloženo množství zážitků, poznání a 

pocitů a z něhož vyrůstá jejich vlastní invence a obrazotvornost formující obsah 

umělecké tvorby“
123

. Tuto citaci jsme nezvolili náhodou
124

. Závěrečné kapitoly knihy 

pak poskytují řadu ukázek z dětské choreografické tvorby (na elementární rytmus nebo 

elementární hudbu), v závěrečné kapitole děti spontánně hovoří o tanci a hudbě.  

Na závěr můžeme konstatovat: míra originality se projevila zejména ve skladbičkách a 

písničkách dětských autorů, můžeme je tedy zařadit jako „drobné originály“, které 

vznikly z inspirace tak výraznou pedagožkou hudebně pohybové výchovy, jakou je 

Libuše Kurková.  

 

6.7   Malým zpěváčkům – zpěvník pro mateřské školy 

Praha: SPN, 1986 (1. vydání), 1988 (2. vydání),  14-365-88 

Obsáhlý sborník (celkem 324 písní) zmiňujeme pro úplnost. Libuše Kurková vytvořila a 

napsala k některým písním hudebně pohybovou hru, celkem k 18 písním od Petra 

Ebena, Ilji Hurníka, Pavla Jurkoviče, Ivany Loudové, Jana Seidela a Emila Straška. 

Všechy písně, až na jednu výjimku (Petr Eben: Vlny a vlnky
125

) vytvořili jejich autoři a 

autorky jako svébytné skladby, nezávislé na tvůrčí inspiraci choreografiemi, tématy a 

hudebně pohybovými hrami Kurkové. Naopak, paní Kurková hudebně pohybové hry 

vytvořila až dodatečně. Nejedná se tedy o originály inspirované choreografickými 

nápady jejich autorky – Libuše Kurkové. 

 

                                                           
122

 Uvedenou skutečnost zmiňuje Eva Jenčková ve své knize Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: 

Tandem, 2005. ISBN 80-903115-7-1. Více v kapitole 7 (Význam celoživotního díla Libuše Kurkové). 
123

 KURKOVÁ, Libuše.  Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: SPN, 1981, s. 83. (14-649-81)  
124

 Z rozhovorů s Libuší Kurkovou vyšlo najevo, že kromě výrazných uměleckých osobností hudebního 

života prošly její „školou“ též některé tanečnice a choreografky, např. Eva Ornstová – Velínská (1971), 

profesorka Taneční konzervatoře hl. města Prahy, choreografka. 
125

 EBEN, Petr – KURKOVÁ, Libuše. V trávě. Praha: Orbis, 1963. 72 s. (11-093-63) 
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6.8   Tanec a hudba 

Praha: SPN, 1987. (14-478-87) 

Publikace byla určena jako didakticko-metodický text pro učitele 4. – 7. ročníků 

základního studia tanečního oboru na LŠU
126

. Navazuje na učebnici Hudebně pohybová 

výchova šestiletých až osmiletých dětí
127

. Tato učebnice předpokládá již určité znalosti 

z taneční výchovy, jako jsou “základní pohybové dovednosti, malá část elementárních 

tanečních vyjadřovacích prostředků. V hudbě děti poznají nápadné kontrasty: rychle – 

pomalu, vysoko – nízko, silně – slabě, ale vědí také, jak pohybem zachytit pozvolné 

změny, např. zrychlování a zpomalování, melodii stoupající a klesající, zesilování a 

zeslabování. Poznají v hudebním doprovodu rytmus chůze, běhu i poskočného kroku. 

Trochu se již naučily volně pohybovat podle hudby v rozličných pohybových hrách a 

dětských improvizovaných etudách“
128

. Publikace Tanec a hudba se zabývá  rytmem, 

tempem, dynamikou, vztahem tanečního pohybu k melodii, hudební a taneční formou, 

přednesem hudební skladby s tanečním pohybem, vztahem hudby a pohybu. Kromě 

všeobecně známých teoretických základů z hudební nauky a taneční teorie je už od 

první kapitoly vždy kromě didaktického textu zařazen i text metodický, vyúsťující do 

detailnějšího popisu praktických pohybových her. Na straně 30 se setkáváme s prvním 

hudebním „originálem“ – úpravou písně pro dvě sopránové flétny, který vznikl na 

impuls a v přímé spolupráci Libuše Kurkové a Radka Rejška
129

.  

 

(Ukázka úpravy, charakteristický polkový rytmus:) 

                  

 

                                                           
126

 Schválilo Ministerstvo školství ČSR dne 11. listopadu 1985, čj. 30 372/85-35. 
127

 KURKOVÁ, Libuše – EBEN, Petr.  Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí. 2. vyd. 
Praha: SPN, 1979. (14-536-79)  
128

 KURKOVÁ, Libuše.  Tanec a hudba. Praha: SPN, 1987,  s. 8. (14-478-87) 
129

 Radek Rejšek  (1959) je český hudební skladatel, kampanolog, organolog, hudební režisér a redaktor. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1959
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Další úpravy (lidové písně
130

 v úpravě pro klavír Radka Rejška) využila Libuše 

Kurková v kapitole, která procvičuje např. taneční rytmus střídmý
131

: 

                     

Pro taneční rytmus temperamentní
132

 nechala Libuše Kurková Rejška upravit pro klavír 

lidový tanec Bažant
133

: 

                    

(Ukázka: taneční rytmus „volání do dálky“
134

) 

 

 

                                                           
130

 Píseň se nazývá Pšenička, prvních osm taktů tvoří symetrickou periodu. Druhá perioda písně pak 

v sobě nese znak třídílnosti (jako mnoho lidových písní podobného typu) a to tak, že závětí druhé periody 

je shodné s předvětím periody prvé.  

 
131

 Taneční rytmus střídmý vychází z pohybu, který odpovídá čtvrťovým, osminovým nebo jiným 

notovým hodnotám. Důležité je, že je to rytmus bez rytmických změn – rovný.  Není také akcentovaný. 

Tomu odpovídá pohyb, který je v mírném tempu (Moderato). Ve většině případů to bývá chůze nebo 

pomalý běh. 
132

 Taneční rytmus temperamentní vychází z větších pohybových změn. Jsou to např. rotace, poskoky 

apod. Rytmus je vždy bohatý na změny. 
133

 Byla použita melodie tance Bažant z Českých tanců Josefa Vycpálka (Praha: B. Kočí, 1921).  
134

 Tanečním rytmem volání do dálky je míněno pohybové ztvárnění písní tzv. halekaček. Pohybově jsou 

vyjádřeny např. náznakem volání a pak rozběhem apod. Notový zápis těchto písní často nebývá vázán do 

přesných taktů. 



 

99 
 

Nejoriginálněji je upravena lidová píseň ze Slovácka Ja keď sa Janoško, kde R. Rejšek 

využil orffovské nástroje – dvě sopránové zobcové flétny a ozvučná dřívka (claves). 

Píseň použila L. Kurková k části, kde se v tanci zabývá charakterem rytmu úsečného, 

rázného. 

(Ukázka úpravy písně Ja keď sa Janoško:)        

                           

Dále zmiňuje Libuše Kurková ještě v souvislosti vztahu rytmu, melodiky a tance rytmus 

povídavý
135

 a rytmus plynoucích vln
136

. V souvislosti s originálními hudebními 

kompozicemi, které vznikaly z přímé spolupráce českých soudobých skladatelů s Libuší 

Kurkovou, se krátce zastavíme u poslední kapitoly publikace, jejíž název nese titul 

Pohádky vyjádřené mluveným slovem, tanečním pohybem a hudbou. Libuše Kurková se 

zde opět vrací ke svým originálním pohádkám, které se v nejširším rozsahu (včetně 

doplňující Suity pro komorní soubor Zdeňka Lukáše) objevovaly v  jejích pořadech 

Československého rozhlasu v   sedmdesátých letech minulého století
137

. V knize Tanec 

a hudba je uveden pouze zlomek těchto pohádek. Notová příloha k 2. a 3. části knížky je 

tvořena ze skladeb přejatých. Výjimkou jsou skladby Zdeňka Lukáše
138

, Petra Ebena
139

 

a skladba Giovanni Gastoldiho
140

 (v úpravě Radka Rejška pro 2 zobcové flétny).  

                                                           
135

 Jako vhodnou hudební ukázku k tomuto tématu vybrala Libuše Kurková úryvek ze skladby Leoše 

Janáčka (1854-1928) Nelze domluvit! z cyklu Po zarostlém chodníčku.  
136

 V tomto případě zvolila Libuše Kurková hudební ukázku Carla Orffa (1895-1982) Berceuse v 6/8 

taktu. 
137

 Podrobnými analýzami hudby těchto hudebně pohybových her se zabývá kapitola 5 Pořady 

Československého rozhlasu (5.2). 
138

 Jedná se o skladbu Až se louka zazelená, dále o skladby Voda (podrobně rozebráno v kapitole 5 Pořady 

Československého rozhlasu (5.3) a Vrby se nám zelenají. 
139

 Skladby Petra Ebena Když si hrajeme s míčem a Pampeliška jsou součástí knihy EBEN, Petr – 

KURKOVÁ, Libuše. V trávě. Praha: Orbis, 1963. 72 s. (11-093-63) a podrobně o nich pojednává kapitola 

4 Hudba Petra Ebena v díle Libuše Kurkové (oddíl 4.1). Píseň Vrbová píšťalka na text Jaroslava Seiferta 

je součástí publikace EBEN, Petr. Zelená se snítka. Praha: Editio Supraphon, 1971. (02-147-71) 
140

 Giovanni Gastoldi (1550–1622), italský hudební skladatel působící na přelomu renesance a baroka. 
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Závěr: „Dobře víme, jaké může mít hudební skladba silné emocionální působení na 

posluchače (…) Také taneční pohyb má tuto emocionální sílu“
141

. 

