
HUDBA PŘÍTELKYNĚ

Je-li mi položena otázka, abych vyjevil něco ze svého hudebního životopisu, zůstanu 
stát v  rozpacích: má to být chronografie života, koncertů, stručný výpis hudebních aktivit či 
zážitky z  hudebního světa, poznávání a setkávání se zajímavými kolegy hudebníky či něco 
také pro zábavu, ony „historky z doopravdového natáčení“…? Nevím. Nevím, nakolik může 
zajímat život jednoho „nehodného služebníka svaté Cecilky“, jak důvěrně oslovuji 
ochránkyni a patronku nás hudebníků. Tato prostičká dívka mi dopřála projít několika 
orchestry: Českou filharmonií, Pražským komorním orchestrem, orchestrem Národního 
divadla, Komorní operou Praha i mnohými komorními tělesy (Ventovu dechovou harmonii 
jsem založil roku 1985, České hornové kvarteto o sedm let později). Toto putování mne 
dovedlo až do Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kde mezi vynikajícími hudebníky, 
ale hlavně výbornými kolegy, nalézám pochopení pro své „mimohornové“ aktivity. Jsem 
totiž především hornista – lesní roh je pro mě čarovný nástroj - nemohu se tedy s   vámi 
nepodělit o krásné vyjádření velkého hudebního estetika XVIII. století Schubarta: „Lesní 
roh, lidsky pojato, je dobrý, čestný muž, který se téměř ve všem společnostem nabízí nikoliv 
jako génius, ale jako citlivá duše… Líbeznost a dá-li se tak říci, přátelská důvěrnost je 
základním tónem tohoto nádherného nástroje. Lesní roh je tedy nástrojem prvořadé 
důležitosti, neboť mu naslouchají lidé i zvířata (i ostatní tvorové živé přírody). Způsobuje to 
jeho plně znějící tón, kterým se sbližuje s mnohými živými bytostmi.“ Nuže, sblížil jsem se i se 
zvířaty, které miluji, lesní roh (tento dobrý a čestný muž) mne však též přivedl k  profesoru 
Venhodovi a jeho Pražským madrigalistům, se kterými jsem spolupracoval dlouhá léta jako 
externista. Předlouhé a inspirující rozhovory s   prof. Venhodou mě vlastně, jak si možná 
poprvé zpětně uvědomuji, přivedly k   jiné než instrumentální hudbě. Konzultace s   tímto 
charizmatickým člověkem mě vyjevily krásu gregoriánského chorálu a sborového zpěvu. 
Což mne natolik uchvátilo, že jsem pro další život našel velkou lásku: lidský hlas. 
Nejpřirozenější a nejsugestivnější vyjádření lidského nitra, bez jakéhokoliv 
„zprostředkovatele“ v podobě hudebního nástroje. (Vždyť koneckonců každý dobrý kantor, 
který učí instrumentalistu, vyžaduje, aby žák na nástroj „zpíval“!).  Pan profesor Venhoda 
brzy zpozoroval mé zažehnutí a chtěl mě od horny dokonce „odlákat“ tím, že se snažil 
zařídit stipendium v   Salzburku – dirigování se specializací sborového zpěvu. To byl čin 
šlechetný a do jisté míry i čin odvážný, protože se psal rok 1975; léta hlubokého duchovního 
teroru, kdy např. jen pouhý pokus o uspořádání jakékoliv produkce v   kostele mohl 
znamenat pozvání do Bartolomějské ulice (známe místo estébáckých výslechů) – což jsem 
také několikrát zažil. V té době jsem však byl po úspěšném konkurzu třetím rokem v  České 
filharmonii a nedokázal jsem se (kdo dnes ví, zda správně) rozhodnout, zda opustit jak 
orchestr, tak i lesní roh. K České filharmonii jsem cítil silné pouto: v   té době jsem ještě hrál 
s   pamětníky slavné Talichovy éry a mezi hostujícími dirigenty se objevovala dnes již 



