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harmonii s číslovaným basem a varhanní 
hru.2 Po  sloučení škol pokračoval dále 
na konzervatoři až do svého penzionování 
v roce 1895. Jeho Theoreticko-praktická na-
uka o harmonii pro školu a dům (1866) 
byla až do počátku 20. století nejrozšíře-
nější a nejpoužívanější učebnicí harmonie,
o čemž svědčí i fakt, že ji jako profesor
konzervatoře používal ještě i V. Novák. 
Na této učebnici vycházející z číslovaného 
basu, s množstvím praktických a analytic-
kých cvičení, se učili harmonii přední čeští 
teoretici a skladatelé, jako J. B. Foerster, 
K. Bendl, K. Knittl, K. Stecker a  také
A. Dvořák, neboť Blažek podle ní vyučoval 
harmonii již od 40. let. 

V  letech 1842–1858 vedl varhanickou
školu K. F. Pitsch (1786–1858). Představu
o náplni teoretického studia té doby nám
poskytuje německý program veřejných 
zkoušek v Platýzu z roku 1841. „Zkušební 
látka zahrnovala pro první ročník nauku 
o intervalech, trojzvuk a jeho druhy v pře-
vratech, septakord a  jeho použití, prů-
chodné a průtažné tóny a hraní příkladů
číslovaného basu. V druhém ročníku pře-
depisovaly osnovy zkoušku z praktické mo-
dulace, ze základů kontrapunktu, imitace 
a teorie fugy a ze základů konstrukce var-
han.“ 3 Ve zprávě o zkouškách za rok 1864 
čteme, že přistoupila nauka o sestavování 
period, tedy problematika hudebních fo-
rem. Jednou z nejpopulárnějších učebnic 
harmonie byl spis Theoretisch-praktische
Generalbass und Harmonielehre (cca 1850) 
metropolitního varhaníka a ředitele kůru 
R. Führera, který odešel z varhanické školy 
v roce 1845. Doplňkem k této učebnici byla 

2 První ročník obvykle vyučoval mladší pedagog 
a  ve  druhém ředitel sám. Výjimkou bylo období 
F. Z. Skuherského, kdy v prvním ročníku vyučoval 
Blažek jako již věkově starší učitel. 
3 LUDVOVÁ, J. Česká hudební teorie novější doby 
1850–1900. Praha : Academia, 1989, s. 36.

cvičení na číslovaný bas Praktische Beispiele 
des Zifferspieles (cca 1830) E. A. Förstera.
K této literatuře ještě Pitsch revidoval a ino-
voval starší spis Generalbass und Beispiele
(1833) týnského varhaníka J. F. N. Segera.
Od 40.  let procházeli varhanickou školu 
mnozí teoretici a budoucí profesoři, jako
J. Krejčí, J. Förster a F. Z. Skuherský. Z dal-
ších významnějších osobností K. Komzák, 
pozdější kapelník orchestru, v němž hrál 
mladý A. Dvořák, skladatelé J. L. Zvonař, 
v 50. letech E. Nápravník, K. Bendl a A. 
Dvořák. V letech 1859–1865 vedl varha-
nickou školu J. Krejčí (1822–1881).

Bezpochyby největší osobností praž-
ské varhanické školy byl F. Z. Skuherský 
(1830–1892), jehož moderně koncipované
teoretické spisy měly velký význam pro čes-
kou hudební teorii. Vystudoval varhanickou
školu v letech 1846–47, kde byl žákem J. 
Pitsche a J. B. Knittla. Jako ředitel zde působil 
čtvrt století (1866–1890) a vybudoval tento
ústav jako významnou hudební školu, která 
měla renomé „vysoké školy kompozice“. 
Zasloužil se o prodloužení studia na 3 roky, 
přičemž studium ve třetím ročníku se týkalo 
pouze nejnadanějších studentů, které sám
schválil. Podle svědectví L. Dolanského4, 
který studoval na varhanické škole těsně
po Janáčkovi, v  letech 1876–78, byly zá-
kladní literaturou k dějinám hudby čtyř-
svazkové dějiny Geschichte der Musik 
(Lipsko 1862, 1864, 1868) A. W. Ambrose 
a  dějiny K. F. Brendla (Grundzüge der 
Geschichte der Musik (Lipsko 1848), Die 
Musik der Gegenwart und die Gesamtkunst 
der Zukunft (Lipsko 1854), pro výuku in-
strumentace německý překlad Berliozovy 
Nauky o  instrumentaci. Kromě harmo-
nie a  imitačního kontrapunktu zařadil 