 

6.9   Hudebně pohybové hry v mateřské škole  

(Praha: SPN, 1989. 14-125-89) 

„Titul Hudebně pohybové hry v mateřské škole dostatečně charakterizuje souhrn 

metodického materiálu, který publikace obsahuje, a udává jednoznačně i místo jeho 

využití“
142

. Publikace obsahuje kapitoly, které se zabývají začátky elementární 

pohybové a taneční průpravy – kapitola 1. Učíme se pěkně pohybovat. Dále náměty pro 

pohybovou improvizaci podle klavírního doprovodu – kapitola 2 Pohybujeme se podle 

hudby. Tato kapitola úzce souvisí s drobnými skladbami autorky této disertace (Jindry 

Nečasové Nardelli), jejíž instruktivní skladbičky č. 1 – č. 23 notové přílohy mají v této 

kapitole podrobný popis hudebně pohybové hry i s improvizačními prvky
143

.  

6.9.1   Pod jabloní (č. 1)  

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5.3.10, tr. 10 Nahoře a dole. 

6.9.2   Podzimní listí padá ze stromů na zem (č. 2) 

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5.4.11, tr. 11 Podzim. 

6.9.3   Na louce létají motýli (č. 3) 

Skladbu uvádí Libuše Kurková takto: „Celá první část skladbičky zní ve vysoké poloze, 

teprve v závěru dochází k melodickému sestupu“
144

. Dle hudebně pohybového zadání 

mělo tančit první část skladby každé dítě sólově, zatímco druhá část počítala s tancem 

hromadným, ve skupinách. Tónina této elementární kompozice je C dur, takt 6/8. 

Rytmicko–metrické členění vychází pravidelně po 3 dobách (zde po osminových 

notách). Zajímavá je skutečnost, že ve výrazovém tanci je možné použít v hudební 

složce pro taneční běh také třídobé metrum. Tato první část skladbičky má tedy klavírní 

                                                           
141

 KURKOVÁ, Libuše.  Tanec a hudba. Praha: SPN, 1987,  s. 9. (14-478-87)  
142

 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989, s. 19. (14-125-89)  
143

 Zpracovala autorka výše jmenované knihy (L. Kurková). 
144

 Ibidem, s. 33. 
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sazbu vedenou v pravidelných terciích metricky členěných po třech. Part levé ruky tvoří  

harmonický doprovod, pravá ruka určuje melodickou linku, která je hravá, veselá, 

s použitím melodických ozdob (3. a 15. takt je skupinka). To vše je nakomponováno 

v tříčárkované oktávě, dynamika p. První část formově tvoří několik kratičkých 

neperiodických hudebních frází, které jsou svojí strukturou členěny 2+4+2+2+1+1: 

                          

 

Druhá část skladbičky (tvoří ji celkem 13 taktů) je v podstatě opakováním části prvé 

s tím rozdílem, že sazba levé ruky pravidelně postupuje ve trojhlasých akordech, kde se 

téměř vždy střídá kvartsextakord s kvintakordem: 
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Úplný závěr skladbičky pak uzavírá tvrdě velký septakord na tónice: 

                               

6.9.4   U studánky (č. 4) 

Tato skladbička opět přesně koresponduje s pohybovým zadáním
145

. Formově tvoří 

malou třídílnou formu a b a´(2+2+3), přičemž jednotlivé fráze trvají pouze dva takty až 

na závěrečný díl a´, který je o jeden takt rozšířen do závěrečného akordu. Autorka 

použila v sazbě pravé ruky důsledně triolový rytmus, odpovídající krouživému pohybu 

paží. Takt je 4/4, tempo Andante. Pravá ruka melodicky rozkládá akordy (kvintakordy 

dur a moll zahuštěné přidanou sekundou a kvartou):              

                                  

Prostřední dílek b je prostým opakováním a, rozdíl je v barvě zvuku. Tento dílek je celý 

posunut o dvě oktávy výše:  

                                  

Závěrečný dílek a´ je prosté opakování dílku a s jednotaktovým rozšířením. Závěrečný 

akord G
6 

s přidanou sextou pak určí tóninu G dur: 

 

                                  

                                                           
145

 Krouživý pohyb naznačuje obrys studánky, hlava je skloněná. V další fázi děti hledí vzhůru na obláček 

a posléze opět hledí dolů do studánky a naznačují její obrys pohybem ruky. 
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6.9.5   Vodník a víla (č. 5) 

Hudba k pohybové hře, kde děti sedí v kruhu, uprostřed je představitel vodníka a jiné 

dítě znázorňuje vílu. Pokud je činný vodník (šije jehlou), děti chodí okolo na jednu 

stranu. Pokud se začne hýbat víla, směr pohybu se mění. Změna je i ve výrazech a 

velikosti pohybů a toto vše má napovědět i hudba. Formově je dílek a posazen do hlubší 

polohy (obě ruce mají basový klíč).  Melodie pravé ruky vychází z lidové písně Mám 

šáteček, mám, ale je zjednodušena:   

                             

 

Když začne vládnout víla, je připravena druhá část skladbičky, která je v podstatě 

vytvořena z opakování dílu a, pouze je přenesena do tříčárkované a dvoučárkované 

oktávy. Formově pak obě části (oba dílce), představující vodníka a vílu, tvoří dvě 

„mini“- třídílné formy s dvěmi jednotaktovými introdukcemi. 

Formový rozbor: i(1) a(2) b(2) a(2) + i(1) a(2) b(2) a(2) 

                                           a            +             a´ 

6.9.6   Ovečky jdou do kopce a z kopce (č. 6) 

Rozborem této skladbičky se zabývá stejnojmenná kapitola 5.3.3, tr. 3. 

6.9.7   Šneček a myška (č. 7)   

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5.3.11, tr. 11 Podzim.                                   

 

 

 



 

104 
 

 

6.9.8   Za tmy a za světla (č. 8) 

Skladbička je stvořena ze dvou odlišných částí, které mají hudebně vystihovat chůzi 

„tápání ve tmě“
146

 a „po osvětleném chodníčku“
147

. Dle pohybové hry Libuše Kurkové 

se po rychlé, veselé části vrací opět pomalá, tmavá část, kterou skladatelka hudebně 

charakterizovala c moll tóninou, dvoudobým metrem a tempem Grave. Tato část je 

tvořena formově symetrickou periodickou větou a(4+4), využívající durové dominanty 

z harmonické moll:  

                               

Druhá část skladbičky je opět v dvoudobém metru, ale v tempu Allegro. Autorka hudby 

změnila tóninu na stejnojmennou C dur. Opět se formově jedná o periodickou větu 

symetrickou b(4+4). Kompozice má předepsané D. C. al Fine, vrací se tedy doslovně 

díl a. 

Formový rozbor: a(4+4) b(4+4) a(4+4) 

                                 a   +   b    +    a 

   tóniny:                 c moll, C dur, c moll  

 

6.9.9   Ve sněhu (č. 9) 

Pohybový námět, který skladatelka zpracovala, je podobný předchozímu. Kurková 

k hudebně pohybové hře dodává, že je vhodná pro vyučování v zimních měsících. 

Kompozici lze tedy opět rozdělit do dvou kontrastních hudebních celků. První je 

                                                           
146

 KURKOVÁ, Libuše.  Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989, s. 36. (14-125-89) 
147

 Ibidem. 
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pomalý – Andante. Děti jdou pomalu, těžce našlapují. Pohybově mají mít pocit, že se 

boří do sněhu. Levá ruka klavírního partu je tvořena ostinátem pravidelně se střídajících 

2 tónů (c
1 – 

g
1
, f – c

1
). Po jednotaktové introdukci začínají tři kratičké hudební 

neperiodické fráze po dvou taktech (dvoutaktí skutečná). Zatímco part levé ruky je 

přísně tonální, pravá ruka je v harmonii odvážnější a využívá bimodalitu (C dur + As 

dur obohacená o lydickou kvartu d, F dur + Des dur obohacená opět o lydickou kvartu 

g): 

 

                          

 

Oproti první části skladby je její druhá část Allegretto giocoso charakterově veselá, 

radostná. Durová C tónina a rychlejší tempo dodávají této části spád. První čtyři takty 

v C dur, které tvoří dvě opakovaná dvoutaktí skutečná, mohou být formově považovány 

za předvětí. Výrazně kontrastní následující čtyřtaktovou část, tvořenou dvěma 

rozdílnými dvoutaktími, můžeme považovat za závětí periodické věty. Zajímavý je 

tóninový skok do B dur s mixolydickou septimou, který se v posledním taktu obou 

dvoutaktí opět vrací do C dur: 
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Opakování D. C. al Fine předepsáno není, skladba Ve sněhu má tedy dva malé díly 

a(1+2+2+2) a b(2+2+2+2) bez návratu. Adekvátně pohybové předloze hudebně 

vyjadřuje pocit „chůze ve sněhu“
148

 a „ po umetené cestičce“
149

. 

 

6.9.10   Vláčky (č. 10) 

Zajímavé skladbičky se podařily autorce na téma „Vláčky“. V notové příloze máme 

hned několik vláčků
150

. V čísle 10 měla na mysli Libuše Kurková pohybovou představu 

osobního vlaku a rychlíku. První díl skladbičky Vlaky, psaný v 2/4 taktu, je tempa 

pomalého – Andante. Dvoutaktová introdukce dvojzvuků čistých kvint d-a 

v pravidelném pohybu osminových not v levé ruce rytmicky přesně navozuje atmosféru 

jedoucího vlaku. Důležité je při interpretaci
151

 přesně dodržovat vypsané akcenty, které 

jsou na těžkých dobách přízvučných i na lehkých dobách nepřízvučných (menší akcent). 

