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JIŘÍ MATYS:   Fantazie op. 4 pro smyčcový orchestr 

Moderato energico – Doppio movimento – Andante cantabile – Tempo II. – Maestoso 
 
LEOŠ JANÁČEK:    Idyla pro smyčcový orchestr      
      Andante  

Allegro – Moderato – Tempo I 

Moderato – Con moto – Tempo I 

Allegro 

Adagio – Presto – Tempo I 

Scherzo – Trio 

Moderato 

 
                                                                  p ř e s t á v k a 
 
 
LEOŠ JANÁČEK:    Suita pro smyčce 

Moderato   
Adagio  
Andante con moto 
Presto   
Adagio   
Andante 

 
     

   

MORAVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR 

řídí Richard Kružík 
  



Předloni zesnulý Jiří Matys (1927–2016) po sobě zanechal tvůrčí odkaz, který nemůže 

uniknout pozornosti pravidelného koncertního posluchače; rozmanitost, hráčská 

i posluchačská vděčnost a zřetelně osobitý ráz, zejména jeho obsáhlé komorní tvorby, 

přitahuje také interprety – existence, úroveň a činnost smyčcového kvarteta, které přijalo 

jeho jméno (napsal sedm smyčcových kvartetů), je toho důkazem. Absolvent brněnské 

konzervatoře (varhany) a Janáčkovy akademie múzických umění (skladba) proslul už v době 

svých studií jako skladatel, který dokáže napsat určitému hráči nebo souboru skladbu na tělo 

a zůstat přitom svůj. Toto umění pak zdokonaloval po celý svůj život, takže nejen náročné 

komorní skladby, nýbrž také jeho velmi oceňovaná tvorba instruktivní, pro děti 

a pro amatérská tělesa, nese pečeť osobitosti a smysluplný hudební obsah. 

Už jeho žákovské tvorbě se však dostávalo profesorských výtek, že je v užívání zvolené 

nástrojové sestavy příliš úsporný a že dostatečně nevyužívá jejích možností k rozvinutí   

plného zvuku. Na to odpovídal Matys svým kolegům–interpretům: „Jsem přesvědčen, 

že skutečně moderní hudební texty budou vzdušnější a budou tak nechávat prostor nejen pro 

nové zvukové kombinace, ale také pro posluchače, který stejně není schopen postřehnout 

a ocenit všechny umělosti spletené do složitého zvukového klubka. Čím víc toho prostoru tam 

bude, tím víc do něho bude moci rozvíjet své vlastní představy a poslouchat tu muziku jako 

znějící obraz vlastního světa.“ 

Tento názor také přesně platí pro poslech Matysovy Fantazie op. 4 pro smyčcový 

orchestr z prosince 1948, tedy ještě z dob jeho studií. Její plynulý průběh je (většinou 

nenápadně) členěn tempovými předpisy na pět oddílů a jeho převážně energický (místy 

pochodový) výraz nápadně zjihne v ústředním Andante cantabile vláčnými melodickými 

liniemi, přednášenými většinou sólisticky. Kontrast tohoto láskyplného vnitřního oddílu 

k mladistvě výbojnému ladění obou krajních představuje pro zrajícího skladatele skutečně 

znějící obraz vlastního světa. 

Suitu pro smyčce napsal Leoš Janáček (1854-1928) třiadvacetiletý, když se mu nástupem 

do Besedy Brněnské otevřely možnosti spolupráce s orchestrem. Skladba představuje 

mladého Janáčka jako romantického tvůrce, jenž zvládnuv rozmanitým školením kompoziční 

řemeslo na úrovni své doby hledá svůj vlastní sloh. Budiž řečeno, že v úctyhodných sférách 

a způsobem, jenž budí respekt: různorodé vlivy Beethovenovy, Wagnerovy, Dvořákovy 

a  Čajkovského  splývají  už v projevu, jenž sice neprozrazuje ještě skoro nic ze „skutečného" 

pozdějšího Janáčka, ale z něhož ještě po stočtyřiceti letech vyzařuje energie a romantická 

citovost průbojného mládí. 

Šest částí je navíc seřazeno s pozoruhodným smyslem pro rovnováhu a jednotnou linii 

celkového tvaru. Energický vstupní pochod připravuje rovnou mystickým závěrem 

lohengrinovskou druhou část v trojhlasu vysokých smyčců. Líbezně starosvětská třetí věta 

se vrací ke klasické žánrové objektivitě a temná energie beethovenovského scherza pak na 

sebe strhne těžiště skladby. V páté části skladby se druhé adagio odehraje (jako zvukový 

protějšek druhé části) převážně v hlubokých polohách. Finále pak dokáže několikerou 

vášnivou gradací završit všechno předchozí různorodé dění.    