legendární jména, např. Lovro von Matacic, Leopold Stokowski, S. Celibidache a v plné síle 
W. Sawalisch či Z. Mehta i mnozí další. To vše byla nepostižitelná „vysoká škola“ jak ve 
hraní, tak v  inspiraci pro dirigování. Nastal čas celoživotní, nebojím se to říci, schizofrenie – 
rozdvojenosti mezi lesním rohem a taktovkou, ve které lesní roh vždy zvítězil - na druhé 
straně dodnes lituji, že jsem se dirigování musel odsunout na druhé místo. Ale děkuji za 
všechny soukromé lekce nejen panu prof. Venhodovi, ale dalším, které s velkou úctou chci 
vyjmenovat: prof. Libor Hlaváček, Václav Neumann, Bohumír Gregor (tento fenomenální 
specialista na Leoše Janáčka mne v  Národním divadle tohoto skladatele doslova vryl pod 
kůži) a nakonec Josef Hercl, u kterého jsem poslední jeho léta života soustavně studoval 
dirigování, hru z  partitur a jiné hudební disciplíny, které k   tomuto oboru patří a po kterém 
jsem převzal roku 2002 legendární svatojakubský sbor Cantores pragenses. Musím však 
připomenout sbory, které jsem vedl v  minulosti. S velkou láskou vzpomínám na chrámový 
sbor v Sopotnici na ústeckoorlicku, kde se sešlo asi třicet zapálených nadšenců, za nimiž jsem 
pravidelně jezdil z   Prahy někdy i po koncertě – tak se zkoušelo před vystoupením od 
jedenácti hodin v  noci: z tohoto nadšení se zrodilo provedení Mozartovy Korunovační mše. 
Muzikanti se sjížděli tenkrát na zkoušky až z Opočna, Kostelce n. Orlicí, Chocně, Potštejna a 
z jiných míst. Bylo to doslova obrozenecké nadšení v  té nejupřímnější a ryzí podobě. To už 
jsem nikdy potom nezažil… Rád vzpomínám na sbor u sv. Vojtěcha v  Praze, kde jsem za 
svého působení uvedl v   novodobé premiéře Mši e moll K. B. Kopřivy nebo nejstarší a 
zřejmě originální verzi Rybovy vánoční mše Hej, mistře! Několik let jsem vedl nymburský 
sbor Vox nymburgensis a v  Poděbradech jsem roku 1996 založil komorní smíšený sbor sv. 
Cecílie. S   tímto sborem jsme propojeni přátelským poutem, které dává naději, že přes 
všechny překážky i nástrahy doby bude cecilský sbor i nadále fungovat. Z  podnětu tohoto 
sborečku bylo dokonce zkomponováno i několik skladeb, které byly jím premiérovány 
(např. Stabat Mater Stanislava Jelínka nebo moteto Laudetur Jesus Christus Jiřího Temla). 

Toto putování nás konečně zavedlo do současnosti. Před rokem jsem byl osloven 
dlouholetým dirigentem emauzského orchestru Petrem Bedrníkem, zda bych nepřevzal 
taktovku a nepokračoval v  jeho díle… Záměrně to takto formuluji, protože když jsem přišel 
na první zkoušku orchestru jako pozorovatel, hned jsem pocítil, že zde věci fungují, vládne 
zde mírumilovný duch a vztahy mezi lidmi jsou takové, že by jistě bylo radostí a potěšením 
se pravidelně s nimi scházet; nejen to, pokusit se společně s nimi obcovati s paní Hudbou, ne 
však lehkomyslně, jak se to mnohdy děje u profesionálních souborů, ale se vší uctivostí, 
respektem a hlavně s láskou. Myslím, že po roce vzájemné práce i se sborem, který de facto 
tvoří s orchestrem jeden celek nazývající se ESO (Emauzský sbor a orchestr), můžeme klidně 
prohlásit, že „karta nám jde s esem včele“ – tak nějak by to mohl formulovat karetní hráč, 
jemuž se asocioval název našeho sdružení… Chci však zdůraznit na tomto místě, že opravdu 
je na čem stavět: zásluhou pánů Bedrníka a koncertního mistra Vojtíška, kteří dosáhli za léta 
společné práce opravdu úctyhodných výsledků. To se ale také týká sboru, kde díky 