Autorka využívá bitonalitu (základní tónina d moll + Es dur nebo E dur): 

 

                            

 

Formově je tato pomalá část dělena po pravidelných čtyřtaktových frázích, dále se drobí 

na dvoutaktí skutečná a závěr tvoří koda. Po úvodní introdukci i(2) jsou to čtyřtaktí 

                                                           
148

 KURKOVÁ, Libuše.  Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989, s. 36. (14-125-89) 
149

 Ibidem. 
150

 Skladatelka později vláčky vydala v klavírním cyklu většího alba dětských skladeb nazvaným Malé 

obrázky (Praha: TALACKO MUSIC, s.r.o., Talacko Editions, 2010. ISMN 979-0-706533-29-2) 

Miniatury jsou pod novými názvy: Vlak z hor, Posázavský Pacifik, Půlnoční vlak. 
151

 V publikaci se počítalo s interpretací učitelek mateřských škol. 
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a(4), b(4), c(4), dále d(2), e(2), f(2), g(2) a na závěr koda – osmitaktové „houkání 

vlaku“ na souzvuku fis, gis a ais. Celkem má tento díl 30 taktů.  

Díl druhý (Allegro, takt 6/8) je metricky členěn na 3+3 doby. Opět zde nacházíme 

potvrzení, že v souvislosti s rychlejším během může být hudební podklad třídobý, 

respektive šestidobý
152

. Skladbička se skládá ze tří hudebních frází – nesymetrických 

period. První perioda (2+5) s předepsaným opakováním (2+5) formově tvoří díl a(14). 

Zajímavý je její harmonický průběh. Začáteční tónina D dur ve čtvrtém taktu moduluje 

do tóniny o velkou sekundu níž (do C dur) tzv. moravskou modulací
153

:  

 

                   

 

Druhá hudební fráze je tvořena opět nesymetrickou periodou (2+5) s předepsaným 

opakováním. Formově tvoří díl b(14). Proti první periodě je její transpozicí o č. kvartu 

výš (do G dur). Moravská modulace je pak do tóniny sníženého VII. stupně (do F dur). 

Předepsané D. C. al Fine vrací díl a v původním tektonickém plánu (14 taktů).  

Formově tedy můžeme tuto miniaturu popsat takto: a(14) b(14) a(14), tvoří malou 

třídílnou formu s doslovnou reprízou.  

 

 

 

                                                           
152

 Při velmi rychlém běhu je adekvátní hudební vyjádření v rytmu šestnáctinových notových hodnot. 
153

 Moravská modulace je modulace do tóniny sníženého VII. stupně (např. v D dur do C dur). Rád ji 

používal ve svých skladbách např. Antonín Dvořák. 
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6.9.11   Motáme klubíčko (č. 11)  

Autorka se podřídila pohybové hře. Dvoutaktový motiv je základem sekvence, která 

skladbu vyplňuje. Každé dvoutaktí má předepsané tempové označení, a sice: Adagio, 

Andante, Andante con moto, Allegretto, Allegro. Tóniny, jimiž sekvence postupuje, 

jsou v chromatickém postupu následující: A dur, B dur, H dur, C dur, Cis dur, D dur. 

 

6.9.12   Mácháme prádlo (č. 12) je krátká skladbička, sloužící k potřebě hudebního 

vyjádření pohybové hry. Je vystavěna podobným způsobem jako skladbička předešlá. 

Rozdíl je v předepsaném tempovém označení, zde je použito označení pro zrychlování 

tempa accelerando poco a poco. Tónina je a moll, pravá ruka má sazbu ve čtyřhlasých 

akordech (jedná se o zahuštěné kvintakordy dur a moll) s předepsaným arpeggiem pro 

každý akord. Hudebně vyjadřuje autorka vláčný pohyb ruky („jako když mácháme 

prádlo“). Závěr tvoří 32 opakovaných akordů v rychlém tempu arpeggio v pravé ruce. 

Levá ruka má doprovod čistě elementárně „beyerovský“
154

. 

 

6.9.13   Hrajeme si s panenkou (č.13) 

Libuše Kurková popisuje pohybovou hru, která je spojena s kolébáním panenky, kterou 

„vystřídá živá hra s hlasitým hudebním doprovodem“
155

. Jindra Nečasová Nardelli se 

rozhodla pro první pohybové zadání využít jako „kolébavý“ rytmus osminy dělené po 

třech v 6/8 taktu, přičemž levá ruka má vždy držený bas na tři osminové noty. Tím 

vzniká akcent, který při důsledné klavírní interpretaci v opakování tohoto modelu 

vytváří dojem houpání. Skladbička má formově jednoduchou strukturu v tónině g moll. 

Po úvodních dvou taktech introdukce i(2) nastupuje periodická věta a(4+4) a závěrečná 

koda k(3). Tempo je Andante. Tektonický půdorys je tedy rozšířená jednodílná forma 

s introdukcí a kodou.  

                                                           
154

 Ferdinand Beyer (1803-1864), německý skladatel a klavírista. Proslulost získal svou Vorschule im 

Klavierspiel op. 101, v českém překladu Přípravná škola hry klavírní. 
155

 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989, s. 38. (14-125-89) 
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V čísle 13 je ještě popsána pohybová hra, jak si děti hrají s panenkou. Hudebně jí 

odpovídá část Allegro v A dur tónině. Tvoří je osmitaktová perioda se shodnými 

polovětami
156

. 

 

6.9.14   Včeličky (č. 14)  

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5.3.2, Tr. 2, Vlaštovka přilétá. 

 

6.9.15   Žabky (č. 15) 

Skladbička se skládá ze tří hudebních frází, které jsou dynamicky i polohou odstíněné 

v rozmezí p – mf – f. Pohybová představa je žabička, žabka a žabák. Jedná se spíše o 

zvukovou ilustraci a vystižení pohybu, než o samostatnou svébytnou instruktivní 

skladbičku. Nejpodstatnější roli zde hraje tečkovaný rytmus, který odpovídá pohybu
157

. 

 

6.9.16   Kapky (č. 16) 

Instruktivní miniatura Kapky svou klavírní stylizací dává určité výrazové i technické 

možnosti učitelkám mateřských škol i mladým klavíristům
158

. Jednotlivými, volně 

uhozenými tóny v pp a ve staccatu (a
3 

– d
3 

v pravé ruce a cis
3
 – fis

2
 v ruce levé) 

skladbička začíná:  

                      

                                                           
156

 V klavírním cyklu Malé obrázky (TALACKO MUSIC, s.r.o., Talacko Editions 2010, ISMN 979-0-

706533-29-2) se tato miniatura nazývá Dětská hra a je zároveň nejkratší skladbou cyklu (1 řádek). 
157

 Jedná se o pohyb, jenž začíná skrčením do dřepu a pohupováním, někdy si děti povyskočí, až nakonec 

„provedou čtyři výskoky ze dřepu vzhůru a dolů“ (Libuše Kurková). 
158

 Miniatura Kapky spolu s Půlnočním vlakem (dříve Vlak přijíždí a odjíždí, viz odd. 6.9.17) a Šaškem 

jsou oblíbeným repertoárem, který často zní na soutěžích MŠMT ve hře na klavír (školní i krajská kola). 

Viz NEČASOVÁ – NARDELLI, Jindra. Malé obrázky. Praha: TALACKO MUSIC, s.r.o., Talacko 

Editions, 2010. ISMN 979-0-706533-29-2. 
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Základní princip skladby spočívá ve využití kvintového intervalu a bitonality. Formově 

se vyvíjí od základního dvoutaktí skutečného. Tektonický princip evolučního typu 

hudby zde převažuje. Skladba se na kratičké časové ploše  neustále vyvíjí rytmicky, 

tempově, dynamicky, technicky a harmonicky až do závěrečného „lijáku“ ve forte (C 

dur + Fis dur) a je završena tónikou, kterou je překvapivě G dur: 

                        

 

6.9.17   Vlak přijíždí a odjíždí (č. 17) 

Skladbičku Vlak přijíždí a odjíždí uvádí Libuše Kurková v textu pohybové hry takto:   

„Představa přijíždějícího vláčku se ztotožňuje se zesilováním hudebního doprovodu, 

představa odjíždějícího vlaku se zeslabováním“
159

. Miniatura je stylem kompoziční 

práce příbuzná skladbičce Kapky a přejímá mnoho jejích kompozičních principů. 

Kromě úvodní introdukce i(1) a závěrečné kody k(2) , kde autorka hudby použila 

interval velké sekundy a malé tercie, je celá skladbička utvořena z jediného intervalu, a 

to čisté kvinty. V celé kompozici se objevuje také bitonalita:  

                               

                                                           
159

 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha:  SPN, 1989, s. 41. (14-125-89) 
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Rozdíl  oproti „Kapkám“ je v tempovém oblouku (Andante – accelerando poco a poco, 

ritardando poco a poco). Kompozičně  se skladbička vyvíjí z frází tvořených složenými 

dvoutaktími. Závěrečná koda k(2) skladbu uzavírá, „vláček zmizel v dáli“.    

 

6.9.18   Ráno a večer (č. 18)   

Dvojice skladbiček má podtitul Vesele – smutně. Jedná se nejprve o čtyřtaktovou 

drobnou skladbu charakteru etudy, tempa Allegretto, oproti ní je postavena elementární 

čtyřtaktová skladbička Largo opírající se o hudební „klišé“ typu klavírních škol
160

.   

 

6.9.19   Hra na barvy (č. 19)         

Tématicky vychází opět z pohybového vyjádření veselí a smutku. „Některé barvy jsou 

veselé, zářivé, jiné barvy jsou méně živé, tlumenější a některé jsou vyloženě smutné“
161

. 

Podtitul Barev je pak: bílá – šedá, červená – hnědá. Všimněme si nejprve dvojice  bílá – 

šedá. Skladbičky jsou spojeny, formově tvoří dílky a b a (forma da capo
162

). Díl první a 

je v tónině A dur, takt čtyřdobý. Je tvořen periodickou větou se shodnými polovětami 

a(4+4) a dvoutaktovou kodou k(2). Následuje díl b, který se vyznačuje především 

změnou nálady (změnila se barva z bílé na šedou). Tónina je a moll. Úvodní motivek 

dílu a (A dur) je motivicky příbuzný s úvodním motivkem dílu b (a moll), tento je však 

v augmentaci. 