Bezprostředně navazující zkušeněji napsaná (a kupodivu mnohem méně hrávaná) Idyla 

pro smyčcový orchestr nám už rýsuje profil romantického skladatele dvořákovského ražení  

(v takového by byl Janáček nepochybně vyrostl, kdyby ho moderně pojaté studium moravské 

lidové písně nebylo v následujících letech postavilo rovnou do dvacátého století). Jejích sedm 

(!) vět představuje celek zdánlivě těžko přehledný a sestavený spíš s rozmarnou 

nezávazností; při bližším pohledu však poznáváme nevšední záměr: kolem těžiště, 

jímž je sonátová čtvrtá část, jsou symetricky seskupeny obě pomalé věty (třetí a pátá), 



pak obě lidově znějící scherza (na druhém a šestém místě); základní romanticky posmutnělé 

ladění uvede vstupní andante a dosloví finální moderato.  

Posluchač je veden sledem střídajících se náladových obrazů a scén, jenž má velice 

promyšlený vývoj: lehká melancholie začátku a tanečně odlehčený výraz prvního scherza 

vyústí znenadání do tragického nástupu pětidobého Andante, jež se ze svého vstupního 

ladění podivuhodně propracuje ke sladkému smíru a připraví tak ústřední sonátovou část 

plnou pozitivní energie. Emocionální těžiště skladby je však v rozsáhlejší a melodicky 

okouzlující větě následující (páté), svým závěrem připravující rozverný nástup druhého 

scherza. Finále se vrací ke vstupnímu ladění jakoby obohaceno prožitkem právě minulých 

dějů, ale dávajíc najevo, že nešlo vlastně o nic jiného než idylu.  

 

Moravský komorní orchestr založil na brněnské konzervatoři (1948) její tehdy nový 

pedagog Zbyněk Mrkos, vyzbrojen zkušenostmi, které získal během svého pražského studia 

u Václava Talicha v jeho Českém komorním orchestru. Obě tělesa předjala ve své době 

dnešní praxi, kdy jsou stálé komorní orchestry pevnou součástí hudebního života, vnášejí 

do orchestrálního hráčského umění vytříbenost komorní interpretace a pěstují svébytný 

historický i novinkový repertoár. 

Svou trvalou vazbou na konzervatoř představuje MKO mezi nimi jistou zvláštnost: 

nesnáze spojené s plynulou obměnou členské základny vyrovnává jedinečným spojením 

profesionality s neopakovatelnou mladistvou hráčskou dychtivostí; a navíc – desítky 

hráčských osobností v současných orchestrech a komorních souborech nejen domácích přišly 

do rozhodujícího prvního kontaktu s komorní interpretací právě v Moravském komorním 

orchestru. 

  Po Zbyňku Mrkosovi byli dalšími dirigenty MKO Alois Veselý a od roku 1989 Rudolf 

Šťastný, který s orchestrem získal počátkem devadesátých let 1. cenu v rozhlasové soutěži 

(později nazvané Concerto Bohemia). Od roku 2006 je uměleckým vedoucím a dirigentem 

Richard Kružík, který s MKO získal v soutěži Concerto Bohemia absolutní vítězství v roce 2009 

a v roce 2014 se opět představil na koncertu vítězů této rozhlasové soutěže.  V roce 2016 

nahrál MKO CD se skladbami pro cimbál a orchestr Dalibora Štrunce (režie M. Puklický).   

Vedle své pravidelné domácí koncertní činnosti vystoupil soubor i v proslulých kulturních 

centrech zahraničních – v Bayreuthu, Norimberku, Dijonu, ve Stuttgartu a v Berlíně. 

Soustavnou péči o soudobou tvorbu osvědčil uvedením skladeb Jiřího Bárty, Zdeňka Blažka, 

Benjamina Brittena, Petra Fialy, Petra Grahama, Paula Hindemitha, Radomíra Ištvana, 

Bohuslava Martinů, Josefa Matěje, Jiřího Matyse, Neye Rosaura, Bohuslava Řehoře, Dalibora 

Spilky, Dalibora Štrunce, Vladimíra Wernera, Evžena Zámečníka a Pavla Nováka-Zemka. 

Richard Kružík (1978) studoval hru na housle nejprve u Stanislava Tomáška, na brněnské 

konzervatoři u Bohumila Kotmela a na Janáčkově akademii múzických umění u Rudolfa 

Šťastného. Houslové vzdělání si doplnil na Universität für Musik und darstellende Kunst 

ve Vídni u Jana Pospíchala. Zúčastnil se mistrovských kurzů Václava Hudečka a dalších 

v německém Weikersheimu u členů Artemis quartet a Pommersfeldenu u Antonína 

Moravce. Vystupuje jako sólista s komorními orchestry, sekundista Janáčkova a primárius 

Matysova kvarteta. Od roku 2003 působí na brněnské konzervatoři jako pedagog houslové 

hry a od roku 2006 jako umělecký vedoucí a dirigent Moravského komorního orchestru. 

V jeho čele získal absolutní vítězství v soutěži Concerto Bohemia 2009 za nastudování 

a provedení Janáčkovy Suity.                                                                                        

                                                                                                                                               Jiří Beneš 

 



 