4 Viz DOLANSKÝ, L. Hudební paměti. Ed. NEJEDLÝ, Z.,
2. vydání, Praha : Hudební Matice Umělecké Besedy, 
1949, s. 55.

Hudební teorie na pražské varhanické škole

Pražská varhanická škola byla otevřena 
v roce 1830 jako ,,Ústav pro vzdělání var-
haníků a ředitelů kůru”. V době po na-
poleonských válkách byla pociťována 
nutnost reformy církevní hudby z důvodu
jejího zesvětšťování vlivem opery a kultu 
virtuozity. Pro sepsání podrobných dějin
pražské varhanické školy, po vzoru kon-
zervatoře, chybí pramenné materiály, 
které se časem ztratily a nebo ani nebyly
v prvních letech pořizovány1. Na počátku
mělo studium podobu desetiměsíčního
kurzu, který byl od roku 1835 rozšířen 
na dva roky. Nejslavnější a poslední ře-
ditel varhanické školy F.  Z.  Skuherský 
se  zasloužil o další rozšíření na  tříleté
studium, zahájené od roku 1873. Po slou-
čení s konzervatoří existovala varhanická
škola oficiálně až do roku 1903 jako její 
skladatelské oddělení pro nadané stu-
denty vyšších ročníků.

Z varhanické školy se zásluhou vynika-
jících pedagogů a teoretiků vyprofilovala 
škola s  kompozičním zaměřením, které
na konzervatoři v této době ještě neexisto-
valo. Učební plány postupem času zahrno-
valy i nauku o dirigování a instrumentaci. 
Prvním ředitelem se stal klavírista a skla-
datel J. A. Vitásek (1770–1839). Mezi 
prvními absolventy z let 1833–35 byl také 
pozdější profesor školy a významný te-
oretik F. Blažek (1815–1900). Vyučoval 
zde od roku 1838 a obvykle měl v úvazku 
v  prvním ročníku hudební nauku, 

1 Jediným ucelenějším pojednáním o historii pražské
varhanické školy je článek Karla Hoffmeistera Sto let
varhanické školy pražské. In Hudební výchova. Časopis 
československé jednoty hudebních stavů v  Praze, 
roč. XII, č. 6–7, Praha 1931, s. 79.

FROM THE CONTENT
The first issue of the new year of Music Education is introduced by the article Music 
Theory at The Organ School in Prague and Brno. Its author M. Hons continues here 
the topic To the Beginnings of Czech Musical-Theoretical Pedagogy. J. Palkovská 
values highly the international postgraduate conference of the music departments 
at faculties of education called Theory and Practice of Music Education III which 
took place in Prague in November 2013.

V. Spousta forms the criteria for classification of literary-music relations regar-
ding art education school practice in the second part of his article The Classification 
of the Relations between Literary and Music Art. E. Králová deals with the impor-
tance and integration of music activities into the subject English Language (the 
article Music Activities in English Language Teaching in Elementary School Pupils). 
In the first part of the series The Old Bohemian Calendar in Folk Songs and Sayings, 
B. Hanžlík introduces songs and sayings of the first part of a year – from the New 
Year to Easter. Some of them are to be found in the note supplement. 

J. Kusák introduces the issue of ethnic music and defines it in his article Ethnic 
Music and Music Education. This music has been considered marginal, out of the 
main interest of musical-theoretical research and its study used to be the subject 
to ethnologists and ethnographers. Further articles bring information about the 
vocal competition Moyzesiana (by I. Volavá), the festival of church music Silesian 
Lily (A. Najsrová). O. Kittnarová reviews the book by J. Zeleiová Psycho-Dynamic 
Aspects of Music Therapy; J. Kopřivová continues the series Rhythmical Games with 
Everyday Objects – this time with writing implements (pencils, crayons, pens).

There are also regular sections From Music Anniversaries (P. Bělohlávková), 
About Music in English (S. Pecháček) and the series Music and Painting by J. Bláha 
who describes the styles of baroque and the problems of their interpretation. The 
text is accompanied by the picture supplement. 