(Ukázka: úvodní motiv dílu a – bílá) 

                                      

 

 

                                                           
160

 Skladatelka skladby tohoto typu nezařadila do svého cyklu Malé obrázky. 
161

 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989, s. 42. (14-125-89) 
162

 Repríza prvního dílu může být doslovná a v tomto případě se skladby často notují pomocí označení Da 

Capo. Podle toho se tato forma také někdy nazývá  forma da capo. (ZENKL, Luděk. ABC hudebních 

forem. Praha: Editio Supraphon, 1990, s. 77. ISBN 80-7058-174-3.)  
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(Ukázka: úvodní motiv dílu b – šedá, augmentace) 

                             

Díl b je tvořen symetrickou periodou b(4+4) a periodou nesymetrickou c(2+4). Pak 

následuje D. C. al Fine con Coda. 

Formový rozbor:  a(4+4) b(4+4) c(2+4) a(4+4) c(2) 

                             a     +          b        +         a 

  tóniny:               A dur           a moll            A dur 

Zajímavé je, že ani jeden díl nezačíná obvyklou introdukcí (obdoba baletních 

preparací
163

). Další dvojicí tentokrát samostatných miniatur jsou červená – hnědá. 

Miniatura červená je vytvořena z periodické věty a(4+4) v C dur tónině ve čtyřdobém 

metru a tempu Allegro:  

                           

Miniatura hnědá
164

 je tvořena opakovanou symetrickou periodickou větou a(4+4) po 

kratičké jednotaktové introdukci i(1). Skladbička má „chopinovský“ nádech, autorka se 

nechala inspirovat Chopinem zcela vědomě. Pravá ruka v pp určuje harmonický průběh 

ve trojhlasých akordech, levá ruka má předepsané espressivo. Melodická linka 

(využívající mj. dórské sexty – tónu „a“ v c moll) je tedy v levé ruce a je zajímavé, že 

                                                           
163

 Preparace je v terminologii klasického tance důležitý termín. Znamená úvod – hudební introdukci 

k vlastní baletní akci, ať už je to cvičení u tyče, na volnosti nebo baletní variace. Hudebně by měla 

předurčit tempo a charakter hudby. 
164

 V klavírním cyklu Jindry Nečasové Nardelli Malé obrázky má tato barva název Lesní jezero a barva 

červená je rozšířena a přejmenována na Vlčí máky.  
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v taktech 5, 9, 13 a 17 postupuje levá ruka skokem nad pravou do dvoučárkované 

oktávy, což zvukově tvoří jakési ozvěny. Skladbička je psaná v tónině c moll ve 

čtyřčtvrtečním taktu, předepsané tempo je Andante. Skladbička končí na dominantě, což 

není obvyklé. Harmonicky představuje neúplnost, otevřenost, šedá barva není ostrá. 

(Ukázka:) 

                            

 

6.9.20   Vlaštovička (Vlaštovička přilétá a Vlaštovička odlétá) – č. 20 

Rozborem těchto skladbiček se zabývá kapitola 5.3.12, tr. 12. 

6.9.21   Hledáme ztracenou věc (č. 21) 

Ve skladbičkách, které jsou protějškem pohybového ztvárnění děje, popisuje Libuše 

Kurková situaci takto: „Děti si představí, že ztratily nějakou drobnou věc, a to 

v zahradě, ve vysoké trávě“
165

. První skladbička tedy odpovídá této části hudebně 

pohybové hry. Je v tónině g moll, dvoudobého metra. Formově můžeme hned ze 

začátku identifikovat symetrickou periodu a(4+4), kde skladatelka využívá melodického 

postupu od I. stupně (kvintakord v oktávové poloze) přes VII. stupeň aiolské moll, dále 

přes dórskou sextu a přes VI. stupeň harmonické g moll: 

                      

                                                           
165

 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989, s. 44. (14-125-89) 
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 Dále skladbička pokračuje další periodou b(6+3), která má shodné předvětí s periodou 

a, pouze je o dva takty prodlouženo. Třítaktové závětí moduluje do A dur, přičemž je 

tvořeno z kvintakordů hraných arpeggio. Tyto tři takty symbolizují děj, kdy je něco 

nalezeno, a vše se projasnilo. „Děti našly, co hledaly...“ Z formového hlediska má tato 

skladbička neuzavřený závěr. Pokračování nacházíme v následujícím Allegru, které je 

vytvořeno z úpravy zpívaného říkadla „Kolo, kolo mlýnský“ v D dur tónině. Celá 

skladbička končí D dur kvintakordem s přidanou sextou. 

 

6.9.22   Déšť a sníh (č. 22) 

V textu „V zimě nebývají všechny dny veselé, kdy děti sáňkují, koulují se, staví 

sněhuláky. Někdy je pošmourno a od rána do večera prší“
166

. Tomuto textu odpovídají 

v notové příloze dvě uzavřené, svébytné skladbičky Moderato a Allegro giocoso. 

Moderato: skladbička začíná introdukcí i(1) v d moll tónině. Zatímco levá ruka má ve 

svém partu elementární rozložený d moll kvintakord, v pravé ruce se začíná odvíjet 

motiv, který v sobě nese prvky tonální i bitonální. Hudební fráze jsou tvořeny 

z dvoutaktí skutečných (celkem 5), z nichž se vždy 2+2 opakují. Závěrečné dvoutaktí je 

pak rozdílné a vyskytuje se pouze jednou. Miniatura tedy nemá znaky periodicity, ale 

nese v sobě znaky evolučního tektonického typu hudby. Je zde použito také rozložených 

kvartových akordů (takt 7, 9, 10).   

(Ukázka - od taktu č. 4:)                      

                                 

 

Allegretto giocoso je kompozice, která vychází z elementárního šestnáctinového modelu 

typu klavírních etud. Pravá ruka obsahuje po jednotaktové introdukci i(1) v podstatě dvě 

                                                           
166

 Ibidem, s. 44. 
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opakující se dvoutaktí skutečná. Druhý takt dvoutaktí je stylizován technicky do 

oktávového přenosu s přírazy, což může být problém při interpretaci. Tónina je F dur. 

Závěr – dvoutaktí skutečné – je v prvním taktu v levé ruce tvořen sestupnou dórskou 

stupnicí. 

 (Ukázka – oktávový přenos s přírazy a dórská sestupná stupnice v levé ruce:)  

                                   

                           

 

6.9.23   Hrajeme si u stromečku (č. 23) 

V podtitulu této hudebně pohybové hry jsou různě barevné vánoční kouličky (červená, 

bílá a modrá). V notové příloze této hře odpovídají tři úpravy českých koled pro klavír 

s použitím orffovských nástrojů (rolniček, trianglu a činelu). Jde o koledy Veselé 

vánoční hody, Jak jsi krásné, neviňátko (C dur s dudáckou kvintou
167

) a Hej, vánoce. 

Texty ani názvy koled se však v knize neobjevují
168

. 

6.9.24   Kvítí na louce (č. 24) 

Hudebně pohybovou hrou „Hrajeme si u stromečku“ končí kapitola 2. Kapitola 3 

s názvem „Říkáme si, hrajeme si“
169

 se zabývá mluveným slovem s pohybem a 

instrumentální hrou. Střídají se zde lidová říkadla doprovázená tleskáním, ozvučnými 

dřívky, bubínkem, chřestidly apod. V této kapitole je také hudebně pohybová hra Kvítí 

                                                           
167

 Dudácká kvinta je typ bordunové prodlevy, který se používá k vytvoření nejjednoduššího 

harmonického základu v lidové hudbě. Dudáckou prodlevu tvoří základní tón, dudáckou kvintu pak 

základní tón a kvinta. 
168

 Je to způsobeno tím, že učebnice byla připravována a vyšla ještě za doby totalitního režimu, kdy 

Vánoce a jejich oslava byly všemožně potlačovány. Libuše Kurková se chtěla alespoň v „melodii beze 

slov“ dotknout krásné vánoční atmosféry. 
169

 Název této kapitoly je částečně shodný s názvem celé publikace Libuše Kurkové „Říkáme si, zpíváme 

si, hrajeme si a tančíme“ (Praha: SPN, 1971. 104 s. 04-0-150). 
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na louce: „…děti vstanou a pokusí se volně pohybovat podle hudby. Představí si, že 

sbírají kytičky na louce. Některé vsedě, jiné při chůzi“
170

. Této pohybové improvizaci 

odpovídá v notové příloze skladba č. 24 Kvítí na louce. Tempo této miniatury je 

Moderato, takt 4/4. V tónině a moll plyne v pravé ruce v pp víceméně souvislý tok 

šestnáctinových not určujících harmonický základ. Levá ruka se rozvine v espressivu do 

melodické linky. Zajímavý je nástup této melodie, který přichází vždy na lehkou čtvrtou 

dobu předcházejícího taktu. Skladbička je formově jedna fráze (5+4) a v závěru první 

poloviny moduluje do paralelní tóniny C dur (5. takt). Ve druhé polovině fráze se vrací 

tónina a moll. Frázi můžeme formově zařadit mezi nesymetrické periody: a(5+4). 

Závěrečný a moll kvintakord je zahuštěný kvartou s vynechanou tercií (a-d-e). 

Interpretace této skladby by měla být v plynulém tempu a v legatu, které by mělo 

odpovídat měkkému našlapování tanečníků. 

 

6.9.25   Postavy z pohádky (č. 25) 

Notová příloha dále pokračuje trojicí skladbiček, které jsou seřazeny pod názvem 

Postavy z pohádky. 

Klavírní miniatury začínají skladbičkou Král. Je v C dur tónině, tempa Grave a 

dvoudobého metra. Dvoutaktová introdukce i(2) určuje tempo skladby i pohybu 

(důstojný krok) a tvoří v podstatě tzv. preparaci
171

. V dalším průběhu můžeme 

rozpoznat z formového hlediska periodickou větu a(4+4), která má předepsané 

opakování. Celkově má tedy miniatura rozsah 18 taktů. Melodická linka je v levé ruce, 

pravá ruka v akordech určuje harmonický průběh, jenž osciluje mezi a moll a C dur 

tóninou. Formově je to tedy:  i(1) a(2+2) k(2) 

 

Další pohádkovou postavičkou, ke které je v notové příloze adekvátní miniatura, je 

Šašek. Skladbička je postavena na dvojím ostinatu levé ruky.  