umělecké vedoucí paní Lídě Porazilové a jejímu „týmu“ funguje vše, tak jak má.  
Na položenou otázku, jak se pracuje s amatéry, lze odpovědět zjednodušeně kladně, 

ale byla by to velmi zploštělá odpověď. Každý soubor, ať profesionální či neprofesionální, 
má svá specifika, která musí dirigent nebo umělecký vedoucí odhalit. Mohou být pozitivní či 
negativní, čili: je zvláště důležité, abych hned při první zkoušce věděl, z  čeho lze těžit a co 
potlačit. U amatérského tělesa předpokládáme, že se na něm nebudou střídat dirigenti, tak 
jako je to u profesionálních souborů; velká výhoda této skutečnosti je, že mohu intenzivně a 
dlouhodobě pracovat na „tváři“ svěřeného dobrovolného společenství. To je jeden ze 
zásadních rozdílů profesionálního a amatérského hudebníka. Amatérského hudebníka 
nemohu donutit žádnými kárnými prostředky, aby přišel přesně na zkoušku (nebo aby 
vůbec přišel) – člověk má k dispozici asi jen morální apel, který by však měl vyplynout jaksi 
samozřejmě. Měl by být důsledkem toho, že lidi práce baví a že vyplnění jejich volného času 
je smysluplné, v   ideálním případě, že věci navíc někdy udělají i kvůli mně, protože je to 
projev důvěry. A to je pro mne velmi, velmi  zavazující. Na každou zkoušku se musím velmi 
zodpovědně připravovat. Pro mě to není odpočinek a pouhopouhá zábava, jak by se mohlo 
leckdy zdát. V hudbě totiž není nic dáno zcela pevně. Notový zápis je jen návodem, jakýmsi 
ohraničením. Stále se musí hledat, ale ne improvizovat! Je požehnáním a velkým darem, 
když vám toto hudebníci–kolegové umožní. V profesionálním hudebním světě se to přihodí 
vzácně, ale rodí se z   toho pak nejlepší světové ansámbly a orchestry. Další věc je hudební 
inteligence a hudební rozhled. Profesionální hudebník má mít přehled o tom, jak se hraje 
jinde, měl by znát hudební literaturu, měl by poslouchat, jak se hraje jinde, rozeznávat styly, 
hrát tedy „poučeně“, a to nejen tzv. starou hudbu. Pro růst a kvalitu amatérského hudebníka 
je tento předpoklad naprosto nezbytný; vyžaduji to a mám za to, že bere-li tento tvor hudbu 
jako svého koníčka, má mnohokrát větší přehled o tom, co se kdy, kde a jak hraje. Můžete 
tisíckrát vysvětlovat sborovému zpěváku nebo instrumentalistovi, jak má zpívat, když 
neposlouchá špičkové (to velmi zdůrazňuji) interpretace a nechodí-li na koncerty. Mám to 
štěstí, že v  ESU jsou tito „inteligentní“ muzikanti, proto ony hudební cesty můžeme hledat 
společně, což je pochopitelně někdy i do jisté míry bolestné, ale od toho je to „umění“, není-
liž pravda? 

Jisté je, že tento velmi křehký a jemný organismus, jakými jsou společenství tohoto 
druhu, se má ochraňovat a já si velmi vážím té vzácné skutečnosti, že v dnešní době, kdy lidé 
již skoro vůbec nemají čas sobě naslouchat, se schází pravidelně skupina jakýchsi podivínů, 
kteří si pozastavují čas a společně se obohacují tím zázrakem, jímž je HUDBA.

Tomáš Čechal (napsáno ve svátek sv. Cecílie 22. listopadu 2008)