AUS DEM INHALT
Die erste Ausgabe des neuen Jahrgangs der Zeitschrift Musikerziehung beginnt 
mit dem Artikel „Musiktheorien an Orgelschulen in Prag und Brünn“, dessen 
Autor M. Hons sich mit dem Thema „Zu den Anfängen der tschechischen 
Musiktheorie“ beschäftigt. Sehr positiv bewertet J. Palkovská die internationale 
Doktorandenkonferenz der Musiklehrstühle an pädagogischen Fakultäten im 
Beitrag „Theorie und Praxis der Musikerziehung III“, die im November 2013 in 
Prag stattfand.

Im 2. Teil seines Beitrags „Die Bewertung der Beziehungen zwischen Verbal- 
und Musikkunst“ formuliert V. Spousta seine Ansichten zur Klassifizierung der 
literarisch-musikalischen Beziehungen hinsichtlich der kunsterzieherischen 
Praxis in den Schulen. Mit der Bedeutung und der Einbeziehung von musika-
lischen Aktivitäten in das Unterrichtsfach Englisch beschäftigt sich E. Králová 
(Artikel „Musikalische Aktivitäten im Englischunterricht von Schülern an der 
Grundschule). Im ersten Teil der Reihe „Der altböhmische Kalender in Volksliedern 
und Sprichwörtern“ macht uns B. Hanžlík mit Liedern und Sprichwörtern der 
ersten Jahreshälfte bekannt – also von Neujahr bis Ostern. Einige davon finden 
wir in der Notenbeilage dieser Ausgabe.

Eine Einführung in die Problematik „Ethnische Musik und Musikerziehung“ 
gibt uns J. Kusák im Artikel zur Abgrenzung und Definition von ethnischer Musik, 
die bisher als marginal galt und außerhalb des Interesses von musik-theoretischer 
Forschung lag und deren Studium den Enthnologen und der Enthnografie zug-
eordnet wurde. In den weiteren Beiträgen lesen wir über den Liederwettbewerb 
„Moyzesiana“ (Autorin I. Volavá), über das Festival der Blasmusik „Slezská lilie 
– Schlesische Lilie“ (A. Najsrová) und O. Kittnarová rezensiert das Buch von J.
Zeleiová „Psychodynamische Aspekte der Musiktherapie“. Von J. Kopřivová gibt 
es eine Fortsetzung der Reihe „Rhythmische Spiele mit Alltagsgegenständen“ – in 
dieser Ausgabe geht es um rhythmische Spiele mit Schreibmaterial (Bleistifte, 
Buntstifte, Kugelschreiber).

Es fehlen auch nicht die regelmäßig erscheinenden Rubriken “Musikalische 
Jahrestage“ (P.  Bělohlávková), „Über Musik in Englisch“ (S. Pecháček) und 
der Zyklus von J. Bláha „Musik und Bild“, der uns mit den Stilrichtungen des 
Barocks und den Problemen deren Interpretation bekannt macht. Der Text ist 
mit Bildmaterial versehen.

K významným životním výročím blahopřejeme 
paní PaedDr. Ivaně Štíbrové (nar. 11. 2. 1944), dlouholeté
člence katedry Hv PedFUK v Praze a sbormistryni sboru 
Iuventus paedagogica, a člence redakční rady časopisu 
paní prof.  PhDr.  Evě Jenčkové, CSc., (nar. 11. 3. 1949).
Oběma jubilantkám přejeme do dalších let pevné zdraví 
a hodně radosti v osobním životě i v odborné práci.

Redakce

Anotace: Studium na pražské varhanické škole mělo při otevření v roce 1830 podobu desetiměsíčního kurzu, který byl od roku 1835 rozšířen
na dva roky. Poslední ředitel varhanické školy F. Z. Skuherský se zasloužil o další rozšíření na tříleté studium, zahájené od roku 1873. Po sloučení 
s konzervatoří v roce 1890 existovala varhanická škola oficiálně až do roku 1903 jako její skladatelské oddělení pro nadané studenty vyšších 
ročníků. Z pražské varhanické školy se zásluhou vynikajících pedagogů a teoretiků (F. Z. Skuherský, Z. Blažek, K. Stecker, K. Knittl) vyprofilovala
škola, která měla pověst „vysoké školy kompozice“. Brněnská varhanická škola vznikla zásluhou L. Janáčka po vzoru pražské varhanické školy 
v roce 1881. Od roku 1917–18 měla tři hlavní obory: varhanicko-skladatelský, klavírní a houslový. Tím byl položen základ na její transformaci 
na konzervatoř, ke které došlo o rok později.
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