 

 

                                                           
170

 KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989, s. 55. (14-125-89)  
171

 Viz poznámka č. 158. 
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(Ukázka – ostinátní rytmus 1) 

                         

(Ukázka – ostinátní rytmus 2 a návrat prvého) 

                      

Třetí hudební miniatura Princezna zhudebňuje pohyb, kterému říkáme v baletní 

terminologii „poklona“
172

. V Princezně bylo použito ostinátního pohybu osminových 

triol v rámci 4/4 taktu v levé ruce. Triolový pohyb je ještě podpořen zadržovaným 

prvním tónem trioly, což tvoří v rámci levé ruky jakýsi pomyslný bas. Tónina je C dur. 

Začátek skladbičky opět vyplňuje introdukce i(1), která je zároveň jakousi preparací k 

pohybovému vyjádření. Miniatura je formově vystavěna z periodické věty nesymetrické 

a(2+4). Melodie v pravé ruce se v rámci dvou taktů vyklene  z mp do mf a tvoří jakousi 

hudební otázku: 

                     

                     

 

 

                                                           
172

 Poklonu hudebně vyjadřujeme ve 3/4 taktu v pomalejším tempu, někdy i ve 4/4 taktu s triolovým 

pohybem. V soudobých choreografiích však poklona může mít téměř jakýkoliv hudební protějšek. 
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Závětí ve dvou taktech odpovídá a v následujících dvou taktech „dopoví zbytek“. 

Závěrečný tónický kvintakord je s přidanou sextou a na základě harmonického kontextu 

„virtuálně“ přidáváme tercii: 

                  

                 

 

6.9.26   Lidové taneční hry a písně s tanečním pohybem 

Kapitola 4 „Zpíváme a tančíme“ se zabývá lidovými tanečními hrami a písněmi 

s tanečním pohybem. V hudebních doprovodech se v této kapitole uplatňuje klavír, 

zobcová flétna a orffovské melodické nástroje (metalofon, xylofon, zvonkohra). Pro 

žáky jsou určeny rytmické orffovské nástroje (triangl, činelky apod.). V hudební příloze 

jsou ještě čtyři úpravy Jindry Nečasové Nardelli pro klavír: Mám šáteček, mám (č. 26), 

úprava je v D dur tónině v elementárním duchu. Z dalších úprav lidových písní je to 

Běžel tudy zajíček (č. 27) v F dur. Úprava začíná vzestupnou F dur stupnicí  od V. 

stupně a končí sestupnou F dur stupnicí (f
2 

– f
1
). Píseň Čížečku, čížečku (č. 28) je 

upravena do F dur tóniny, má čtyřtaktovou předehru. Vlastní píseň je upravena 

elementární metodou kontrapunktu 1:1 a 2:1. Pletla jsem (č. 29) je poslední 

skladatelčina úprava, se kterou se v této notové příloze setkáváme. Je v tónině D dur, 

pravá ruka je upravena do tercií, které postupují paralelně s hlavní melodií písně. 

Sluníčko (č. 30) 

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5, oddíl 5.2.1, tr. 1 a tr. 2.  

Voda (č. 31) 

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5, oddíl 5.2.2, tr. 3. 
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Plot (č. 32) 

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5, oddíl 5.2.4, tr. 5. 

Domeček (č. 33) 

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5, oddíl 5.2.6, tr. 7. 

Honza honí skopce z kopce (č. 34) 

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5, oddíl 5.3.4, tr. 4. 

 

6.9.27   Čáp a žáby 

Pod číslem 35 notové přílohy se skrývá píseň Zdeňka Lukáše Čáp a žáby (text 

František Hrubín). Píseň má dvě sloky. Formově se profiluje jako malá dvoudílná forma 

s náznakem třídílnosti. Skládá se ze dvou period, a sice z periody a(4+4) a z periodické 

věty b(4+4). Perioda a má shodné obě polověty, perioda b má závětí shodné 

s předvětím i závětím periody a. Tónina je F dur, dvoudobý takt je vzhledem k textu a 

pohybové představě nejadekvátnější. Má navodit atmosféru čapího klapání zobákem a 

„cápání“ čápa. Tomu odpovídá ještě „kuňkání žab“ ve dvoudobém metru. 

Na jaře (č. 36)  

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5.3.6, tr. 6. 

 

6.9.28   Pírko (č. 37) 

Hudba - Zdeněk Lukáš, text -  František Hrubín. Píseň je v tónině D dur. Zajímavé je 

použití rytmického útvaru – synkopy neboli přízvuku na nepřízvučné době, který se 

vyskytuje na slovo peříčko, rytmicky je zapsán  :   
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Formově tuto píseň můžeme označit jako malou dvoudílnou formu. Skládá se z periody 

i(3+3) se shodnými polovětami, z periody a(3+3), která je melodicky stejná jako 

perioda i, pouze melodická linka je umístěna ve vokálním partu. Dále nastupuje perioda 

b(4+4), jenž je symetrická. Tonálně pak předvětí končí na dominantě, závětí na tónice. 

Před závěrečnou kodou, tematicky vycházející z úvodní introdukce, se celá skladba 

opakuje.  

Celkový formový obraz:  i(3+3) a(3+3) b(4+4) i(3+3) a(3+3) b(4+4) + k(3+3)   

6.9.29   Byl jeden král (č. 38) 

Hudba Zdeněk Lukáš, text je lidové říkadlo. Hudební zpracování se plně podřizuje 

deklamaci textu, harmonický doprovod tvoří dudácká kvinta, pravá ruka klavírního 

partu důsledně zdvojuje melodickou linku (v terciích a kvintách). Formově můžeme 

rozčlenit na introdukci i(2), dále na tři kratší hudební fráze a(4), b(6), a´(4). Závěr k je 

vytvořen z opakované pětitaktové fráze k(5+5). Obě fráze jsou shodné, rozdíl je 

v předepsané dynamice: forte(5) – piano(5). 

Šel Janeček na kopeček (č. 39) 

Jednoduchý známý lidový text zhudebnil Zdeněk Lukáš netradičně v třídobém metru. 

Podrobnějším rozborem této písně se zabývá kapitola 5.3.14, tr. 14. 

Hoř ohníčku, hoř (č. 40) 

Podrobnějším rozborem této písně se zabývá kapitola 5.3.14, tr. 14. 

6.9.30   Koledníci 

Nová hudba zazní pod číslem 41 s názvem Koledníci. Instrumentace je určena klavíru, 

zobcové flétně a zpěvu.  Lidový text je poutavý a vtipný: „Já jsem malá panenka, 

zpívám pěkně zlehýnka. Dali jste mi maličko, přidejte mi jablíčko, červený jako líčko.“ 

Autor hudby Z. Lukáš napsal nejprve introdukci i(2), pak díl a(4+8) v C dur tónině, 

který zinstrumentoval pro klavír a zobcovou flétnu. Formově tvoří nesymetrickou 

periodu s půdorysem jednoho předvětí a dvou závětí. Při bližším melodickém rozboru 

zjistíme, že skladatel zde použil i část melodické linky z jiné koledy, a to Pásli ovce 

pastuškové: 
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Vlastní vokální časti jsou pak doprovázeny pouze klavírem a formově tvoří  

asymetrickou periodu b(4+7). Následuje mezivěta a´(3+8), která je téměř shodná 

s dílkem a, pouze má o jeden takt méně. To je způsobeno překrytím závěru periody b a 

začátku této mezivěty. Další lidový text pokračuje: „Já jsem malý žáček, zpívám jako 

ptáček. Kdybych jídal s medem housky, zpíval bych vám lepší kousky, zpíval bych lepší 

kousky.“ Formově je tato část podobná první sloce a tvoří b´(4+7). Druhá mezivěta 

a´´(3+8) nastupuje stejným způsobem jako mezivěta předchozí. Třetí sloka s vtipným 

textem: „Já jsem malý koledníček, vy jste velká koleda, když mně nic nedáte, pošlu na 

vás medvěda“ tvoří periodu symetrickou c(4+4). Závěrečná koda k(4+8) má shodnou 

hudbu s oběma mezivětami. 

Celkový formový rozbor: 

i(2) a(4+8) b(4+7) a´(3+8) b´(4+7) a´´(3+8) c(4+4) k(4+8)  

Tuto formu můžeme popsat jako malé rondo se třemi vokálně instrumentálními vstupy 

b(4+7), b´(4+7), c(4+4), introdukcí i(2) a kodou k(4+8). 

 

6.9.31   Písk sem, písk tam (č. 42) je zhudebněné lidové říkadlo pro zpěv, zobcovou 

flétnu a ozvučná dřívka nebo tamburínu. Melodická linka ve flétně předznamenává ve 

dvoučárkované oktávě vokální part. Jedná se vždy o 2+2 takty:  
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Tento jakýsi instrumentální „předzpěv“ prochází celou skladbičkou až na závěr, kde má 

vokální part čtyři takty. 

 

6.9.32   Pošumavské stráně (č. 43) pro zpěv, metalofon a triangl je skladbička, jež 

vznikla zhudebněním lidového textu. Obvyklá introdukce i(2) předchází dvěma 

nesymetrickými periodami a(4+3), a´(4+3), které jsou, až na drobné rozdíly v závětích, 

shodné. 

 

Vítej, vítej máji (č. 44)  

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5.3.7, tr. 7. 

 

Tři motýlkové (č. 45) tvoří klavírní miniatura Jindry Nečasové Nardelli. Touto 

skladbičkou se podrobně zabývá kapitola 5.3.5, tr. 5. 

 

6.9.33   O Šípkové Růžence (č. 46). 

Poslední skladbičkou Zdeňka Lukáše, kterou se budeme v notové příloze této knihy 

Libuše Kurkové zabývat, má název O Šípkové Růžence (č. 46). Skladatel zvolil 

instrumentaci zpěv, zobcová flétna a klavír. Text napsala Libuše Kurková. Obsahuje 

celkem šest slok, první sloka začíná - “Růženka vsadila sto růží růžových, v zahradě 

rozkvetlo sto růží růžových.“ Závěrečný text “sto růží růžových“ se v každé sloce 

opakuje. Po introdukci i(2) následuje periodická věta a(4+5) a koda k(4) pro 1.,2.,3.,4. a 

5. sloku, pro šestou pak přibude jeden takt navíc. Tónina je C dur, harmonie 

elementární, metrum dvoudobé. 

O malém a velkém jaru (č. 47) 

Rozborem této skladbičky se zabývá kapitola 5.3.1, tr. 1. 
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Princezna Pinkpink a šašek Cupkyhup (č. 48) – odpovídá ve zkrácené verzi kapitole 

5.1.3 Jak se princezna Pinkpink naučila tančit a její zlý sen. 

 

6.10   Od jara do zimy (Taneční hry)
173

 

Poslední publikací Libuše Kurkové, která obsahuje notovou přílohu, je Od jara do zimy 

s hudbou Zdeňka Lukáše. Kurková v úvodu vysvětluje, proč publikace vznikla: 

„Podnětem k realizaci této drobné publikace se stalo několik písní Zdeňka Lukáše, jež 

zazněly v minulosti v hudebních pořadech Čs. rozhlasu, nebyly však dosud nikde 

publikovány. Jsou to písně Zlatá brána, Žežulička, Královna, Byl jeden strom, První 

podzim a konečně koledy Zelená se louka a Veselé vánoční hody“
174

. K tomuto úvodu 

nutno dodat, že tato práce se rozbory téměř všech jmenovaných písní zabývala
175

. Pro 

úplnost uvádíme přehled všech titulů publikace i s odkazy na kapitoly a tracky. 

 

Zlatá brána (kap. 5.3.7, tr. 7) 

Žežulička (kap. 5.3.7, tr. 7) 

Chudá královna (kap. 5.3.7, tr. 7) 

Na jaře (kap. 5.3.6, tr. 6) 

Sluníčko (kap. 5.2.1, tr. 1 a tr. 2) 

Voda (kap. 5.2.2, tr. 3) 

Domeček (kap. 5.2.6, tr. 7) 

Vítej, vítej máji (kap. 5.3.7, tr. 7) 

Čáp a žáby (kap. 6.9.27) 

Červená jahůdka 
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 KURKOVÁ, Libuše – LUKÁŠ, Zdeněk. Od jara do zimy. (Taneční hry). Praha: IPOS – ARTAMA, 

1997. Notová příloha 29 s. ISBN 80-7068-107-1. 
174

 Ibidem, s. 2. 
175

 Výjimku tvoří pouze píseň na text Vladany Kurkové Červená jahůdka a dvě úpravy vánočních koled  

Zelená se louka a Veselé vánoční hody. 
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Text napsala Vladana Kurková
176

. Instrumentace je pro zpěv, sopránovou zobcovou 

flétnu a klavír. Tónina je D dur, dvoudobý takt. Píseň začíná introdukcí klavíru i(6). 

Dále vznikly dvě hudební fráze – nesymetrické periody, a sice a(4+3) - b(4+3). 

Závěrečná koda má rozsah pěti taktů – k(5). Melodicky autor vychází z českých 

lidových písní, ale dokonce se mu v melodické lince objevila reminiscence na část 

trampské písně Na hradě Okoři
177

, což skladatel použil  pravděpodobně mimoděk (v 

textu „a les se usmívá“): 

                               

Formově je Červená jahůdka malou dvoudílnou formou s introdukcí a kodou: 

i(6) a(4+3) b(4+3) k(5) 

Byl jeden strom (kap. 5.3.13, tr. 13) 

Hoř ohníčku, hoř (kap. 5.3.14, tr. 14) 

Honza honí skopce z kopce (kap. 5.3.4, tr. 4) 

První podzim (kap. 5.3.13, tr. 13) 

Zelená se louka je česká lidová koleda. Zdeněk Lukáš ji upravil pro zpěv, zobcovou 

flétnu a klavír. Úprava je v elementárním duchu, v tónině C dur, ve 2/4 taktu. Po celou 

dobu skladatel používá tzv. dudáckou kvintu v levé ruce klavíru, zatímco pravá má 

protihlas k melodii koledy. Flétna zdvojuje melodickou linku o oktávu výše než zpěvní 

part.  

                                                           
176

 Vladana Kurková je dcera Libuše Kurkové. 
177

 Na hradě Okoři je česká zlidovělá trampská píseň, autor hudby a textu je neznámý. 
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Veselé vánoční hody je druhá koleda, kterou Zdeněk Lukáš upravil do této publikace. 

Je zinstrumentována pro ozvučná dřívka nebo činelky, zpěv a klavír. Tónina je, 

podobně jako v předchozí koledě, C dur, takt 2/4. Introdukce v klavíru a ozvučných 

dřívkách je i(2). Pak následuje nástup symetrické periody a(4+4). Claves (ozvučná 

dřívka) mají údery po jednotlivých dobách. V momentě nástupu druhé a třetí 

nesymetrické periody b(4+2) a b´(4+2) se ozvučná dřívka vystřídají s činelkami, které 

tlučou po osminách. Klavírní sazba se od tohoto momentu promění v jakousi „etudu na 

sexty v pravé ruce“ doprovázené lomenými oktávami v ruce levé. 

Byl jeden král (kap. 6.9.29 ) 

O Šípkové Růžence (kap. 6.9.23 ) 

O malém a velkém jaru (kap. 5.3.1, tr. 1) 

Princezna Pinkpink a šašek Cupkyhup – odpovídá ve zkrácené verzi kapitole 5.1.3 

Jak se princezna Pinkpink naučila tančit a její zlý sen. 
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7   Libuše Kurková – odborné články a  příspěvky ve sbornících 

7.1   První kroky. In: Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově. Sedmý svazek 

edice COMENIUM MUSICUM
178

  

Odborné články zabývající se Orffovou školou, historií Orffovy školy ve světě i u nás 

napsal Vladimír Poš
179

. Ve sborníku je zařazen i unikátní článek samotného tvůrce 

Schulwerku Carla Orffa. V něm ve stručnosti, ale nesmírně fundovaně, přináší obraz 

vývoje Schulwerku od prvních nápadů, podnětů až po realizaci a vznik Orffova 

institutu. Své názory v dalším článku Pohybová výchova v rámci Orffovy školy 

prezentuje Dorothee Güntherová
180

. Vedle těchto „světových jmen“ publikovala svůj 

článek První kroky také Libuše Kurková. Hned v úvodu si všímá celého komplexu 

činností a určité univerzální mnohostrannosti studentů Orffova institutu. Na pozadí 

zkušeností, které nepochybně i ona získala studiem v dotyčném institutu, se 

v myšlenkách přenáší zpět, do prostředí mateřské školy. „Co z toho využít, kde 

začít?“
181

 Její osobitý přístup můžeme najít v tomto článku, kde popisuje jednoduchá 

rytmicko–melodická cvičení i s ukázkami, jež přibližují orffovské bicí nástroje 

předškolním dětem jako jakési „znějící hračky“. Osobitý přístup k „poznanému“, 

využitý pak v jejích  vlastních hudebně pohybových pořadech a publikacích o hudebně 

pohybové výchově, se ve zlomku toho všeho nastíní i v této stati. 

 

 

 

 

                                                           
178

 Vydalo Editio Supraphon, Praha: 1969 (09-22  02-262-69). Výběr článků připravil Vladimír Poš. 
179

 Vladimír Poš (1928), muzikolog, redaktor a hudební vědec. Vydal řadu děl hudebně teoretických a 

pedagogických např. Nauka o hudebních formách, Hudební formy v taneční hudbě, Instrumentální 

hudební formy a žánry, Kniha o hudbě. Zabýval se intenzívně propagací Orffova Schulwerku u nás a 

propagoval také českou Orffovu školu (autoři Petr Eben a Ilja Hurník), jejíž první tři díly vyšly díky jeho 

redakci (I. Začátky, II. Pentatonika, III. Dur moll). Připravil též sborník Perspektivy Orffovy školy 

v hudební výchově. V roce 1970 emigroval do Rakouska a působil tam v salcburském Mozarteu. 
180

 Dorothee Güntherová (1896-1975) založila roku 1942 spolu s Carlem Orffem v Mnichově tzv. 

Günther schule – školu gymnastiky, hudby a tance.  
181

 KURKOVÁ, Libuše. První kroky. In: Perspektivy Orffovy školy v hudební výchově. Praha-Bratislava: 

Editio Supraphon, 1969, s. 56-61. (09-22  02-262-69)  
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7.2   Využití podnětů Orffovy školy v předškolní hudebně pohybové výchově. In: O 

estetické výchově nejmenších (redakce Věra Mišurcová) 

V knize Věry Mišurcové
182

 O estetické výchově nejmenších
183

 se k objasňování otázek 

předškolní estetické výchovy vyjádřilo mnoho osvědčených autorů a mezi nimi byla i 

Libuše Kurková. Ve své kapitole pojednává o využití Orffovy školy v předškolní 

hudebně pohybové výchově. Pozastavuje se nad pojmem „elementární hudba“, která 

tvoří velkou část pedagogického systému Carla Orffa. Podle Libuše Kurkové důležitým 

úkolem pro pedagoga je podporovat v dětech jejich bezprostřednost a zároveň v nich 

pěstovat přirozenou pohybovou a hudební kulturu. Důležité je také pěstování 

představivosti, fantazie a vlastní tvořivosti. Pomáhá to dětem „nalézt sama sebe“
184

. 

Kapitola má i pedagogickou a praktickou rovinu, ve které dává Libuše Kurková 

nahlédnout do své „dílny“. Uvádí řadu praktických příkladů – např. tzv. rytmické 

řetězy
185

. Rytmické cítění dále směřuje k vyššímu stupni – citu pro formu (včas 

vystřídat nástroje, pamatovat si elementární formu). Dále se věnuje elementární taneční 

průpravě (spojení mluvního a pohybového cítění). Popisuje, jak uplatnit klasické 

cvičení z Orffovy školy – hru na ozvěnu, tzv. echo. Věnuje se i nástrojové hře – 

především na orffovské bicí nástroje a způsobu nácviku ansámblové hry. Zajímavá je 

ukázka skladby Ilji Hurníka z české adaptace Orffovy školy, která je založena na 

principu echa (představuje volání ptáků): 

                            

Libuše Kurková dále poukazuje na nutnost tvořivého přístupu učitele. 

                                                           
182

 Věra Mišurcová (1926), česká pedagožka, pracovnice Pedagogického ústavu Jana Amose 

Komenského Československé akademie věd v Praze. Práce v oboru výchovy předškolních dětí.  
183

 Vydáno Praha: SPN, 1971. s. 140. (14-373-71)  
184

 KURKOVÁ, Libuše. Využití podnětů Orffovy školy v předškolní hudebně pohybové výchově. In: O 

estetické výchově nejmenších. Praha: SPN, 1971, s. 140. (14-373-71)  
185

 Rytmické řetězy vznikají pravidelným opakováním úderů stejné délky nebo krátkého rytmického 

úryvku. Řetěz rozvíjející se stálým opakováním krátkého rytmického úryvku můžeme ještě členit (např. 

hrou na různé bicí nástroje apod.).  
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7.3   Dětská písňová tvorba. Působení barvy zvuku na rozvoj obrazotvornosti a 

tvořivosti. In: Hudba a divadlo I. Sešity dramatické výchovy, sv. 7
186

 

Libuše Kurková sborník sestavila a napsala úvod Využití orffovských nástrojů v práci 

dětských dramatických souborů. Dále zde publikovala část studie Dětská písňová 

tvorba
187

 a Působení barvy zvuku na rozvoj obrazotvornosti a tvořivosti
188

. 

 

7.4   Zdroje inspirace dětí v hudební a taneční výchově. In: Sborník příspěvků 

mezinárodní konference Odkaz Komenského v předškolní výchově v roce 1992 

v Praze
189

 

V příspěvku se autorka zabývá nejrůznějšími zdroji inspirace, jako jsou taneční 

pomůcky (šifónové šátky, hedvábné stuhy, balónky v decentních odstínech apod.). 

Pohyb s náčiním přináší určitý estetický zážitek. Dále jsou to přímo věci z přírody 

(větévky, růže, podzimní listy apod.). Z orffovských hudebních nástrojů a jejich barev 

zvuku Libuše Kurková vytvořila již zmíněné „znějící hračky“. Zdrojem inspirace 

mohou být také písně, říkadla, hudební miniatury nebo drobné choreografie. Také 

témata pro hudebně pohybové hry a improvizaci jsou podle Libuše Kurkové nedílnou 

součástí inspiračních zdrojů.  
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 KURKOVÁ, Libuše. Dětská písňová tvorba. Působení barvy zvuku na rozvoj obrazotvornosti a 

tvořivosti. In: Hudba a divadlo I. Sešity dramatické výchovy, sv. 7. Praha: Pražské kulturní středisko, 

1989, s. 55 – 67. ISBN 80-85040-01-89. 
 
187

 Tuto studii publikovala Libuše Kurková v rozšířené formě s mnoha ukázkami dětské písňové tvorby 

ve své knize Dětská tvořivost v hudbě a pohybu.  Praha: SPN, 1981, s. 23-40. (14-649-81)  
188

 Ibidem, s. 41-60. 
189

 KURKOVÁ, Libuše. Zdroje inspirace dětí v hudební a taneční výchově. In: Sborník příspěvků 

mezinárodní konference Odkaz Komenského v předškolní výchově v roce 1992 v Praze. Praha: Univerzita 

Karlova, 1992, s. 346-351. ISBN 80-85365-16-2. 
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8   Nepopsaná stránka – film Lenky Weissové (hudba Jiří Stivín) 

V roce 1981 natočila režisérka Lenka Weissová
190

 umělecký dokumentární film 

Nepopsaná stránka
191

, kde je zachycena práce Libuše Kurkové v hodinách hudebně 

pohybové výchovy různých věkových skupin v LŠU Praha 10, Tuklatská. Filmovou 

hudbu svěřila Jiřímu Stivínovi. 

Dokument vypovídá formou krátkých prostřihů velmi přesně o době svého vzniku – 

tedy o počátku osmdesátých let minulého století. Filmové střihy jsou ze světa reálného 

dětského života a kouzelného světa hudebně pohybové výchovy, který je plný fantazie a 

tvůrčích podnětů. Poukazuje na velký rozpor ve společnosti k otázkám výchovy a 

k otázkám výchovného působení dospělých na citlivou dětskou duši. Režisérka Lenka 

Weissová se nechala tvůrčím způsobem inspirovat postavou šaška Cupkyhupa, který je 

jednou z ústředních postav pohádek Libuše Kurkové o princezně Pinkpink. Jejich 

zkrácené části se také ve filmu objevují, nutno podotknout, že s použitím hudby Zdeňka 

Lukáše
192

, která byla natočena do pořadů hudebně pohybové výchovy Libuše Kurkové 

v Československém rozhlase.  
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 Lenka Weissová (1944–1995), česká dokumentaristka a režisérka. 
191

 Film je uložen v archivu Krátkého filmu v Praze. 
192

 Použitá hudba není uvedena v závěrečných titulcích, což je opět výraz doby osmdesátých let minulého 

století. 
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9   Hudební kompozice v choreografiích Libuše Kurkové – závěrečné 

shrnutí 

Jak již bylo mnohokrát řečeno, množství originálních hudebních kompozic je v díle 

Libuše Kurkové naprosto ojedinělé. Jejich počty jsou shrnuty v následujícím barevném 

grafu, kde na první pohled upoutává barva modrá, která vyplňuje 50% z celkového 

počtu skladeb. Jedná se o grafické znázornění počtu hudebních kompozic napsaných pro 

rozhlasové pořady hudebně pohybové výchovy Libuše Kurkové
193

, dále pro její 

publikace, k nim se přidává i originální filmová hudba a původní hudební úpravy. 

23% z celkové plochy grafu tvoří červená barva. Zde se jedná o grafické znázornění 

počtu originálních dětských nápěvů a skladbiček, které Libuše Kurková vybrala, zapsala 

a vydala
194

.  

Zelené políčko grafu (19, 7%) znázorňuje zbývající hudbu, kterou Libuše Kurková 

využila ve svých publikacích a kterou se nechala inspirovat při vytváření svých 

osobitých choreografií a hudebně pohybových her. Jedná se o hudbu světovou
195

 i 

českou z různých stylových období
196

, vyjma skladeb soudobých českých autorů
197

, jež 

tvoří v grafickém znázornění 7, 3% a jsou v barevném poli vyjádřeny fialově. Tito 

autoři sice nevytvořili své skladby pro Libuši Kurkovou, ale ona se jimi nechala 

inspirovat a vytvořila na jejich hudbu své originální hudebně pohybové kompozice. 

Někdy o choreografie byla vysloveně požádána kolektivem autorů
198

.  
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 Jako příklad můžeme uvést suitu podle pohádek Libuše Kurkové od Zdeňka Lukáše Princezna 

Pinkpink, šašek Cupkyhup a král. 
194

 Jedná se především o knihu Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. 
195

 Byla použita např. Skladbička pro zvonkohry Carla Orffa z Musik für Kinder II. 
196

 V tomto případě byla použita například skladba Nelze domluvit! Leoše Janáčka z jeho klavírního cyklu 

Po zarostlém chodníčku. 
197

 Jedná se například o píseň Hopsa, hopsa z cyklu Zlatý klíček od pusy nedávno zesnulé hudební 

skladatelky Ivany Loudové (1941–2017) či o píseň Kolotoč Pavla Jurkoviče apod.  
198

 Bylo to například dodatečné vytvoření choreografií pro publikaci sborníku písní Malým zpěváčkům. 
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          *           Originální hudební skladby (včetně aranžmá lid. písní), psané přímo k choreografiím Libuše Kurkové, tvoří  

                            50% (počet skladeb 130).  

             *          Originální nápěvy a skladbičky, které vytvořily děti,  tvoří 23% (počet skladeb 60). 

               *           Ostatní použitá hudba (nebyla komponovaná pro choreografie Libuše Kurkové) tvoří 19, 7% (počet skl. 51). 

    Dodatečně vytvořené choreografie na skladby soudobých českých autorů tvoří 7, 3% (počet skladeb 19). 

 

Hudební kompozice v 

choreografiích Libuše Kurkové 

Originální hudební
skladby psané přímo
k choreografiím L.K.

Originální dětské
nápěvy a skladbičky

Ostatní použitá
hudba - nebyla
komponovaná pro
choreografie L.K.

Dodatečně
vytvořené
choreografie na
skladby soudobých
českých autorů
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10  Závěr: Význam celoživotního díla Libuše Kurkové pro budoucnost, 

integrita osobnosti Libuše Kurkové 

 V této kapitole se pokusíme shrnout tvůrčí odkaz a integritu osobnosti Libuše Kurkové, 

její novátorství a originalitu, které spolu s hudebně pedagogickými výsledky tvoří osu 

jejího tvůrčího odkazu. Je to jednak její formativní způsob práce s orffovskými nástroji. 

Ty se používaly do té doby jako složka rytmicko-melodická, doprovodná. Nápad zapojit 

celé tělo i orffovské hudební nástroje do pohybu je způsob zcela ojedinělý a do té doby 

nepoužívaný (nepublikovaný). Princip spočívá v tom, že se do pohybu zapojuje celé 

tělo včetně používaných hudebních nástrojů, které jsou ještě kombinovány s tanečními 

pomůckami. Šátky, míčky, kroužky a vlastní tělo se pohybově propojují s orffovskými 

nástroji. Tuto skutečnost připomíná v samostatné kapitole Hudební nástroje ve své 

knize o hudebně pohybové výchově Eva Jenčková
199

, a sice citací Libuše Kurkové
200

: 

„Jestliže je hra na nástroj přímo včleněna do pohybového řešení – děti tančí 

s rolničkami, s dřívky, chřestidly, činelkami apod. – zaujímá zvolený nástroj dvojí 

funkci: jednak funkci hudebního nástroje, nositele určité barvy zvuku, jednak funkci 

pohybového náčiní – taneční rekvizity, tedy nositele určitého tvaru a výtvarného 

působení“. 

Personifikace tanečních pomůcek je dalším výrazným prvkem používaným Libuší 

Kurkovou. Fantazijní složka je začleněna v rámci metodických postupů hudebně 

pohybové výchovy. Pro vnímavé a citlivé děti je tak mnohem přístupnější a snáze 

pochopitelná, pedagogický problém je „zabalen“ do působivé formy. Tak se stane např. 

míček sluníčkem apod. Děti se ztotožňují s příběhy a hrami a vskutku nenásilnou 

formou zvládají hudebně taneční prvky. Slouží k vyjádření a formování estetických 

norem žáků podobně jako následující prvek - kultivování obecné schopnosti naslouchat 

a tvořit.   

V díle Libuše Kurkové tvoří umělecký protějšek jejích choreografií k hudebně 

pohybovým úkolům, pohádkám, hrám a písním (často na její vlastní texty) hudební díla, 

která jsou ve velké míře originálními soudobými hudebními kompozicemi, pouze 

v malé části svého publikovaného a ostatního díla se Kurková nechává inspirovat 

                                                           
199

 JENČKOVÁ, Eva. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem, 2005, s. 222. ISBN 80-903115-

7-1. 
200

 KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: SPN, 1981. (14-649-81) 
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hudbou, jež nevznikla přímo z jejího tvůrčího popudu (lidová říkadla a písně, 

renesanční a barokní tance apod.). Skladatelé, kteří se na nich podíleli, byli v prvé řadě 

Petr Eben a Zdeněk Lukáš. Ovlivněna byla i tvorbou Pavla Jurkoviče, i když tento 

skladatel přímo pro ni netvořil. Z dalších jsou to: Jindra Nečasová Nardelli, Radek 

Rejšek, Jiří Stivín (hudba k filmu Nepopsaná stránka).  

Tato skutečnost měla nesmírný vliv na rozvoj sluchových schopností jejích žáků.  

Naučili se slyšet nezávisle na sociálně historické sluchové zkušenosti. 

Děti, kterým nikdo neříkal, že moderní soudobá hudba je nějak podřadná, nudná apod., 

se budou jejími účinky nepředpojatě těšit. Totéž platí o pohybovém vyjádření. Petr 

Eben v poznámce ke svým dětským pohybovým etudám Rozdíly a protiklady z roku 

1975 poznamenává toto: „(…)vycházím ze zkušenosti, že právě dětem moderní sazba 

vadí nejméně. Nemají ještě naše tradiční posluchačské zkušenosti a přistupují 

k hudebnímu ztvárnění námětu bez předsudků. O tom se často můžeme přesvědčit na 

žákovských koncertech, kde ti malí s radostí a pochopením interpretují i skladby 

disonantní a náročné. Jen právě v hudbě doprovázející dětský pohyb dosud vládne 

romantický, tradiční sloh a nevýbojná sazba. Myslím, že je to ke škodě věci, že děti si 

mají zvykat na hudbu našeho století a že „pepř a sůl“ soudobé hudební řeči může někdy 

pohybové etudy učinit výraznějšími a chutnějšími“ 
201

. 

Z velmi podobné hypotézy vychází také kolektiv autorů velkolepého projektu „Slyšet 

jinak“
202

. Tento model vychází z britského programu Response a rakouského 

Klangnetze. Libuše Kurková celý svůj pracovní život v podstatě propagovala 

velkolepým způsobem tuto pedagogickou metodu, na základě které jsou založeny její 

hudebně pohybové projekty, publikace a odborné články. Jedná se o její naprosto 

stěžejní pedagogickou zásluhu, ve které v podstatě program „Slyšet jinak“ svou 

metodou předešla o téměř celé půl století.  

 Při svém uměleckém a pedagogickém působení se L. Kurková v praxi snažila připravit 

dětského posluchače na vnímání i náročnějších hudebních skladeb 20. století tím, že 

recepci zaměřila také směrem k současnému umění. Tak u dětí připravila hudební 
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vnímání (percepci) na experiment, kterého není třeba se bát. Takto navyklé děti pak 

zcela spontánně reagovaly na soudobou hudbu – v případě práce Libuše Kurkové pak 

především formou pohybu. Byly postupně komplexně vybaveny, zatímco děti, kterým 

se takovéto výchovy nedostalo, byly ve svém vnímání ochuzené a zdaleka ne tak citlivé. 

Jejich vnímání se postupně vzdalovalo od hlubokých zážitků – nenechaly se sice 

zklamat, ale ani více nadchnout! V knize Dětská tvořivost v hudbě a pohybu Libuše 

Kurková poukazuje na fakt, který překvapil i mnoho dalších odborníků. Jedná se o 

spontánní tvůrčí jednání dětí, kterým je ke zhudebnění přinesen text nebo mají 

zhudebnit nějaký jednoduchý děj, náladu apod. Současné děti totiž najednou začnou 

zpívat a tvořit nápěvy jako děti z dávných dob. Tento velmi zajímavý poznatek, na který 

Libuše Kurková poukázala, ovlivnil celou řadu pedagogů
203

 a jen svědčí o dalších 

„nadčasových“ aspektech a zásluhách této výjimečné pedagogické osobnosti. 
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KURKOVÁ, Libuše. 7 nesestříhaných CD nosičů s pořady hudebně pohybové výchovy, 

z nichž byly sestříhány a opatřeny tracky celkem 4 CD zvukové nosiče, jež tvoří část 
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Přehled použitých rukopisných partitur: 

LUKÁŠ, Zdeněk. Co umím nakreslit. Suita pro komorní soubor instrumentálních sólistů 

podle pořadů Libuše Kurkové: Sluníčko, Voda, Plot, Domeček, Vláček, To jsem já. (14 

s.) 

LUKÁŠ, Zdeněk. Princezna Pinkpink, šašek Cupkyhup a král. Suita podle pohádek 

Libuše Kurkové pro komorní soubor. (22 s.) 

 

LUKÁŠ, Zdeněk. Scénická hudba k pohádkám Libuše Kurkové: Jak se princezna 

Pinkpink naučila tančit, Kde se vzal smutný šašek Cupkyhup, Jak šašek Cupkyhup 

naučil zahradu zpívat, Zlý sen princezny Pinkpink, Jak starý král hledal písničky. (9 s.) 

 

LUKÁŠ, Zdeněk. Zlatá brána. Hudba k pohádce Libuše Kurkové. (5 s.) 

 

LUKÁŠ, Zdeněk. Zpíváme a kreslíme. Scénická hudba k šesti rozhlasovým pořadům 

Libuše Kurkové: Sluníčko, Voda, Plot, Domeček, Vláček, To jsem já. (7 s.) 

 

 

Soukromý archiv Libuše Kurkové 

KURKOVÁ, Libuše. Stopy. (rukopis pamětí Libuše Kurkové – dosud nevydán) 
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Soukromý archiv Zdeňka Vimra (archiv děl Zdeňka Lukáše) 

LUKÁŠ, Zdeněk. Co umím nakreslit. Šest jedno a dvojhlasých krátkých skladbiček pro 

ty nejmenší pěvce s doprovodem metalofonu, trianglu a dřívek na verše dr. Libuše 

Kurkové. (doslovný název autora) 
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13   Přehled tracků CD 1 – CD 4 

CD 1 Pohádky 

1. Princezna Pinkpink 

2. 1. část suity Z. Lukáše 

3.  Jak se princezna Pinkpink naučila tančit a její zlý sen 

4. 4. část suity Z. Lukáše 

5. Kde se vzal smutný šašek Cupkyhup 

6. Práce s písní – obměňování textu 

7. 2. část suity Z. Lukáše 

8. Jak šašek Cupkyhup naučil zahradu zpívat 

9. Nácvik opakování – ozvěna  

10. 3. část suity Z. Lukáše 

11. Jak starý král hledal písničky 

12. Nácvik písní: Prší, prší a Hřej sluníčko (s orffovskými nástroji) 

13. Instrumentální zpracování 

14. 5. část suity Z. Lukáše 

 

CD 2 Co umím nakreslit (1) 

1. Sluníčko 

2. Sluníčko – 1. část suity Z. Lukáše 

3. Voda 

4. Voda – 2. část suity Z. Lukáše  

5. Plot 

6. Plot – 3. část suity Z. Lukáše  

7. Domeček 

8. Domeček – 4. část suity Z. Lukáše 
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CD 3 Co umím nakreslit (2) 

1. Vláček 

2. Vláček – 5. část suity Z. Lukáše 

3. To jsem já 

CD 4 A bylo jaro… 

1. A bylo jaro… 

2. Vlaštovka přilétá (J. Nečasová Nardelli) 

3. Ovečky jdou do kopce a z kopce (J. Nečasová Nardelli) 

4. Honza honí skopce z kopce (Zdeněk Lukáš) 

5. Tři motýlkové (J. Nečasová Nardelli) 

6. Na jaře (Zdeněk Lukáš) 

7. Zlatá brána 

8. Na našem sádku (Petr Eben) 

9. Podzim 

10. Nahoru – dolů (J. Nečasová Nardelli) 

11. Listí padá, Šnek, myška  (J. Nečasová Nardelli) 

12. Vlaštovky (J. Nečasová Nardelli) 

13. Podzim 

14. Honza honí skopce z kopce (Zdeněk Lukáš) 

 

 


